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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Agustina Vilaret, Biel Barceló.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Mabel Cabrer substitueix Antoni Camps.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Aitor Morrás a Carlos Saura.

Compareixença del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
(escrit RGE núm. 11785/18).

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 2019, segons
escrit RGE núm. 11785/18.

Assisteix el conseller de Territori, Energia i Mobilitat Sr.
Marc Pons i Pons, acompanyat de la Sra. Montserrat Berini i
Pérez, aquí s’ha entregat les funcions de secretària general;
del  Sr. Jaume Mateu i Lladó, director general de Mobilitat;
del Sr. Xavier Ramis i Otazua, director general de Ports i
Aeroports; del Sr. Eduard Vila i Riera, director general
d’Arquitectura i Habitatge; del Sr. Luís Corral i Juan, director
general d’Ordenació del Territori; del Sr. Ferran Rosa Gaspar,
director general d’Energia; del Sr. Llorenç Allès Camps,
assessor parlamentari; i de la Sra. Carolina Marqués Portella,
cap de Gabinet.

No sé si hi ha algú més o he anomenat algú que no hi fos.

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

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

Molt bones tardes, senyores i senyors diputats. Comparesc
avui davant aquesta comissió per donar a conèixer els
pressuposts del 2019 de la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat, els darrers d’aquesta legislatura.

Són uns pressuposts que, per una banda, culminen la feina
de quatre anys, una feina planificada, acordada, aprovada i, com
veurem, també executada, i per altra, serveixen de transició
cap als nous reptes de futur els quals començaran a executar-
se la propera legislatura. Parlam de 347 milions d’euros, si
suman la conselleria i les empreses públiques, el que
representa un 56% més en comparació amb els pressuposts
d’aquesta mateixa conselleria del primer any d’aquesta
legislatura, amb els pressuposts del 2016. Són uns pressuposts
que faran possible aprofundir en polítiques públiques
d’habitatge, de transport i de mobilitat, de millorar la gestió i
transparència amb les empreses públiques, en la millora dels
nostres ports o en polítiques que ens situen a l’avantguarda en
la lluita contra el canvi climàtic, com a territori punter en
renovables i mobilitat elèctrica.

Partírem d’una situació d’immensa dificultat en la qual no
hi havia camins marcats per avançar en la millora dels serveis
i infraestructures públiques, sinó més aviat camins desfets.
Per açò ha estat necessari dedicar molt d’esforç i pressuposts
dels anys anteriors a recuperar, a rearmar el sistema públic de
serveis i les polítiques públiques per a la ciutadania al temps
que obríem la porta a nous i imprescindibles plantejaments
que avui desenvolupam i consolidam. Tot allò planificat a
l’inici de la legislatura quedarà executat amb aquests
pressuposts, acomplim, per tant, allò que diem, fem possible
els canvis amb esforç, amb tenacitat, amb convicció i amb
amplis acords.

Érem una comunitat autònoma sense llei d’habitatge, ni cap
altre tipus d’actuació en política d’habitatge, sense cap
inversió en transport ferroviari, amb un model de transport per
carretera obsolet que obviava les noves necessitats. Érem una
comunitat que vivia d’esquenes a la problemàtica del canvi
climàtic, als nous plantejaments energètics que marca Europa,
als problemes d’accés a l’habitatge per la ciutadania o a les
greus dificultats per moure’s, via aèria i marítima entre illes
i la península. Per açò va ser necessari actuar d’urgència
perquè tot aquest engranatge comencés a funcionar i a poc a
poc les coses han canviat.

Sabem que encara queda camí de millora però hem
aconseguit un canvi de tendència que no pot tenir volta enrera.
Ara l’engranatge, idò, comença a funcionar molt millorat amb
la força dels nous pressuposts desenvolupats i planificats, per
açò són fonamentals, precisament, els projectes de
pressuposts que avui presentam, perquè ens permeten donar
solidesa als canvis iniciats i incorporar noves línies
d’actuació, nous projectes i reptes que arrelaran amb fermesa
un canvi de model capaç d’abordar els reptes del futur a curt,
mig i llarg termini.

Els canvis experimentats ens permeten avui presentar els
resultats contrastables de millora de la ciutadania i garantir
també les noves passes que seran una realitat molt prest, i, per
què no dir-ho, les que també ho han de ser més endavant. Són
suficients uns pocs exemples per visualitzar ja aquests canvis
dels quals parlam i com els que hem fet fins ara permeten
seguir fent camí, canvis alguns dels quals semblaven utòpics
al començament d’aquesta legislatura.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811784
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811785
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Avui tenim en marxa un Pla d’habitatge de les Illes Balears
amb 50 milions d’euros per invertir en la construcció de 511
habitatges. Tenim també 859 pisos buits dels grans tenidors
que podrem posar al servei de la ciutadania i açò ha estat
possible perquè hem fet una passa molt valenta endavant amb
la primera Llei d’habitatge de les Illes Balears. I hem de
seguir, i tant, he dit moltes vegades que era necessari un pacte
per donar continuïtat a la política d’habitatge, no es pot tornar
a donar mai la inacció, més quan hem posat les bases sòlides
d’una política seriosa. Els ciutadans tenen ajudes per pagar el
seu lloguer, hem passat de 700 beneficiaris el 2015 a més de
3.000 beneficiaris, 3.000 famílies enguany, i entre les ajudes
del pla autonòmic i l’estatal hem garantit més de 84 milions
d’euros per als propers quatre anys en política d’habitatge. I
per açò tenim més idees i més projectes per tirar endavant.

Així, el pressupost del 2019 en polítiques d’habitatge
s’incrementa un 62% respecte de l’any passat, gestionam més
de 59,6 milions d’euros.

Igual ha passat en matèria de mobilitat, i sí, sabem que hi
ha un camí a recórrer encara, el principal objectiu de la
legislatura en transport ferroviari, l’electrificació de tota la
xarxa fins a Sa Pobla i Manacor són ja una realitat, una
inversió de 40 milions d’euros. Mentre planificam el mapa
ferroviari del futur, i ja en aquests pressuposts hi ha partides
per allargar el metro fins al Parc Bit i també a Son Espases.

Per primera vegada tenim connexions des de l’aeroport als
distints punts de Mallorca a través de l’Aerotib, transport
públic per a tothom per arribar també a Son Sant Joan. El
gener adjudicarem les noves concessions de bus per carretera,
que posarà el servei del transport públic a l’alçada de les
necessitats de la ciutadania. Serà el canvi de model més gran
que s’ha fet a Mallorca en transport per carretera.

En aquesta legislatura el conjunt del transport públic ha
crescut en 2 milions d’usuaris, 2 milions més d’usuaris hi
haurà en aquest any 2018 respecte del 2015, el que representa
un increment de prop del 20%, i el camí iniciat és el que hem
de continuar.

La llei de canvi climàtic ens col·loca a l’avantguarda
internacional, és una aposta de present i sobretot de futur, una
prova de gestió amb responsabilitat, amb planificació i lluny
de curt terminis acostumats, amb un horitzó del 2050
d’emissions zero, perquè necessitam actuar des de ja. I és el
que hem fet, hem anat preparant sobre el terreny aquest canvi
de model energètic amb més de 5 milions en ajudes a
institucions, a empreses i particulars, per a la instal·lació de
sistemes fotovoltaics i també el desenvolupament de
projectes per tenir una xarxa de punts de recàrrega
dimensionada per afrontar els nous reptes que ens marca la
llei de canvi climàtic.

12 milions d’euros, impost de turisme sostenible; 1,9
milions per a rent a car, hotelers, hotels i tallers, i igualment
hem emprès, i ara sembla que amb el suport del Govern de
l’Estat, el canvi de model en la producció energètica amb el
tancament o canvi energètic a les centrals més contaminants.

Disposam també, gràcies a la feina d’aquesta conselleria,
d’una llei d’urbanisme i de la primera llei universal de
dependència. I és també simbòlic com hem aconseguit la
gratuïtat del túnel de Sóller, aconseguint així que circular per
les carreteres de les Illes no impliqui haver de pagar cap
peatge.

És un camí obert on els pressuposts només de la
conselleria representen en total de 198,5 milions d’euros, un
10% més que l’any passat; una quantitat a la qual s’ha de sumar
el pressupost de les empreses públiques, i que ara detallaré
per direccions generals i també per empreses i que ens permet
avançar per culminar tot allò planificat, a la vegada que
consolida el canvi de model.

En total, idò, entre empreses públiques i conselleria, 347
milions d’euros, un 56% més que a l’inici d’aquesta mateixa
legislatura, i molt més encara si ho comparam amb el Govern
del Sr. Bauzá; 347 milions d’euros al servei de la ciutadania
per millorar mobilitat, l’accés a l’habitatge, les
infraestructures portuàries o la lluita de valent contra el canvi
climàtic. Però anem per parts.

L’aposta per l’habitatge és més evident que mai, aquest
Govern es va marcar a principis de mandat l’objectiu de
revertir la situació d’inactivitat de quatre anys anteriors i els
números i els fets ens donen la raó i demostren que acomplim.
Hem actuat i hem posat les bases perquè aquesta feina
continuï donant fruit en els propers anys, aquest any 2019
l’IBAVI gestionarà 59,6 milions d’euros, açò suposa un
augment d’un 62% en comparació amb l’any passat, és a dir,
pràcticament 23 milions d’euros més. Recursos per posar a
l’abast de la ciutadania mesures que facilitin l’accés a
l’habitatge, fets que avalen la feina feta.

Durant aquest mandat hem reconvertit tot el parc de
l’IBAVI en pisos de lloguer, hem activat les oficines de
l’IBAVI a les quatre illes i hem destinat fons propis a
complementar el Pla estatal de l’habitatge. Canviam la
passivitat anterior per l’acció planificada i pensada a curt, mig
i llarg termini. La llei d’habitatge, de fet, aprovada aquest
mandat, ens permet emprendre accions decidides i
necessàries, per açò el 2019 serà l’any no només en què
veuran la llum algunes de les noves promocions d’habitatges
que construeix l’IBAVI, si no que també veurem com a
habitatges ja construïts que estaven buits esdevenen la solució
per a desenes de famílies de la nostra comunitat.

Construïm, idò, nous habitatges i també n’obrim d’aquells
que estaven tancats dels quals no se’n treia profit. Perquè el
pressupost de l’any que ve reserva 4,5 milions d’euros per
posar en marxa l’Oficina d’Habitatge Buit, una iniciativa
necessària per seguir amb el camí iniciat amb la Llei
d’habitatge la qual persegueix recuperar per a la societat pisos
buits que no s’empren i que poden contribuir a pal·liar la
necessitat de persones que cerquen un sostre digne i
assequible  en règim de lloguer. Amb aquest pressupost
posarem en marxa l’oficina, la dotarem de personal,
habilitarem una part d’aquests 859 habitatges que formen part
del Registre de Pisos Desocupats perquè puguin ser emprat el
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més prest possible. Farem front a la inversió necessària per
poder oferir als usuaris un preu de lloguer social i
incentivarem l’increment del Registre d’Habitatges Buits.
Donam ús a habitatges buits i en construïm, idò, també de
nous.

El Pla d’habitatge que desplegam suposa la construcció de
511 habitatges nous de protecció pública a Mallorca, a
Menorca i a Eivissa entre els anys 2018 i 2020. La inversió
total, 51 milions d’euros, dels quals en el 2019 n’invertirem
27.300.000 euros per a l’execució de les obres de 16
promocions d’habitatges. No és fàcil ni ràpid posar nous
habitatges a disposició de la població, menys encara quan
veníem d’anys d’inactivitat. En aquests moments ja es troben
en construcció les promocions del Carrer Regal i de Sant
Lluís, 5 i 9 habitatges; es troben en fase d’execució d’obres
les dues promocions de Maó, 40 habitatges per una banda i 18
més per una altra; i la d’Es Molinar a Palma, amb 57 habitatges
més.

Aquestes promocions estaran acabades el 2020 i la resta
de les previstes en el Pla d’habitatge començaran dins el
primer quadrimestre del 2019 i la previsió és que finalitzin
entre el 2020 i el 2021.

Durant el 2019 disposarem també d’1 milió d’euros per
exercir, si es creu convenient, el dret de tempteig i retracte
sobre els habitatges de protecció pública. També destinam
754.000 euros a habitatge cooperatiu amb cessió d’us, amb
cinc actuacions: Llucmajor, Manacor, Santa Maria, Son
Servera i Vilafranca, que donaran lloc a 117 habitatges més
que s’haurien de sumar als 511 que ja impulsam.

La nostra aposta per l’habitatge va molt més enllà de
construir o aprofitar immobles, posam facilitats també perquè
la ciutadania pugui accedir a una llar digna a través de diferents
mesures fiscals i d’ajudes; destinarem 8,96 milions d’euros a
ajuts al lloguer; aportarem 1.400.000 euros per a ajuts a la
rehabilitació i a l’accessibilitat; 270.000 euros en ajuts a
l’adquisició per a joves menors de 35 anys; 100.000 euros per
als ajuts d’eficiència energètica i sostenibilitat en edificis. En
total, el 2019, 10.700.000 euros en ajudes a la ciutadania, un
16,5% més que enguany.

Ens encoratja seguir amb aquesta feina i saber que arribam
a la ciutadania com ho demostra que aquest any 2018 esperam
que els ajuts al lloguer arribin a més de 3.000 famílies. 

Conscients que el turisme té, a més a més, un efecte en el
preu del lloguer d’habitatge que es paguen a les nostres Illes,
hem volgut que part dels beneficis que ens aporta l’activitat
turística serveixi precisament per aportar solucions a la
problemàtica de l’habitatge. I per açò mateix, de les inversions
en matèria d’habitatge, 14.900.000 euros provenen de
l’impost de turisme sostenible, un fons que gestionarà l’IBAVI
i que ajudaran al creixement de l’aposta inversora de la nostra
conselleria, una aposta valenta, ho dèiem al principi de la
legislatura, decidida i, com poden veure vostès, real.

És també aquesta direcció general l’encarregada de
gestionar el projecte Feder patrimonial que ha implicat una
subvenció de nous projectes amb la convocatòria del 2016,
entre els quals el Teatre d’Inca, el Centre Cultural d’Es
Mercadal o Es Bastió d’Alcúdia, i la convocatòria d’aquest any
és de, que la traiem també, de 3,5 milions d’euros, i ara mateix
s’han presentat projectes a Sóller, Alcúdia, Santa Maria del
Camí, Santanyí, Algaida, Formentera i Es Mercadal. Entre una
convocatòria i altra 8 milions d’euros per a la rehabilitació de
patrimoni cultural.

La Direcció General d’Arquitectura i Habitatge contempla
enguany una actuació important a Menorca, llargament
reivindicada en el municipi d’Es Castell, la compra dels
Quarters a la Plaça de S’Esplanada, una compra que facilita el
Govern de les Illes Balears en aportar 1.100.000 euros, i que
complementaran el Consell de Menorca i l’Ajuntament d’Es
Castell, i que permet salvaguardar patrimoni i guanyar-lo al
poble, donant-li utilitat. La inversió to tal és de 2.600.000
euros, dels quals 1.100.000 corre a càrrec del Govern.

I destacar també els 92.000 euros que destinam a la
direcció d’obres del futur Conservatori de la Sala Augusta, una
altra demanda també històrica i que es farà realitat en els
propers anys i que des de la conselleria ens hem volgut també
implicar i treballar de valent, perquè la Sala Augusta
esdevengui Conservatori de Menorca.

Habitatge, però també mobilitat i transports, si abans els
parlava de l’aposta clar per l’accés a l’habitatge, aquest Govern
ha tingut clar des del minut 1 de la seva acció en la
importància del transport públic, tenim una clara aposta. I
tenim clar que dóna resultats, durant aquesta legislatura, els ho
deia abans, hem guanyat 2 milions de passatgers en un any, en
comparativa, 2015-2018, a hores d’ara el transport públic de
Mallorca mou cada any més de 15 milions de passatgers, en
números rodons, 10 en bus i 5 en tren.

I repetesc, 2 milions d’euros posen de manifest el fet que
les polítiques de mobilitat poc a poc van donant els  seus
resultats. I seguim en aquesta línia amb aquesta objectius, per
açò la direcció general tindrà en el proper any un pressupost
de 127 milions d’euros, açò és un 8,7% més que enguany, més
de 10 milions més que el 2018. Gran part de les actuacions
d’aquesta direcció general s’executen a través de les dues
empreses dependents, açò és Serveis Ferroviaris i el Consorci
de Transport per Mallorca.

