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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, Sr. President, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Margalida Cabrer substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, Antoni Reus.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás substitueix Carlos Saura.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs, Andreu Alcover.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

Compareixença del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat per informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
14156/17, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en la compareixença del conseller
de Territori, Energia i Mobilitat per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2018, segons
escrit RGE núm. 14156/17.

Hi assisteix el conseller de Territori, Energia i Mobilitat Sr.
Marc Pons i Pons, acompanyat del Sr. Luís Corral, director
general d’Ordenació del Territori; del Sr. Jaume Mateu,
director general de Mobilitat i Transports; del Sr. Xavier
Ramis, director general de Ports i Aeroports; del Sr. Eduard
Vila, director general d’Arquitectura i Habitatge; del Sr. Joan
Groizard, director general d’Energia i Canvi Climàtic; de la
Sra. Nuria Collada, secretària general; de la Sra. Carol
Marqués, cap de Gabinet; de la Sra. Antònia Artigues, cap de
Comunicació; del Sr. Eduard Rosvi, assessor tècnic; i de la Sra.
Pilar Ripoll, assessora tècnica.

Això és el que m’han passat per escrit, no sé si hi són tots
o algú ha fallat d’aquesta relació. Molt bé. 

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

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

Molt bona tarda senyores i senyors diputats. Comparesc
davant d’aquesta comissió per presentar els pressuposts de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat per l’any 2018, uns
pressuposts orientats a la millora de les infraestructures, els
equipaments i serveis públics, amb l’objectiu de garantir
l’increment en la qualitat del servei i l’eficiència en la gestió de
les infraestructures. Tot amb la finalitat d’afavorir cohesió
social, garantir l’accés a la ciutadania sense distinció, millorar
la competitivitat de la nostra economia i oferir noves
possibilitats, tant per a l’economia com per al desenvolupament
personal. 

Transport ferroviari, ports, habitatge, energia, transport
viari, planificació territorial, àrees sectorials que formen part
d’un conjunt de serveis públics, el bon funcionament del qual
esdevé imprescindible tant per a la cohesió social com per a la
millora econòmica. Àrees que necessiten d’una planificació,
coordinació i continuïtat per garantir la seva efectivitat, d’una
previsió que faci factible l’encertada presa de decisions, per tal
de culminar amb èxit els projectes iniciats.

Aquests són els tercers pressuposts de la legislatura, en els
quals hi trobaran alguns projectes nous i d’altres, la majoria
projectes ja iniciats que finalitzarem en el proper any i mig. En
total el pressupost global de la conselleria és de 180.470.000
euros, açò representa un 8,7% respecte de l’any passat
d’increment. A aquesta xifra s’hi ha d’afegir el pressupost de
les empreses públiques que depenen de la conselleria i que
sumen quasi bé 202 milions d’euros més. En total idò, 382
milions d’euros per fer efectiu els projectes compromesos per
construir comunitat. 

Molts de projectes i molt variats, però amb el fil conductor
sempre de la millora del servei públic. L’electrificació
completa de tota la xarxa ferroviària, l’inici de 16 noves
promocions d’habitatge públic, l’execució d’importants
infraestructures de millora, mitjançant 32 obres als principals
de les Illes Balears, el desplegament complet de la xarxa de
punts de recàrrega per al vehicle elèctric, per tal de garantir tot
el seu desplegament o la preparació de tota la infraestructura
necessària en transport públic, per tal de garantir el seu
desplegament dia 1 de gener de 2019. Són només una mostra
de l’ambició d’aquesta conselleria per millorar les
infraestructures, els equipaments, els serveis públics de tota la
nostra comunitat.

Però anem a parts, si els sembla bé, i desglossem direcció
general per direcció general, empresa pública per empresa
pública, com es distribueixen aquests 382 milions d’euros i
quins són els projectes que s’executaran.

Comencem per la Direcció General d’Habitatge, l’empresa
pública de l’IBAVI. L’IBAVI que gestionarà 36,7 milions
d’euros el 2018, el que suposa un augment d’un 33,2% en
relació amb l’any 2017, açò són més de 9 milions d’euros més.
El que demostra la importància que l’habitatge té per a aquest
Govern. Si sumem les inversions de l’IBAVI i les de la
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, destinades
exclusivament a habitatge, hi destinam 24,33 milions d’euros,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714156
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714156


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 68 / 9 de novembre de 2017 1663

un 28% més que l’any 2017. Durant tota la legislatura hem
treballat per activar i posar a l’abast dels ciutadans totes les
mesures possibles per augmentar l’accessibilitat a l’habitatge,
especialment per a les persones i els col·lectius que ho estan
passant pitjor. I així entre altres qüestions hem reconvertit tot
el parc de l’IBAVI en pisos de lloguer, hem activat les oficines
de l’IBAVI a Menorca, a Eivissa i a Formentera,
desmantellades o deixades en la mínima expressió amb
l’anterior govern. Hem afegit fons propis a les partides que
arriben del Pla estatal de l’habitatge, per arribar on no arriben
els fons de l’Estat. 

Però, com els he dit abans, volem consolidar i avançar en
aquestes polítiques per tal de què tenguin continuïtat, per tal
que no hi torni haver llacunes d’anys, com van passar en altres
moments, sense secció en matèria d’habitatge. Per açò hem
legislat el que serà la futura Llei d’habitatge, una llei que dóna
cobertura jurídica a algunes de les actuacions que ja estam
aplicant i aporta protecció jurídica als drets dels ciutadans en
matèria d’habitatge. La llei dota l’administració de les eines
necessàries per a una gestió més efectiva, fixa la funció social
de l’habitatge i ens dóna eines per poder actuar front les
actuacions que ho impedeixen.

Però no ens hem aturat aquí, la passa que donam ara a partir
de 2018 és una aposta inversora potent per a la construcció de
nous habitatges de protecció pública, que s’ha de mantenir en
el temps. I per açò aplicam decisions polítiques, com la
modificació de la Llei d’impost turístic, perquè es pugui
destinar a fons de l’impost turístic, el fet de poder ampliar el
parc públic d’habitatge. Garantim idò la continuïtat, la viabilitat
econòmica de la política d’habitatge. I aquesta és una de les
modificacions importants d’aquests pressuposts. És evident que
el turisme té un efecte en els preus del lloguer de l’habitatge a
les nostres illes i, per tant, mesures com aquesta han de
permetre compensar aquest impacte.

Però n’hi ha més, hi ha el Pla d’habitatge, un Pla
d’habitatge que inclou per primera vegada en molts d’anys, la
construcció de nous habitatges de protecció pública, 511 nous
habitatges es començaran a construir l’any 2018 i hi incloem
aquí els 25 de Cala Rajada, a una antiga promoció aturada, que
es recupera i un segon edifici que es rehabilitarà. En concret
estam parlant de 206 habitatges a Eivissa, en 4 promocions
diferents; 218 a Mallorca, en 7 promocions a Palma, 1 a Calvià
i 1 a Inca, més l’adequació dels dos edificis de Cala Rajada. 62
habitatges a Menorca, en 2 promocions a Maó i 1 a Sant Lluís.
I tot açò serà possible amb una inversió plurianual de més de
50 milions d’euros.

És un canvi de tendència, hem de seguir construint
habitatges públics. L’objectiu estratègic hauria de ser arribar a
tenir un parc de 5.000 habitatges públics de lloguer a deu anys
vista. És un objectiu ambiciós, que ha de transcendir més d’una
legislatura i hem comptat en tot moment en la col·laboració
institucional dels ajuntaments per a la cessió dels solars. També
hem posat en marxa noves mesures, algunes voluntàries i
d’altres de caràcter obligatori, per incrementar la borsa
d’habitatges, incloent-hi habitatges que avui estan tancats, una
borsa suficient d’habitatges de protecció pública de lloguer és
imprescindible per garantir que hi haurà habitatges accessibles
a un preu adequat.

Però n’hem fet molt més. Avui en dia la societat illenca té
més ajudes per al pagament el lloguer del mercat lliure. I, a més
a més, hem adequat la renda a la capacitat de cada família als
pisos de l’IBAVI. També hem establert mesures fiscals per
potenciar el lloguer d’habitatges i facilitar-ne l’accés, amb
accions diferents, incloses en aquests pressuposts. La primera,
l’ampliació de la deducció per lloguer per a determinats
col·lectius, que augmenta de 300 a 400 euros el màxim
deduïble de la quota íntegra autonòmica, per a menors de 36
anys, famílies nombroses, 65% de grau de disminució física o
sensorial, o un 33% de grau de disminució psíquica. La segona
és l’ampliació de la deducció d’inversions de millora per la
sostenibilitat de l’habitatge habitual; augmentam del 15 fins al
50% la deducció de les inversions que milloren la qualitat i la
sostenibilitat dels habitatges fins a 10.000 euros si suposen
millorar la qualificació energètica. La tercera, la deducció
d’assegurances d’impagament del lloguer d’habitatges; es
podrà deduir fins a un 75% de l’assegurança fins a un màxim
de 400 euros anuals. I, la quarta, la deducció de lloguer per
trasllat entre illes per motius de treball; es pot deduir fins a un
15% amb un màxim anual també de 400 euros quan una
persona es vegi obligada a canviar d’illa per motius laborals.

Propostes, per tant, fiscals importants, també. Però n’hi ha
més, perquè també feim una gestió més eficaç que garanteix la
funció social de l’habitatge, evitant l’ús abusiu dels habitatges
públics, reduint la morositat injustificada, afavorint les
inspeccions. I aplicam també mesures de protecció i
acompanyament de la ciutadania en matèria d’habitatge perquè
no es tornin a viure situacions de desemparament.

I continuam, perquè des de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, de la qual depèn l’IBAVI, trobaran
també vostès partides pressupostàries per seguir consolidant
una política d’habitatge públic que hem de voler que sigui
transversal i de llarga durada, i així veuran vostès una partida
de 2,5 milions d’euros reservada exclusivament a ajudes que
venguin destinades a zones que es declarin d’emergència
habitacional en el desenvolupament de la Llei d’habitatge
turístic de vacances. Trobaran una partida de 100.000 euros
destinada a la creació de l’Oficina d’acompanyament
d’habitatge, prevista a la nova llei d’habitatge. I a més també
veuran com gestionam 5.800.000 euros del Pla estatal d’ajudes
a l’habitatge; són ajudes al lloguer, al foment del parc públic
d’habitatge, al foment de la rehabilitació edificatòria,
regeneració i renovacions urbanes, i també d’implantació de
l’ITE. I cal recordar que a la convocatòria de 2016 es va
esgotar el pressupost, ja que vam incrementar en un 90% les
ajudes al lloguer, 2.850.000 euros davant els quasi 1,5 de 2015;
i un 88,3% més en el nombre de beneficiaris, 1.500 enfront dels
780 de la convocatòria de 2015. ...en la convocatòria de 2015.

En total, idò, per tant, aquí devora, dins aquests pressuposts,
hi veuran vostès 3,5 milions d’euros. L’any passat, enguany,
eren 3,3. Per primera vegada el 2017 s’ha contemplat la
convocatòria d’ajudes del Pla estatal amb una convocatòria
pròpia, amb fons autonòmics per a Eivissa i per a Formentera,
perquè poguessin obtenir ajudes al lloguer familiar amb
lloguers de 600 i 800 euros. I en aquests de 2018 hi afegim mig
milió d’euros més en ajudes autonòmiques complementàries a
les ajudes del lloguer per tal de garantir que s’incloguin
lloguers màxims fins a 900 euros i per a totes les Illes; apujam
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el lloguer de 800 a 900 i no només per a Eivissa i Formentera,
sinó que ho estenem a totes les illes. A més a més disposam de
185.000 euros per a l’eliminació de barreres arquitectòniques
als edificis.

En definitiva, una aposta forta i valenta a favor d’una
política d’habitatge públic, amb un marc legislatiu que existirà
per primera vegada, amb un augment importantíssim de la
inversió pública, amb moltes més mesures clares per incentivar
el lloguer, i amb més ajudes a fons perdut per a qui més ho
necessita; un canvi radical respecte del que veníem, una aposta
forta per la política d’habitatge públic.

I seguim amb la Direcció General de Mobilitat i de
Transports. Aquesta direcció tendrà un pressupost de
116.867.156 euros. Les actuacions més importants
quantitativament parlant les desenvoluparan les dues empreses
dependents, açò és Serveis Ferroviaris de Mallorca i el
Consorci de Transports de Mallorca. 

Quant a Serveis Ferroviaris, tindrà un pressupost de
85.425.162 euros en aquest any 2018. S’ha de destacar que
malgrat que la seva dotació econòmica baixa en 687.000 euros
augmenta la inversió en un 10%, ja que passa de 13,6 milions
d’enguany a gairebé 15 milions l’any 2018; açò és possible
gràcies a la bona gestió que s’ha realitzat a Serveis Ferroviaris,
ja que hem aconseguit que es pagui menys despesa pel
contracte de renting dels trens del metro de Palma que fins ara
anaven amb renting i els comprarem, que hem comprat, i que
es paguin 2 milions menys per la cancel·lació de préstecs i per
la baixada dels interessos dels préstecs vigents. Quant a les
inversions, aquest any 2018 està previst que acabin les obres
d’electrificació de les línies Enllaç-Sa Pobla i Enllaç-Manacor,
que suposaran la finalització de l’electrificació de tota la xarxa
ferroviària, amb els conseqüents beneficis ambientals, com la
reducció d’emissions; els econòmics, com la reducció dels
costos d’explotació; i, per suposat, el confort i la comoditat per
als passatgers. Els costos d’aquestes inversions per a l’any
2018 són en total 8.100.000 euros per l’electrificació que es
desglossen de la següent manera: 5.861.302 euros a l’obra entre
l’Enllaç i Manacor, i 2.321.877 euros a l’obra entre l’Enllaç i
Sa Pobla; la previsió és que les obres estiguin acabades el mes
de juliol de l’any 2018.

La segona actuació més important consisteix en la compra,
com feia referència abans, dels trens que cobreixen el trajecte
del metro entre Palma i la Universitat, una inversió de quasi 3
milions d’euros. Açò també implica una diferència important,
ja que com a despesa d’arrendaments fins al 2017 el concepte
més important era la quota anual de renting del material mòbil
dels trens del metro. El contracte de renting, vigent fins al
2024, s’ha resolt l’any 2017 i Serveis Ferroviaris ha adquirit els
trens en propietat, el que implica un estalvi dels interessos de
les operacions, entre altres costos. L’acord comporta també la
resolució del contracte de compra diferit de les peces de
recanvi, per la qual cosa s’avança la fi del contracte a l’any
2017 i es deixen de pagar interessos fins a l’any 2024. 

I altres inversions destacades, també. Hi haurà 1 milió
d’euros per a la supressió dels passos a nivell: l’any 2018 està
previst eliminar el de Verge de Lluc i Sa Farinera a Marratxí,
i a Consell el de carretera Consell-Alaró; i 1 milió també per al

Pla de millora d’estacions de Serveis Ferroviaris, d’on es
parteix d’un diagnòstic de cada una d’elles, i d’aquí es
plantejarà un concurs d’idees per establir uns criteris comuns
per millorar cada una de les estacions. Açò quant a Serveis
Ferroviaris.

Quant al Consorci de Transports de Mallorca, augmenta el
seu pressupost fins als 42,6 milions d’euros, açò és un 6,5%
d’increment, tot i que l’increment més important és el de les
inversions, que creixen un 217% més, i quasi bé arriben als 5
milions d’euros. El Consorci de Transports de Mallorca té
importants objectius per al proper 2018; el més important és
adjudicar els contractes per a les noves concessions de les línies
d’autobús interurbà i preparar la correcta posada en marxa dels
serveis nous a partir de l’1 de gener de 2019. A més l’any 2018
està prevista la primera fase de la integració tarifària efectiva
amb l’EMT de Palma, el que ens permetrà emprar la targeta
ciutadana en la línia entre el metro i la Universitat, i hem
destinat també ja aquí per a campanyes informatives amb la
finalitat de poder-ho donar a conèixer l’any que ve. 

Però la gran diferència, l’increment en les inversions,
correspon a les actuacions en equipaments tecnològics i de
programació informàtica i adequació de les parades d’autobús
i ho feim per poder adaptar tota aquesta infraestructura a les
noves concessions administratives, per això s’han previst 3,5
milions d’euros per a equipaments tecnològics i programació
informàtica, es tracta de la renovació dels sistemes per la venda
i la validació de bitllets, bus, tren i metro; la gestió de la flota
dels busos en temps real; la informació dinàmica en els busos,
vies, pantalles i megafonia;, i la videovigilància dels autobusos.
A més, hi haurà 1.479.000 euros per a l’adequació de les
parades de bus i la creació de noves que encaixin en la nova
xarxa de bus regular. Es tracta d’assegurar l’accessibilitat de les
parades, donar garanties de confort a l’usuari que espera el bus,
millorar la maniobrabilitat dels vehicles a més d’incrementar la
seguretat vial.

Finalment assenyalar que des de la Direcció General de
Mobilitat i Transports s’han reservat, a més, algunes partides
per fer front tant a plurianuals existents com a l’execució de
nous projectes. Cal destacar aquí l’Observatori de la Mobilitat
amb un pressupost de 230.000 euros, els projectes de mobilitat
sostenible amb 380.000 euros i el manteniment dels convenis
de cooperació municipal, 900.000 euros, amb obres a diferents
indrets.

Així mateix, cal recordar els plurianuals existents,
vertaderes lloses en els pressuposts a les quals hem de fer front,
vertaderes lloses. D’una banda, les autopistes d’Eivissa,
24.104.970 euros cada any, cada any, amb un plurianual per fer
front a les concessions de les carreteres d’Eivissa, açò ens
permet els pagaments de les retribucions variables
corresponents al cànon en concepte de peatge a l’ombra, a més,
aquí hem d’afegir 600.000 euros més de la retirada de terres de
finques del nou accés a l’aeroport d’Eivissa; 40.000 euros del
manteniment del control de la balsa OD2 construïda pel Govern
i necessària per al correcte funcionament de l’autovia d’Eivissa;
i 290.000 euros del contracte de seguiment de la supervisió
mediambiental i tècnica de les concessions administratives. I no
ens podem oblidar de recordar que quan acabin les concessions
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de les carreteres d’Eivissa els ciutadans haurem pagat 598
milions d’euros per unes obres que realment varen costar 172.

D’altra banda, l’altra gran llosa és el metro de Palma. El
cost total del metro, obres i cost de finançament arribarà a
453.624.185 euros, dels quals 32 milions corresponen a
l’anualitat de 2018 i que també trobaran en aquests pressuposts. 

Ambdues obres costen cada any més de 56 milions d’euros
del pressupost del Govern, 32 del metro i 24 de les carreteres
d’Eivissa. I així continuam, idò, pagant les factures fins a una
dècada i mitja per endavant. Açò quant a la part de mobilitat. 

La Direcció General de Ports i Aeroports, l’empresa de
Ports de les Illes Balears dependent d’aquesta direcció general
tendra un pressupost de 36 milions d’euros l’any 2018 dels
quals 16,5 milions van destinats a inversions en trenta-dues
actuacions en diferents ports de gestió directa. Veníem d’anys
d’inactivitat en els ports, sense cap inversió significativa i això
feia imprescindible fixar un full de ruta planificat que cada any
complim. Així ho vàrem decidir al començament d’aquesta
legislatura i vàrem posar en marxa un ambiciós pla
d’inversions, enguany ja hi ha hagut inversions, en aquest 2017,
per valor de 12,3 milions d’euros i ja s’han acabat catorze
obres: el reforç del moll de Ciutadella, el dic de Cala Rajada,
els talussos a Sant Antoni, Valldemossa, Andratx... i tantes
obres. Per a l’any vinent tenim 4 milions d’euros més i per tant
en total 16,5 milions d’euros en obra portuària.  

Els projectes que es beneficiaran aniran als ports de Cala
Rajada, Ciutadella, Port de Fornells, Port de Sóller,
Portocolom, Portocristo, Andratx, Pollença, Sant Antoni i
Alcúdia entre els més destacats. D’aquestes trenta-dues obres,
d’aquests trenta-dos projectes uns deu d’ells començaran les
obres de manera imminent per tal que estiguin finalitzades
abans de començar la temporada turística, d’altres s’iniciaran
el mes de gener i els restants després de l’estiu. 

A més, quant als objectius per a l’exercici de l’any vinent
per part d’aquesta empresa pública hi ha l’objectiu de realitzar
el Pla general de ports, d’acord amb un estudi de demanda per
dirigir les polítiques de creixement del sector nàutic amb
criteris de sostenibilitat. I Port IB també seguirà treballant per
aconseguir un millor aprofitament de les superfícies, els locals
i les concessions per fer-les més rendibles ja que són una
important font d’ingressos. 

Una part essencial són els cànons que han d’abonar els
concessionaris, en els casos dels ports de gestió indirecta,
perquè aquests fons són els que es poden destinar a fer les
intervencions i obres que necessiten molts dels nostres ports de
gestió directa. Hem aconseguit, a més de complir la llei,
comptar anualment amb 9,6 milions d’euros d’ingressos per les
concessions gràcies a les negociacions que han finalitzat amb
acords amb empreses que tenen l’autorització per gestionar
aquests ports, el que ens garanteix la viabilitat econòmica de
l’empresa, l’acció de futur amb recursos econòmics suficients.
Els posaré un exemple, el cas més significatiu si volen vostès,
a Punta Portals, fins a l’any 2012 es pagava anualment un
cànon de 5.810 euros, enguany hem tancat un acord mitjançant
el qual el port pagarà un cànon de 3.085.000 euros, inclòs
l’IVA, i farà inversions per un valor de 27,6 milions d’euros,

alhora que també pagarà 9.100.000 pendents, pendents de
contenciosos interposats, a la vegada que aquests es retiren. 

Hem garantit, per tant, no només la qualitat del servei en els
ports de gestió indirecta sinó que a la vegada també hem
garantit els ingressos suficients per fer possible donar una
resposta encertada als ports de gestió directa. Tot un exemple
de bona gestió econòmica que no és comparable a legislatures
anteriors i que crec que val la pena remarcar la bona feina feta
per part de la Direcció de Ports.

També hem abordat la regularització dels amarraments amb
l’objectiu de reduir les llistes d’espera per obtenir amarraments
de base, en aquesta mateixa línia es posarà en marxa el registre
d’usuaris d’amarraments. Açò quant a la part de Ports.

Quant a la part de la Direcció General de Ports i Aeroports
tendrà un pressupost de 14,6 milions d’euros i seguirà
defensant les aspiracions legítimes dels ciutadans de les Illes
Balears de comptar amb una tarifa plana, d’apostar per la
connectivitat entre illes i amb la península tant a nivell marítim
com també aeri i especialment durant l’hivern. A més de
despeses plurianuals per pagar obres en diferents ports la major
part d’aquest pressupost de la direcció general 9 milions
d’euros es destinen al pagament de les bonificacions del
transport marítim. El nostre pressupost no té més remei que
tornar a consignar aquesta partida pressupostària per abonar el
25% del descompte de resident per als ciutadans de Balears, o
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 moltes altres inversions si l’Estat
assumís el 75% del descompte en transport marítim a l’igual
que fa amb l’aeri.

Per tant, on no tenim competències no podem fer res més
que treballar per la via de la negociació política. Insistesc,
tarifa plana, descomptes marítims íntegres, millora de la
connectivitat, cogestió aeroportuària. I açò és el que feim. 

Canviam de direcció general, la d’Energia i Canvi Climàtic,
que comptarà amb 6.450.838 euros, que representa un
increment d’un 23% respecte del pressupost d’aquest 2017.
Aquesta direcció general desenvoluparà una important línia
d’ajudes amb l’aposta decidida d’aquest govern per les energies
renovables que, ara per ara, només suposen el 2% de l’energia
que consumim a les Illes Balears i que hem d’incrementar de
manera considerable. En total seran 5 milions d’euros en
ajudes. Amb fons de l’impost del turisme sostenible es
destinaran 2 milions d’euros a la dotació de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics. 

Els he de recordar que les Illes Balears ja és la comunitat
amb major dotació de punts de càrrega en relació amb la
població, però seguirem treballant en aquesta línia amb més
inversions per tal de fomentar l’ús de les energies netes, amb un
objectiu: disposar a l’any 2020 dels mateixos punts de càrrega
elèctrica ràpida que sortidors de benzinera tenim a les Balears.
Açò eren 2 milions d’euros, n’hi haurà 2 milions i mig més
destinats a la instal·lació de fotovoltaiques, biomassa, i
eficiència energètica tant en el sector públic com en el sector
privat. 
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 A més a més mantenim el compromís adquirit amb el
sector del taxi de posar una partida de 300.000 euros per a
l’adquisició de vehicles elèctrics.

I també en la línia de suport a les polítiques socials
seguirem lluitant contra la pobresa energètica i es continuarà
treballant en la mesa establerta i en l’àmbit pressupostari hem
de... reservat una aportació de 160.000 euros les ajudes dels
quals es vehicularan a través de la Conselleria de Serveis
Socials.

Destinarem també 547.000 euros per al manteniment de la
Xarxa d’estacions de vigilància de la qualitat de l’aire i els
equips de laboratori i dos nous projectes que es contemplen en
la futura llei de canvi climàtic per a la qual es fa la reserva de
pressupost per a la seva creació, un d’ells és l’inici de
l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic, 40.000 euros
per a aquesta acció, i deixam reservats 100.000 euros per a la
creació d’un ens públic d’energia i canvi climàtic que faci
possible la materialització a través de la gestió pública dels
principals projectes en matèria d’energia.

Tot açò en el marc de la redacció de la Llei de lluita contra
el canvi climàtic, que serà presentada a principis del mes de
desembre i aprovada, si el Parlament així ho considera oportú,
a finals de 2018; una llei important, innovadora, que marcarà
el ritme a partir del qual la societat i l’economia de les Illes
Balears realitzaran el canvi d’energia de fons de carboni per
l’energia de fons renovables.

Direcció General d’Energia, quatre direccions generals,
passam ja ara a la cinquena, la Direcció General de Territori,
la direcció general amb el pressupost més reduït, però en
absolut la menys important en el si de la conselleria. El
projecte, de fet, el més important d’aquesta legislatura que tenia
encarregada la Direcció General de Territori era l’elaboració de
la Llei d’urbanisme, un projecte de llei en tramitació
parlamentària que ja ha superat la fase de ponència i que està
previst que sigui aprovada pel Ple de la cambra a principis del
proper mes de desembre.

En total la Direcció General de Territori comptarà amb un
pressupost de 2.237.700 euros, i les principals partides són: 1
milió d’euros per a sentències per desclassificació i la
transferència de 800.000 euros, de més de 800.000 euros a
l’empresa pública de SITIBSA, una empresa, SITIBSA, que
comptarà amb un pressupost total de 962.650 euros i que té
com a principals accions per a aquest 2018 actualitzar la part
que ha quedat pendent de l’any 2017 de la cartografia bàsica de
l’illa de Mallorca, l’inici de l’actualització de la cartografia
bàsica i la informació geogràfica de referència de l’illa de
Menorca, dur a terme el projecte de georeferenciació del viari
de les Illes Balears i el projecte de cartografia de la Serra de
Tramuntana, Patrimoni Mundial de la UNESCO, posar en
funcionament també la nova plataforma de la infraestructura de
dades especials de les Illes Balears, a més de donar resposta als
encàrrecs que es vagin produint externament i també dels
convenis signats.

Acab ja, senyores i senyors diputats, com poden veure,
molta feina feta; molta, molta feina per fer, però amb els
recursos econòmics suficients com per garantir la seva

execució, sempre -evidentment- que venguin a bé vostès a
aprovar aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

(La Sra. Secretària dirigeix el debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. 

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

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

Si no tenen inconvenient ho faré de manera conjunta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sra. Mabel Cabrer, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, li vull agrair la seva compareixença i als seus alts
càrrecs que l’acompanyen i anar per feina d’uns pressupostos
d’una conselleria important com és la conselleria d’Energia, de
Mobilitat i de Territori que creix un poquet més de 10 milions
d’euros, un 8%, però llevat de la part d’habitatge bàsicament
creix en despesa corrent i en inversió immaterial, per la qual
cosa, sent una conselleria que hauria de ser inversora el que és
inversió en capítol 6, infraestructures, està pràcticament igual,
i es duplica la inversió de caràcter immaterial, aquesta inversió
que amaga despesa corrent que es duplica fins arribar a una
xifra global de 2.300.000 euros i ens agradaria que ens
concretàs aquesta duplicació en inversió immaterial.

Davalla el pressupost de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
mínimament, i de Ports de les Illes Balears també i sí que hi ha
un augment considerable a l’IBAVI i un poquet al Consorci de
Transports, per la qual cosa, llevat d’habitatge, són uns
pressupostos continuistes que no reflecteixen el considerable
augment pressupostari global que hi ha al pressupost de la
comunitat autònoma de 1.000 milions d’euros més respecte a
la legislatura anterior.

I per a nosaltres, per al Grup Popular és un greu error que
no existeixi cap previsió ni projecció futura que arregli un dels
principals, si no el principal problema actual dels ciutadans
sobretot a l’illa de Mallorca, que és la immobilitat.
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Sr. Conseller, no ens podem moure, estam saturats, estam
saturats a les carreteres, és igual si anam en bus o anam en
cotxe, estam saturats i no es dedica ni una paraula ni un cèntim
d’euro a aquesta greu problemàtica de mobilitat, i vostè
precisament el seu nom és conseller de Mobilitat, per l’únic que
es preveu un poc d’aportacions, si és que s’aixeca la suspensió
del TSJ és per al túnel de Sóller, per al rescat l’efecte del qual
per a la mobilitat es nul, autènticament nul. Però sobre el
col·lapse de trànsit, sobre els tercers carrils a les autopistes,
sobre el segon cinturó de Palma paral·litzats al Consell... jo sé
que són competències dels consells, però això està organitzant
un problema molt greu sense cap planificació i vostè com a
responsable de la mobilitat hauria d’exigir als consells insulars
que es posassin a fer feina d’una vegada i no aturar projectes
que són necessaris, no es tracta de construir, és que estam
saturats, estam immòbils els ciutadans de les Illes Balears,
sobretot a l’illa de Mallorca.