Respecte de Serveis Ferroviaris de Mallorca, tindrà per al
2019 uns pressuposts de 91.400.000 euros, un 7% més que
enguany, açò són 6 milions d’euros més. I amb aquesta dotació
seguirem amb l’aposta pel tren, per un transport públic modern
i amb un millor servei cap als usuaris. Hi hem cregut des del
principi i hem afrontat actuacions necessàries per millorar el
servei i les freqüències, les més recents: l’electrificació dels
trams entre l’Estació d’Enllaç i les estacions de Sa Pobla i
Manacor. La primera ja està en marxa i Manacor serà una
realitat en poques setmanes.
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I hem fet molta feina i hem invertit de forma decidida, i
l’any que ve ho seguirem fent, a més a més seguirem fent front
al pagament de les anualitats d’aquesta actuació amb una
inversió de 6.200.000 euros. I com que milloram el servei i
atracam el transport públic als ciutadans, som conscients que
necessitarem també un major manteniment, per açò a l’any que
ve destinam 1 milió d’euros més que enguany a despeses de
manteniment de les vies, i com que volem millorar també
encara més el servei, tenim prevista també la contractació de
25 nous maquinistes, fet que ens ha de permetre incrementar
freqüències i donar millor servei.

I si podem gestionar més doblers a manteniment a millorar
serveis és per diversos motius: primer, perquè tindrem més
passatgers i, per tant, més ingressos. Calculam
aproximadament un 8% més, açò sense encarir tarifes. I també
perquè fem una bona gestió econòmica, n’és una bona mostra,
una mostra clara l’operació feta durant aquest mandat de
compra d’unitats del tren del metro; vam passar d’un sistema
de renting que ens obligava a pagar fins al 2024 a adquirir els
trens i així estalviar diners. Aquesta compra implica destinar
aquest any 2,9 milions d’euros, però a la vegada també
representa un estalvi per a la comunitat de 6,5 milions.

A més, i precisament per la bona feina feta, l’any que ve
haurem de pagar 1,3 milions d’euros menys que enguany en
amortització de préstecs. I també podrem aplicar el proper any
les noves bonificacions als menors de 30 anys. Fins ara els
teníem a partir de l’any que ve i ara a partir de l’any, perdó,
se’n beneficiaran els menors de 30. I perquè creiem en la
comunitat i en la seguretat dels usuaris destinarem també dins
els comptes del proper any 2 milions d’euros per suprimir dos
passos a nivell: el de Sa Farinera i el del consell, i reservam
també 379.000 euros per a l’aparcament de s’Estació de Santa
Maria: comoditat, seguretat, facilitats perquè la ciutadania
empri el tren, el transport públic.

I com que miram a mig i a llarg termini, també tenim clar
que el tren ha de créixer i que hem d’obrir noves rutes, nous
trams. Hem fet feina aquest any per introduir millores i també
per planificar intervencions al mig termini, per açò, dins el
pressupost del 2019 hi trobaran vostès 4,5 milions d’euros per
al projecte d’ampliació del corredor de la Universitat de les
Illes Balears per fer-lo arribar al Parc Bit. El primer trimestre
tindrem redactat el projecte executiu i en el segon esperam
tenir les obres adjudicades i la previsió és que, a partir del mes
de juny, puguin ja iniciar-se unes obres valorades en 7 milions
d’euros.

Parc Bit, i també l’any que ve destinarem recursos per fer
les primeres passes perquè el metro arribi a Son Espases, a
través de la realització de la prolongació de la via des de la
zona de Son Castelló i Son Sardina fins a l’hospital. Serà un
gran projecte, amb gran benefici per als usuaris  i que
comportarà al final de tot una inversió de 31 milions d’euros
d’aquí al 2021. La previsió és que les obres puguin començar
bé a finals del 2019, calculam que el mes de desembre, i per
açò hi destinam ja una partida d’1 milió d’euros, per garantir
el plurianual que faci possible la seva execució.

Açò quant a Serveis Ferroviaris, perquè quant al Consorci
de Transports de Mallorca el 2019 serà l’any del transport
públic terrestre a Mallorca, serà l’any, ja ho saben, de les
noves concessions; serà l’any en què el transport públic per
carretera donarà un salt qualitatiu, gràcies a l’aposta d’aquesta
conselleria i d’aquest govern: més servei, millors vehicles i
tecnologies de propulsió més ecològiques. L’aposta es veu
clarament reflectida en els pressuposts de l’any que ve, el
Consorci de Transports de Mallorca disposarà de 55.300.000
euros, gairebé, 13 milions d’euros més que l’any passat, un
29,6%.

La partida destinada precisament al servei de transport
públic de passatgers passa de 34,4 milions d’euros a 47,8, un
38,8% més, precisament per la posada en marxa de les noves
concessions de les línies del bus interurbà. És l’aposta
d’aquest govern per pal·liar l’oferta de servei i renovar la flota
d’autobusos. Destinarem també l’any que ve mig milió d’euros
per millorar més d’un centenar de parades de bus, per
assegurar l’accessibilitat, donar garanties de confort a l’usuari
que espera el bus, millorar la maniobrabilitat dels vehicles,
incrementar la seguretat vial i fomentar la connexió entre
diferents línies de bus.

Més i millors autobusos implicaran major inversió, no hi
ha dubte, però també majors ingressos, perquè s’incrementa
el nombre de passatgers. Tenim previst ingressar en el proper
any 33,4 milions d’euros en concepte de bitllets, targetes
intermodals, perfils bonificats i EMT, amb motiu precisament
de l’entrada en funcionament de les noves concessions durant
el 2019 s’introduirà un sistema tarifari nou, emprant una doble
validació i descomptes progressius per ús. Un sistema que ens
posarà al nivell de ciutats europees i modernitzarà el servei.

Per començar a fer-lo realitat reservam 2.900.000 euros
per a l’any que per a equipaments tecnològics i 246.000 euros
per a la programació informàtica. Es renovaran els
equipaments tecnològics relacionats amb la venda i validació
de bitllets, la gestió de la flota d’autobusos en temps reals, la
informació dinàmica als autobusos via pantalles i megafonia
i la videovigilància als vehicles.

L’any que ve també reservam 2 milions d’euros per al
projecte d’integració tarifària amb l’EMT. Es posarà en marxa
l’ús de targeta intermodal dins de la xarxa urbana, una facilitat
més per a aquells que volen emprar el transport públic. Com
també ho és l’ampliació del perfil jove fins als 30 anys, abans
se’n podien beneficiar els usuaris de fins a 26 anys i els
implica ara un 50% de descompte a la tarifa general. Fet que
implicarà reduir els ingressos en 700.000 euros, però ho
farem perquè tindrem més i millors autobusos, més i millors
freqüències i esperam que açò també impliqui més passatgers
i més ingressos.

I més enllà de les actuacions que vehiculam a través de
Serveis Ferroviaris i del Consorci de Transports de Mallorca,
la Direcció General de Mobilitat i de Transports té previstes
diverses inversions dins l’any que ve: les obres de reparació
del Passeig Calvià, entre Cala Figuera i Peguera, per poder fer
efectiu el traspàs de l’Ajuntament de Calvià, de la seva
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titularitat, ara en mans del Govern, amb 500.000 euros.
Incloem també el conveni amb el Consell de Mallorca, de
subvenció directa, per al manteniment del túnel de Sóller,
413.000 euros. Fins ara, recordem-ho, pagàvem 2 milions
d’euros cada any en concepte de subvenció de residents, ara la
quantitat que pagam és per subvencionar la part del
manteniment de la infraestructura fins al 2022.

I perquè la sostenibilitat ens preocupa i ens ocupa i ens ho
prenem seriosament, l’any que ve inclourem 350.000 en els
pressuposts per al foment de la mobilitat sostenible a
Formentera, un projecte que ens ha de permetre introduir
criteris de sostenibilitat i racionalitat per garantir la mobilitat
a un territori tan delicat com és l’illa de Formentera. I també
ho hem d’explicar, un any més la nostra conselleria ha de fer
front al pagament del peatge a l’ombra de les autopistes
d’Eivissa, 25,3 milions d’euros més cada any, també en aquest
2019, i encara ens quedarà pagar-ho fins a l’any 2030; unes
obres, recordem-ho, que van costar 172 milions d’euros, però
que amb el peatge a l’ombra n’acabarem pagant 598, açò són
426 milions més, és una càrrega per a aquesta comunitat, una
hipoteca que ens condiciona i ens limita i que no podem ni
hem d’oblidar.

Com tampoc no ho podem fer amb els 35 milions d’euros
que haurem de pagar per les obres del metro.

Hem fet habitatge, hem fet mobilitat, passam a ports i
aeroports, amb una direcció general i la principal empresa que
en depèn, Ports de les Illes, seguiran enguany fent feina per
millorar la connectivitat dels residents insulars, tant pel que fa
al transport aeri com al transport marítim. Ens hem esforçat
de valent per redreçar la situació que ens vam trobar, partírem
gairebé de zero i acabarem aquest mandat amb moltes
actuacions acabades, en execució o planificades, i el que és
també molt important, amb una empresa pública com és Ports
de les Illes Balears amb ingressos garantits en el llarg termini.

Ens alegram de les fites aconseguides aquests darrers anys,
però no ens conformam, volem qualitat, operativitat i preus
òptims. Aquest any hem aconseguit incrementar fins al 75%
el descompte de resident en els desplaçaments aeris i hem
passat del 25 al 50% en els marítims, i hem millorat molt,
cert, però encara no prou. Des de la conselleria i el Govern
farem tot allò que sigui a les nostres mans per seguir avançant
i ho farem en diferents terrenys.

A través de Ports de les Illes Balears gestionarem enguany
38.400.000 euros, açò és un 6,6% més que aquest any que és
a punt d’acabar. I què farem amb aquests diners? Bàsicament,
millorar les prestacions dels nostres ports per oferir un millor
servei als usuaris, optimitzar els recursos i incrementar les
seves potencialitats.

Durant aquesta legislatura fins ara hem executat més de 30
obres, en podem destacar des de l’adequació del trànsit de
passatgers a l’Estació Marítima de Son Blanc, a les obres al
Port de Cala Rajada, al recalçament del moll de Portocristo,
a les obres de rehabilitació i pavimentació del Port Antic de
Ciutadella, a la xarxa d’electricitat, d’enllumenat i també de

pavimentació de Pollença o de Sant Antoni, són aquests només
alguns d’aquests exemples.

Durant la passada legislatura no es van executar inversions
significatives als ports de la nostra competència. I el capítol
de manteniment va patir retallades importants que han suposat
que l’estat de conservació dels ports de gestió directa es veiés
greument afectat, fet que ens va obligar a posar-nos en marxa
i posar en marxa un important pla d’inversions per un import
de 34 milions d’euros durant aquesta legislatura. De fet, quan
la finalitzem haurem executat 30 ja acabades, més 16 en
marxa, 46 actuacions en els ports que són de la nostra
competència. I no només açò, sinó que, a més a més, deixarem
18 projectes preparats per a la següent legislatura.

De les actuacions d’aquest proper any, tal vegada en
podríem destacar la millora del dic i la defensa del Port de
Cala Rajada, 4.300.000 euros. La segona fase de l’actuació del
Port de Fornells, 7,6 milions d’euros. L’adequació de
l’Estació Marítima de Son Blanc, amb 3.063.000 euros. O la
continuació de la rehabilitació de paviments i infraestructures
a Ciutadella, amb 1 milió d’euros. L’any que ve executarem
aquestes i altres inversions en els  ports que els n’he fet
referència, però també a Andratx, a Sant Antoni de Portmany,
a Sóller, a Portocolom, a Portocristo, a la Colònia de Sant
Jordi.

I som conscients que per oferir un millor servei als usuaris
en els nostres ports hem de disposar dels mitjans adequats,
ens hem proposat aquesta legislatura anar recuperant els
recursos humans perduts en els darrers anys. Així, en el 2015
vam començar amb 142 treballadors a Ports de les Illes
Balears, i la previsió és que acabarem la legislatura amb 169
persones fent feina, açò són 27 treballadors més, el que
representa un 20% més. Més mitjans per a un servei millor i
més eficient, perquè hem aconseguit, a més a més, generar
ingressos: primer amb la renegociació dels cànons que abonen
concessions dels ports de gestió indirecta de la nostra
comunitat, que són 28 ports. El cas més clar és el de Punta
Portals que hem passat, després d’una negociació, a tenir uns
ingressos de 5.800 euros cada any a uns ingressos de 3
milions d’euros cada any. Actualment disposam d’uns
ingressos d’11 milions d’euros per aquest concepte.

I fixin-s’hi bé vostès, el deute bancari de Ports de les Illes
Balears en el començament del 2015 era de 50.800.000
euros, el deute bancari, a finals del 2019 aquest deute bancari
quedarà reduït a 18.700.000 euros, açò és una reducció d’un
63%. I açò, a més a més, incrementant any rera any el
pressupost de Ports i la seva capacitat d’actuació. Si en el
2015 l’empresa gestionava 21 milions d’euros, ara en
gestionarem 38,4, un 81% més. La bona gestió feta no només
dóna resultats a curt termini, sinó que, a més a més, garanteix
la viabilitat d’aquesta empresa pública, i és sinònim de
capacitat per millorar les nostres instal·lacions, serveis i al
final, que és el més important, oferir un bon servei.

I aquesta bona gestió ens permet afrontar actuacions per
enfortir projectes estratègics, com és la cessió de l’antiga
Estació Marítima del Port de Ciutadella, a la Conselleria de
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Salut, per acollir allà l’Escola d’Hostaleria de Menorca, cedim
patrimoni valorat per 7,2 milions d’euros, perquè tenim una
empresa forta, sanejada, amb múscul per afrontar amb
garanties el futur, i que no viu dels ingressos del pressupost de
la comunitat, perquè no viu d’aquí, sinó a través dels propis
ingressos que és capaç de generar la mateixa empresa.

Hem fet, per tant, també Ports i Aeroports, entram a la
Direcció General d’Energia i de Canvi Climàtic. Enguany
disposarà de 9.100.000 euros, fet que suposa un 41,1% més
que enguany, és una mostra clara de l’aposta d’aquest govern
per les energies renovables, per un model més sostenible i
amb més futur. Tenim la llei de canvi climàtic a punt d’aprovar
i aquest ha de ser el nostre full de ruta, una iniciativa pionera
que ens ha de marcar el camí a nosaltres i que ja estan
estudiant a altres territoris. I com que volem que aquesta llei
tengui efectes pràctics, ja hem reservat per al 2019 una
reserva de 100.000 euros en el pressupost de l’any que ve per
fer el desplegament reglamentari.

I com que també volem posar en marxa l’Institut Balear de
l’Energia hi destinam 300.000 euros per garantir que a l’inici
de la propera legislatura i dins el primer exercici del 2019 açò
pugui ser possible. Posam les bases per complir la llei de
canvi climàtic per la via dels fets; creiem en la sostenibilitat
i en el canvi de model i en volem donar exemple. Prova d’açò
és la gestió que fem del contracte de subministrament
d’electricitat als edificis de l’administració autonòmica, que
suposa un clar estalvi per al pressupost públic i la compra
d’energia cent per cent renovable. Les instal·lacions
d’autoconsum energètic que hem instal·lat en els edificis
públics suposen ja el 6,7% de l’energia que consumim en els
diferents edificis i serveis de la comunitat. I suposa que cada
any estalviam 383.000 euros.

A més, la feina d’ajustar la potència contractada i de
revisar els contractes energètics d’infraestructura pública han
suposat només dins el 2018 un estalvi d’1.360.000 euros. És
a dir, entre  el que estalviam per produir amb energies
renovables i el que hem estalviat amb la negociació amb els
nous lots de la factura de la llum, cada any la comunitat
autònoma s’estalvia 1,5 milions d’euros, amb la factura de la
llum.

Les nostres, idò, són mesures ambientalment sostenibles,
però també econòmicament rendibles. Donam exemple i
incentivam l’ús de les energies netes i la millora de
l’eficiència i ho fem amb diferents línies d’ajuda: 2 milions
d’euros per a la millora de l’eficiència energètica al sector
públic; mig milió d’euros per a mesures d’estalvi energètic a
la mateixa comunitat; 300.000 euros per ajudes a l’adquisició
de taxis elèctrics, híbrids o de gas; 2,2 milions d’euros per a
ajudes a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a
autoconsum; 519.000 euros en ajudes al foment de l’ús de la
biomassa; 800.000 euros en ajudes a les empreses per
fomentar i millorar l’eficiència energètica. En total,
6.300.000 euros en ajudes al sector públic i privat per
continuar fent passes cap a aquest ambiciós repte de canviar el
nostre  model energètic. Promourem la generació

d’electricitat amb fonts renovables i prioritzarem l’ús d’espai
ja edificat abans que l’ocupació de nou sòl rústic.