Per això tampoc no hi ha cap inversió nova en transport
ferroviari, que sí és competència directa seva, el transport més
ecològic, més competitiu, més descongestionant de les
carreteres que existeix avui per avui a Mallorca i no hi ha cap
inversió ni projecte nou, només acabar l’electrificació, molt
positiu sense cap dubte, però no hi ha cap previsió ni
planificació de cap nova línia ferroviària que pugui arreglar
aquesta situació de saturació que va in crescendo.

I, efectivament, les úniques inversions que es paguen des de
la conselleria són els peatges en ombra de les carreteres
d’Eivissa i el soterrament i el metro de Palma, unes inversions
que els permet mantenir uns números d’inversió perquè el que
és de pròpia iniciativa no hi ha res, no hi ha visió de futur, no
hi ha valentia.

Jo no crec que ningú pugui imaginar com estaria la ciutat de
Palma sense el soterrament del metro i l’estació intermodal,
seria autènticament insostenible, amb la qual cosa les crítiques
habituals seves i de l’esquerra en general, jo crec que no són
més que una fugida endavant, per la seva incapacitat de fer
realitat allò que és..., apostam pel transport públic, apostam per
un canvi de mobilitat. Aquest eslògan, aquest pressupost
consolida que no és més que un eslògan, Sr. Conseller.

I de les carreteres d’Eivissa, millor que no hi furguin més.
Vostè ha dit que són lloses, jo crec que no hem de furgar en el
ridícul més espantós que ha fet aquest parlament, com és el
tercer arxiu de la Fiscalia de Balears i un dispendi públic de
persecució política que va començar amb una auditoria del Sr.
Carbonero de més de 2 milions d’euros, amb encàrrecs
d’estudis a la Universitat Carlos III i no sé què més, amb uns
acords d’interpretació contractual, amb tota la informació en
contra de més de 25 milions d’euros que va anul·lar el Tribunal
Superior de Justícia, que això és el que s’hauria d’haver
investigat, però el rodillo de l’esquerra ho va impedir. La gestió
del Partit Popular està neta i no està prescrita, perquè perseguir
durant deu anys, posar denúncies i que s’arxivin, no hi ha cap
prescripció, simplement hi ha netedat, però almanco podem
agrair que es paguin inversions que han solucionat accidents
mortals i han resolt greus problemes de mobilitat.

En contraposició a aquesta situació de manca de projectes,
vostè en matèria de transports, que s’exigeix solucions de futur,

no ofereix res i el balanç és que té un enfrontament amb el
sector del transport, que no és bo, no és bo en el moment en
què ens trobam, i un AeroTIB que ... què vol que li digui? Per
a nosaltres és un fracàs, les seves recents xifres, seves, és una
mitjana de 1.000 passatgers diaris, 1.000 entre les 24
freqüències, per 4, són 20, és igual, 96 o 90 freqüències
suposen 10 passatgers per bus. Això per a nosaltres
evidentment no és un projecte que solucioni res, fica més
autobusos dins l’autopista de l’aeroport i que vostè ens digui
encara que es guanyen doblers, és un miracle, que nosaltres
hem demanat tota la documentació per veure aquesta
multiplicació dels pans i dels peixos que vostè fa.

En el Consorci de Transports hi ha augment en matèria
d’informàtica, per posar el nou sistema concessional que ha
d’estar operatiu dia 1 de gener de 2019, però no coneixem res
d’aquest macroprojecte, no hi ha res en marxa i ens preocupa
perquè estam acabant l’any 2018.

De Ports de les Illes ... Ah!, i dir-li també que la memòria
d’aquest pressupost parla del Pla director sectorial de mobilitat
de les Illes Balears com si estigués aprovat, diu que s’executen
projectes i no tenim ni tan sols ni un esborrany, ni una previsió
inicial i pareix que està aprovat. És una cosa..., està bé, no sé
..., aquí sí que hi ha valentia.

A Ports de les Illes Balears, hi ha un descens petit, però no
hi ha una aposta ferma pel sector nàutic que genera molts de
doblers i llocs de qualitat. El tema de Portals el felicit, està molt
bé, ha estat molts d’anys Portals, supòs que amb el canvi dels
nous terminis amb la Llei de costes ha estat possible i és bona
gestió, però la bona gestió té una herència també positiva i no
me la vull atribuir jo, l’atribuesc al Sr. Tobal Huguet,
menorquí, que va fer la Llei de ports, va fer possible renovar
tots els ports que pagaven una misèria, com Portals, que no era
l’únic, eren tots, i va permetre aquesta pujada de cànons i
vàrem poder tancar tots els ports esportius pràcticament, llevat
de Portals i no sé si Santa Ponça. Li don l’enhorabona, ho
repetesc, però almanco reconegui alguna herència positiva i
més si ve d’un menorquí com és el Sr. Pons.

Dir que recull la inversió de Ports..., una inversió que
nosaltres compartim, sobretot reparació i manteniment però no
són inversions tampoc de calat, estan molt bé, les compartim,
Cala Rajada, amb la problemàtica que va tenir i nosaltres tot el
que sigui millorar els ports amb criteris mediambientals, però
és un entorn per tots estimat i de modernització, que no és fàcil
i que, a més és un mostrador turístic i la seu on els nostres
pescadors fan feina i tot el sector nàutic, li donem suport, però
ens agradarien dades concretes, els projectes un poquet, sense
allargar més, de com estan, perquè les obres s’han de fer
bàsicament a l’hivern i ... bé, no sabem molt bé aquests 16
milions d’euros si es podran gastar efectivament o no.

Jo, sense cap dubte, Menorca i els ports de Fornells i
Ciutadella mereixen el millor i jo els tenc molt de cariño, i
vostè ho sap, però se’n duen la meitat del pressupost inversor
de Ports; i jo estic segura que com a menorquí alguna cosa ha
pesat. I li ho dic amb cariño, amb una crítica afectuosa i
comprensiva, però se’n duen la meitat del pressupost de Ports.
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I passam a Habitatge, a Habitatge sí que efectivament hi ha
canvis substancials, però li ho dic sincerament, no tants com
esperava. La presidenta va fer de l’habitatge el seu anunci
estrella del passat debat, és una necessitat importantíssima
d’afrontar que jo crec que els ha agafat una mica
desprevenguts, perquè hi ha hagut una pujada de l’habitatge en
preu de venda i de lloguer espectacular que no existia a la
passada legislatura i que es torna a transformar en un greu
problema per a la classe mitjana de les Illes Balears. Arribam
tard, però a final de legislatura podrem analitzar els resultats.
La presidenta va anunciar que (...) la llei de l’habitatge, que es
troba en tramitació parlamentària, on s’anunciava que ja estava
enllestit un nou pla d’habitatge dotat amb més de 50 milions
d’euros en tres anys. Idò bé, els pressuposts no esmenten les
paraules “pla d’habitatge amb una dotació” ... jo no sé si ho va
preparar molt aviat, però el que era la projecció, l’estudi, el pla
enllestit no hi era, era una cosa que va anunciar ... molt bé si ha
servit per a això, per a almanco a la memòria unes línies, via
esmena, que hi ha un nou pla en tres anys, de 50 milions
d’euros ... no sé, alguna cosa estaria bé.

No obstant això, sí que és ver que coses que s’han anunciat
estan recollides. Hi ha un augment de 240.000 euros en dotació
de nous serveis i de subvencions a ajuntaments, que he entès
que és per a la nova llei d’habitatge, m’ho aclarirà, perquè no
sé si ho he entès bé. Però les ajudes a famílies davallen, de 8 a
7,5 milions d’euros, amb la qual cosa les ajudes directes de
lloguer o l’augment, anunciades per la presidenta no sé on són,
perquè la partida global davalla respecte de l’any passat.

Sí que trobam les deduccions fiscals i trobam les noves
promocions que l’IBAVI ha de posar en marxa i sobre les que
li demanarem un parell de qüestions perquè és un tema
important. Les deduccions fiscals, a part que algunes les han
copiat del PP, que varen rebutjar, però bé, és igual, l’important
és que hi siguin, hi donam suport, però no és alguna cosa
substancial en habitatge; substancial és la davallada de l’Impost
de transmissions patrimonials a un 4% per a l’adquisició del
primer habitatge habitual, com va anunciar o va demanar el Sr.
Company a canvi de donar suport al pressupost. Un tema fiscal,
i una de les mesures és aquesta, en habitatge, per què?, perquè
això és immediat, això s’aplica i això és un abaratiment de
l’habitatge espectacular, de quantia important, perquè les
deduccions estan quantificades al pressupost. La deducció del
50% per sostenibilitat són 300.000 euros, la d’arrendament 1
milió d’euros, en total són 3 milions d’euros el que es recapta
més, 3 milions d’euros, però vostè sap el que ha pujat l’Impost
de transmissions patrimonials?, és que el 2015 eren 305 milions
d’euros i per a l’any que ve ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, un minut. ... 500 milions d’euros. I actes jurídics
documentats, de 77 a 110; parlam de 250 milions d’euros més
que es recapten per l’habitatge, per l’habitatge de la classe alta,
això és redistribuir, agafar diners d’aquest tipus d’habitatge i

destinar-los l’habitatge de la classe mitjana, i per això seria una
bona mesura.

Simplement i per acabar, de l’IBAVI, que és molt
important, ens agradaria que ens concretàs dades, licitacions,
data d’inici previstes d’aquestes promocions, però això és
l’important, quan estaran enllestides, quan comencen les obres,
si estan licitades, seran de lloguer, seran de venda ,,, això és el
que ens agradaria.

El pressupost de l’IBAVI no està quadrat. La memòria
reflecteix unes quantitats, però els pressuposts administratius
són unes altres xifres, miri-ho, expliqui-m’ho, perquè les xifres
no quadren dins el pressupost.

I no ens ha dit res de l’ecotaxa, quin projecte ..., ja que
l’ecotaxa puja 120 milions d’euros, quin projecte presentarà a
habitatge per a l’any que ve, si té projectes clars, perquè 120
milions d’euros i es modifica ja la llei ...

I en darrer terme -i acab, Sr. President-, el descompte aeri,
que no té res a veure amb el precedent, però són xifres, ni vostè
ni jo fa deu anys ens podíem imaginar viatjar a 20 euros entre
les Illes, estam molt contents, i això ha estat gràcies a l’estat,
també s’ha de reconèixer. 75% amb la península, de la mà de
les Illes Canàries, com fan ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer ...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... però constant i constant, perquè ho veurem i ho trobarem,
almanco a Madrid, Barcelona, València i limitant el preu
màxim per evitar que les companyies pugin els preus.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula
l’Hble. Sr. Aitor Morrás, per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bienvenido,
gracias por la comparecencia, gracias también a todo su equipo
por asistir. Primero, darle casi la enhorabuena porque, bueno,
salvo ciertas pinceladas de negatividad que ha puesto la
portavoz del Partido Popular lo único que ha podido decir es
que invierte o que incrementa mucho lo inmaterial porque,
bueno, lo demás es quejarse sobre beneficios que ha aportado
su conselleria en aumentos en estos presupuestos, sobre todo en
vivienda.

Nosotros también teníamos la pregunta de qué a se deben
esos casi 2,5 millones de inversiones en inmaterial. Nos
gustaría conocer a qué se debe ese incremento. 

Respecto a la movilidad, es verdad que se está haciendo un
incremento de inversión de casi 25 millones, una inversión de
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25 millones..., bueno, no un incremento, perdón, una inversión
casi de 25 millones, 5 millones para el Consorcio de
Transportes de Mallorca y unos 20 en los Servicios
Ferroviarios, que nos parece bien, porque nos parece acertado
invertir en transporte público y no invertir en carreteras, porque
estamos de acuerdo también con la portavoz del Partido
Popular en que estamos saturados, pero no estamos saturados
porque haya carreteras pequeñas sino que estamos saturados
porque hay demasiados turistas para lo que pueden soportar
nuestras infraestructuras, y por lo tanto entendemos que es
correcto que la inversión o las modificaciones y la innovación
haya que hacerlas en transporte público y no en más asfalto y
en un crecimiento imparable para que no quepamos más, y al
final todos los vehículos se salgan de la isla.

Lo que sí notamos es que hay una discriminación muy
grande respecto a la inversión en movilidad que se realiza en
las otras islas, y es debido, no cabe duda, a que la transferencia
o la competencia de transporte está en las otras islas en
posesión de los consejos, pero sí lo que nos gustaría es ver una
territorialización o un reequilibrio económico de esa
transferencia de transportes a los consejos, que en algún
momento sería justo verlo en este apartado específico y que no
entrase todo dentro del cajón de la financiación de los consejos,
que lo único que sirve es para esconder, aunque haya un
incremento, esconder partidas que son necesarias y que en otras
islas se dan de una forma evidente, como pueden ser estos 25
millones en transporte, en inversión en transporte público, que
ya le digo que estamos de acuerdo. También somos conscientes
que el Consorcio de Transportes ha ayudado en tecnología a
otras islas o al Consell de Ibiza en concreto, para la instalación
de puntos de control de tiempos de los autobuses, y que ha
servido para la instalación o el desarrollo de las tarjetas
ciudadanas para el transporte en Ibiza.

Nos parece correcta la inversión de Puertos, y sobre todo,
respecto a la... Ah, bueno, perdón, en movilidad se me
escapaba todo el dinero que, claro, que hay que invertir, que
hay que gastar en las autopistas de Ibiza, y nos sorprende cómo
la portavoz del Partido Popular en esta comisión, que és
máxima responsable de que tengamos que pagar, como ella
dijo..., una de las máximas responsables políticas del proyecto
de las autopistas, lo dijo en la comisión de investigación, que
tengamos que pagar casi 25 millones de euros anuales, ahora se
sorprenda de que no hay más inversión en esta conselleria, de
que no haya a penas incremento, que ese incremento no se
puede dar, ¿por qué?, porque al final lo que tenemos son gastos
financieros derivados del metro agua de Mallorca; gastos,
hipotecas por las autopistas de Ibiza. Usted tiene ya proyectos
plurianuales por los que se comprometió precisamente la que
ahora le pide más inversión, o sea, la que ya se gastó el dinero
le está diciendo a usted que debería gastar más dinero que a lo
mejor no se tiene porque ya se lo gastó ella. Entonces nos
resulta un poco paradójico.