Creiem, creiem de ver en un model energètic  més
sostenible, renovable i ecològic; creiem en els vehicles
elèctrics i sabem que l’aposta necessita d’infraestructura, els
cotxes, per tant, necessiten punts de recàrrega, més dels que
hi ha actualment, i per açò l’any que ve hem previst una
inversió d’1,5 milions d’euros, finançats a través de l’impost
de turisme sostenible, per instal·lar punts de recàrrega a
vehicles elèctrics. Una actuació que cerca posar les bases per
a un nou model de mobilitat i que penja d’un projecte
plurianual de 10 milions d’euros concedit per ITS.

I a més, seguirem ajudant, dintre de les nostres
possibilitats aquells que pateixen la pobresa energètica, farem
feina a partir de la Mesa de la lluita contra la pobresa
energètica, amb una quantitat global ja assignada de 400.000
euros. Les ajudes es vehicularan, com hem fet fins ara, a través
de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

I acab ja amb la Direcció General d’Ordenació del
Territori, la menys inversora, però evidentment també amb un
pes estratègic fonamental, la qual disposarà d’un pressupost
d’1.600.000 euros i que té com a finalitats, ens proposam
assolir una normativa que permeti harmonitzar, sistematitzar,
estandarditzar i normalitzar els instruments de planejament
tant a escala terminològica, com gràfica i tecnològica, amb la
col·laboració de consells i d’ajuntaments.

Iniciarem les tasques preliminars per a la revisió de les
Directrius d’Ordenació Territorial; impulsarem el
desplegament reglamentari de l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes
Balears i, a més a més, hem de tenir en compte totes les
tasques preliminars per a l’elaboració de la primera llei
d’abocaments a les Illes Balears.

I d’aquesta direcció general en penja l’empresa pública de
SITIBSA que bàsicament voldria fer referència a la necessitat
de realitzar i mantenir tota la part de la cartografia i la
infraestructura de dades pertanyents a l’espai a les Illes
Balears i també l’actualització i l’intercanvi d’informació
geogràfica amb l’Institut Geogràfic Nacional, així com
l’actualització de la cartografia bàsica i informació geogràfica
amb referència a les Illes Balears, amb 120.000 euros.

Aquests són, per tant, idò, els principals projectes, donen,
com deia abans, punt i seguit a una legislatura que culmina amb
aquells projectes que vàrem parlar, vàrem acordar i vàrem
explicar en el seu inici i que seguiran a la vegada de plataforma
per impulsar ja projectes molt més ambiciosos que hauran de
començar la propera legislatura.

Moltes gràcies i qued a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Procedeix ara 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,
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per la qual cosa es demana als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar, com és habitual.
Continuam, doncs.

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris.

El Sr. Conseller de Territori, Energia i  Mobilitat pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Sr. Conseller?

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

Si no hi tenen inconvenient, ho faré de manera conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, contestarà globalment.

Per tant, procedim a la intervenció dels grups
parlamentaris , pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sra. Mabel Cabrer, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, primer agrair la compareixença i al seu equip que
és aquí per explicar els darrers pressuposts d’aquesta
legislatura, uns pressuposts que vostè gestionarà, en principi,
no?, però hi haurà una meitat de legislatura que veurem qui en
serà responsable de gestionar-la, amb la qual cosa són uns
pressuposts evidentment importants.

Vostè bàsicament a totes les competències que maneja
n’hi ha dues de molt importants, perquè són necessitats
bàsiques dels ciutadans, com són la mobilitat i l’habitatge, i
són dos problemes que aquesta legislatura s’han incrementat
d’una manera significativa, no dic que sigui culpa seva perquè
evidentment hi ha coses que passen en els mercats i a la
situació, tant a la mobilitat com a l’habitatge, com pot ser la
reactivació econòmica, el que sigui, però la realitat és que en
lloc d’haver-se pres decisions per minorar aquesta
problemàtica doncs la feina no s’ha fet, i la situació és que els
problemes s’agreugen cada dia i quedaran al final d’aquesta
legislatura sense mesures damunt la taula, perquè vostè parla
de lleis i de plans, però la realitat va per un altre costat, la
realitat va per un altre costat, perquè tot això que és molt
guapo a la realitat no es veu ni es nota.

Vostè és una conselleria inversora i la realitat és que
aquesta inversió no ha existit i  no té  reflex tampoc en el
pressupost, llevat de les (...) d’administració pública i llevat
del transport regular, els 300 milions del Consorci de
Transports de Mallorca els quals, a més, no es posaran en
marxa l’any que ve, amb la qual cosa tenim un pressupost que
ja de partida hi ha 13 milions d’euros que no es gastaran. En la

resta no hi ha inversió, no ha existit i el problema és que
tampoc queda en marxa, aquesta és la problemàtica, perquè una
legislatura dóna per fer moltes coses si és vol, si hi ha gestió
dóna per fer moltes coses i dóna per fer infraestructures i
moltes, o, almanco, deixar-les ben encaminades, en marxa,
físicament, físicament en marxa.

I veurem si deixa en marxa el metro al Parc BIT, veurem,
però res més, que és una inversió  que està molt bé, però la
important és que arribi fins a Son Espases, que és on realment
hi haurà un augment de la demanda important, encara que el
Parc BIT ja tendrà un nombre d’usuaris, però la de Son
Espases en tendrà molts més.

Ja dic que els residents de les Illes Balears són els primers
perjudicats d’aquesta situació que ens trobam tant a mobilitat
com a habitatge, evidentment, però també el turisme, vivim a
una comunitat turística i el turisme, i sobretot si apostam per
un turisme de qualitat, no es pot permetre no tenir, no poder
arribar a l’aeroport i perdre els vols, perquè la carretera a
l’aeroport està saturada tot l’any, ja no és un problema dels
rent a car, que els pobrets han estat sempre condemnats, sinó
que és un problema general tot l’any. I en aquesta carretera,
perquè després dóna servei a S’Arenal, el que sigui, tenim un
problema molt gran, sobretot a l’illa de Mallorca amb el tema
de l’aeroport i amb la realitat de cada dia.

Tampoc no es pot permetre, encara que no depèn de vostè,
la manca de seguretat que hem viscut amb el tema
d’emergències, són temes que a una comunitat de qualitat
turística no es pot permetre. I tampoc tenir, doncs, l’apagada
que va sofrir l’illa de Menorca, que vostè  té una Direcció
General d’Energia i vostè té una responsabilitat, i no podem
estar tres dies a una illa sense llum. Aquesta és la realitat tant
pels residents, ja no diguem per als residents, evidentment,
com, sobretot, per a tota la qualitat turística.

Ja li dic que es poden fer molts de plans i plans, però si no
s’executen no serveix de res; tenim el Pla del transport
regular, que havia d’estar en funcionament dia 1 de gener,
adjudicades des del mes de febrer i no s’ha complert, un pla
que vostè mateix és el que marca el calendari, el publica el
setembre i diu que es licitarà el desembre, i ho fa un any
després, en un tema se sap des de fa molts d’anys.

Ho tenim amb el Pla de mobilitat, en el Pla de mobilitat
vostè preveu en inversions ferroviàries 100 milions d’euros el
2019, i després n’hi ha 20 en el pressupost d’SFM. Jo no
entenc res, perquè això està així, els puc mostrar la pàgina,
amb la qual cosa és un pla que diu que hi haurà tren a
Llucmajor, fase 1; que hi haurà el tramvia, però la realitat... i
que preveu que ja els 100 milions d’euros hi siguin en el 2019
i n’apareixen 20, per tant realment és un tema de sortir a la
foto, Sr. Conseller, parlam d’això en un tema tan greu com la
mobilitat.

Jo no tenc molt de temps i vull anar als temes concrets,
perquè tant a ordenació del territori, en el tema de ports,
doncs no hi ha cap infraestructura significativa, es fan temes
de millores. Sí que m’agradaria, perquè el pressupost de l’any
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eren 16 milions d’euros, en inversió de ports, els de l’any que
ve 18, però es repeteixen moltes inversions, i jo no sé si és
que no s’han executat quan tocava el 2018, si m’ho pot aclarir.
Però bé, són temes menors.

En transport aeri i marítim l’únic que ha millorat és el
transport aeri, la mobilitat, la mobilitat del transport aeri,
gràcies al Partit Popular, que ha posat un descompte del 75%
i que ara, pues es una gozada, es una gozada anar a les illes,
anar a Menorca, anar a Madrid, a Barcelona, perquè la realitat
és que almanco en el tema econòmic doncs sí que ja tenim una
situació molt millor.

En transport marítim no ha dit res significatiu i a mi
m’agradaria que almanco hi hagués un compromís i nosaltres
presentarem una esmena a Formentera que la llei de transport
preveu a la transitòria que hi hagi la barca, la demanda a les sis
del matí, que va existir, la vaig posar en marxa jo; després es
va llevar, perquè els concursos quedaven buits, però jo crec
que està previst, a part del reglament que es posi en marxa, i
ara no poden agafar el vol ni a Palma, així els que han d’anar a
Madrid i a Barcelona, sinó que han de dormir a Eivissa si han
d’agafar aquest vol. I jo crec que, ja que està previst i ja que hi
ha doblers, seria una cosa que s’hauria de posar ja, i es va
aprovar una moció en el Consell de Formentera fa una setmana
en aquest sentit.

D’energia, bàsicament, m’agradaria punts de recàrrega,
quina planificació hi ha? Ha dit una xifra, però on? Perquè
obligam molt les empreses privades a posar vehicles elèctrics
i sobretot als  rent a car, però si després no es poden
recarregar com toca malament anam amb el servei, per la qual
cosa la planificació supòs que ja està en marxa: on, detallat,
com funcionarà, etc.?

No ha dit res de la llei de limitació d’entrada de vehicles
a Formentera, res, és una llei seva, cap menció. En teoria hi ha
un augment de despesa en transport públic, perquè si no ja em
dirà com s’ha de moure la gent a Formentera, llavors sí que el
turisme se’n anirà. Per tant, m’agradaria saber què farà amb
això.

HPO, (...) pública hi havia 456 habitatges prevists
començats a l’any passat i per a enguany són 380, una cosa
així, no?, n’hi ha menys perquè alguns s’han executat, però és
que n’hi ha menys, el problema és que no es preveu un futur.
O sigui, què passa el 2019, 20, 21, 22, no tenim solars en
marxa? Perquè, és clar, vostè... no hi ha res en marxa, sinó que
tenim uns pressuposts de fer o acabar el que ja estava posat en
marxa, que, a més, m’agradaria saber cada promoció que
havien de començar el 2018 com es troba, si m’ho pot
detallar. Això sí que m’agradaria més que allò de ports, però
això sí que m’agradaria del que estava previst començar
enguany, el 2018; ja dic, hi ha menys habitatges prevists el
2019 i no hi ha previsió de més terrenys.

No ha fet referència a l’impost de transmissions
patrimonials, que es redueix, que és molt important davallar
del 8 al 5, això era una proposta del PP i estam molt contents
que els pressuposts ho reflecteixen.

I pas a mobilitat, -deman que el president em doni tres o
quatre minuts perquè...

(Remor de veus i algunes rialles)

... és un tema important-, no, li vull dir, Sr. Conseller, que el
tema de mobilitat és un tema molt important, tenim, per una
banda, el transport regular; el transport regular vostè diu que
s’adjudicarà el gener, ja ho veurem, ho veurem, tant de bo sigui
així, no volem que no sigui així, però la realitat és que..., va
sortir l’altre dia al diari, no funcionarà fins a l’any 2020,
aquesta és la realitat, la temporada alta que ve no estarà en
marxa, perquè, entre d’altres coses, han de comprar 150
vehicles autobusos nous, amb una inversió de 40 milions
d’euros, i això no és al mercat ni és a les fàbriques.

Tenim 13 milions d’euros en el pressupost. I jo li dic, el
Partit Popular presentarà una esmena a l’articulat perquè
aquests 13 milions d’euros s’emprin amb les concessions
vigents per a la temporada alta que ve, amb més freqüències i
més autobusos exprés, a la llei perquè no hi hagi problemes
amb Intervenció, que els contractes que hi ha en vigor
actualment els quals s’hauran de prorrogar, no sé com, tot això
hi sigui, es pugui fer, hi destini aquests doblers i no quedi una
borsa que després empri la Conselleria d’Hisenda per a
despesa corrent. Això és el que nosaltres presentarem perquè
quedi.

Carreteres, vostè no té competència, bé, parla del túnel de
Sóller, i jo li he de dir que la situació de carreteres vostè té
una conferència sectorial, el Consell de Mallorca es veu que
li vol tornar la competència, perquè fa al·legacions del pla seu
de carreteres que havia de modificar, perquè ho fiqui al Pla de
mobilitat i llevar carreteres, i això és la foto, una altra vegada
la foto.

Dir-li que a Serveis Ferroviaris de Mallorca, ja li dic,
m’expliqui aquesta diferència.

I acab, dir-li també que nosaltres presentarem aquesta
esmena, presentarem les esmenes relatives a Formentera, ja
li anunciï; presentarem una esmena important a mobilitat, que
és que el transport escolar se subvenciona també a l’escola
concertada, per què? Perquè tenim a Palma... l’escola
concertada a totes les Illes, però a Palma tenim una concertada
que es troba a Son Rapinya i que això seria molt important,
poder descongestionar seria un tema tant escolar, tant d’ajuda
a les famílies, al transport escolar, com sobretot en aquesta
zona, i supòs que en altres illes tenen zones, però en aquesta
zona seria bàsic poder descongestionar i seria un tema de
mobilitat.

I també presentarem esmenes perquè almanco s’obligui el
Consell de Mallorca a fer el tercer carril fins a S’Arenal, que
és importantíssim per a la carretera principal que és
l’aeroport, per ventura d’altres, que també el Govern, que té un
conveni signat, un protocol que va signar amb el PP i que ara
hi són vostès i governen, i que era per recuperar una sentència
judicial, eh,...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, ha d’anar acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... -acab, Sr. President-, doncs que almanco es destinin i es
facin també inversions en carreteres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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:

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sr. Conseller, por su
comparecencia y sus explicaciones sobre la conselleria que
gestiona. Y en realidad usted gestiona una conselleria muy
importante, no solo por lo que debe prestar, sino lo que
supone para los administrados y administradas, supone
garantizar derechos, garantizar el derecho a la energía, no
puede haber pobreza energética, tiene que haber derecho a
tener energía en las casas; un derecho a la movilidad, que sin
él tampoco hay democracia, porque las trabajadoras y los
trabajadores se tienen que poder mover sin una dependencia
excesiva del consumo económico, porque eso hace que esta
comunidad también se democratice más y ayude en este
aspecto a paliar un poco la precariedad existente, que se va
intentando mejorar.

Y luego, por otro lado también, tiene otra pata de ese
banco, que es la vivienda que, como todas y todos sabemos, es
uno de los grandes derechos que aquí, en Baleares, está
sufriendo un detrimento importante y que, gracias a la Ley de
vivienda, pues empezaremos a ayudar, empezaremos a
mejorar.

Bien, por empezar por la energía, y reconociendo el
esfuerzo que se hace en cuanto a inversiones en placas solares
y en el cambio climático, lo que nos llama la atención es que
sí que menciona, en el apartado, en el programa 572A, que,
como objetivo, o sea en el seguimiento y objetivos pone,
especifican el Instituto Balear de la Energía, y al que usted ha
dicho que se le van a dedicar para su creación 300.000 euros,
sin embargo, no hemos visto ese desarrollo especificado en
la memoria en sí, más en la literatura. A lo mejor no lo he
encontrado yo, pero nos sorprende porque entendemos que
este Instituto Balear de la Energía es la base sobre la que
podemos empezar a democratizar la energía en esta
comunidad, y nos sorprende que no se tome como tal y no
esté incluido en el texto de la memoria.

Ya le digo que, por lo demás, sí que nos parece que los
esfuerzos están bien. Una pregunta sobre esto, porque, dentro
de las transferencias de capital, que hay unos 7.300.000, nos
llama la partida de 2.700.000 a entidades privadas, no sabemos
a qué se refiere, no voy a adelantar de lo que pienso que puede

ser, pero esta cantidad... o yo por lo menos la he visto en
transferencia de capital, es en Energía, la Dirección General
de Energía, bueno, es que como estaba en ella pensaba que...

Bien, transportes, el Plan de movilidad, bueno, ya sabemos
que el Plan de movilidad llega... está como está, tiene las
alegaciones, hay buenas intenciones, pero creemos que
todavía no está afinado, y me ha parecido escucharle que las
nuevas concesiones de transporte público estarán en
funcionamiento en enero o podrán ser puestas en marcha en
enero, no sé si eso le he escuchado, a lo mejor es que lo he
entendido mal, pero nos parece una perspectiva optimista,
viendo como está la situación legal del expediente. Entonces,
bueno, en lo que puede repercutir al presupuesto, nos gustaría
si puede aclararlo.

Bueno, volver a decir un año más lo que supone la hipoteca
Mabel Cabrer, que no habrá pagado impuesto de actos
jurídicos documentos, no lo sé si lo habrá pagado o no, pero
desde luego lo estamos pagando con creces las ciudadanas y
ciudadanos de las Islas Baleares todos los años ese descontrol
y dispendio que suponen las carreteras de Ibiza.

Dentro de esta memoria de transporte, hablan de la
Dirección General del Transporte, hablan de lo que supone la
ordenación y la inspección de vehículos, y en eso..., -de
vehículos, bueno, contra el intrusismo, me refiero-, en eso lo
especifican, pero dicen que va a haber todo el asesoramiento
posible, pero no vemos tampoco que haya ningún incremento
de personal que vaya a cumplir los objetivos que,
precisamente, también ponen en la memoria, como son la
inspección del taxi, como corresponde a la inspección de taxis
y otros vehículos más pesados, el control del intrusismo, que
és, además, una... aquí sabemos que con el taxi pirata o con los
taxis piratas es una de las labores que entendemos que hay que
cumplir. Y también, claro, ese control, esa inspección supone
el inicio y el seguimiento de los expedientes. Entonces,
bueno, no vemos ahí tampoco un incremento de esfuerzo en
cuanto a personal que pueda gestionar todo eso.

Luchar por el transporte interislas y favorecer las
interconexiones y favorecer la conectividad, que haya más
frecuencias, es uno de los objetivos de la conselleria, de la
dirección general, pero, bueno... -he mezclado ahora con
puertos, eh, disculpe-, pero bueno, ya que estamos en
transporte, pero estas deben ser con calidad, este transporte
debe ser con calidad. Debemos recordar que en cuanto pasa el
verano empieza a funcionar el invierno, Cabify, no, Cabify no,
perdón, Canarifly, vale, que dejan mucho que desear en la
calidad tanto de horarios, de mantenimiento de horarios de
retrasos o no, como de instalaciones interiores de los propios
aviones, y todo eso lo sufrimos todos los días las ciudadanas
y ciudadanos que nos movemos entre islas por medio aéreo.

Ya que estamos con la Dirección de Puertos, bueno,
únicamente decir que hay un error tipográfico en la página 529
donde dice “los objetivos para el 2019", pone “para el 2018",
es una cosa..., es una pequeña precisión, pero bueno, es
únicamente un error tipográfico.
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Hay una territorialización de 8.600.000 para Mallorca en
cuanto a puertos; para Menorca, 8.253.000; y para Ibiza,
875.000, un poco... y Formentera no aparece, un poco a ver a
qué corresponden esas inversiones, esa territorialización.

Y bien, ya para terminar, no sé si tengo mucho tiempo, me
gustaría entrar en lo que es el... -¿un minuto?-, el grueso del
que entendemos que debe ser..., el grueso del esfuerzo que
debe imprimir su conselleria debido al problema que tenemos
de vivienda en estas islas, que -como sabe- es mucho.

Empezamos por el capítulo 1, empezamos por el principio,
vemos que hay en la Dirección General de Arquitectura un
incremento de personal que nos gusta, que consideramos
beneficioso para lo que tiene que suponer el trabajo que tiene
que llevar a cabo la dirección general, porque pasa de un
1.300.000 del año pasado, del 2018, a 2.583.000, supone
1.200.000 de incremento. Nos parece que hay que gestiona -
como le decía el otro día en el pleno-, hay que gestionar lo
pactado y lo teorizado de cómo garantizar el derecho a la
vivienda y esto se hace pudiendo gestionar todo eso con
personal. Nos gustaría saber si podría especificar a qué plazas
o a qué tipología de plaza corresponde este  incremento de
personal dentro de esta dirección general.

Hay unas transferencias de capital también a los consejos
que queremos entender a ver para qué están dotadas, son
265.828; y hay un incremento, hay un incremento de ayuda, un
7% de ayuda a la vivienda, unas 3.000 familias se van a ver
beneficiadas, se espera, de esa ayuda y a nosotros nos
congratula eso. Tengamos en cuenta, y ya tendremos más
oportunidades parlamentarias para hablarlo,  pero tengamos en
cuenta que usted se está refiriendo a ayudas a las familias,
cuando en realidad la ayuda es a unidad de convivencia y eso
está generando problemas en esa comunidad y ya tendremos
otro momento parlamentario para hablarlo, pero bueno, nos
congratulamos de ese incremento de la ayuda.

Viviendas, nos... a lo mejor estamos confundidos, no he
conseguido leer bien la memoria, pero en total parece que en
la memoria vienen reflejadas 445 viviendas cuando en realidad
todo el Plan de vivienda siempre se ha anunciado como que
son 511. Me gustaría ver a ver dónde tengo yo esa diferencia,
son 66 que no las he encontrado, pero que seguro que están
¿eh?

Hay una previsión de ejecución del derecho de retracto y
tanteo, tanteo y retracto de 1 millón. Me gustaría saber a ver
si tienen algún tipo de dato que... de saber cuántas se pueden,
estadísticamente poner a disposición de la administración
debido a eso.

754.000 euros para...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, ha d’anar acabant.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, ahora acabo en un momento, Sr. Presidente. 754.000
euros dedicados a las cooperativas en cesión de uso, algo que
nos congratula. Por primera vez en esta comunidad se aumenta
o se dedica una partida a otro tipo de tenencias en vivienda.
Nos llama la atención que de las promociones que hay son
todas en Mallorca, no porque sean en Mallorca las previsiones
para el 2019, pero nos llama la atención que no haya previsión
ni siquiera de poder...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... -sí, ahora..., ya con eso termino-, ... de poder preveer que en
2019 pueda haber cooperativas en cesión de uso tanto en
Menorca como en Ibiza como en Formentera y el resto  de
apreciaciones ya lo dejo para la siguiente intervención.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Sra. Agustina Vilaret, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, benvingut, Sr.
Conseller, moltes gràcies per la seva explicació, i a tot el seu
equip perquè la feina en equip és molt important. Com ell ha
dit no és una conselleria fàcil i té dos temes que són candents,
importants com és el de la mobilitat i e l transport i el del
lloguer o l’habitatge per a la ciutadania de les Illes Balears.

Comprenem que és un tema molt difícil, però han fet unes
passes importants amb uns resultats perquè si ja ha augmentat
a 2 milions el nombre de passatgers vol dir que el transport
públic va millor i per tant, que s’ha potenciat, vull dir, és una
evidència i és evident que és per la bona gestió.

Bona gestió no només en transport públic, que tot i així és
un problema i necessita millorar-se, evidentment, no?, sempre
el camí és llarg, sinó també a nivell econòmic quan reverteix
econòmicament i tenen entrades o com poden amortitzar o
comparar un model diferent de finançament amb deixes que
encara queden de legislatures..., que he quedat sorpresa, fins
al 2030, 426 milions, això és increïble, no? 

Per tant, hi ha una millor gestió econòmica, una millor
gestió també mediambiental perquè amb la Llei de canvi
climàtic..., consideram que és molt important, i totes aquestes
polítiques que fan d’ajuts a aquestes plaques fotovoltaiques
per a la gent o parc fotovoltaics o taxis elèctrics o eficiència
energètica, també és un tipus d’estalvi, reverteix
econòmicament i també mediambientalment, no?, tots els
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municipis hem pogut gaudir també de les subvencions per
posar els endolls aquells dels cotxes i, bé, és una aposta, és
una aposta de futur i esperem que doni resultats.

Inversions al tren, se n’han fet, s’ha millorat, que necessita
encara millorar i que es necessiten nous trajectes?, sí, sí com
tot, mai no acabam de tenir-ho tot, soc una de les beneficiàries
de prop del túnel de Sóller i també era una reivindicació dels
ciutadans.

I la política d’habitatge amb un ajut..., bé, primer amb una
llei que posa un marc i amb ajuts i intentar trobar més
habitatge per a la ciutadania, això és una política social i per al
bé del ciutadà.

Per tant, consideram que totes aquestes accions, si bé no
han arribat a la perfecció, la perfecció no existeix, van per un
bon camí, que ha de continuar així, millorant el transport
públic per intentar evitar problemes d’embussos i coses
d’aquestes a les carreteres i sobretot planejar, planejar és
fonamental.

 Ha parlat de ports, per ventura sí que li demanaria respecte
d’aeroports, que no hi ha fet massa referència, si hi ha cap
perspectiva de... no ho sé, de gestionar una mica més nosaltres
o si es pot... fer res.

Què més? Aquest canvi de model energètic, ja dic,
fonamental.

Respecte d’ordenació de territori, sí, sembla que no..., des
del punt de vista de pressupostos no és gaire important, però
sí que ordenaria una mica tot l’urbanisme i el consell i els
ajuntaments haurien d’anar una mica de la mà.

S’està fent, s’ha fet o he sentit llei d’abocaments? No sé en
quin procés o amb quin estat està.

I un altre comentari respecte de l’impost de turisme
sostenible, bé, es demostra que reverteix positivament en
diferents àrees de govern i, per tant, en tota la ciutadania. És
una cosa veritablement... que es treu un profit  de tots els
possibles inconvenients que pugui tenir el turisme o de les
repercussions, és una manera que demostra que es pot fer una
mica de matalàs a les conseqüències que pugui tenir el
turisme. Per tant, crec, valor positivament que es facin
inversions a partir de l’impost aquest del turisme sostenible
perquè reverteix a tothom, reverteix a tothom de les Illes.

En línies generals, no ho sé, donar-li l’enhorabona i... a
veure si podem arribar a un camí més lluny.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia
Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, gràcies,
conseller, per venir a explicar-nos aquests darrers
pressupostos de la legislatura, a vostè i a tot l’equip que
l’acompanya. 

M’ha de permetre que li digui que quan ha començat
l’exposició, que parlava d’habitatge, semblava que feia un
discurs d’inici de legislatura del que es volia fer. La realitat és
que s’ha parlat molt de l’emergència d'habitatge durant aquests
tres anys i mig, i enguany s’ha aprovat aquesta llei d’habitatge;
s’ha parlat molt d’emergència d'habitatge i es deia que la Llei
turística ajudaria que els pisos que hi havia buits a les Illes,
més de 70.000 habitatges que hi ha buits, ajudarien perquè la
gent tengués més accés al lloguer, i la veritat és que el lloguer
segueix pujant a les nostres illes. Benvinguda sigui la llei, i
esperem que es pugui aplicar.

Pisos d’habitatge... pisos públics se n’han fet molt pocs.
M’agradaria saber si d’aquestes 16 promocions, perquè la
veritat és que ha donat molta informació, si d’aquestes 16
promocions, que ha parlat de 5 més 9, de 40 més 18, de 57
que estarien acabades el 2020, si ja estan començades totes
aquestes, o si estan licitades; si hi ha els projectes de la resta
d’habitatges pendents en marxa. Respecte  de l’habitatge
m’agradaria que em pogués dir... Sí, perquè dels altres ha dit
que fan comptes que el 2019 es comencin, la resta que no són
aquests que ara he dit, que el 2020-21 estarien; a veure si els
projectes de tots aquests habitatges estan en marxa.

Tema transport i mobilitat. M’ha parlat de 91,5 milions per
a SFM, que ha millorat el servei als usuaris. Sincerament s’ha
fet l’electrificació, una electrificació que feia estona que
s’esperava, l’anterior pacte es va començar i, ja ho he dit en
altres ocasions, es va començar la casa per la teulada, perquè
es varen comprar els trens, es varen fer unes naus
impressionants que s’han hagut de llogar per vint anys, i no es
va fer l’electrificació, o s’havien d’haver llevat passos a nivell
en aquest moment abans de fer segons quin tipus d’inversions,
i crec que era ben hora que s’acabàs aquesta electrificació, que
a Sa Pobla ja s’ha acabat però que encara a Manacor esperem
que s’acabi abans d’acabar l’any. M’agradaria saber si tenen
pensat per a l’any que ve fer qualque projecte o millorar el
tema d’allà on hi havia l’enllaç per anar a Sa Pobla, perquè aquí
hi ha una via i el tren encara ara s’ha d’aturar per deixar passar
l’altre, a veure si es té pensat fer una segona via o un tros allà
on hi pugui haver l’enllaç i que no s’hagi de returar el tren quan
vengui cap a Palma.

El tema de les bonificacions ens pareix molt bé. També ha
parlat del creixement, que també el veig molt optimista en el
tema del metro, perquè dins 2019 en principi es licitaran ja les
obres per a l’ampliació cap a la UIB, de la UIB al Parc BIT, i
es farà el projecte de Son Espases perquè també s’iniciï dins
2019, a finals d’any. Crec que és un projecte molt ambiciós
quan som a quatre, cinc mesos d’acabar aquesta legislatura, i
en tema de metro no s’havia fet gairebé res. 
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No li he sentit dir si per a l’any que ve, en el tema del tren
de Llevant, si farà qualque tipus d’actuació. M’agradaria saber
si per als pressuposts de 2019 hi ha qualque tipus d’actuació
a fer.

Pel tema dels ports, bé, es van fent millores, aquests 18
milions que vostè ha dit, es va fent millores a ports. Però la
pregunta que a mi..., bé, dues, el tema del transport entre illes,
que aquí evidentment hi ha persones molt més afectades que
no jo, perquè hi ha companys que cada dia han d’agafar els vols
per anar a Menorca i a Eivissa, a veure quines gestions s’han
fet per intentar lluitar per millorar freqüències i horaris dels
vols. I pel tema de ports, a veure si s’ha fet qualque tipus o hi
ha hagut qualque tipus de conversa perquè els ports de l’Estat
puguin ser traspassat a la nostra comunitat; a veure si en això
s’ha fet o hi ha qualque tipus de negociació en marxa.

I pel que fa al tema d’energia, si hi ha la llei de canvi
climàtic en marxa. Però també fa uns dies que hem tengut un
problema molt gros a l’illa de Menorca, i s’ha posat en marxa
el Pla de contingència, que consideram que feia dos anys que
s’hi hauria d’haver posat, quan va deixar d’estar operatiu el
cable elèctric existent, i pensam que era en aquell moment que
s’havia de fer, i es parla de responsabilitats que s’hauran de
pagar en termes d’ajudes als perjudicats. M’agradaria saber si
des de la seva conselleria hi ha qualque tipus de quantitat on es
dirigeixi, malgrat no sigui una responsabilitat per ventura
pròpia, però crec que com a comunitat sí que hi ha una certa
responsabilitat, i sobretot quan en el seu moment no es varen
fer per part nostra les actuacions pertinents.

Res més, president. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Bon dia, Sr. Conseller, i benvingut
sigui tot el seu equip, gràcies per la seva presència, i gràcies
per les seves explicacions, Sr. Pons.

Primer. Ha fet referència a la compra dels quarters d’Es
Castells, però no he pogut trobar-ho al document, si em
pogués indicar una mica on es troba, perquè he trobat allò del
Conservatori però no he trobat allò dels quarters. Estic
contenta, eh?, vull dir, simplement és per trobar-ho.

I ara només tenc dues coses a comentar-li, dues coses que
som conscient que no són exclusivament de la seva
conselleria però que entenem perfectament que hi poden
incidir d’alguna manera. La primera és que, tal com diu la
memòria del pressupost, una de les tasques de la seva
conselleria és garantir la mobilitat dels residents i  dels no
residents amb un índex de qualitat, operativitat i preus òptims.
En el cas de Menorca, tot i haver aconseguit el 75% de
descompte, el monopoli de Vueling per operar amb Barcelona
no està garantint ni la qualitat ni l’operativitat ni els preus

òptims. Per desgràcia aquest descompte de resident ha vingut
acompanyat d’un increment continu de preus; aquest
descompte, si no va lligat a un control estricte d’aquests preus,
no serveix. Vueling està oferint un servei pèssim a la nostra
illa, amb tots els perjudicis personals i comercials que açò
provoca. Insistim en la necessitat d’aconseguir una tarifa
plana, i mentre no l’aconseguim demanem més contundència
amb aquesta companyia. Fa mal veure que sembla que no hem
après res de l’experiència; ho sabem: puja el descompte de
resident, puja el preu.

És que de fet no podem entendre per què no hi ha qualque
tipus de vigilància extrema per a les tarifes. Al cap i a la fi les
companyies s’aprofiten dels doblers públics... -ai, que et
molest? Ah, d'acord, gràcies. Tenen pensat des de la seva
conselleria qualque tipus d’acció, juntament amb el ministre
de Foment, per evitar aquesta pujada desorbitada de preus?

Frissam que s’aprovi la llei de canvi climàtic..., ui, perdó,
açò és un altre...