Respecto a las autopistas de Ibiza nos gustaría saber la
cantidad que está estimada para expropiaciones de este año. No
detectamos tampoco si se contempla dentro de ese dinero llevar
a cabo la resolución del Parlamento de las Islas Baleares por la
cual instaba a la retirada de tierras antes del verano de 2018, y
en todo caso, eso en julio, si es que lo tenía que retirar la
empresa, y si no en todo caso en todo el 2018, dentro el 2018,

la retirada de tierras depositadas de una forma... no ajustada a
la legalidad, depositadas en la finca de Fiesta Hoteles; no lo
vemos. Y si hay una corrección -tampoco vemos que haya
corrección respecto al año pasado, porque la cantidad es
prácticamente la misma, son los 24 millones- sobre el posible
reequilibrio económico también por el conteo, por el cambio de
puntos de conteo de la autopista de Sant Antoni, de la parte de
Sant Antoni con IBASAN, con la empresa IBASAN, que
habría que disminuir, porque se supone, según estudios, que
sería un 20% menos lo que habría que pagar por el conteo de
coches o por el peaje en la sombra. Bueno, aclarar un poco
cómo van esos números y esas disminuciones, que en realidad
debería ir a bajar la cantidad de esos 24 millones, si tiene a bien
decírnoslo.

Por otro lado, respecto a la Dirección General de Energía,
nos parece correcta la inversión y el esfuerzo realizado para
ayudar o prevenir a que siga avanzando el cambio climático, y
también el establecimiento de un ente público por el cual se
puedan lleva a cabo todos los proyectos de energías renovables
pues nos parece acertado por cuanto que además la energía
renovable nos... nos parece acertada esa política, porque
además va a ayudar a la creación de empleo y a la
diversificación del modelo productivo de estas islas, y así,
diversificando el modelo productivo, a lo mejor no tienen que
venir tantos turistas y no estaríamos tan saturados como dice la
Sra. Cabrer, que en eso repito que estamos de acuerdo.

Respecto a política de vivienda nos parece muy acertado
este cambio de tendencia, le felicitamos por haber podido
llevarlo adelante. Sabemos que queda mucho por hacer en
política de vivienda, sabemos que queda mucho por asegurar el
derecho a una vivienda y para desmercantilizar este derecho y
ampliarlo a la máxima población posible de las Islas Baleares.
También tiene varias patas, no únicamente la construcción de
las viviendas nuevas en régimen de alquiler, que cuando
explicó el plan quedó claro que estaban destinadas a alquiler;
la que no quiso escuchar que no lo escuchase, pero quedó
absolutamente claro, y nos gusta este cambio de tendencia
cuando en realidad se viene de una sequía total de inversión en
vivienda, y que no se reconozca más la labor de su conselleria
para poder establecer este plan.

Hace falta más esfuerzo. Lo siento, a la vez que se lo
reconozco, creo que es justo decir que debido a políticas que se
llaman colaborativas pero que en realidad no suponen más que
un neoliberalismo económico que permiten y que van a permitir
alquilar las viviendas plurifamiliares a turistas, pues supone que
vayan a incrementarse y que vaya a seguir subiendo el precio
de la vivienda y que cada vez la administración tenga que hacer
más esfuerzo para que la población permanente de las Islas
Baleares acceda a un techo digno, mientras que eso siga así
lamentablemente vamos a tener que seguir, Sr. Conseller,
reclamándole más esfuerzo, porque no únicamente se va a
arreglar con quitar el impuesto de transmisiones patrimoniales,
porque ese 4% en realidad decir que eso es lo que va a
movilizar la venta de viviendas, eso es lo único que va a hacer
es, si haría o si hiciera, es volver a una lógica de
endeudamiento permanente ... de las familias con las entidades
bancarias a una lógica de una transmisión de una vivienda para
volver a especular para que sea, bueno, pues como la...
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EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Vale. Pues, para que sea la pescadilla que se muerde la cola,
nos endeudamos más para, si queremos vender la vivienda,
venderla más cara y así el que nos la compre tenga que
endeudarse todavía más de lo que nos hemos endeudado
nosotros. 

Bueno, enhorabuena por este incremento en vivienda
pública y nada más de momento.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. Conseller, i al seu equip per ser aquí i donar-
nos totes les explicacions d’aquests pressuposts. Des de MÉS
per Mallorca parlam primer, bé, per la part que fa a l’habitatge
per la nostra part donar el nostre suport perquè coincideix en
aquests tres eixos principals, que jo crec que són l’aposta pel
lloguer social, l’aposta per fer una llei d’habitatge que realment
doni sortida i pugui donar resposta als problemes d’habitatge
que té la nostra comunitat autònoma i també aquest pla
d’habitatge o mesures d’habitatge, que ens ha comentat el
conseller, amb un objectiu de 5.000 habitatges a deu anys ens
sembla molt positiu i aplaudim aquesta mesura que avui ens ha
duit aquí. Per tant, en aquest cas jo... i les bonificacions,
evidentment, que també es fan. Per tant, no m’estendré més
perquè crec que MÉS per Mallorca dóna suport a aquesta
empenta amb el tema d’habitatge, quan és un dels problemes
més greus que pateixen les persones residents a les nostres illes.

Pel que fa al tema d’energia, nosaltres també creim molt
positives les mesures i totes les empentes que es donen en el
foment de l’energia renovable a les nostres illes, tant en tema
de les ajudes a empreses, a persones físiques i a institucions,
que crec que són els tres eixos fonamentals. Nosaltres creim
que és evident que costa molt canviar els hàbits de les persones
o canviar la manera de veure les coses, però és necessari i
urgent aquesta aposta a les nostres illes i minvar aquesta
dependència d’energia elèctrica. 

Malgrat això, lamentam que l’esforç que es fa des d’aquesta
comunitat autònoma sempre vagi en contra de la política estatal
del Partit Popular que manté aquest impost al sol i, per tant, que
mostra aquests trets d’un govern vull dir de tot el contrari del
que hauria de ser un govern democràtic, progressista,
innovador i europeu, perquè pensem que Alemanya en aquests
moments té més tant per cent d’energies renovables que l’Estat
espanyol, això és increïble, quan les hores de sol a l’Estat
espanyol superen en molt, vull dir, això vol dir que realment les
coses a l’Estat espanyol es fan molt malament, i això es una
evidència clara. De totes maneres enhorabona per les polítiques
i MÉS per Mallorca estarà sempre al costat en aquesta lluita.

Bé, jo no parlaré de la Direcció General de Territori i de
Ports perquè crec que el conseller ho ha explicat bé i hi estam
també d’acord. Voldria fer esment a la part de transport públic.
De cada vegada ... no sé, em pensava que el Partit Popular ja no
em podia sorprendre, però sempre té capacitat de sorprendre’m,
i la frase de la portaveu del Partit Popular avui, que tenim les
carreteres saturades, m’ha sorprès, perquè estam cansats de
veure al Ple que la Sra. Prohens no s’ha cansat de dir que
aquest govern diu que tenim unes illes saturades, però que ells
troben que no; llavors ve aquí una portaveu del Partit Popular
i ens diu que les carreteres estan saturades, és que no ... no sé
... no ho acab d’entendre, no sé si és que no es parlen, si no
pensen igual, si és que la percepció és diferent d’un diputat a un
altre, però, la veritat, a mi la impressió que sempre m’ha fet el
que manifestava el Partit Popular al Ple d’aquesta cambra és
que les nostres illes no estaven saturades. I aquí ens fan un
discurs totalment contrari ... no sé, ja ho he dit, la meva
capacitat de sorpresa es veu cada dia superada per dir-ho de
qualque manera.

Després hi ha un altre tema que es critica, que no hi ha cap
nova línia ferroviària. Ostres!, quina vergonya hauria de fer al
Partit Popular dir això, és una vergonya dir aquesta frase, quan
va deixar perdre un conveni ferroviari de més de 440 milions
d’euros, amb més de 200 milions d’euros que s’han deixat
perdre ... -perdoni, jo no l’he interrompuda i esper que vostè
em deixi parlar-, els hauria de fer vergonya ... i no, és que vostè
parla quan jo parl, i això és el que li volia dir.

Jo entenc que això, realment, hauria de fer vergonya. I ja
que s’ha tret aquest tema, la veritat és que jo el volia treure,
però no d’aquesta manera, no feia comptes fer moltes preguntes
al conseller, però ja que s’ha tret aquest tema li voldria
demanar al conseller: quina és la resposta del ministri quan
reclamam aquest conveni ferroviari? M’agradaria saber quina
és la resposta del Partit Popular al Govern estatal quan des
d’aquestes illes reclamam les inversions estatutàries en matèria
ferroviària. Per tant, sí que voldria que quedàs clar perquè em
sembla important que en quedi constància en aquesta cambra.

Estic d’acord, estic d’acord amb la impressió que ha dit el
conseller que hi havia dues gran lloses en aquesta conselleria,
però jo quasi els diria que hi ha dues grans inundacions anuals,
no?, una de 24 milions i una de 32 milions, tant la del metro
com la de les autopistes, totes dues relacionades amb l’aigua,
per tant són un greu problema per a aquest govern i per a
aquesta conselleria aquestes inundacions -diguem-ne- de deutes
anuals amb què ens trobam i, per tant, una càrrega important
per fer altres tipus de polítiques.

En qualsevol cas, sí que creim que aquest pla i l’adjudicació
d’aquests 2018 de les noves licitacions de les concessions són
molt importants, jo crec que és una tasca important haver
aconseguit que es donàs aquesta oportunitat a l’illa de
Mallorca, de poder planificar totalment el transport terrestre
interurbà per carretera a l’illa de Mallorca, crec que és una
oportunitat i crec que és un repte, i els encoratj perquè realment
aquest repte vagi bé, saben perfectament que nosaltres som al
seu costat i creim que és molt important, perquè realment
aquestes inversions que ha comentat tecnològiques, he entès jo,
i de parades, també són importants per fer que aquest repte surti
bé. És ver que l’important del transport públic és augmentar els
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usuaris, l’objectiu, és el que tenim tots quan feim política, per
això s’han d’augmentar les freqüències, el confort, les
connexions, ... és un conjunt de mesures que fan possible que
això es doni, i un canvi de mentalitat, evidentment, això és més
difícil, però això és l’important.

Per tant, enhorabona, coratge i que aquest repte, esper que
ens vagin informant en aquesta cambra, però esperam que surti
bé i és una gran oportunitat. I també pel tema de la integració
tarifària, és una cosa que fa estona ja que els residents
d’aquestes illes, fins i tot jo crec que els residents d’altres illes
que per qüestions ics vénen momentàniament a Mallorca, i la
integració tarifària entre l’EMT i el TIB o la targeta intermodal,
com es vulgui dir, és important precisament per augmentar
aquest nombre d’usuaris i per fer una xarxa molt més
assequible i molt més fàcil.

I res més. Enhorabona i gràcies per ser aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, gràcies per ser aquí, a vostè i a tot l’equip, per
explicar el pressupost de 2018 de la seva conselleria.

Parlam de llei d’habitatge, parlam d’emergència
habitacional, jo crec que des de l’inici de la legislatura es parla
d’aquest tema, de fer, quan parlàvem de la llei d’habitatge
turística o de la llei d’habitatge de vacances es feia molta
referència al problema d’habitatge que hi havia i, per tant,
pensam que arriba aquesta llei després de dos anys i mig quasi
de govern i que fa tard, es farà, evidentment es farà, però de
tant com se n’ha parlat, pensam que fa tard.

Pel que fa a transport públic tenim dubtes i ens preocupa
que per al 2019 només es vulguin separar, pel que fa al
contracte de transport del tema dels autobusos, en tres zones
l’illa de Mallorca perquè això estalviaria recursos econòmics,
sí, però creim que no permetrà a les empreses d’aquí poder-se
presentar amb unes garanties i hauran de fer combinacions, si
poden, i, per tant, tenim dubtes de si serà factible o no serà
factible.

Ens agradaria, i de fet es fa, una planificació de transport
públic a mitjà i a llarg termini, però no només hauria de ser en
el tema terrestre en els autobusos, sinó també en el tema de
reserva del sòl per al tren. M’agradaria saber, sé que hi ha una
reserva feta, però m’agradaria saber si es fa comptes fer
modificacions o canvis en aquest sentit.

D’aquí també li demanaria que reivindicàs i seguís
reclamant aquest conveni a l’Estat i al ministeri perquè dins les
Balears no es dediquen a trens evidentment ni en metros ni en...
com a la península on es dediquen milers i milers d’euros a
AVE i trens d’un lloc a l’altre.

Pel que fa a l’electrificació, si no vaig malament, crec que
es té previst acabar-la al final de 2018, jo li anava a demanar a
veure si es podria avançar el màxim possible perquè, segons
tenc entès, hi ha bastant crispació amb els ..., per exemple, de
Manacor hi ha vint minuts cada dia que fa tard per mor de
l’electrificació, supòs que per problemes de connexió, per tant,
estaria bé poder acabar-la tan aviat com fos possible.

El tema d’energia, les inversions renovables sabem que són
el futur i estam contents que es parli d’ajudes i de potenciar el
cotxe elèctric, nosaltres som els primers que vàrem dir que
Formentera pogués ser la primera illa en renovables i en
energia elèctrica amb els cotxes i amb els ... però també pensam
que seria important impulsar i modificar el transport públic en
el tema de millores de freqüències, de línies, tec., perquè
sembla que amb l’excusa que el 2018 acaba, no s’han fet les
modificacions pertinents necessàries per la nostra illa, en aquest
cas li parl concretament de Mallorca.

En aquest sentit, també li vull dir que tenim moltes
expectatives pel que fa a la llei del canvi climàtic, que es va
explicar, m’agradaria saber si hi ha alguna partida destinada
específicament al tema de la llei, si es fa comptes ..., jo no era
a la reunió, però a veure si és a llarg termini o si es fa comptes
tenir temes bastant tancats dins el 2018.

I en el tema del gas, també hem sabut aquesta setmana que
es fan passes per distribuir-lo per tot, per tant voldríem saber
com està el tema, si ens ho pot especificar una mica més.

Pel que fa a la cogestió aeroportuària i la transferència de
ports que ens agradaria tenir, li donam el nostre suport i que es
continuï reivindicant a l’Estat que nosaltres almanco, ja sé que
no podem prendre totes les decisions, perquè és impossible,
però que almanco poguéssim formar part de la presa de
decisions en el tema d’aeroports i ports d’aquestes illes.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula
l’Hble. Sra. Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I benvinguts siguin el conseller i tot
el seu equip, gràcies per les explicacions que ens acaba de
donar.