Una altra qüestió que també ens preocupa i molt és que
Vueling, des del dia 21 de setembre de 2017, va deixar
d’oferir el servei d’acompanyament de menors, cosa que
produeix una alteració  en la relació dels menors amb la
família. Amb aquest canvi un adult ha d’acompanyar el menor
al seu destí, el que suposa que haurà d’abonar i fer quatre
viatges, dos per acompanyar el menor i dos per anar i tornar
tot sol. Açò implica una despesa enorme i a la vegada una
dificultat afegida per a aquella persona que té la família a la
península, i sabem que hi ha molta gent. L’argument emprat
per la companyia és que és un servei deficitari, i açò que es
pagaven 90 euros anada i tornada perquè l’hostessa dugués el
menor a l’avió, el controlés, com a qualsevol altre passatger,
i en aterrar l’acompanyés a la seva família. S’han fet gestions
des de la seva conselleria per tal de pal·liar aquest, un altre
més, greuge?

S’ha parlat també dels vols entre illes. Nosaltres, Sr.
Conseller, en som clients habituals. Si bé és cert que
l’increment del descompte ha augmentat el nombre de
passatgers s’ha de dir que els avions deixen molt a desitjar.
Des de la seva conselleria què em poden dir de les
mobilitzacions anunciades pels pilots d’Air Nostrum per
l’entrada de la companyia MedOps i sobre la pèssima qualitat
dels avions de Canaryfly o els mateixos MedOps amb seients
trencats, espais mínims, fins i tot anuncis per megafonia
exclusivament en anglès, cosa que tampoc no podem entendre.

El segon punt és parlar també, com és evident, de l’apagada
elèctrica de Menorca i és que és molt dolorós comprovar una
vegada més com Menorca no compta per a res per al Govern
estatal, mani quin mani; no podem entendre de cap manera
aquesta deixadesa. 

La vida útil del cable elèctric, del cable antic estava
programada per al 2014 i fins que no es va trencar no es va
planificar res i resulta paradoxal que Menorca quedés aïllada
en el seu 25è aniversari de la reserva de la biosfera. Sabem
que la instal·lació del cable submarí ha estat declarada
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d’interès públic, però la data de 2020 no ha variat. Voldria
recordar que a l’any 2015 es va ratificar una sentència de 6
milions d’euros per Endesa per l’apagada de 2008, que va
afectar Mallorca i Menorca, i l’any 2018 tornen a deixar mitja
Menorca a les fosques. Entenc que és Red Eléctrica Española
en aquest cas, però bé, Endesa (...). Consideram que es
gravíssim.

Mentre no arribi l’any 2020, què feim amb la vulnerabilitat
energètica de la nostra illa? S’ha millorat e l suposat Pla de
contingència? Ja dic suposat perquè, sincerament, em costa
creure qui n’hi hagués un; quants generadors han quedat a
Menorca?, poden assegurar que estan preparats per a qualsevol
altra situació extrema?

Crec que aquests temes que li he plantejat deixen ben palès
en quina situació es troba Menorca en qüestions que depenen
de l’Estat, indefensa, deixada i oblidada. Des d’aquí faig un
preg als partits que tenen representació a Madrid, si es plau,
posin-se les piles.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per la seva
presència aquí i, evidentment, a tot el seu equip. Perdoni’m
per la veu, està una mica lesionada, però esper arribar al final
del discurs, com a mínim.

Bé, jo crec que ens ha fet una exposició de balanç de
legislatura, per una banda, i, per una altra banda, ho ha dit la
diputada Sureda fa un moment, també d’anunci de la pròxima
legislatura. No sé si dir-ne o  no dir-ne programa electoral,
però..., bé, no hi ha res a dir, és la seva darrera compareixença,
conseller, per explicar el pressupost vinent i, per tant, és
natural que vostè vulgui explicar una obra que ha durat quatre
anys, tot i que vostè no la va començar, s’hi va incorporar un
poc més tard.

Jo m’he quedat amb una primera frase que ha pronunciat,
que crec que és literal, “tot quedarà complit en aquesta
legislatura”, és a dir, que tot allò que s’havia de fer s’acabarà
fent. Bé, depèn del que entenguem per fer, perquè si fer
significa també acabar les coses, doncs, evidentment no, si fer
vol dir posar-les en marxa, en fi, idear com han de ser,
planificar-les, llavors per ventura sí. Crec que aquest matís és
també important.

Després un altre matís. Jo, la veritat, comprenc que vostè
hagi de referir-se al que hi havia abans i en aquest erm que diu
vostè que s’ha trobat en terme d’inversions, i que no li neg que
evidentment té bona part de raó, però clar, l’actual govern
hereta allò que troba i no li queda més remei que treballar amb
allò que troba, sigui bo o dolent, millor si és bo evidentment,

però és així com ho ha de fer i ha de retre comptes del que ha
fet. 

Vostè ha tengut un pressupost que ha crescut, si no ho he
recollit malament, en 347 milions des de l’any..., o sigui, si
comptam de 2016 a 2019. I dintre de l’obra de govern de la
seva conselleria hi ha hagut una part considerablement
important, que és la d’habitatge, que com vostè sap, i no és el
primer pic que li dic, ha arrencat molt tard, massa tard al
nostre entendre; i no ho dic tant per la Llei d’habitatge com
sobretot per les iniciatives preses en el camp de l’habitatge
social, de tal manera que en aquest moment tenim aquí
projectes que són projectes que cap d’ells no conclourà durant
aquesta legislatura i si no ho he entès malament el primer,
aquell que abans acabarà d’aquestes setze promocions, acabarà
el 2020, que crec que és el primer que es posa en marxa. Per
tant, ni tan sols l’any que ve sinó que l’altre. 

Respecte d’això jo crec que hi ha una cosa que és
important i és que quan un fa un projecte que sap positivament
que no acabarà aquesta legislatura, per molt optimista que
sigui, per molt satisfet que estigui perquè ha fet les coses bé,
hauria de comptar amb aquells que en aquest moment són a
l’oposició, entre d’altres coses perquè -vés a saber- per
ventura governaran a la pròxima legislatura, i això és el que
garanteix una continuïtat d’un projecte, és allò que de qualque
manera aconsella que les coses es facin per consens, que és
una altra manera de dir-ho. Amb això no li dic evidentment que
tot el que s’ha projectat com a habitatge de protecció oficial
no em sembli bé, al contrari, però d’aquestes coses totes
tenen més futur si realment un és capaç d’incorporar també a
aquells que en aquest moment no estan governant. 

En tot cas, respecte de la part aquesta d’habitatge deixi que
li acabi dient bàsicament dues coses, sobre els grans tenidors
i aquests habitatges de què ja parlàvem l’altre dia en el ple i
avui també s’hi ha referit que era la part fonamental, que és
veure quants realment de tots aquests que estan apuntats,
d’aquests que estan inscrits s’arribarà a un acord perquè puguin
realment convertir-se, encara que sigui de manera temporal
com la llei fixa, en habitatge social. 

Després una altra cosa que m’ha sobtat, per ventura és una
qüestió de xifres, nosaltres sempre hem cregut que aquesta...,
encara que vostè ho va anunciar fa un any a la seva
compareixença aquí, nosaltres sempre hem considerat que
això de dedicar part de l’impost del turisme sostenible a
l’habitatge social era una perversió del mateix impost, perquè
al final aquest impost haurà servit absolutament per a tot ja,
no?, crec que no queda cap manera d’enfocar la realitat de les
Balears que aquest impost no hagi de donat, teòricament,
resposta. Ha parlat, crec, de 14 milions; jo record, per ventura
m’equivoc amb la xifra, que eren més aviat uns 25 milions,
però per ventura estic  equivocat, si m’ho pot precisar li ho
agrairé. 

Respecte del transport i la mobilitat, també ens deia ara fa
un any que l’electrificació del tren estaria acabada el juliol
d’enguany, evidentment no hi està, no hi ha estat; la d’una línia
ho ha estat fa una setmana i la de Manacor acaba de dir d’aquí
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poques setmanes, serà el 2018?, serà el 2019?, tenim data?
Estaria bé saber-ho també.

Respecte del metro també li agrairia si em pot dir el que
és el ParcBIT, com a mínim, que és el que està més avançat, si
tenim una data també de conclusió.

I respecte del nou model de transport per carretera,
aquesta aposta que s’ha anat demorant per raons que tenen a
veure amb la manera de licitar la concessió, efectivament el
gener això estarà?, el gener de 2019?, que és el que en teoria
era la darrera estimació que jo record. També m’agradaria que
m’ho pogués contestar. 

Finalment, o quasi finalment, li volia fer un parell o tres de
preguntes respecte dels pressuposts i a determinades partides,
si em pot aclarir exactament amb més detall què són. Per
exemple, agaf el resum general, ara no li sé dir exactament
d’on surt, és una síntesi, però coses que m’han cridat per
exemple l’atenció, aquest augment de transferències corrents
a corporacions locals, perquè simplement no hi havia cap
partida com aquesta en el pressupost de l’any passat, que és
pràcticament 1 milió d’euros; i des del punt de vista de les
transferències de capital si em pot detallar també tot allò que
té a veure amb empreses privades, detallar, mínimament
detallar o justificar, i també amb famílies i institucions sense
ànim de lucre, exactament dins d’aquests apartats quin tipus de
famílies i institucions hi ha. 

Una darrera cosa, vostè en tot això no ha dit una cosa que
comprenc que no la digui, però per ventura té sort i els Reis li
duen un acord per Nadal, perquè teòricament la seva
presidenta ens va anunciar que per Nadal, després d’una reunió
amb el ministre Ávalos, tendríem unes inversions que
lògicament han d’afectar la seva conselleria i que tots desitjam
que hi siguin. Però que en tot cas això podria encara,
evidentment, millorar en gran part la inversió que es pogués
fer a partir de l’any que ve en aquesta comunitat.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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 sigui, Sr. Conseller, vostè i
tot el seu equip i una benvinguda especial per als membres que
s’han incorporat aquests darrers temps a la seva conselleria,
sàvia nova, nova empenta, noves il·lusions per acabar aquest
partit, aquest partit que dura 90 minuts. Una dels màxims
tòpics del món del futbol és que els partits duren 90 minuts,
açò sempre ho diuen els entrenadors i si duren 90 minuts en
el futbol, no diguem en el bàsquet, que en el darrer minut es
guanyen molts de partits  amb grans jugades, i no diguem
tampoc en política, que els governs governen quatre anys, no
governen tres anys i mig, sinó quatre, fins el darrer dia de
legislatura, excepte algun govern del PP que governava en

funcions, fent decrets, fins i tot fent decrets destruint territori
estant en funcions i mentre es formava un nou govern. I a vostè
l’acusen... 

(Remor de veus)

Sra. Cabrer, no havia assenyalat ningú, però com diu un
refrany català o menorquí, o de les illes, qui té la cua de palla
se l’encén...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, continuï amb la intervenció.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

..., qui té la cua de palla se l’encén, i jo no havia assenyalat
ningú, jo només he dit que un govern del PP havia fet decrets
molt importants d’afecció territorial en temps de descompte,
és a dir, estant en funcions...

(Remor de veus)

I a vostè li critiquen que fa un pressupost inversor, fa un
pressupost amb partides concretes per intentar resoldre
problemes concretes i el critiquen perquè fa açò. Si vostè
hagués presentat un pressupost continuista, un pressupost
simplement de tràmit, li haurien dit que és un govern exhaurit,
que és un govern retut, que és un govern cansat, un govern
sense il·lusió. Ara, com que fa un pressupost expansiu, de
creixement, de noves propostes i de noves idees, és que vostè
passa l’arada davant del bou i fa coses que hauríem de resoldre
la propera legislatura.

I el Sr. Pericay -i estic d’acord amb el que diu- reclama
consens sobretot al final. Fa una estona hem sentit la portaveu
del Partit Popular que ens deia que presentaria una esmena per
obligar, obligar el Consell de Mallorca a fer obres. Això és el
màxim del consens, el súmmum, obligar una altra institució a
fer una cosa en contra de la seva voluntat, via pressupostària.
No és nou, tampoc no és res nou. El Govern del Partit
Popular, la consellera Cabrer, consellera de Territori i de
Mobilitat, va obligar el Consell de Menorca a acceptar una
carretera que no volia, i està construïda i s’inunda, i s’inunda
encara i s’inunda, a Menorca, no a Eivissa que també
s’inunden, l’autopista de l’aeroport, o a Menorca i a Mallorca
que ara li exigeixen que allargui vostè el metro fins a Son
Espases, que també s’inundava, inundacions n’hi ha hagut
sempre en aquesta comunitat i a vegades sense haver-hi grans
pluges. 

I li critiquen també que durant el darrer any de legislatura
estigui executant obres, estigui executant projectes, estigui
fent habitatges. Clar, teòricament per fer una obra pública
primer es planifica, després es fa el projecte i després
s’executa. Tot i que a vegades primer s’executa i després es
planifica, també ho hem viscut i projecte no sé si se’n feia,
però com a mínim s’invertia l’ordre, primer executam i
després planificam i així tenim algunes coses que han passat
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en aquesta comunitat i que ens duen a pagar fins a 500 milions
d’euros en quatre anys.

Però en tot cas, benvingut sigui aquest pressupost
expansiu, benvingut sigui aquest pressupost de creixement,
amb inversions importantíssimes que hi haurà per resoldre
problemes, d’habitatge primer abans de res, a través de
l’impost de turisme sostenible també, no només, però també
a través de l’impost de turisme sostenible. És sorprenent que
pugui pensar algú que l’impost de turisme sostenible no ha de
poder servir per pagar habitatge, quan el drama de l’habitatge
de tanta gent és causa del monocultiu turístic, que fa que hi
hagi una gran pressió sobre els preus i, per tant, d’alguna
manera té una certa coherència que aquí una economia que,
diguéssim, genera un problema, l’ajudi a resoldre el problema.
Per tant, crec que coherència n’hi ha. Si és coherent que el
turisme genera problemes de sanejament, genera problemes
ambientals i, per tant, té lògica que l’impost de turisme
sostenible ajudi a resoldre aquests problemes, també és lògic
que afecti i ajudi a afectar el món de l’habitatge.

Jo entenc que molts de problemes que té aquesta
comunitat afecten la seva conselleria, d’una manera directa o
indirecta, però estem en un debat de pressupostos, per tant, si
estem en un debat de pressupostos és lògic que ens cenyim
d’alguna manera a aquelles competències que vostè té
atribuïdes, tot i que evidentment de la seva gestió política hi
ha coses que vostè té una capacitat d’influència, capacitat de
pressió davant d’altres administracions per poder ajudar a
resoldre problemes transcendents de la nostra comunitat. Però
entenc que aquí hauríem de cenyir-nos a discutir de
pressuposts, tot i que -ja dic- és molt important la feina que
vostè no fa, la seva conselleria té eines i té direccions
generals responsables de grans inversions, de grans recursos,
són estratègiques per a la nostra comunitat. 

Tenim una Llei d’urbanisme molt important que hem
aprovat i comença a caminar i que és imprescindible per poder
fer habitatge, perquè les mesures que incorpora la Llei
d’urbanisme són les que permeten que a partir de ben prest
puguem començar a generar sòl públic i també els ajuntaments
puguin ser capaços de generar sòl per poder construir
habitatge públic. Si primer no filam, després no podem
debanar i, per tant, és important que hi hagi sòl públic a
disposició, que és la gran mancança, a part de les dificultats en
recursos econòmics, per poder fer habitatge públic a la nostra
comunitat. I per tant, no des del primer dia vostè ha pogut fer
habitatge per les mancances precisament, no tant de recursos
econòmics, sinó de sòl a disposició per poder construir. I
aquesta generació de sòl és responsabilitat fonamentalment
dels ajuntaments, que massa vegades han descuidat en molts de
casos aquesta necessitat, pensant amb altres interessos primer
que no el de construir habitatge social.

Però en tot cas (...) les competències, evidentment
transport escolar entenc que no és competència de la
Conselleria de Territori, ni de la Direcció General de
Mobilitat, sinó que precisament és d’Educació i evidentment
hi ha molts de problemes en transport escolar també
importantíssims, però s’han de resoldre amb altres vies de

pressupost i entenc que totes les persones que han tingut aquí
responsabilitats en temes de gestió política, han d’entendre
que cada conselleria ha de dur i ha de donar comptes de les
seves qüestions.