Vull començar la meva intervenció compartint una petita
reflexió, mentre vostè ens explicava els seus pressuposts, he
pensat que les actuacions de la seva conselleria estaven bastant
repartides per tot el territori, tenint en compte les necessitats de
cada zona; pero la Sra. Cabrer m’ha fet tornar a la realitat, ho
ha de reconèixer, Sr. Pons, la seva menorquinitat l’ha traït, i
només pot pensar en la nostra petita roqueta, quines coses...
resultarà que som l’illa afortunada i no ho sabíem. Escolti de bé
i actuï com sembla que volen alguns mallorquins, sent
mallorquí centrista i allunyant el govern d’aquestes illes de les
altres illes.
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Ironies a part, des de MÉS per Menorca valoram molt
positivament tota la feina que s’està fet a la conselleria,
particularment en la implementació d’energies renovables als
edificis públics, així com també que s’ampliïn les deduccions
fiscals per a particulars. I ho valoram perquè som conscients
que la seva conselleria té un gran mur contra el qual lluitar, i és
l’Estat espanyol i la seva aberrant política sobre energies
renovables. Prova d’açò és que els inversors estrangers
reclamen a Espanya almenys 7.500 milions d’euros a diferents
instàncies internacionals d’arbitratge pels perjudicis que els van
causar les retallades a les primes a les energies renovables, els
compromisos de París i la mateixa Unió Europea esperonen
perquè agilitem la transició energètica.

També trobam molt interessant tot el desplegament del
vehicle elèctric, però no podem perdre de vista el problema que
tenim amb les centrals tèrmiques a les nostres illes, que
funcionen amb fueloil i que aquests cotxes es carreguen
d’electricitat que aquestes centrals produeixen.

Els encoratjam també en la batalla per aconseguir millorar
la connectivitat aèria, amb tantes mancances a Menorca i que
és ja un problema endèmic. El nostre mantra és que els avions
són el nostre AVE, ho hem dit moltes vegades, si l’Estat ens hi
dediqués una mínima part del que es gasten cada any en aquests
trens, ara no parlaríem d’aquest problema. He de confessar,
però, que tenc zero confiança en l’empatia i comprensió del
Govern d’Espanya cap als nostres problemes, comptin sempre
amb nosaltres en aquesta lluita.

I ja vaig acabant. Tenc dues qüestions concretes que ens
interessen, bé eren tres, però ja m’ha tret de dubtes amb el tema
de la presentació de la llei de canvi climàtic, la qual, per cert,
esperam amb ganes. 

Primer punt: hi haurà una aportació econòmica per al Camí
de Cavalls?, en aquest sentit vull recordar que la Llei 13/2000,
de 21 de desembre, del Camí de Cavalls, parla a l’article 3.2
que el Govern instrumentarà ajuts econòmics.

Segon punt: com estan les negociacions per fer el canvi de
fueloil a gas natural a la central tèrmica de Maó? Aquesta és
una qüestió que ens preocupa especialment i més després de
saber que dita central emet el 8% dels gasos d’efecte hivernacle
que es generen a tot l’arxipèlag, són dades de l’Observatori de
Sostenibilitat, i hi destaca la (...) dels vuit casos que concentren
les emissions de tipus industrial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Sra. Olga
Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente; gracias, conseller y a todo el equipo.
Ya se han preguntado bastantes cosas, por lo que me referiré a
unas cuantas menos, seré un poco más breve.

En primer lugar, me gustaría preguntas por qué todavía
sigue en pie el Consorcio Palmanyola. Me parece que usted
comentó que lo iban a suprimir, ya en breve, sin embargo ha
subido en asesorías de 1.000 a 4.900 euros, no sé si es que se
está haciendo algo, si nos pudieran explicar ese aumento en
asesorías para ese consorcio que ya ha acabado su función.

También hemos notado a faltar información sobre la entidad
Gestión Urbanística de Baleares, tampoco está el Consorcio de
Movilidad por Ibiza, el Consorcio Pla Mirall, el Formentera
Desarrollo, el Penya-segat Maó, el Reconversión Territorio y
Paisaje de Ibiza, ... no sabemos por qué no están en los
presupuestos.

También, en cuanto al Consorcio de Transportes hemos
visto que hay dotadas dos plazas de técnico pero que todavía no
están ocupadas, y era para saber si van a sacar estas dos plazas
a convocatoria pública y cuándo. 

También en Puertos hay ocho plazas de técnico dotadas
pero que no están ocupadas, ¿cuándo las van a sacar también a
convocatoria pública? En cuando a Puertos, comentar que nos
parece un presupuesto bastante pequeño puesto que es cierto
que inexplicablemente estos puertos siempre han estado
bastante abandonados por la administración, lo digo como
usuaria, bastante sucios, los contenedores no se vacían, incluso
el agua de los puertos está llena de porquería de los torrentes,
de porquería que llega de las depuradoras que funcionan mal,
y el puerto del Barcarès, que ahora veo que va a tener una
medida de reparación o mantenimiento, pero realmente y
sinceramente es que están totalmente dejados, y es una pena; y
veo que en estos dos años y medio tampoco se ha hecho mucha
cosa.

En cuanto a SFM..., no a transporte... sí, en transporte
ferroviario veo que baja la partida de transferencia para gastos
corrientes en casi 9 millones, pero veo que después se crea una
partida de transferencias justificables a SFM, no sé si son
fondos para... no sé exactamente por qué se crea esta partida de
transferencia o por qué se hace esta separación.

Y lo mismo, hay una bajada en transferencia de capital a
SFM, que baja en 16 millones, pero se crea una partida de
transferencia justificable a SFM por 11 millones. Entonces, no
sé estas partidas por qué se crea esta separación o si es para
justificar fondos.

Y comentar también que, en general, en SFM las partidas
bajan de 78 a 71 millones, y es preguntarle si no se van a
recuperar las frecuencias que se recortaron este marzo de 2017.
Quiero recordar, es que se aprobó una proposición de
resolución de Ciudadanos para volver a retomar las frecuencias
tanto en el tren como en el metro.

Después, en cuanto a la Secretaría General y a la Dirección
General de Transporte, creo que ya se ha dicho aquí, pero
suben bastante todas las inversiones de carácter inmaterial,
llama la atención, por ejemplo, la de gastos... la de Secretaría
General que está en 75.000 euros; sube la partida de
inversiones de carácter inmaterial en ordenación, inspección y
transporte, de 115.000 euros a 630.000 euros, yo creo que son
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subidas bastante fuertes, y nos gustaría que nos explicara el por
qué se daría esta subida.

Y luego comentarle, en cuanto al IBAVI, que, también se
ha comentado aquí, pero que llevamos dos años y medio
escuchando la problemática que existe en vivienda, y lo hemos
oído tantas veces que hasta me gustaría preguntarle ¿cuántas
promociones se han dado y se han hecho y se han aprobado en
dos años y medio? Porque hablan tanto ustedes de vivienda y
de los problemas que hay que nos gustaría que en dos años y
medio nos comentara cuántas promociones se han realizado.
Ahora parece que vemos algo que se va a acabar en 2019, y
bienvenido sea.

También quiero comentarles que, desde Ciudadanos,
hicimos una interpelación, que también se aprobó hacer un plan
de vivienda social y además dar transparencia en cada
municipio el número de viviendas sociales que existen en
régimen de alquiler, que no se ha hecho, y le agradeceríamos si
pudiera dar esa transparencia a los ciudadanos.

Igualmente, también vemos que en los presupuestos sí que
están desglosadas las viviendas que va a haber por islas, lo que
no está puesto un poco es en qué fases, cuándo se van a
finalizar, en qué fase están, si también nos lo podría explicar.

Y bueno, nada más por ahora. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Benvingut, Sr. Conseller i tot el seu
equip directiu.

Si els meus comptes no em fallen, l’IBAVI té unes 2.000
famílies que esperen un habitatge, i en aquests moments es
donen ajudes de gent que no pot pagar el lloguer a més de
1.500 famílies, així que tenim, com a mínim, en relació amb
l’IBAVI més de 3.500 famílies en precari. Estic segur que
aquestes famílies, quan van sentir l’altre dia al Sr. Company,
van veure el cel obert, perquè si rebaixam l’impost de
transmissions patrimonials aquests 3.500 famílies hauran resolt
el seu problema d’habitatge, ja no en tindran; ni en tindran els
policies que no poden venir a Eivissa a treballar, a fer la feina,
ni els treballadors que no poden anar a Eivissa a fer feina als
hotels perquè no poden pagar el lloguer, si els baixam l’impost
de transmissions patrimonials problema resolt.

Per tant, crec que és molt més senzill que fer tots aquests
esforços, que els legislatius i els pressupostaris, simplement
baixar l’impost de transmissions patrimonials i problema resolt
de l’habitatge a les Illes Balears. Com a anunci queda molt bé,
però igual les persones que ho passen malament, que no tenen
un sostre per viure, no pensaran exactament igual que el Sr.
Company.

Si no ho he entès malament, estam saturats, a Mallorca
sobretot, però estam saturats i la solució per a la saturació és fer

més infraestructures; és a dir, si tenim en compte que, segons
ha dit vostè, les carreteres d’Eivissa ens han costat 598 milions,
i són uns 23 quilòmetres comptant l’obra, vol dir que cada
quilòmetre nou que ens hauria de sortir, si les fes la Sra. Cabrer
ens sortirien a 26 milions d’euros; és a dir, no sé quants
quilòmetres podria fer vostè amb el pressupost que té, a 26
milions d’euros el quilòmetre, per resoldre el problema de la
saturació de les carreteres d’Eivissa, de Mallorca, perquè
evidentment Mallorca és una mica més gran, i, per exemple, la
saturació de les carreteres necessitaria unes inversions de prou
quilòmetres.

Però em van ensenyar fa estona, jo he tengut
responsabilitats que compartia amb la Sra. Cabrer, en temes de
mobilitat, em van ensenyar, jo no som un bon exemple, però
això és cert, però em van ensenyar que si una persona, cada
vegada que té un problema de pes, cada vegada que s’engreixa,
es compra uns pantalons nous, una vegada si cull un cinturó
nou, anirà pujant de talla fins que li faltarà, el necessari és
posar-se a dieta per reduir pes, no créixer en talla de calçons,
la Sra. Cabrer prefereix créixer en talla de calçons, els
cardiòlegs crec que alguna cosa -els cardiòlegs socials
almanco- hi tendrien a dir, sinó el president de la comissió
també ens podria il·lustrar sobre la conveniència o no de quan
hi ha excés posar-se a dieta.

Ports, ports, senyor, resulta que vostè té molta tirada perquè
invertirà en els ports de Menorca, potser és perquè hi ha hagut
altres consellers i directors generals que han tingut molta tirada
per no invertir en cap port, fins i tot el director general que la
Sra. Cabrer ha citat com a un gran director general de Ports,
que va fer la Llei de ports, una llei que en podríem parlar una
estona a l’hora de fer ports. Jo li llegiré un tros de la memòria
de la Direcció de Ports de les Illes Balears de l’any 2014, diu:
“Respecte dels ports de gestió indirecta, està previst que el
desenvolupament de les infraestructures portuàries és
competència de Ports de les Illes Balears”, continua: “i
traspassar la gestió dels ports de gestió directa al sector privat”.
Açò era (...) traspassar els ports de gestió directa al sector
privat.

Evidentment, si es traspassaven a un cànon com els de
ports, brutals, de 5.000 euros, quan s’han avingut a pagar més
de 3 milions, bonament, de manera voluntària, evidentment açò
era un gran negoci per a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Com era un gran negoci, un negoci, tornant a
habitatge, el que va fer el Partit Popular, que era, davant el
problema d’habitatge, vendre sòl públic, vendre tot el sòl
públic, fins i tot sòl públic a Sa Calatrava, vesins del Sr. Bauzá,
per cert, vendre a Sa Calatrava un pis a primera línia de mar,
perquè deia que (...), evidentment fer, va dir el Sr. Company, és
al Diari de Sessions, en aquesta comissió, compareixença de
pressuposts, crec que de 2014, precisament, si no del 2013, va
dir: home, que més tost era fer pisos de protecció oficial a
primera línia de mar com que no hi treia, socialment no
quedava bé. Política d’habitatge, pisos a primera línia del
Passeig Marítim, mesclar la gent que necessita un pis d’HPO
amb el Sr. Bauzá no quedava gairebé.

Tornem a ports, inversió de ports enguany més de 6 milions
més que a l’any... el pressupost del 2014, amb la diferència
que, curiosament, la gran gestió del Partit Popular feia que les
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transferències de la conselleria a Ports de les Illes Balears el
2014 fossin, per una banda, de 3.410.538 euros, més 1,5
milions d’inversió de capital. Transferència d’enguany:
2.732.414, és a dir, hi ha pràcticament la meitat d’inversió de
la conselleria, transferència de la conselleria a ports, i és capaç
d’invertir 6 milions més, supòs que és per la ineficiència del
director general que, amb menys recursos directes, és capaç de
gestionar millor els ingressos del cànon, 6 milions de gestionar
els ingressos dels amarraments i per tant és capaç d’invertir 6
milions més, i aquests milions van alguns a Menorca i alguns
van a altres llocs, en tot cas, entenc que allà on és necessari
prioritzar.

I si seguíssim comparant xifres, vostè és cert que 2.340.038
euros d’inversions immaterials, i açò és un dobleram, són molts
doblers, Sr. Conseller. La conselleria de Medi Ambient, 2014,
any de recessió pressupostària, 8.235.056, pràcticament 4
vegades més, el Sr. Company. I no vull fer demagògia, perquè
aquí hi ha, dins inversions immaterials de l’any 2014, hi ha els
treballs forestals i els recursos per evitar incendis forestals, en
fi, reconec que aquí hi ha una part, 4 milions, que es dediquen
a aquestes coses. Així i tot, encara hi ha més de 2 milions més
d’inversions immaterials més a favor del Sr. Company, i vostè
té, a través de les inversions immaterials, no són, com de
vegades es vol fer veure, estudis purs i durs, sinó que són
inversions moltes vegades en aquesta partida pressupostària tan
necessària que hi són.

També crec que és un bon marge de gestió el que s’ha fet i
esper que es faci amb les concessions de la Direcció General de
Transports, crec que és molt important la renegociació del
metro, amb açò ens estalviarem molts doblers. Crec que també
hi ha un estalvi important a la partida dedicada al metro, perquè
avui en dia ja no fa falta repartir salvavides als usuaris que hi
pugen, avui en dia ja no fa falta protegir-los contra possibles
inundacions, per tant açò també és un estalvi per part d’SFM,
que crec que es podrà consolidar amb les noves concessions,
que és cert, com diu la senyora portaveu d’El Pi, Sureda -és que
no em sortia ara, Sra. Sureda, duem, duc des de les dotze aquí,
en aquesta comissió i les idees se’m comencen a creuar una
mica-, com deia la Sra. Sureda, tres concessions a Mallorca són
justes, crec que ja estaven així en el Pla director de transports
anterior, de la Sra. Cabrer, que era un bon Pla de transports,
Sra. Cabrer, li he dit de vegades, i era un bo Pla de transports,
sense finançament, però era un bon Pla de transports. Aquest
d’ara és un bo Pla de transports i, a més, tendrà finançament, és
a dir que encara jugam amb avantatge, però, en tot cas, crec
que el que s’ha de fer és necessari, una concentració
d’empreses, de petites empreses, perquè hi ha moltíssima
empresa de transport i és necessari que es concentrin, que
s’ajuntin. Vull dir, no passa res, si fan feina juntes, es posen
d’acord, segur que seran capaces de competir amb les grans
empreses multinacionals, i tendrem un sistema més eficient,
garantirem que els beneficis es quedin a Mallorca i tothom
content, no?, i les partides són més baixes.