Preguntes per fer-li no en tenc, tenc alguna pregunta que
en tot cas li faré en la meva segona intervenció, però encara no
estic convençut de si li acabaré fent. Però en tot cas
enhorabona per aquests pressuposts, que són els darrers
d’aquesta legislatura, però no són els darrers d’un projecte,
sinó que són un esglaó més, una passa més d’un projecte que
té voluntat de continuïtat, té voluntat de pervivència, que té
voluntat de seguir construint a favor dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears un futur de benestar, un futur de
prosperitat i açò passa evidentment perquè aquestes
competències que vostè té, en transport públic, en mobilitat,
la mobilitat és un dret que fa possible molts altres drets, sense
mobilitat no podem accedir a moltes coses, en qüestions
d’habitatge, en qüestió de medi ambient, en qüestió de millora
del clima de les nostres illes i també en millora del model
energètic a totes les illes, són fonamentals perquè aquest futur
de prosperitat, a través també de polítiques de protecció del
territori des de la Direcció d’Ordenació del Territori, facin un
futur millor per a totes i per a tots en aquestes illes.

Vostè podrà començar moltes coses més encara dins els
pressuposts de 2019 i estic segur que aquests pressuposts
tindran continuïtat i tindran una part important de consens
polític i sobretot estic convençut, un gran consens social, un
gran suport social.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. S’han dit moltes coses i, per
tant, intentarem poder respondre a totes elles en la mesura del
possible. Sí que em permetran que pugui començar amb una
reflexió que crec que val la pena, allò que deia la Sra. Cabrer,
aquest any, mitjan any hi haurà canvis perquè hi ha unes
eleccions i per tant, tot allò que açò suposa, jo hi pensava i
feia un poc aquesta reflexió, que és la de dir, bé arribam al
final d’aquesta legislatura i  la veritat és que és un final de
legislatura prou diferent, des de la passada legislatura, ho
recordam, no?, la tensió enmig del carrer, el sector educatiu
alçat amb armes, lleis de símbols que impedia llibertat
d’expressió..., estaven en una dinàmica diferent a aquesta. 

Hi ha elements clars de comparativa entre dos moments de
finals de legislatura prou evidents i n’hi ha un al qual no es fa
gens de referència i és cert que no se sol comentar, però jo
crec que sí que en voldria fer esment perquè l’hem repetit
moltes vegades amb els diferents directors generals, i és el fet
que el normal seria, i ha de ser, en això coincidesc amb el Sr.
Pericay, que a mesura que es van fent canvis de legislatura
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sempre queden projectes enmig i, hi hagi canvis de govern o
no n’hi hagi, els nous governs serà perquè és del mateix color
polític i hi ha un nou conseller que marca algun perfil diferent
o és un partit diferent i per tant, decideix arraconar un projecte
concret i n’impulsa un altre, però hi ha una continuïtat de
projectes, de gestió del dia a dia que permet en certa manera
que l’administració sempre vagi continuant.

En aquesta conselleria a l’inici de la legislatura miressis
l’empresa pública que miressis no hi havia cap projecte en
marxa, cap -cap-, podies fer el repàs que volguessis, a
l’empresa que volguessis i te n’adonaves que si anaves a Ports
no només no hi havia cap iniciativa, sinó que havien caigut en
una espècie de sensació que algun dia aquesta empresa
s’acabaria privatitzant perquè ningú no hi prestava atenció i no
tenien cap projecte en marxa.

Si anaves a l’IBAVI te n’adonaves que el que hi havia
damunt la taula era haver abandonat la gestió dels habitatges
públics, un 50% de morositat, cap projecte redactat ni per
iniciar ni que estigués en marxa d’habitatge públic, eh?, no és
allò de dir: “no estic d’acord en...”, no, no, en regles generals
no n’hi havia cap i t’ho pots mirar.

Si anaves a la part de mobilitat miraves Serveis Ferroviaris
i hi havia un conveni ferroviari que l’havien abandonat, un inici
de més xarxa ferroviària que l’havien convertida en via verda.

Si miraves... i així podies anar repassant cada una de les
empreses públiques i no hi havia res a cap, cap projecte, cap,
i no és... sentim el Sr. Camps que diu: “açò és fals”, digui’m la
relació de projectes que estaven en marxa de l’IBAVI, els de
Ports que hi havia, quin era...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps... Sr. Camps, per favor...

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

...quina era...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, el conseller es troba en ús de la paraula.

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

... quins eren els projectes que hi havia de Ports que
estiguessin en marxa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -és clar, quan tu parteixes, Sra. Cabrer-, en aquest cas, que
no hem pogut aprofitar la feina que en teoria hauria d’haver fet
el meu... el que em va precedir, tot també costa molt més,

perquè has d’impulsar aquests projectes d’habitatge, has de
redactar, has de fer els esforços de trobar els recursos
econòmics, no hi ha cap licitació en marxa, no hi ha cap
projecte que estigui en marxa, no hi ha encarregat cap
projecte; a l’inrevés, es venien els solars, ja n’hem fet alguna
vegada el comentari, no?, quan hi ha solars a Palma en aquells
moments que eren d’habitatge públic ara s’han convertit en
hotels perquè varen decidir vendre’ls.

És clar, tot açò, la maquinària de l’administració costa i
aquesta demana un temps del que no en pots fugir, però el que
sí és una evidència és que quan acabi aquesta legislatura, ja
veurem qui és qui ve, jo tenc molt clar qui és qui m’agradaria
que vingués, d’acord?, i esper que guanyin les eleccions, però
hi hagi qui hi hagi del que sí pot estar segur és que trobarà
projectes en marxa, en execució, gent redactant projectes,
solars que estan en fase de conveni per incrementar més
terreny, sòl públic i qui vengui darrere jo tindrà la capacitat de
seguir en una roda d’habitatge públic important. Es trobarà
amb 800 habitatges, o seran un poquet més o un poquet
manco, de gestió. Açò era impossible, eh?, després en
parlarem, d’açò, amb tranquil·litat.

Per tant, jo això sí que ho vull posar en valor. Jo açò sí que
ho vull posar en valor perquè és fonamental com a govern i
com a administració  pública la capacitat de tenir rodes que
permetin fer i donar vida al que són les respostes de la
necessitat de la gent.

I vostè em diu: “ha fet molt de discurs, però de realitat
res”, home, jo de realitat res? 2 milions de passatgers més
utilitzant el transport públic, irreal no ho és, són persones
d’aquí que han decidit canviar i deixar el cotxe i habitualment
agafar el vehicle i sumen, i sumen.

Arribat ara en 50 minuts sense aturar-te  a l’estació
d’Enllaç a Sa Pobla, açò, irreal no ho és, pots agafar, pots pujar
des de Palma i te’n pots anar allà directament. Açò són
realitats que existeixen.

Les obres dels ports des de Ciutadella, Sant Antoni de
Portmany, a cadascuna d’elles els usuaris que són beneficiaris
d’aquestes infraestructures, irreals no ho són en absolut.

Les 3.000 famílies -les 3.000 famílies- que surten
beneficiàries de les ajudes al lloguer a les quals pagam el 40%
del lloguer -el 40% del lloguer- que ara tenguin aquesta ajuda
quan a la legislatura passada -vostè se’n recordarà- el Sr.
Company va haver de tornar 2 milions d’euros a l’Estat perquè
ni tan sols gestionava els recursos que li arribaven de Madrid
i ara tenim més de 3.000 famílies a les quals s’abona a fons
perdut el lloguer dels habitatges que estan a preu lliure, a preu
de mercat, açò evidentment irreal no ho és. 

Açò representa una voluntat molt clara del que és fer camí,
per què?, per ajudar.

Que les entitats financeres ara hagin posat damunt la taula
859 habitatges -859 habitatges- quan fa sis mesos t’asseies
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amb ells i et deien: “no en tenc cap, no en tenc cap”, aquests
859 habitatges són reals, existeixen, veurà en quina situació. 

I ara és bo açò, eh?, perquè ara ens diuen: “ara començarem
a qüestionar si aquests 850 a veure per on poden fallar”, però
ara ja ningú no discuteix que açò és possible i hi va haver
esmenes del Partit Popular a la totalitat precisament per açò,
perquè ens deien que açò era impossible i açò sí que és el
valor de la política, del Govern, de la capacitat de fer camí i de
donar resultats de coses tangibles. 

I dic sí, la Llei d’habitatge era un compromís, complert,
real, efectiu, que dóna resultats i encara poquets perquè
aquesta feina necessita una altra legislatura més per desplegar-
se de ver. Hem de ser conscients que necessita una legislatura
més per desplegar-se de ver, però ja estam veient com suposa
açò precisament aquesta resposta.

Era irreal tot el que suposa el tema de l’aeroport i veure
com la..., perdó, com la carretera va plena i que fixau-vos que
no hi ha resposta a això, i jo li dic: nosaltres tenim un pla de
carreteres que està aprovat i que si haguéssim tingut recursos
econòmics del conveni ferroviari el podríem estar impulsant
ara.

I la Sra. Cabrer riu i jo li dic: sap què hem fet en paral·lel
del Pla director sectorial de mobilitat amb el disseny de totes
les xarxes ferroviàries?, sap què hem fet?, negociar amb el
ministre Ábalos un nou conveni ferroviari. I si el tancam i si
a més a més de saber dissenyar cap on hem de passar i de
prioritzar aquesta, que és de les primeres que hi ha, resulta que
abans que acabi la legislatura tenim un conveni ferroviari nou?,
aquell al qual va renunciar el Sr. Company, se’n recorden, eh?,
els 300 milions d’euros que no tenim i que hauríem de tenir.
Si haguéssim partit aquesta legislatura sense que el Sr.
Company hagués renunciat al conveni ferroviari -sense haver
renunciat al conveni ferroviari-, ara tindríem... sí, home, que
n’hauríem fet més, d’obra, i tant com sí!, 50 milions d’euros
a electrificació sense que el Govern d’Espanya ens hagi posat
un euro, eh?, sense que el Govern d’Espanya..., quan dos anys
abans hi havia un conveni per a inversió de 300 milions. És que
no és poca broma, és que no és poca broma.

No hem parlat de la llei de Formentera, he parlat de la
mesura de la llei de Formentera, he dit que hi havia una partida
de 350.000 euros al Consell de Formentera específica per a
transport públic, que penjarà precisament de la llei de
Formentera perquè com que allà tu arribaràs i tal vegada quan
arribis no hi pots anar amb el teu cotxe hi ha d’haver garantit
un transport públic de primera que faci que et puguis moure
per tota l’illa en transport públic sí o sí. 

No som nosaltres els competents, és el Consell de
Formentera. Ha estat molt valent e l Consell de Formentera
amb una llei com aquesta, àmpliament consensuada; jo m’he
reunit amb totes les entitats i no vegeu les divergències -i veig
alguns diputats que hi van assistir- sense que hi hagués tensió
en absolut, tothom demanava el mateix, i amb una aposta com
aquesta, que en aquesta escala a l’àmbit d’Europa tampoc no
trobes referències, pots anar a Capri, a Nàpols, hi ha alguns

llocs que sí que ho fan, però en illes molt més reduïdes...
També hi va haver un suport del Govern de les Illes, així ho
hem volgut fer, i hi hem dedicat aquests 350.000 euros.

De la mateixa manera que el Pla d’infraestructures del
punts de recàrrega també són importants, tant com que els
plecs de condicions d’aquesta licitació de 10 milions d’euros
ja està en marxa. Divendres de la setmana passada per Consell
de Govern aprovàvem la disposició  de despesa, la
disponibilitat de despesa; sembla que queda un segon tràmit
que es farà ja, supòs que en el Consell de Govern de la
setmana que ve, i després ja estam avançant i per tant esper que
es pugui licitar en molt poc temps. La previsió és que en
quatre anys haguem desenvolupat tot aquest pla. No és un pla
que gestionarà el Govern de les Illes Balears, és d’iniciativa
privada; nosaltres donam ajudes directes perquè la iniciativa
privada faci i desenvolupi una xarxa de punts de recàrrega a
l’àmbit de les Illes Balears, també pionera, perquè no hi ha
precedents a l’Estat espanyol, i tot açò, que vostè ha gestionat
i sap molt bé, és moltíssima feina, molta feina per fer-ho
possible.

Quant a habitatges, abans li deia tot el que ha suposat
aquest plantejament. En deixarem en marxa i en aquests
moments tenim els ajuntaments de Palma, de Calvià, de
Marratxí, de Maó, d’Inca, d’Es Mercadal, que ens cedeixen
solars. Totes aquestes cessions representen borses que ja
seran gestionades la legislatura que ve. Açò no ens costa
diners, són cessions de sòl públic que fan els ajuntaments al
Govern de les Illes Balears a canvi que el Govern de les Illes
construeixi habitatge públic, construeixi habitatge públic, i
pugui incrementar el seu parc. Totes les ofertes que hi pugui
haver en aquest sentit, des del Govern agafam el compromís
d’executar-les. I li podria dir... a Andratx... Santanyí, hi ha
espais públics en què també n’hi podria haver, i és una llàstima
que no acabem d’arribar... perquè crec que la predisposició
municipal en açò té un paper fonamental. La problemàtica de
l’habitatge es resol bé des de la col·laboració institucional, o
una tota sola evidentment carregar-se amb tot, la solució que
pugui donar sempre costarà molt més que sigui efectiva.

En la part de mobilitat, a què feia vostè també referència
abans, quant a les concessions, ens passa un poc el mateix, i és
que el debat s’ha centrat ara en quin dia entrarà -i en parlarem
després- en quin dia entraran en funcionament les noves
concessions, però no en el fet que açò suposa un canvi radical
de millora del transport públic per carretera. Està bé sentir
fins i tot el Partit Popular que diu sí; e i!, no anam tan
malament, no anam tan malament. A partir d’aquí, què hem de
saber? Home, que és una licitació de 478 milions d’euros, una
licitació, una licitació de 478 milions d’euros, eh? És poca
broma, 478 milions d’euros. I resulta que té un horitzó... el
real serà a 15 anys vista; l’any 2033 encara hi haurà aquestes
concessions, el més probable, d’acord o no?, i representa un
canvi tan potent, tan potent, primera, que l’hem de voler fer bé,
l’hem de voler fer bé; amb honestedat, amb honestedat, 478
milions d’euros; amb la màxima transparència i amb total
seguretat. 
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Les ordres també han estat molt clares: no correrem més
del que toca si açò ens pot generar qualsevol tipus de dubte o
de debilitat, ho tenc molt clar, i 478 milions d’euros són uns
interessos tan forts, tan, que el més probable -açò ho hem vist-
és que si hi ha d’haver recursos n’hi haurà, i ja n’hem vist;
segur, segur, i açò és la realitat del dia a dia, i jo d’açò no en
vull fugir, no en vull fugir. Ens van posar un primer recurs als
mateixos plecs, que qüestionava si dins els lots era possible
que una empresa es pogués endur dos lots, una qüestió molt
tècnica, molt de detall, molt, molt. Cap problema, ho tornarem
canviar, no hem de tenir cap dubte. Hem licitat, s’han presentat
25 ofertes, estam obrint els sobres, l’1 i el 2 ja estan oberts,
s’estan estudiant, i la previsió és que el mes de gener estiguin
adjudicades, adjudicades aquestes concessions, adjudicades.
Hi pot haver recursos d’empreses perquè el que ha perdut té
un mal perdre i resulta que...? Pot succeir, i ho sap vostè. Puc
posar la mà al foc perquè açò no succeeixi? No. Què és
l’important?, que dins el 2019 açò sigui una realitat, i el camí
ens diu que efectivament serà una realitat.

L’altra cosa. 478 milions d’euros no es canvien d’avui per
demà. Explic el que vull dir. Açò no és que avui ha acabat
l’empresa i l’endemà ja hi ha la nova que parteix com si no
hagués passat res; aquí hi ha un període de transició que a
partir del mes de gener serà possible. A quin ritme?, bé, idò,
als mateixos plecs hi ha una part que determina açò, i després
hi haurà una fase, quan estiguin els adjudicataris, d’anar fent.
Serà tot?, no, però açò ho hem dit sempre, no dic res que no
s’hagi dit. 

L’adjudicació; nosaltres havíem dit el mes de setembre,
com diu vostè, i és cert; duim quatre mesos d’una licitació de
478 milions d’euros per als pròxims quinze anys. És com
abans, no?, que ens criticaven que el tren de Manacor arribarà
tres mesos més tard. És que arriba deu anys o quinze anys tard,
i hem fet una obra de 50 milions d’euros que té una desviació
de tres mesos, sí, és cert; aquest tipus de crítiques és que les
acceptam, i són nostres, és per culpa nostra. Bé, han sortit
problemes; qui ha dirigit obres i ha estat al peu de... sap
perfectament de què estam parlant; basta que qualcú hagi fet
una reforma a ca seva, sap perfectament de què estam parlant,
i açò forma part del dia a dia, també de l’administració pública;
en aquestes concessions, en qualsevol cas.

Per tant el plantejament és aquest. El calendari és: el mes
de gener, l’adjudicació, sempre amb la prudència que qualcú
pogués impugnar alguna cosa estranya a mitjan camí; no ho
crec en aquests moments, el més lògic és que pugui ser
després, en el moment mateix de l’adjudicació, i aquí ho
haurem de veure; si açò succeeix ens hem de curar en salut,
faltaria més, i si hi ha un retard, si hi ha... Açò va de governs,
no?, la pròxima legislatura treballam per continuar-hi essent,
estic convençut que hi serem; si no, qui arribi es trobarà amb
la feina més difícil feta, perquè no sé si han vist els plecs; hi
ha fins i tot el detall de parada per parada, de les freqüències
exactament, de les hores en què arriba..., i no ho trobaran a cap
altra banda, no veuran altres comunitats autònomes ni el
Govern d’Espanya que hagin fet plecs amb la nova llei de
contractes; aquests són els primers a tot Espanya i s’han fet
per 478 milions d’euros, que açò és una altra cosa: com que

hi ha una nova llei i encara no hi ha jurisprudència amb la nova
llei això també genera... Vam dir “provem a veure què passa”.
Bé, idò amb tot açò ens ha tocat navegar, i és ben cert. Ho hem
fet, sí, sí, i forma part precisament d’aquesta feina feta.

I acab ja amb la part de Formentera, que també crec que és
important dir que la setmana que ve està prevista ja l’exposició
pública del decret que regula el règim especial de prestació de
transports marítims entre illes, per tant està ja treballat,
començarà ara l’exposició  pública; la idea és que amb
l’aprovació d’aquest decret quedin ja resolts aquests tipus de
qüestions i que els horaris de les embarcacions permetin
precisament adaptar-se.

Transport escolar és competència del conseller March, i
m’estim més que en tot cas pugui parlar vostè amb ell.

I del conveni de carreteres... també li diré que crec que no
serà per nosaltres que no arribin els ingressos, ho estam
batallant. Durant el Sr. De la Serna no va arribar res, val?
Estam fent ara tots aquests esforços perquè puguin arribar
aquests recursos amb el ministre Ábalos. No han estat poques
les reunions, i s’ha negociat amb profunditat. Hi serem tots
d’aquí a final de legislatura, açò és segur; per tant tindrem
temps de passar comptes amb aquestes qüestions. Açò en
relació amb els temes que ens demanava la Sra. Cabrer que
crec que més o manco..., després si hi ha qualque qüestió ens
ho diu.

El Sr. Morrás a qui li he d’agrair el to també i les
valoracions que ha fet. La part de l’Agència de l’Energia dir-li
que on està desenvolupada i d’on penja és de la mateixa llei de
canvi climàtic que fins i tot, i ara parl de memòria, no voldria
equivocar-me, els propis estatuts formen part de l’expedient
de la llei, que s’ha tramès ja al Parlament perquè no ens
deixaven tramitar la llei sense qui no hi hagués, com que la llei
parla ja de la constitució de l’empresa pública,
obligatòriament ja hi ha d’haver fixat allà els estatuts, no?, les
finalitats que..., tot açò ja està molt desenvolupat a la llei de
canvi climàtic i a l’expedient que l’acompanya. Per tant, en el
pressupost l’únic que hem fet és fixar la quantitat econòmica
que doti la llei d’açò. Intentaré anar més ràpid.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, sí, únicament -perdoni la interrupció- però
únicament ateses les explicacions que està donant tan àmplies,
recordar-li que la següent comissió està convocada a les sis i
mitja. 

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

No es preocupi vostè. Quant a la part de transferència de
capital, no m’ha dit vostè el programa, però he entès, si m’ho
pot dir després, he entès que en qualsevol cas tenim unes
ajudes directes per als sectors econòmics, empresa i ciutadans
per ajudes a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques;
imagín que deu ser a partir dels  que deuen permetre poder
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treure a concursos que ajuden, no?, que són com a
subvencions, que els ajuden directament a ells. 

En la part d’inspecció cream 22 noves places, 22 noves
places, d’aquestes 22 noves places ja en tenim quatres que
estan ocupades, quatres que estan ocupades, i d’aquí després
estam ara pendents d’incorporar-ne i aquí ara ja la previsió és
que a finals d’aquest any, molt a principis de l’any que ve, hi
hagi un inspector a Eivissa i hi hagi un inspector a Menorca,
tres a Mallorca, dos instructors a Mallorca, dos informàtics,
un administratiu i tres auxiliars més, inspectors d’habitatge,
inspectors que faran feina exclusivament d’habitatge. 

El tempteig i retracte, açò és un replantejament que també
hem recuperam nou, aquí hi ha una certa..., no vull que
picaresca, però que es dóna moltes vegades, tenim necessitat
d’incrementar habitatge públic i el que farem és que amb HPO
les compra-vendes que es produeixin com que podem exercir
aquest dret, l’exercirem. Ens asseguram que les coses es
paguen pel que realment valen. Deu habitatges, 1 milió
d’euros, farem els nombres rodons, poden ser al voltant de
vuit habitatges que això serien compra-vendes, eh?, hi pot
haver al cap de l’any vuit compra-vendes d’HPO que puguin
interessar?, és possible, són els percentatges amb els quals
ens movem, deixam 1 milió d’euros per poder garantir açò i,
per tant, fer feina. 

En la part de cooperatives hem començat per Mallorca que
era on tenien solars, animam els ajuntaments o consells
insulars que ens puguin cedir solars; si tenim cessió de solar
públic a Menorca, Eivissa i Formentera impulsarem aquí
devora també tot el que fa referència a l’impuls de
cooperatives que ara és experimental, però començam ara,
penja de la Llei d’habitatge, açò es una mesura bona que ens
permet desenvolupar i que també en molts pocs mesos veurem
si efectivament els ciutadans de les Illes tenen l’interès
suficient com per ajuntar-se i crear aquí i constituir
cooperatives que ho facin possible.

MÉS per Mallorca feia referència a la llei d’abocaments,
aquí ja parlam de la pròxima legislatura, però dins aquesta ja
hem fet tota la feina legislativa que teníem i de decrets, per
tant, el director general ja ha acabat la feina que li pertocava,
no ens aturam, val? No aprovarem aquesta llei, en absolut, però
sí que ja deixa per a qui vengui darrera ja deixa preparada una
qüestió de la llei d’abocaments que crec que seria necessària
i que és necessària, d’acord?

Feia referència també a una revisió de les Directrius
d’Ordenació del Territori que també demanen una pensada, són
de l’any 99 i per tant demanen una pensada i, per tant, per aquí
hi serem. 

I en la gestió aeroportuària, aquí hem pogut avançar poc,
hem creat una comissió..., el consell a Eivissa, el Comitè de
Coordinació de l’Aeroport d’Eivissa. Els aeroports que tenen
més de 8 milions de passatgers permet que hi puguin haver
òrgans de control on la comunitat autònoma hi pugui
participar. A Menorca no és possible, però a Eivissa ara que
han arribat, han superat els 8 milions hi podem ser, a Palma

també l’hem creat. Som els primers a tot Espanya que creen
aquests òrgans de gestió, però la nostra aposta no és aquesta,
és la cogestió. Per tant, model similar a l’Autoritat Portuària
on nosaltres, el Govern estigués assegut dins un consell
d’administració que pogués votar i pogués prendre partit. 

De la Llei d’habitatge turístic de vacances, que El Pi ens
demanava si açò havia tengut conseqüències o no, jo em
remetré al que ha dit Aptur, crec que era Aptur que va sortir i
que deia que havien deixat 35.000 habitatges fora i, per tant,
no es podien llogar com a habitatge turístic de vacances. Jo
crec que aquesta xifra l’hem de posar en quarantena perquè la
trob elevada, però alguna borsa hi ha hagut, si aquesta borsa
l’han sostreta del mercat turístic i queda per al lloguer
d’habitatge residencial, val?, com a conseller d’Habitatge jo ho
he de posar en valor i ho vull posar en valor.   

La zonificació encara no està acabada per part dels
ajuntaments, per tant, encara necessita recorregut, però
conseqüències sí que en té; altra cosa és la pressió que ens ve
de fora, jo crec que mitja Europa en qualque moment aspira
voler venir a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a passar
uns dies, sigui tan grossa com que demani moltes altres més
propostes, moltes altres més mesures, però hi és. 

De l’estació d’Enllaç, no ens aturam a l’estació d’Enllaç,
la superam, la tancam, ara haurem de parlar amb l’Ajuntament
d’Inca què feim i quin ús li donam a l’edifici, però ara els trens
passaran per allà de llis sense que s’hagi d’aturar, sense que
ningú hagi de baixar, per tant, el sistema de funcionament serà
diferent. En la línia cap a Manacor cream espais per resoldre
la doble cruïlla i poder circular millor, açò hi és dins aquests
50 milions d’euros, hi ha aquestes obres. Per tant, crec que
aquí devora açò hi és. 

De l’enllaç entre Mallorca i Menorca jo ara li faria una
explicació de deu minuts o un quart d’hora, val, però no em
deixen, d’acord? O li puc dir en qualsevol cas que aquest
dissabte s’inicien ja les obres amb una inversió de 80 milions,
de 80 milions d’euros, que es diu ràpid, de 80 milions d’euros,
que és gràcies a dos acords de Consell de Ministres, els
darrers d’utilitat pública, que necessitarem un any i mig, és
cert, i que nosaltres no podíem ni licitar ni executar ni fer
perquè és una competència de l’Estat, d’acord? De la mateix
manera que un ajuntament no pot fer una escola i posar-la en
funcionament i que formi part del sistema públic, nosaltres no
podem entrar en la xarxa d’alta tensió de l’Estat, no podem fer
actuacions, ens agradi o no ens agradi, perquè està reservada
exclusivament. No em vull estendre més en aquesta qüestió,
però crec que almanco n’hi he fet una pinzellada.

El Sr. Pericay explicava la qüestió de quants d’aquests 859,
no tenc ara la resposta, però n’hi ha 859, té efecte la Llei
d’habitatge perquè està donant resultats. I açò, vostès que la
varen votar en contra i que la varen qüestionar, ho haurien de
reconèixer almanco que efectes positius de moment els ha
tengut perquè ha fet moure a aquells que fins ara no es volien
moure per a res, que eren les entitats financeres. 
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L’impost de turisme sostenible no és una ecotaxa, és
l’impost de turisme sostenible, i la finalitat hauria de ser
corregir els efectes col·laterals que provoca el sector turístic
sobre la població, ho fa sobre el medi ambient i hi ha d’haver
recursos per a medi ambient per compensar la degradació que
en tot cas es pugui provocar; hi ha de ser sobre l’habitatge si
resulta que el sector turístic en general té conseqüències
sobre el seu preu, si té efectes, i els experts, tothom, i la
intuïció , tothom et diu que efectes sí que en té, si no
tenguéssim tot el turisme que tenim els preus dels habitatges
serien uns altres, si és així està bé que part d’aquests recursos
puguin ajudar a compensar la problemàtica que també genera,
i està bé perquè volem el model turístic, el necessitam, però
mentrestant aprofitem-los per corregir i destinar part
d’aquests recursos.

Manacor estarà acabada dins aquest 2018, serà una realitat.
Ara li contestaria d’una manera molt ràpida, molt ràpida, però
ho he de fer, president. Em deia, açò que vostès han dit que
han fet i han conclòs..., no? Escolti, hem fet allò que havíem
dit, açò ho haurien de..., jo li diré, jo li deia açò en base als
acords pel canvi, he fet un repàs dels acords pel canvi:
l’ampliació del parc d’habitatges de lloguer mitjançant una
borsa d’habitatges públics, la prohibició de la possibilitat de
pujar habitatges socials en mans..., el rescat energètic, tot el
que suposa la revisió dels processos de la concessió dels
ports, la creació d’un nou model que gestionarà els habitatges
buits, l’electrificació; la Llei d’energies renovables, la Llei
d’habitatge, la dotació econòmica, la llei de canvi climàtic...,
totes aquestes les podria dir totes, que són el full de ruta que
nosaltres hem seguit.

Ho hem fet nosaltres, com també ho hem fet amb MÉS per
Menorca, que també heu repassada, i hi havia quatre temes
importants que per a MÉS per Menorca els havia marcats com
a estratègics, la modificació de la Llei de capitalitat per
permetre el transport públic és una realitat.

Dins els acords tenim els terminis per a la implantació de
la xarxa de sanejament, donar llicències en funció i a aquest
ritme, això forma part de la llei aprovada en el seu moment,
també és una realitat.

La compra del Quarter d’Es Castells que també hi és.

I la tarifa màxima universal que també la trobaran.

La partida en què es troba el Quarter d’Es Castell és el
programa 431B, partida 62200, aquí devora la trobarà. I també
podríem parlar 20 minuts de Vueling. Jo crec que
efectivament, el comportament de la companyia és més que
millorable, som en un règim de lliure mercat, hi estam damunt
i si no segueix funcionant, evidentment haurem d’actuar.

Al Sr. Borràs agrair-li molt el suport sempre que ens dóna,
tota l’ajuda que sempre hi és, perquè és fonamental, crec que
està fent una molt bona feina, aplaudida fins i tot per alguns
membres d’aquesta mesa, per tant, encara ho posarem més en
valor.

I quedam a la seva disposició per a qualsevol altre tema que
hi pugui haver.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Mabel Cabrer, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, un tema important que no m’ha contestat i
m’agradaria que contestàs, és per què el Pla de mobilitat
preveu 104,64 milions d’euros per a inversions ferroviàries
per a 2019 i el pressupost només en té 20. Per tant, digui’m
què és el que està malament i si fan una esmena per posar els
80 milions d’euros que falten.

Vostè diu que no va trobar projectes en marxa. La
legislatura passada va ser una legislatura única a les Illes
Balears i esper que sigui única a les Illes Balears quant a la
quantitat, quant a la situació que vàrem viure i sap què li va
deixar? Que vostè tengui 1.500 milions d’euros més, aquest
govern d’esquerres, que no vàrem tenir nosaltres. Això vàrem
deixar, una economia sanejada, nosaltres ens vam trobar una
economia en fallida i va deixar no haver de tancar serveis
públics essencials. Això és el que va deixar el Govern del
Partit Popular i jo estic molt orgullosa d’aquella gestió, en uns
temps molt difícils i  de moltes retallades, per allò que ens
vàrem trobar, per una mala gestió del govern anterior i per una
crisi econòmica generalitzada a tots els comptes públics.

Dels 2  milions de passatgers de transport, jo no
qüestionaré que estiguin bé o no, jo no sé si és que hi havia
una borsa de doblers negres, per posar un exemple, o  hem
crescut 2 milions de persones, o perquè hi ha més cotxes, hi
ha més cotxes a les carreteres, molts més, hi ha 2 milions de
passatgers que van en transport. No em quadra, no ho sé, no
em quadra, no em quadra, però bé, no ho qüestionaré. Alguna
cosa ha sortit a la llum, em sembla.

Vostè em parla del conveni ferroviari. Si en signa un, per
favor que hi hagi partida pressupostària. Per favor, qualsevol
conveni, encara que es digui conveni, que hi hagi partida
pressupostària plurianual, cada any, perquè allò que hi havia en
el ferroviari era un protocol d’intencions sense partida
pressupostària. Això és el que va trobar el Sr. Company, amb
unes obres en marxa que no tenien finançament. I allò que es
va signar per la presidenta amb el Govern del Partit Popular,
però la presidenta que a més se’n vanagloriava era un protocol
de carreteres. Però li diré més, no era un conveni, per això no
hem pogut reclamar. Però és que aquest protocol que va signar
la Sra. Presidenta venia d’una sentència que es podia demanar
l’execució judicial perquè amb la comissió bilateral ja ens
varen començar a pagar aquella sentència, no és res més. Si no
pagava el protocol vagin a l’execució subsidiària de sentència,
que ve de quan Maleni Álvarez ens va deixar sense doblers.
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I de carreteres dir-li que no és un tema de doblers, perquè
ja dic, prioritari és el carril de l’aeroport, prioritari, vull dir
sincerament. És un tema de gestió i no entraré amb els temes
del Consell de Mallorca, que és públic i notori els problemes
que tenen ells, que fins i tot han de venir a vostè perquè retalli
carreteres quan tenen la competència en carreteres i llevi
rondas. Això és per vanagloriar-se’n.

De les noves concessions, dir-li que efectivament l’aposta
per les tres noves i el model i l’aposta econòmica hi estam
molt d’acord. Jo no entr ni he entrat en el detall de com s’han
configurat les línies, perquè no tenc la capacitat tècnica per
veure si la freqüència per un poble, o per un altre . Això ho
veurem quan es posi en marxa si hi ha deficiències o no n’hi
ha, però aquesta voluntat política la compartim. Nosaltres
compartim que aquest transport regular necessita aquesta
inversió. Nosaltres compartim l’aposta pressupostària pel
transport públic, fins i tot arribar a una gratuïtat, és complicat,
però és un servei per a nosaltres essencial, com l’educació i
la sanitat. 