I també crec que és molt important la gestió per haver
aconseguit llevar-se la integració tarifària a Mallorca, que era
importantíssima. El Sr. Gijón, ara ja sé que l’han desnonat del
Partit Popular, ja està desnonat, però, en tot cas, quan encara no
l’havien tret fora, el Sr. Gijón va anunciar aquí que ell no havia
estat capaç de fer la integració i que, per tant, aquest govern

tampoc no seria capaç de fer la integració. Doncs, resulta que
la gestió, una vegada més, es demostra que l’esquerra és més
capaç de gestionar que la dreta.

Em sap greu, Sr. Serra, però és així, ja m’està mirant el
cronòmetre, si em diu que he d’acabar acabaré, però -no, no,
com que veig que mira molt el cronòmetre, no sé si és que té
ganes d’acabar o té ganes que acabi jo, una de dues, no?

En tot cas, continuam, evidentment la Direcció General
d’Ordenació del Territori, que és una direcció general molt
important, no té pràcticament capacitat inversora, però sí que
té gran capacitat de generar inversions, inversions privades, i
açò també és molt important perquè segur que la feina de la
Llei d’urbanisme permetrà que hi hagi inversions que es puguin
fer i, sobretot, posarà eines perquè puguem generar sòl públic
per fer polítiques d’habitatge, que és el que necessiten, sòl
públic per al govern i sòl públic per als ajuntaments, que són
els que, si gestionen bé aquesta llei, seran capaços
d’aconseguir-ho.

Res més, Sr. Conseller, simplement desitjar-li que sigui
vostè capaç de tirar endavant aquest pressupost i, simplement,
recordar una dita que me la ensenyar el Sr. Lluis Corral,
precisament, jo no la coneixia, una, ja sé que la Sra. Cabrer no
és partidària dels oracles, però els que hem estudiat història...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, ha d’anar acabant, ho sent molt, però ha d’anar
acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -vaig acabant ja-, en el temple d’Apol·lo, a Delfos, hi ha una
dita de l’oracle que diu “res en excés”.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. President m’havia
demanat que fos breu en la mesura del possible, jo li he de dir
que, malauradament, no podré acomplir, perquè són moltes les
consultes i les preguntes que m’han fet i crec que, a més a més,
acompanyades d’algunes reflexions de calat i de profunditat,
que agraesc a tots les seves intervencions i el seu to, però que
evidentment em demanarà un cert, així i tot intentaré ser breu.

Començ per una que s’ha repetit diverses vegades, les
inversions materials, una pregunta molt concreta perquè vostès
en tenguin coneixements. Inversions materials, a Energia,
capítol 6, fa referència a mesures d’estalvi energètic a la
plataforma informàtica de control de punts de càrrega i als
equipaments de qualitat de l’aire.
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Per la part de Transports, a capítol 6, és tot el que té a veure
amb el Pla director sectorial de mobilitat sostenibles a les Illes
Balears, a més a més de l’Observatori de mobilitat.

A Arquitectura i Habitatge, en el capítol 6, fa referència a
programes informàtics i a la redacció del reglament de la Llei
d’habitatge, ja preparam l’elaboració del reglament per al
mateix moment en què estigui aprovat.

I la part de ports i aeroports fa referència projectes i estudis,
en aquestes partides.

El total suma la xifra que vostès havien dit, si volen algun
detall més després els ho puc contestar.

Entraré i faré algunes reflexions de temes que vostès ens
han plantejat, respondré, si els sembla bé, grup per grup, tot i
que algunes qüestions es poden acompanyar.

N’hi ha hagut que ens ha sorprès a tots, he de dir, i és
aquesta afirmació tan rotunda de la Sra. Cabrer que ens deia
que estàvem immòbils, que estam saturats i que ens demanava
que havíem de planificar, no? Bé, jo li he de dir, home, si ara
estam saturats és perquè qualcú no va planificar quan tocava,
o va planificar malament, en tot cas. I crec que és important que
sapiguem on som.

La legislatura passada és una legislatura on el discurs de la
retallada va ser molt fort i va impregnar tot el Govern d’una
manera molt gran, moltíssim, desmesuradament gran, i açò va
fer que quan nosaltres arribéssim, quan els directors generals
arribassin a cada una de les direccions generals trobassin en
algunes cap projecte, cap projecte, cap iniciativa, que feia,
evidentment, molt difícil posar en marxa certes polítiques.

A Habitatge la política fixada no era la de fer projectes, era
la de vendre solars, i en van vendre de solars públics, on ara es
construeixen hotels.

A Ports, la tendència no era posar més ports, era vendre’ls,
vendre’ls, privatitzar, gestió, d’acord?

Per tant, quan arribes a una maquinària tan feixuga com és
un govern autonòmic, amb una administració que vostè la
coneix molt bé, tan feixuga, posar-la en marxa i canviar el
rumb, quan tothom té molt interioritzat que sobretot no podem
gastar res, que açò és una crisi molt forta i que la consigna és,
escolta, aturar-ho tot i aturar màquines, amb plantejaments
perjudicials, perquè descapitalitzar-nos, en certa manera,
llavors tot açò tornar-ho arrencar de nou costa i costa molt;
amb dificultats econòmiques, continuam amb un deute
envoltant els 9.000 milions d’euros i amb un Montoro que ens
té a sobre controlats, alerta al que fem i el que deixam de fer i
que açò limita molt tot aquest plantejament. I per tant jo crec
que en açò si que he de fer o val la pena que hi facem una
referència.

A la part de metro i d’autovies, he volgut ser objectiu, açò
són les quantitats que tenim, són càrregues massa feixugues, no
he volgut entrar per a res, però he vist que vostè es prenia molt
a pit aquesta defensa; jo li he de fer una reflexió, però, crec que
és important perquè jo la vaig viure molt aquesta des de la

distància, era al Consell de Menorca en aquell moment, quant
a la importància de fer infraestructures molt grosses que
resolguessin molt, perquè va ser un debat que a Menorca es va
produir, i fixi’s, i vostè l’emprava ara en aquests moments i
deia: és clar, era molt important fer les autopistes d’Eivissa per
la seguretat, fonamental. I avui agafes el diari i veus que la Sra.
Salom ahir va convocar Junta de seguretat i de trànsit amb tots
i deia que a l’illa d’Eivissa era on hi havia més accidents
mortals amb molta diferència.

Què vull dir amb açò? Que de vegades necessitam fer
inversions, les justificam amb la seguretat i resulta que el que
fem, més que resoldre problemes, és encara amplificar-los
moltíssim més, crec que eren 16 accidents mortals que hi ha
hagut a l’illa d’Eivissa, segur que no tots han estat a les
autopistes. Però sí que afavoreix, en qualsevol cas, i sí que el
que fa és desviar l’atenció perquè si aquests recursos els
haguessis destinats a altres coses en tema viari, segur que la
seguretat hauria augmentat moltíssim més, sense la necessitat
d’haver de fer aquestes autovies.

I prenem açò també com a una lliçó de cara al futur, no ens
enceguem de vegades pensant que com més ràpids i més
amples són els carrils resulta que més segures són les coses,
perquè ens adonam que llavors ens equivocam.

Respecte dels habitatges feia vostè també la reflexió, que he
de dir que m’ha sorprès, que deia que la passada..., em deia
vostè: “No, el preu de l’habitatge ha causat ara un problema,
açò provoca un problema molt gros que, en certa manera, ens
obliga a actuar”. D’acord, jo li diria: més gros que a la
legislatura passada, amb els desnonaments, amb la gent sense...,
no es va fer res, no hi va haver cap actuació en matèria
d’habitatge, cap, i la problemàtica era encara més grossa que
ara, era més grossa que ara. I segur que n’hauríem de fer més,
de fet, jo, miri, la citaria a termini a una cosa, crec que açò seria
important, nosaltres dèiem: ara hem fet un esforç, 50 milions
d’euros, 500 nous habitatges, tal vegada, i diem, aquí l’objectiu
hauria de ser arribar a un parc, en tenim 1.800 ara, hauríem
d’arribar a un parc de 5.000 habitatges públics d’aquí a deu
anys.

Açò ho farem nosaltres com a govern, però tal vegada no,
tal vegada hi ha alternança, és possible que succeeixi, estaria bé
que hi pogués haver un acord entre tots. Ens comprometem
entre tots que d’aquí a deu anys vista tenguem 5.000 habitatges
públics, açò és un compromís d’ajuntaments, de govern
autonòmic, on tots hi hem de voler ser. I jo estenc la mà amb la
millor de les intencions, crec que seria un molt bon missatge
que donaríem a la ciutadania, i que no faríem tampoc cap
virgueria, ens equipararíem a altres comunitats autònomes i
quedaríem mot per darrera d’estats europeus que tenen molta
cultura d’habitatge públic, però que jo estic segur que amb una
borsa de 5.000, 7.000, em deixin dir aquestes xifres, som una
població d’1.200.000 habitants, amb borses d’aquests tipus, les
crisis, quan les travessem no haurien estat tan dures com van
ser la passada. Per açò ens embarcam dins aquest projecte, el
farem a llarg termini, però crec que seria molt important.

I a ITS hi haurà, a què destinarem aquests recursos, a què
els destinarem? Em deia vostè, d’habitatge, bé, a garantir que
hi haurà habitatge públic i que, per tant, en els propers
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pressuposts el govern que hi hagi, si ho creu convenient, pot
agafar part d’aquests diners per anar executant inversions, que
ara els explicaré de manera detallada cada una d’elles quines
són. Però que només en farem 500 i com que n’hem de voler
fer més, tenim aquí una porta que jo crec que és molt important
i crec, a més a més, que és bona.

En transport aeri feien també una reflexió que jo també tenc
ganes de compartir, amb un to constructiu, que era dir: bé, en
el transport aeri mai no havíem estat tan bé com ara, entre illes,
per als residents, no per als que ens visiten, per als residents, i
és cert, des d’aquesta perspectiva, gràcies al PP, faig la reflexió
i ara ho explic sencer, i jo quan ho explic dic: gràcies a la
debilitat del PP, la debilitat del PP en el Congrés dels Diputats,
la necessitat imperiosa de tancar un acord pressupostari, el va
dur a acceptar tot allò que sempre havia rebutjat, que era,
precisament, el fet d’impulsar des d’aquesta perspectiva el
75%. La seva debilitat ho du, ho va fer amb el PNV també i ho
va fer amb els canaris.

Què hem fet o quina ha estat la novetat d’aquesta..., i açò ho
va fer gràcies a un diputat del Grup Socialista, que és d’un
partit, de Nueva Canaria, que no és ni Coalició Canària, perquè
ja havien tancat l’acord amb Coalició Canària i per tant un
rebot a moltes bandes. Què hem fet nosaltres, crec que és molt
important açò? Jo ho atribueix com a una novetat, perquè el
que hem sentit fins ara no hi era: hem cercat l’estratègia de fer
lobby amb tots els territoris extrapeninsulars, hem compartit
moltíssima informació, li pos un exemple, jo fa poc vaig a
Canàries, aquest mes de novembre, per primera vegada, per
primera vegada en la història els canaris, els balears, els de
Ceuta i els de Melilla ens seurem a una mateixa taula, aquí, a
Palma, per fixar estratègies comunes front als problemes que
tenim en matèria de transport públic d’accés a la península.
Aquí hi ha gent de Coalició Canària, del Grup Socialista amb
pacte del Partit Popular, perquè a Ceuta i a Melilla també
governen ells, i tots tenim els mateixos problemes, i està bé que
tots demanem o acabem acordant les mateixes postures.

L’altre dia sortia la presidenta Armengol, però ho feia amb
el Sr. Clavijo, amb el president canari, demanant el cent per
cent de les bonificacions per als residents, açò és una proposta
que els plantejam nosaltres als canaris. Heu calculat? Són 20
euros de taxes que ens suposa, per tant, més que la bonificació
de vegades... quan acordam aquestes coses, que les acordam, i
tothom té oportunitats de negociació, és cert, Coalició Canària
en pot tenir més, Nueva Canaria, després si fa falta tal vegada
en pot tenir perquè la conjuntura els du cap aquí, si acordam
entre tots llavors tenim més... i ho fem de manera indirecta.
Part d’aquest 75% el sentim com a propi, exclusiu? No, gràcies
també al Partit Popular, en som perfectament conscients, però
hi hem contribuït en bona mesura. I creiem que aquesta és una
novetat o un plantejament que hauríem de tenir present i crec
que val la pena.

I feia, i vaig acabant amb la part, però crec que val la pena
esplaiar-nos un poquet, una darrera reflexió que deia vostè: que
aquest pressupost creix poc, que els pressuposts són minsos i
creu que n’hauríem de fer més. Ja s’ha dit un poc, però crec que
val la pena i, si volen vostès, doncs repassam un poquet les
diferents direccions generals, som en els tercers pressuposts
d’aquesta legislatura, som a un bon moment com per poder fer

comparatives, i jo li dic que en aquesta legislatura a Ports de les
Illes Balears invertirem 34 milions d’euros, aquest any 16
milions. Aquests 34 milions d’euros d’aquesta legislatura, si els
comparam amb la passada, Ports de les Illes Balears la
legislatura passada va invertir 1,5 milions, 34 milions front a
1,5 milions, i no és que no hi hagués doblers, hi havia 12
milions de romanents, és que ho volien privatitzar tot i no els
interessava posar-ho bé. Per tant, sí que n’hi ha.

Si volen seguim, bé, igual com van ser les negociacions de
les concessions, perquè aquesta és la revisió, és cert que la llei
qüestionava moltes coses, és del Partit Popular i el Sr. Huguet
hi va participar activament, però si ens anam cap enrera
nosaltres en aquesta legislatura haurem revisat quatre, les més
complexes que quedaven per fer. En el Govern Antich en van
revisar 14, en el Govern de Bauzá en va revisar una. Passam de
100.000 euros, abans de començar les negociacions, a 9 milions
d’euros, i la legislatura passada, Punta Portals, tot açò estava a
l’espera, eren tot litigis, no van tancar cap acord, ni un. I jo crec
que he de posar en valor la molt bona gestió que es fa, que
l’esquerra gestiona bé, Sr. Cabrer, l’esquerra gestiona bé.