El retard no és culpa de la llei de contractes nova, va entrar
en vigor dia 1 de març, vostè en teoria havia de licitar el
desembre, vostè va aprovar un pla insular el mes de setembre
i diu que el desembre licitarà, ho diu vostè mateix. Per tant,
d’aquest retard què li dic jo? No parlava d’una llei per al
Consell de Mallorca, parlava del Consorci de Transports, que
els 13 milions d’euros que hi ha..., una partida molt important
per a transport regular nova, que es comenci a aplicar ja, que
es gasti en transport regular i que estigui garantit l’any que ve.
Com que hi haurà un retard en la posada en marxa, perquè hi ha
hagut un retard en les licitacions, que aquests doblers, (...) es
destinarà, perfecte, però el que sobra que sigui ja per a la
pròxima temporada alta amb les velles concessions que tenen
moltes mancances, un article que així ho garanteixi.

I acab, Sr. President, amb el tema de Formentera. El decret
que regula..., d’acord, però és que la transitòria diu que des de
ja hi ha d’haver un transport a les 6 del matí i a les 9 del vespre
tot l’any. I això és un concurs i el concurs es pot posar en
marxa ja, no necessita un decret. I jo crec que ara que hi ha
doblers, crec que seria..., tornar implantar aquests serveis que
varen funcionar bé, per ventura després les companyies es
varen queixar dels doblers, d’acord, s’haurà de fer un ajust i
pujar la quantitat. Però crec que la gent de Formentera s’ho
mereix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Podem té la
paraula el Sr. Aitor Morrás, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Mire, en
realidad el Partido Popular lo único que está haciendo es
luchar contra sus propios fantasmas, porque ¿qué hizo el
Partido Popular en estas tres direcciones generales, al menos

de las que estamos hablando ahora?, cric, cric, cric, cric...,
nada. ¿Y qué pasa, Sra. Sureda?, si no hay nada hay que ponerse
en marcha. Y es cierto que al menos en vivienda, se ha tardado
un poco más en consensuar una ley, unas bases, una
herramienta buena, una herramienta legal buena para que la
administración pueda administrar ese derecho y ofertar ese
derecho a la ciudadanía y llega ahora, la tenemos. Y el Sr.
Conseller con todo su equipo se pone a trabajar y entonces
ahora es donde entramos un poco, lo voy a hablar de forma
propositiva, nos tenemos que poner a gestionar lo que hay.

Nos alegramos de que diga que hay 22 personas más en la
Dirección General de Arquitectura dedicadas a inspección y
a esas cosas. Y nos alegramos porque vemos que en el IBAVI
hay un incremento, no nos cuadran un poco las cifras, pero hay
un incremento de personal de seis personas, baja un técnico y
suben siete administrativos. Claro, a pesar de que hay ese
cambio, a pesar de que hay ese cambio de personal, la cantidad
del coste por gasto social sigue siendo prácticamente el
mismo, sube sólo 50.000 euros. 

Pero bueno, no vamos a entrar ahí, ya se vería por qué o no,
a lo mejor es un error de cálculo y vamos a lo que nos parece
perfecto que existan esas 22 personas y esas seis personas,
que tiene un incremento de coste de 50.000 euros en el
IBAVI, ¿por qué? Porque el acuerdo para presupuestos que
tenemos o al que llegamos entre Podemos y el Govern era
dotar de 4 millones, tal como pone la memoria del IBAVI, 4,5
millones para la Oficina de vivienda vacía, de los cuales al
menos medio millón iba a ir a dotación de personal. Eso
quiere decir que le faltan dotar plazas aquí por valor de
450.000 euros. Nos parece estupendo, ¿por qué? Porque
vamos a tener que gestionar mucho, habrá que gestionar
muchas viviendas. Por lo tanto, esas seis personas y dentro
todavía tiene bastante más dinero para poder contratar más
personal, para gestionar todas esas viviendas que vienen, que
son efectos de la ley. 

Los bancos, los grandes tenedores han declarado que
tienen casi 900 viviendas, perfecto, son pocas comparadas con
todas las que hay, son muy pocas, de eso espero que sean
conscientes, son pocas. Por lo tanto, habrá más, va a haber
mucho trabajo y para ello habrá que dotar esa oficina de
vivienda vacía que no está dotada, o sea, no está especificada
por capítulos esos 4.500.000, por eso, eso sí que lo echamos
en falta, que esos 500.000 estén dentro del capítulo 1, dentro
de los gastos de personal del IBAVI.

Y bien, y hay un poco... entonces, va a haber esas 1.000
viviendas casi, vamos a poner 1.000 viviendas en el 2019 para
poder gestionar, y lo pongo por lo bajo si es que realmente esa
oficina es efectiva. Claro, no sé cuáles son las expectativas del
IBAVI en este caso de los ingresos o de las viviendas que va a
poder gestionar realmente, porque si nos vamos a la partida de
ingresos por alquileres, por rentas de alquiler, resulta que sólo
incrementa 100.000 euros, 100.000 euros en un año. 

Vale que dicen que hay menos alquileres, pero se
incrementa... o  que se paga menos de renta, pero se
incrementa el precio de la... o sea, el número de viviendas en
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alquiler, de acuerdo, hay algunas, porque si nos ponemos a
números..., así a bote pronto podemos decir que si tenemos
1.000 viviendas más en alquiler social, si es que de verdad esa
oficina de vivienda vacía funciona, a 150 euros al mes son
150.000 euros al mes, lo que supone 1.800.000..., más de
euros, más de ingresos al año.

Entonces ¿qué expectativas...?, y eso ya le pregunto ¿qué
expectativas tiene el IBAVI de número de viviendas reales de
poder gestionar?, porque eso influye directamente en el
capítulo de ingresos por rentas de alquiler.

Entonces, a nosotros nos da la impresión de que la
perspectiva es baja en función de eso o por lo menos
pesimista. Creo que tenemos que ser optimistas en eso porque
nos tenemos que forzar a gestionar eso, tenemos que dotar de
personal, sabemos que no es fácil, hay que poner en marcha el
decreto de grandes tenedores para el desarrollo de la ley...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás, ha d’anar acabant.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

... hay que hacer todo eso, Sr. Conseller..., -sí, voy acabando,
Sr. Presidente.

Sólo ya para terminar, las cooperativas, las cooperativas en
cesión de uso, no estamos diciendo, no estoy diciendo que no
vaya a haber proyectos en Mallorca. Estoy diciendo que ni
siquiera hay la perspectiva de que pueda haber algo porque no
se dota dinero, o sea, porque en todos los lados de todos los
presupuestos de todas las consellerias se dice, bueno, pues 1
millón para..., por si acaso, entonces aquí no hay ni para el
“por si acaso” y eso es lo que nos llama la atención...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Sr. Conseller, bueno, felicitar, ya que van a ser los
últimos presupuestos, felicitar a toda la conselleria, a todo el
equipo por todo el trabajo realizado durante todo el año,
durante toda la legislatura y hay que recordar que usted no
lleva en la conselleria los tres años y medio que llevamos de
govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

No en faré ús, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, Sr. Conseller, ha dit
que estan en converses per a un futur conveni ferroviari, esper
que es lluiti així com toca aquest conveni perquè se’ns enviïn
o perquè es conveniïn les quantitats que són necessàries per
tirar endavant els trens que es volen posar en marxa perquè a
la península -i en som tots conscients- hi ha més de 25.000
milions en AVE i en trens que per ventura s’aturen a llocs on
ni hi ha gent i crec que és important que es defensi un conveni
així com cal.

Crec que l’exemple que m’ha posat de l’escola no és el que
pertoca perquè hi ha ajuntaments que sí que fan escoles amb
convenis amb la conselleria, amb l’administració pertinent
perquè tenen doblers, nosaltres per molt de convenis que
féssim amb l’Estat no podríem fer res perquè doblers a la
comunitat per a això n’hi hauria pocs.

Però a part d’això també li deman a veure si hi ha
converses en el tema dels ports que crec que..., de los puertos
de l’Estat per traspassar que crec que no m’ha contestat. I
també en el tren de Manacor a Artà a veure si hi ha alguna
partida per fer algun tipus d’actuació dins el 2019, que em
sembla que a això tampoc no m’ha contestat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria intervenir al Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, però, atesa l’absència del seu portaveu, té la
paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Damià Borràs,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, en faré ús i intentaré fer-ne un bon ús tant de
temps com de contingut. Abans li he dit, Sr. Conseller, que
dubtava de fer-li una pregunta, no li faré aquesta pregunta, en
canvi n’hi faré un parell que sí que crec que són important. La
pregunta no li faré perquè estic convençut que vostè utilitza el
seu telèfon per tractar els temes oficials de la seva
conselleria, que empra el seu i ja està, per tant, no fa falta que
li demani quin empra.
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I les preguntes que li faré són: quan els arquitectes
funcionaris de la Direcció  General d’Arquitectura fan un
projecte de construcció d’uns habitatges públics, quin cost
afegit té a part del seu sou que facin aquest nou projecte?, quin
cost afegit té per a la conselleria?

Quin cost afegit té que els enginyers de la Direcció
General d’Obres Públiques i Mobilitat quan fan projectes
d’obra pública, quin cost afegit té que aquests enginyers facin
projectes a la seva conselleria? 

Crec que el Sr. Vidal ja ha contestat, cap. Per tant, el Sr.
Company tenia recursos humans i tècnics per fer projectes i
no en va fer ni un, no era problema d’austeritat, no era
problema de crisi econòmica, era un problema de voluntat
política, que no n’hi havia. El Sr. Vidal ho ha dit, zero cost,
claríssim.

En canvi el Sr. Company sí que tenia recursos econòmics
per encarregar la Llei d’urbanisme, la LOUS, a un gabinet
privat, sí que tenia recursos per encarregar la Llei agrària a un
gabinet privat i el Sr. Delgado, un altre paradigma de
l’austeritat, tenia recursos per encarregar la Llei de turisme a
un gabinet privat i tenia recursos per encomanar a un gabinet
d’idiomes que traduís al rus la llei de turisme perquè així els
inversors russos poguessin venir a inundar-nos de rubles a la
nostra comunitat, que ho va fer.

I cit el Sr. Delgado perquè va ser qui va treure la barca de
les sis i de les nou de Formentera, la va posar el govern
Antich, el Sr. Gabriel Vicens, conseller de Mobilitat, la Sra.
Amengual, directora general de Transport Aeri i Marítim, i la
va treure el Sr. Delgado i ara li demanen que la torni posar... el
Sr. Delgado és tan auster que no emprava el seu telèfon per als
assumptes públics, utilitzava el de la seva senyora d’amagat, de
tan auster com era no l’emprava.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ni el telèfon gastava, emprava d’amagat el de la seva dona,
segons ha confessat en seu judicial la seva exesposa, per
tractar concessions de ports, administratives privades. Són
declaracions davant el jutge, se’ls ha de donar patent de
veracitat.

En tot cas la voluntat de fer projectes és política, no és una
voluntat, diguéssim, pressupostària; no es necessiten recursos
per fer projectes. Per executar-los, sí, per executar-los, sí, i
per tant, com que el Sr. Company es va trobar projectes dins
el calaix que no va executar, qui el succeeixi a vostè es trobarà
projectes dins el calaix per executar, i per tant es podrà
avançar; i molts dels habitatges que tothom reclama, públics,
estarien construïts si s’hagués fet feina per generar sòl públic
per construir habitatges, i no s’hagués venut sòl públic a preu
de saldo per a interessos privats, legítims, entenc, però que en
tot cas el que van fer va ser destruir sòl públic, sòl públic molt
necessari, i si no se’n va vendre més és perquè no hi havia
compradors, perquè estava tot el sòl públic per a habitatges en
venda.

Per tant crec que la voluntat política és fonamental, vostè
ha demostrat voluntat política impulsant lleis fonamentals per
al futur d’aquesta comunitat, i impulsant projectes que
comencen a ser realitat en aquests moments, ja, i que de futur
encara tindran una realitat molt més gran, molt més important,
una realitat palpable per als ciutadans i les ciutadanes, perquè
vostè ha tocat matèries sensibles que afecten la vida de cada
dia de les persones, (...), i per tant són els seus projectes, els
que ha fet, està fent i els que deixarà per fer a qui els
succeeixi, a no ser que se succeeixi a vostè mateix, cosa que
estaria encantat que succeís, faran millor la vida dels ciutadans
i de les ciutadanes de la nostra comunitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller, però
sí que li agrairia la màxima brevetat, fins i tot més que abans.
Gràcies.

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

Ho intentaré, Sr. President. És evident, i compartesc amb
el Sr. Borràs que la austeritat en el fons era una coartada, una
coartada per aplicar i fer possible un model de societat on el
pes d’allò públic fos cada vegada menor, i per tant les
cobertures i la capacitat de respondre davant les necessitats de
la gent anessin i les resolguessin altres en funció de recursos
econòmics que tinguessin i no des d’una perspectiva de
justícia social. Ho vam viure, vam tenir prou vegades aquest
debat, i n’estic convençut en certa manera. I tant és així que
després acabam escoltant realitats com aquesta, que gràcies a
aquests quatre anys vam arribar a un sanejament dels comptes
públics, ens diuen. 

Clar, nosaltres vam arribar i hi havia 9.000 milions d’euros
de deute, després de quatre anys d’austeritat brutal, i quan va
arribar el Partit Popular n’hi havia 8.600. Per tant totes
aquestes retallades, tot açò que va succeir, va anar acompanyat
encara d’un increment del deute, no d’una reducció. I tant, ens
diu. Per tant... per tant els sanejament dels comptes públics a
què feia referència abans la Sra. Cabrer, tal vegada 9 .000
milions d’euros de deute pot ser sanejada. Jo fins ara encara...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que sàpiga, no. Per tant acabam explicant coses que un se
les acaba creient, però que quan les mires ben bé penses que
no concorda una cosa amb l’altra, no concorda dir que he
sanejat els comptes públics i que a la vegada he deixat 9.000
milions d’euros de deute. Ho deixam aquí devora.

Ben igual que tampoc no concorda el fet que resultés que
el conveni ferroviari mentre hi va haver el govern Antich
permetia que hi hagués recursos, i el projecte entre Manacor-
Artà, que ha acabat en via verda, van ser recursos que es van
nodrir precisament d’aquest conveni, i quan arribés el Sr.
Company resultés que ja no permetia que el Govern d’Espanya
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(...)... No va ser així, el problema és que no hi va haver la
voluntat política ni l’interès per fer-ho possible, i ho van
acabar convertint en una via verda.

Del Pla director sectorial de mobilitat, Sra. Cabrer, jo aquí
devora, com que he tingut debats amb vostè en què m’ha
afirmat que no hi havia un document econòmic financer en el
Pla de mobilitat, i ara resulta que ha trobat que hi 104 milions
d’euros per a una anualitat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, bé, clar, però vostè ja avança, i açò és important; abans
no el trobava, ara l’ha trobat, no, i ara aquí devora està bé, està
bé aquí devora. 

Aquí hi ha no només recursos del Govern de les Illes
Balears, és un pla de mobilitat que és molt més transversal.
Una part d’aquests recursos també d’on han de venir?, del
Govern d’Espanya, efectivament, que es... Home, el Pla
estableix que hi ha àmbits competencials que són transversals
i que hi ha els ajuntaments, també, hi ha recursos municipals
que també hi han de jugar. Per tant tengui en tot cas clar açò,
que no és pressupost tot de la comunitat autònoma, sinó que
ha de sortir de les diferents administracions.

Al Sr. Morrás... no m’he explicat bé, m’he equivocat en el
plantejament, però ara li ho dic. Li he parlat de 22 persones en
total; d’aquestes 22 persones en tenim 16 a Direcció General
d’Arquitectura, i 6 de l’IBAVI, en total 22, d’acord?, i a més a
més hi ha 500.000 euros per a personal del gestió de l’Oficina
d’habitatge buit. 22 persones, per tant, d’increment de
personal, més 500.000 euros per poder... Perquè ho sàpiga,
perquè abans he dit que era tot per a Inspecció i m’he
equivocat quan he fet aquesta... Rectificam i demanam
disculpes.

I després, quant a ports, no tenim la previsió que hi hagi
una transferència de l’Autoritat Portuària a les Balears, no li
dic res que no sàpiga. 

El Manacor-Artà forma part d’aquest pla de mobilitat, i
esper que sigui una de les línies que puguem veure realitzades
en aquest horitzó dels pròxims deu any.

I acab aquí devora. Moltes gràcies, Sr. President, i moltes
gràcies a tots els diputats i portaveus pel to i pel debat
provocat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

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