I ho demostra, perquè aquests 34 milions d’euros d’inversió
sap vostè quants provenen de la Sra. Cladera?, deixi’m que ho
digui així, de la caixa general d’aquesta comunitat autònoma?
Zero, 34 milions d’euros d’inversió i cap euro prové dels
pressuposts generals de la comunitat, provenen precisament
dels ingressos que venen via ports indirectes, fruit d’una
millora de la negociació que dóna viabilitat a l’empresa i que
els dic: quan hagi acabat el termini d’execució d’aquestes obres
que fem ara, en què posam en valor tots els nostres ports, a
mitjans de la legislatura que ve, a finals de la propera
legislatura Ports de les Illes Balears tendrà la capacitat
d’ingressar a la comunitat autònoma perquè tendrà superàvit,
i entregarà diners al pressupost perquè es puguin destinar al que
es cregui oportú. Per tant, sí que és una bona gestió i crec que
sí que val la pena posar-la en marxa.

Però posava l’exemple de ports, podem parlar d’energia, si
vol vostè. En aquest any ja hi ha, ja hem pressupostat el que
duem fins ara 8 milions d’euros en temes d’ajudes: instal·lació
de plaques, particulars, administracions públiques, pobresa
energètica, els préstecs d’ISBA, això és la quantitat total que
tenim. Si ho comparam respecte de la legislatura passada, van
ser 2.500.000 euros. I açò és fins ara, enguany hi hem d’afegir
5 milions d’euros més per a ajudes. Per tant, sí que són recursos
i sí que són més qüestions.

I aquí també pos un altre exemple, crec que és bo que ho
tenguem en compte, què suposen aquestes inversions, aquests
13 milions d’euros? Suposa inversió que crea llocs de feina, un
nínxol de treball importantíssim; suposa millores ambientals,
sempre fem el discurs de les millores ambientals. Però una
tercera qüestió fonamental i és que garanteix ingressos a
l’administració, perquè invertirem milions d’euros per instal·lar
plaques fotovoltaiques que durant deu anys s’amortitzen, i en
els pròxims deu anys generen ingressos directes. Deixam de
pagar la factura de la llum, deixarem de pagar la factura de la
llum. Per tant, no només 13, no, ara faré la broma altra vegada
de la Sra. Cladera, al director general n’hi havia de donar 25,
perquè representa no només dinamisme econòmic, sinó
capacitat d’estalvi a nivell energètic, a més a més d’una millora
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ambiental. I crec que també és un molt bon exemple de bona
gestió, de l’aposta precisament per la millora de la qualitat
ambiental, amb una conseqüència directa de la capacitat de
generar riquesa.

A la part d’habitatge, bé, aquí les comparatives també hi
són, abans hi feia una referència, però bé, 511 habitatges, i em
deia la Sra. Cabrer: vostè m’hauria de dir on són: jo, si el
president no s’enfada els ho diré un per un: Son Gotleu, carrer
Regal, superfície 282 metres quadrats, 5 habitatges, pressupost
de 376.000 euros, inici de les obres, gener del 2018, termini
d’execució 12 mesos. Solar en el carrer Molinar, perdó, a Es
Molinar, carrer Cuba, nombre 7, superfície 2.962 metres
quadrats, 57 habitatges, pressupost de 6.800.000 euros, inici de
les obres, maig del 2018, termini d’execució 21 mesos.
Calatrava, som a Palma de Mallorca encara, Barán 14, 16,
superfície del solar 220 metres quadrats, 5 habitatges, 576.000
euros de pressupost, iniciam les obres el juliol del 2018. Casc
Antic, Posada Montserrat, 12, superfície 215 metres quadrats,
nombre d’habitatges 5, pressupost 693.000 euros, inici de les
obres setembre del 2018, termini d’execució 15 mesos. Nou
Llevant, Brutat, bloc I, superfície de solar 1.712 metres
quadrats, 41 habitatges, 5 milions de pressupost, inici de les
obres setembre del 2018, 21 mesos de termini d’execució.
Amanecer, a Salvador Espriu, 37, superfície del solar 429, 8
habitatges, 800.000 euros de pressupost, setembre del 2018 la
data d’inici, termini d’execució 15 mesos. Salvador Espriu, 37,
són dues parcel·les, segona parcel·la, 2.800 metres quadrats, 19
habitatges, 2.700.000, data d’inici 2018 el juliol, 18 mesos
d’execució. A Inca, Hamed Abrahim, carrer, superfície 3.266
metres quadrats, nombre d’habitatges 54, pressupost 5.600.000
euros, data d’inici abril del 2018, termini d’execució 18 mesos.
A Magaluf, Calvià, carrer de S’Olivera, 62, superfície 1.806
metres quadrats, nombre d’habitatges 24, pressupost 2.147.000
euros, data d’inici novembre del 2018, termini d’execució 18
mesos. A Eivissa, Pere Matutes, 7, superfície del solar 1.850
metres quadrats, nombre d’habitatges 24, pressupost 2.800.000
euros, data d’inici octubre del 2018, termini d’execució 18
mesos. Promoció HPO, unitat d’actuació 14, a Eivissa,
superfície 2.926 metres quadrats, 43 habitatges, 5 milions de
pressupost, desembre del 2018 inici de les obres. Carrer Xac,
15, Eivissa, 1.406, nombre d’habitatges 19, pressupost
2.600.000 euros, 18 mesos d’execució. Can Cantó, Cubells,
acord amb el ministeri, cessió del solar a canvi que els
executem i acabem realitzant, pendent del conveni, 8.000
metres quadrats, 120 habitatges, 7.600.000 de pressupost, ho
dividim a mitges, el Consell d’Eivissa en paga la meitat, data
d’inici, pendent del conveni, però si les coses van com pertoca,
esperem que sí, octubre del 2018, 24 mesos. Menorca, carrer
Sant Jacint a Sant Lluís, 300 metres quadrats, 4 habitatges,
400.000 euros de pressupost, gener del 2018 ja començam.
Borja Moll, 441 metres quadrats, 18 habitatges, 1.800.000, el
febrer del 2018 començam. I superfície del solar Borja Moll,
també, estan quasi quasi confrontats un amb l’altre, 2.963
metres quadrats, 40 habitatges, 3.700.000 euros, l’abril del
2018 començam, termini d’execució 21 mesos.

511 habitatges, planificats, utilitzats, pressupostats, que
compten amb “daçona”, pendents alguns de llicència d’obres,
no començam ara perquè encara hem d’acabar de licitar, aquest
és el calendari de programació que tenim fet, i veuran vostès

com en aquest any 2018 iniciam obres per valor de 511
habitatges.

Però amb les ajudes del lloguer, els podríem comparar i ja
en aquest any 2017 n’hem llogades el doble del que es va
produir a la legislatura passada, que es tancaven les oficines
d’habitatge de Menorca i d’Eivissa, que impossibilitava que un
ciutadà pogués accedir a aquestes oficines.

Hem fet llei d’habitatge, i després hi farem referència, i El
Pi ens deia “arriba tard”, i li dic que té tota la raó, però no
arriba dos anys tard, arriba trenta anys tard, som l’única
comunitat autònoma de tota Espanya que no té llei d’habitatge,
l’única. Per tant, hauríem de ser-ne conscients.

En què, i ara em permetrà la broma, en què pujada la
legislatura passada que ara davalla? En la morositat a l’IBAVI,
en el 50%, dels 1.800 la meitat de la gent no pagava i es va
produir, sobretot, a la legislatura passada.

I en transport podríem parlar del mateix, de l’electrificació,
de les noves concessions, de l’Aerotib, que veurà tota la
informació i veurà vostè com hi ha uns ingressos de 50.000
euros, i aquí la xifra més clara tal vegada és la comparativa:
hem incrementat, amb tot el que hem fet fins ara, 1 milió de
passatgers. A la legislatura passada es van perdre 600.000
passatgers només en un any i, per tant, crec que açò posa de
manifest precisament el fet, jo he de dir així, de la bona gestió
i l’esforç que fan gent que hi dedica moltíssimes hores i que fan
una feina extraordinària.

Hi ha més coses, Podemos ens demanava la transferència
als consells insulars en la part del transport terrestre, que açò
hauria d’estar desvinculada, malauradament és la renegociació
de les competències, no pot ser d’una altra manera, jo ho he dir
així, per tant aquí és Conselleria de Presidència i Hisenda. Sí
que li puc dir que tota la part de disseny tecnològic i plataforma
instrumental d’Eivissa i de Menorca, hem tancat ja acords per
cedir-los-ho directament i açò representa envoltant d’1 milió
d’euros a cada un dels consells insulars, que els ho donam en
espècies, però que si ho haguessin de comprar serien aquestes
quantitats, i jo crec que açò és important. 

La quantitat per expropiacions de les autopistes d’Eivissa
és de 2 milions d’euros per a aquest any. Retirarem les terres,
hi ha una partida per iniciar el procés, amb una quantitat de
600.000 euros en aquest pressupost d’aquest any. I la part de
les autopistes d’Eivissa estam pendents de tancar el reequilibri
per poder ajustar l’anualitat, no li dic res que ja no li hagi dic
a qualque moment en plenari, i en som conscients, però la
dificultat també és molt gran, crec que ho haurien de saber.

El Pi ens demanava per la llei d’habitatge que arriba tard,
li feia abans la reflexió, compartesc amb vostè que ja fa molts
d’anys que hauríem de tenir llei d’habitatge i política
d’habitatge, i tal vegada estaria bé que la poguéssim acordar
entre tots, crec que seria fonamental que ho poguéssim fer.

Crec que açò és una indirecta que el president m’està
enviant ara, subliminal, aniré ràpid, en qualsevol cas, Sr.
President.
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La part de les concessions de transport per carretera, dir-los,
que em feia vostè la preocupació, hem fet tres lots; dir-li que en
aquests tres lots el que hem fixat és que cap empresa no se’n
pot endur més d’un lot, per tant quedarà fraccionat, seran tres
empreses diferents que gestionaran cada una. I nosaltres
animam les empreses d’aquí que es presentin, el disseny de la
grandària és pensant en l’usuari, perquè incrementam la
qualitat. Venim ara de 18 concessions que no estan funcionant
bé, la prova ens ho diu, per tant és important el fet de poder-ho
fer des d’aquest plantejament, i ens consta que les empreses en
aquests moments treballen per conformar UTE i per treballar
de manera conjunta.

El factor de l’escala ho és i les empreses mallorquines és
important també que tenguin aquesta cultura d’ajuntar-se,
precisament per poder-se presentar a projectes més ambiciosos.

L’electrificació estarà finalitzada a l’estiu de 2018, el juliol
de 2018 serà una realitat.

I la gasificació de Mallorca, en aquests moments ara, supòs
que la setmana que ve es faran públics ja els plecs de
condicions perquè tothom pugui presentar al·legacions. Encara
no es podran presentar a la licitació, sinó que abans volem fer
un concurs públic, volem fer una exposició pública dels plecs
perquè els ajuntaments ens puguin dir si hi ha qualque cosa que
no hi estan d’acord o que val la pena modificar-ho.

El calendari és que per Setmana Santa de l’any que ve,
aproximadament, el mes de març-abril, tindrem ja adjudicats
els drets a les empreses, són sis zones diferents i el calendari és
que per Setmana Santa de l’any que ve s’hi podran posar.

MÉS per Mallorca, l’única pregunta que em feia, i que
compartesc les reflexions i li he d’agrair les reflexions fetes
sobre el conveni ferroviari, que és que en diuen des del Govern
d’Espanya, el Govern d’Espanya doncs sap perfectament que
la legislatura passada qui governava va renunciar a aquest
conveni i que, per tant, no hi ha conveni que existeixi, per
voluntat de qui havia de rebre els diners. I açò ens impossibilita
el fet de tirar endavant.

Vam fer, aquí hi falten més quilòmetres de xarxa
ferroviària, ens deia també la Sra. Cabrer, i li hauríem de
recordar: l’única actuació a la legislatura passada en matèria
ferroviària va ser suprimir l’increment de xarxa ferroviària que
hi havia, que era la que ens arribava fins a Artà, convertint-la
en una via verda. L’única decisió va ser el no-tren. D’acord,
doncs no ens demanin ara que com és que no fem xarxa
ferroviària quan vostès, quan arribaven i hi eren, resulta que la
llevaven quan ja estava posada. M’entenen al que em referesc?
Es fa difícil pensar que amb una legislatura pots revertir totes
les coses perquè el temps i la maquinària ho dificulten
moltíssim.

Del Camí de Cavalls hi ha una partida de 260.695 euros, li
confirmaré al cent per cent. Aquesta xifra, en qualsevol cas,
vendrà via impost ITS, que es va decidir i es va acordar que es
faria d’aquesta manera, perquè va ser un projecte presentat pel
Consell de Menorca, de manteniment, que ve ara dins aquesta,
parl ara..., però li podria confirmar.

I el pas del fueloil a gas, com està? Doncs, dilluns tenim
reunió, ens vam reunir la setmana passada amb el secretari
d’Estat d’Energia, dilluns la tornam tenir, esperam rebre ja
resposta. La nostra proposta era molt clara, era fer un canvi de
combustible perquè hem de fer calendari, que en un termini
curt de temps a Balears no hem de cremar carbó ni fueloil, aquí
l’únic combustible fòssil que hem de cremar, en tot cas, ha de
ser el gas, que és el més net, tot i que és un combustible fòssil,
un temps determinat, fins que acabem produint energies
renovables.

I Ciutadans, Palmanyola, estam finiquitant aquest consorci
en aquests moments, no està acabat perquè hi ha deficiències a
una de les obres que es van licitar en el seu moment, la de
l’enllumenat, que fa que l’obra no es pugui recepcionar. Mentre
l’obra no es recepcioni no es pot finiquitar aquest consorci, per
voluntat nostra ja s’hauria fet, però tenim aquesta discussió, no
té cap sentit que hi hagi un consorci amb una entitat local
menor, perquè Balears està plena d’entitats locals menors i el
Govern autonòmic no es dedica a (...) diners.

El consorci de Formentera ja està dissolt i el d’Eivissa es
troba en procés de dissolució i les places de CTM, ja acab, Sr.
President, la llei estatal, em diuen que es troben pendents
d’incorporar el nou personal, però que la llei estatal aquí, en fi,
tenim sempre problemes quan hem de poder treure aquestes
places. Si no hi ha res de nou, el que sí voldríem és poder-ho
fer dins l’any 2018, em deia el director general, i poder
començar.

I bé, el fet que no haguem fet res aquests dos anys
d’habitatge, les dificultats per partir ens costen, però hem pres
el camí que pertocava i les freqüències s’han recuperat totes,
totes les freqüències de tren s’han recuperat, a excepció de la
línia M2, en falta una part que esperam que aviat ja pugui estar
restaurat.

A partir d’aquí he donat resposta a una bona part de les
preguntes, qued, en qualsevol cas a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Isabel Cabrer, com a torn de
rèplica, per cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per les seves
explicacions, que més o manco doncs no és tot perquè és molt
àmplia la seva conselleria, però m’ha contestat.

Dir que (...) la meva intervenció i per qüestions de
conciliació me n’hauré d’anar i els meus companys escoltaran
la contesta i ja la llegiré al Diari de Sessions, per la qual cosa
deman disculpes perquè he de partir.

Dir, bàsicament, que jo no entraré a debatre la situació
financera que vàrem patir, no perquè la vulgui defensar, perquè
vaig ser portaveu, però va ser dramàtica la situació i estic molt
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contenta de veure el creixement econòmic que hi ha en aquest
moment, que la gent torni a tenir feina, jo d’això n’estic molt
contenta, i a partir d’aquí hi ha més doblers i a partir d’aquí, és
vera, s’ha de posar una maquinària que estàvem tots en mode
estalviar, ara tampoc és que haguem de gastar per gastar,
evidentment que no, però per retornar aquell sacrifici que varen
al final tots els ciutadans, doncs retornar beneficis i coses i
ajudes en tots els sentits, sanitat, educació, en transport, en el
que sigui, amb la qual cosa en això doncs té la sort. I també la
desgràcia, perquè per gestionar els doblers s’ha de fer molta
feina i no és fàcil de vegades treure els projectes endavant, per
la qual cosa vigilarem tots els terminis que ens ha dit de
l’IBAVI, no per fer un control, sinó per als ciutadans, perquè
és important, perquè si no les coses s’alenteixen i al final no hi
ha aquests habitatges i al final tots ens enganam, i no ens volem
enganar, evidentment.

Però a partir d’aquí, doncs li dic que molt bé aquesta aposta
per l’habitatge i poder tenir aquestes possibilitats de fer
aquestes inversions, que ja dic que no entraré si es vàrem poder
o no fer-les nosaltres.

Li (...) en habitatge, que hi ha 250 milions d’euros més de
recaptació de l’impost de transmissions patrimonials i 120
milions d’euros, bé, 60 més, la duplicació de l’ecotaxa, i que
dels fons de l’ecotaxa entrarà abans que acabi l’any que ve,
doncs la nova distribució, amb la qual cosa aprofiti i plori a la
consellera d’Hisenda, que si hi ha 250 milions d’euros a
l’impost de transmissions patrimonials, perquè la gent rica,
sobretot estrangera, doncs compra xalets de luxe, doncs
almanco hi hagi un retorn. I què vol que li digui a veure si vol
la iniciativa per a una davallada de l’impost de transmissions a
un 4, doncs no és perquè sigui del PP, però són coses que es
noten de forma immediata per determinats sectors, començant
(...) Però jo crec que seria important.

Del tema de la planificació, carreteres està molt planificat,
hi ha els convenis, el problema és que, i en aquest cas parl del
Consell de Mallorca, que no tenc la informació de Menorca i
d’Eivissa, és que estan aturats. I jo quan parl de la saturació,
parl de la saturació viària, no, jo no he dit que sobren turistes,
que quedi clar, però hi ha un problema, un problema que és
així..., no es tracta de construir carreteres perquè siguin... no,
m’és igual com ens hem de moure, m’és igual, en helicòpter, en
tren, en cotxe, en bus, però ens hem de poder moure. Si és per
transport ferroviari, que és una aposta importantíssima, que és
vera que necessiten doblers, però és vera que el Govern ha de
començar també a tenir qualque projecte concret, que no
entraré en aquests projectes, parlam d’un altre tipus de
projectes que aglutinin i que, a més, no pengin d’uns convenis
que eren una declaració d’intencions, que no hi havia partida
pressupostària, perquè aquesta és la realitat; no són com els
convenis de carreteres, era una declaració d’intencions, molt
bé, i tant de bo es pugui fer un altre conveni ferroviari, però
han estat molts anys i s’han pogut fer infraestructures pels
distints governs, els del PP i els dels pactes de progrés, però
seria important aquesta via i que es fessin també les inversions
previstes en infraestructures viàries que tenen els consells i que,
vostè, com a conseller de Mobilitat, ja sé que no els ha de fer
vostè, però ha de reclamar, de la mateixa manera que reclamam
a Madrid, hem de reclamar als consells que acompleixin i
facin... sobretot si tenim un problema, perquè no és que jo

vulgui defensar que es facin carreteres, ni molt manco, però hi
ha un problema.

I m’és igual, els autobusos van per carreteres també i també
tenen aquests problemes de saturació, és un tema d’afrontar un
problema que, per desgràcia, cada pic s’accentua més, i aquesta
és una cosa que està damunt la taula. La deix, punt, però s’ha
de començar per això, perquè sigui després una realitat és
torben molts d’anys.

Accidents mortals, miri, jo ho sent molt, però vàrem sortir
fins i tot en el Parlament britànic per la situació d’Eivissa, va
ser que era: se morían los guiris en Ibiza, això era el que
passava, era el que passava, el president -sí, sí, talment, li vull
dir, el primer ministre britànic en el Parlament britànic en
aquell moment-, no són les morts que, per desgràcia, i és un
tema que ningú no s’hi ha de penjar més. Però la seguretat no
es produeix precisament, allà ha davallat i punt, no entraré a dir
res més, ja no entraré si la grandària o si no, és una discussió
eterna i ja està, ho respect, però el que sí dic és que en el seu
moment, i això no ho compartiran, però va ser una aposta
important que no comparteixen, però que solucionà molts
problemes, no només del tema dels accidents, sinó també de la
saturació que hi havia en aquelles carreteres i que encara en
queden unes altres.

Dir que del tema de ports, no es prengui... el de MÉS per
Menorca, era una broma, i el conseller ho ha pres com a una
broma, perquè si qualque jo tenc un bon record precisament, i
pel que vàrem viure, per desgràcia, de les rissagues, va ser de
Ciutadella i de Fornells, amb la qual cosa jo crec que ho
mereixen tot i era una broma en clau menorquina, i punt, no
s’ho prenguin ni molt manco malament.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, ha d’anar acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Acab. Dir que el tema de Portals, dons bé, en el tema de
Portals tenien un problema que en el 2018 no volien acabar,
perquè tenien la seva concessió fins al 2030 i tenien títols
inscrits en el Registre de la Propietat, i jo no sé si la
incompetència que vostè atribueix al Sr. Delgado era perquè no
hi havia la Llei de costes estatal, que ha permès una pròrroga de
terminis, i que no acaben..., no ho sé, però bé, ja m’informaré,
però estic contenta.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

I el darrer, el darrer, del tema del transport aeri, tots, la
pujada ha estat gradual en tots els partits, el PP, perquè hi havia
molta diferència amb Canàries, amb la qual cosa no vull ara,
doncs, com que sempre critiquen tant en Rajoy, doncs és
normal, però ha estat durant molts anys. Això del front comú a
Canàries i Ceuta i Melilla és fonamental, perquè no han de ser
ultraperifèrics, tots hem de ser iguals i hem de tenir una bona
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relació, per la qual cosa l’encoratjo que continuï per aquest
camí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, no
diremos nada más que reiterar el buen sabor de boca que dejan
estos presupuestos, sobre todo en lo que respecta a vivienda y
a inversión en energías renovables y ayuda al cambio climático.

Y reiterar igualmente que, sabiendo la situación difícil de
vivienda en la que nos encontramos, pediremos, a través de
enmiendas, un mayor esfuerzo en ambos temas.

Muchas gracias a usted y a todo el equipo.

EL SR. PRESIDENT.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, no intervindré, Sr. President. Gràcies a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi té la paraula la diputada Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, només perquè faci una anotació, la gent del Llevant,
de Manacor, de Sant Llorenç, de Son Servera i d’Artà ara ja no
en tenen prou amb el tren i ja volen el tren i la via verda. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Sr. Conseller, si me pudiera repetir
por favor aquellos consorcios que no están disueltos, los que no

están disueltos, y por qué no salen en los presupuestos, si no
están disueltos.

Y después, en cuanto a las plazas que ya están dotadas, me
extraña que en unos presupuestos salgan unas plazas dotadas y
que nos diga ahora que es que no pueden ofrecerlas, porque no
saben si les va a dejar el Gobierno del Estado. Yo creo que si
en unos presupuestos se dotan unas plazas es porque ya se sabe
que legalmente se pueden ofrecer.

Y en ese caso, solo espero que salgan en convocatoria
pública y que nos enteremos de cuando vayan a ser ocupados
esos puestos.

Si me puede repetir, por favor, los consorcios que no están
disueltos, y por qué no salen en los presupuestos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, intentaré ser breu, Sr. President. Però, és que
mentre estàvem aquí reunits, diu no, és que la presidència
crec... estic profundament preocupat perquè crec que mentre
estam reunits en aquest parlament i no ens hem assabentat, els
marcians han envaït Mallorca, perquè si les carreteres estan
saturades, no hi sobren turistes, (...) que són, hauran vengut els
marcians a llogar vehicles a Mallorca i l’han envaïda, perquè,
si no, ja m’explicarà la Sra. Cabrer què és el que ha succeït
perquè de cop estiguin saturades les carreteres, si no és perquè
hi sobren turistes. Una de dues, o igual és que vol que vagin en
helicòpter.

Intervenc perquè abans m’he oblidat de la direcció general,
no m’he oblidat, no he tengut temps de parlar de la Direcció
General d’Energia, que crec que és molt important i és molt
important l’esforç en acabar amb els combustibles fòssils que
fa, i estic segur, a més, i açò ho volia deixar clar, que (...) per
més que defensi el vehicle elèctric, el que vol no és que hi hagi
vehicles elèctrics, és que vol que hi hagi una mobilitat com Déu
mana, condreta i quan sigui necessària, però no excessivament.

I finalment, transport aeri, que tampoc no n’havia parlat.
Vostè ha parlat del front comú amb Canàries, dia 31 del 8 del
2011, el Sr. Bauzá i el Sr. Paulino Rivero, a Menorca, van
decidir que feien un front comú i que reclamarien, i negociant
la reclamarien, la declaració de servei públic amb la península
per part de les Illes Balears. Quan ho hem aconseguit, gràcies
a la reclamació del Sr. Bauzá, gràcies a la reclamació del Sr.
Company, gràcies a la reclamació de les Illes Balears no, ho
hem aconseguit quan ha fet falta un vot en el Congrés dels
Diputats, allò que el Sr. Milton Camps, Milton Camps va dir en
aquest Parlament que era un xantatge que havien fet al Sr.
Rajoy i que ell havia cedit. Vaja i dic el Sr. Milton Camps
perquè és l’únic economista del món capaç de defensar que la
solució dels problemes d’habitatges de les Illes Balears, del
drama de tanta gent, se soluciona a través de baixar l’impost de
transmissions patrimonials.
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I la Sra. Cabrer ha acabat parlant de xalet de lujo. Si el
problema de l’habitatge es resol baixant l’impost de
transmissions patrimonials als xalets de lujo dels turistes, crec
que aquesta (...) econòmica no ens durà més que a tenir
saturació i ja no de les carreteres, sinó saturació del sentit comú
en aquestes Illes.

I per acabar, havia dit que el pla director era un bon pla
director, evidentment el va començar el Sr. Quetglas, el
conseller Quetglas, i el va acabar la Sra. Cabrer. El pla director
no parlava de metro de Palma, no parlava de les autopistes
d’Eivissa i sí que hi havia un pla de vies no motoritzades, i que
va ser suprimit. Faria molt millor el pla si s’hagués executat
estrictament i amb l’afegit del pla de vies no motoritzades.
Igual tindríem una via verda a Manacor i igual tindríem tren a
Manacor, i elèctrics, com vol el Sr. Groizart.

Res més, president.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contrarèplica el Sr. Conseller, li prec una
intervenció breu.

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

Moltes gràcies, Sr. President, intentaré que sigui així.
Començaré per Ciutadans, compartesc, ho agraesc, eh, totes les
paraules en qualsevol cas, preguntes concretes que havia dit
que s’ha dissolt el consorci d’Eivissa, aquest està dissolt. La
resta hi són i li diré on són: consorci de Formentera
desenvolupament, el trobarà a la pàgina 509; el consorci de
Palmanyola, a la pàgina també 509, i el consorci del Penya-
segat de Maó a la pàgina 502; estan tots en vies de dissolució,
encara no hi són, però estan en els pressuposts, perquè vostè en
tengui coneixement.

Respecte del Partit Popular, la Sra. Cabrer no hi és, crec
que val la pena en tot cas fer dues qüestions, una d’elles jo li
havia estès la mà i li havia proposat, si era possible, un acord
en matèria d’habitatge. Ens comprometem tots a fer 5.000
habitatges en els deu pròxims anys? No hi ha hagut resposta, ho
deixarem en l’aire, però crec que tindrem oportunitat per
seguir-ne parlant, però crec que seria una molt bona iniciativa
i un molt bon missatge que nosaltres podríem donar.

De la planificació, dir que en aquests moments, i ho saben
vostès bé, redactam el Pla director sectorial de mobilitat de les
Illes Balears el qual ha de suposar la definició de tots els
sistemes de mobilitat, transport públic per carretera, terrestre,
incorporam tota la part aèria també, tot i que no tenim la
capacitat com a tal, però per decidir com ens hem de moure,
com hem de cohesionar encara més les nostres illes. I en aquest
sentit, per tant, oberts a qualsevol qüestió que la Sra. Cabrer o
que el Grup Popular vulgui per parlar amb ells, i el director
general queda a la seva disposició.

I de les carreteres d’Eivissa, crec que sí que val la pena que
facem una reflexió. Perquè, una vegada executades, el que ha
suposat, sobretot, i ho veiem, és que ha disparat encara
moltíssim més la mobilitat del cotxe privat, el 75% dels

desplaçaments són en cotxe privat. I açò què fa? Que el mes
d’agost, que a l’estiu, fixi’s vostè, les autopistes fetes, i resulta
que et torbes moltíssim més per arribar d’una banda a l’altra del
que s’hi torbava abans. I allà van prendre aquest camí.

A Menorca van prendre una decisió diferent, n’hi havia que
defensaven les autopistes i que defensaven fort les autopistes
entre Maó i Ciutadella, de banda a banda, i ens posaven de
referència el model d’Eivissa com a gran exemple i com a gran
paradigma, i t’adones que a Menorca, de molt enfora, de molt
enfora la seguretat és molt major, les nostres carreteres de
Menorca que les d’Eivissa. Afortunadament, quan el Partit
Popular va arribar al Govern es va adonar que, efectivament,
fer una autopista era, i va incomplir el seu mateix programa
electoral. Però tinguem presents aquestes coses, perquè no
només són 500 milions d’euros de despesa, 500 milions d’euros
de despesa que pagam entre tots, sinó que açò no ha ajudat a
solucionar res, ans al contrari, encara ha empitjorat molt més la
problemàtica. I basta anar a Eivissa per adonar-se’n que és així.

En qualsevol cas, jo ja acab, moltíssimes gràcies, Sr.
President, per la seva intervenció, veig que l’he fet riure i tot,
per tant, m’alegra que després de dues hores i mitja hagi estat
així, i quedam, en qualsevol cas, a la seva disposició per
qualsevol qüestió concreta que puguin voler en acabar aquesta
comissió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per la meva situació com a president
he de ser neutral, per tant no faré cap comentari.

Bé, una vegada acabat el debat, volem agrair la presència
del 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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