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EL SR. PRESIDENT:

Bé, començam. Bones tardes senyores i senyors diputats.

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es

produeixen substitucions?

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

David Martínez substitueix Aitor Morrás.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Margalida Capellà.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs passam al debat del primer punt de l’ordre del dia

d’avui, relatiu a les preguntes RGE núm. 6030, 6031 i 6032/16

Assisteix el Sr. Conseller de Territori, Energia i Mobilitat

el Sr. Marc Pons, acompanyat per la Sra. Núria Collado i Edo,

secretària general de la conselleria; del Sr. Antonio Corral i

Juan, director general d’Ordenació del Territori; del Sr. Mateu

Lladó, director general de Mobilitat i Transports; del el Sr.

Joan Groizard i Payeras, director general d’Energia i Canvi

Climàtic; del Sr. Francisco Xavier Ramis i Otazua, director

general de Ports i Aeroports; del Sr. Casimir Godia i

Casablancas, director general d’Arquitectura i Habitatge; de la

Sra. Martina Carolina Marqués i Portella, cap de gabinet; del

Sr. Gabino González i Marí, cap de premsa, i de la Sra.

Antònia Maria Artigues Montero, assessora parlamentària i

comunicació.

I.1) Pregunta RGE núm. 6030/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a transport públic des d’Alcúdia.

I.2) Pregunta RGE núm. 6031/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a transport públic des d’Alcúdia (II).

I.3) Pregunta RGE núm. 6032/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a transport públic des d’Alcúdia (III).

Per formular la pregunta RGE núm. 6030/16, relativa a

transport públic des d’Alcúdia intervé el Sr. Diputat Josep

Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS, autor de la mateixa.

Per tant, té la paraula vostè Sr. Josep Melià, per un temps

de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot donar la

benvinguda al conseller i al seu equip. Comunicar perquè quedi

constància que, així com ja he dit a la mesa, acumularé les tres

preguntes, si no hi ha cap problema, a fi i efecte de guanyar en

eficàcia i en rapidesa en aquesta comissió que està carregada,

ja que hi ha la compareixença després del conseller. Per tant,

acumularé les tres preguntes, ja que tenen un fil conductor

comú, amb una temàtica comuna i aquesta temàtica comuna és

la connexió entre Palma i Alcúdia.

Com tots sabem, i això és una obvietat, un dels grans eixos,

sinó el gran eix de comunicació a l’illa de Mallorca és entre

Palma i Alcúdia, i com tots sabem, això és un fet, aquest eix de

connexió tan important no té una connexió per tren, té una

connexió per bus, per carretera. Per tant, independentment del

debat, que això seria un debat a llarg termini, si a Alcúdia ha

d’arribar la xarxa ferroviària, que evidentment supòs que tots

hi estaríem d’acord que hi ha d’arribar, però és evident que

aquest no és un projecte que ni es faci aquesta legislatura

possiblement, per un tema bàsicament pressupostari, i també

per una discussió de trajecte, que és una discussió també

complexa. En tot cas, en aquest moment el que tenim és una

connexió, ja dic, per bus per carretera. I tenim un tren que

arriba a Sa Pobla. Aquesta és una situació de tots coneguda.

Què passa? Que els usuaris del bus a Alcúdia, de la

connexió de Palma a Alcúdia, ens han fet arribar moltes

queixes sobre el funcionament d’aquest transport, sobre el

funcionament d’aquesta connexió. I concretament les queixes,

o les possibles solucions a aquesta falta de connectivitat

adequada i diligent en aquesta xarxa de transports, ja dic,

terrestre, podria tenir alternatives. I per això li plantejam

aquestes preguntes.

La primera pregunta és si fa comptes, si s’ha plantejat a la

conselleria que hi hagi el típic bus que uneixi Alcúdia i el Port

d’Alcúdia i Pollença amb l’estació de tren, amb l’estació de Sa

Pobla. Això seria una possible solució per millorar la

connectivitat d’Alcúdia amb Palma i també de Pollença per

extensió. 

Una segona qüestió que ens planteja la necessitat de millora

d’aquesta connexió és la freqüència del bus. Sabem que en

temporada d’estiu gairebé hi ha un bus cada hora, que uneix

Alcúdia amb Palma, però també sabem que, molt sovint,

aquesta freqüència és insuficient per absorbir el número de

passatgers que volen fer ús d’aquest servei públic. I per tant, hi

ha un problema de dimensió i de plantejament d’aquesta

freqüència. Possiblement s’hauria d’incrementar la freqüència,

ja que hi ha molts d’usuaris, hi ha molta demanda del servei

públic.

I en tercer lloc, se’ns presenta la qüestió de la vigilància de

la concessió, ja que sabem i hi ha constància que hi ha un cert

incompliment, en el sentit de no poder donar abast a aquesta

demanda. I per tant, molt sovint ha passat que el bus ha quedat

ple i per tant, no ha pogut absorbir totes aquelles persones que

volien pujar en aquell horari. I per tant, els que no han pogut

pujar, el que han hagut de fer és esperar una hora fins què

vengui el pròxim bus que faci la connexió, amb la qual cosa

aquest usuari no ha pogut veure complert el seu desig de

connexió a l’horari triat, a l’horari elegit. Per tant, aquesta

situació que és una situació, ja dic, que no és excepcional sinó

que es dóna..., no diré amb normalitat, però que es dóna sovint,

és una situació que requereix solucions i requereix un reforç, o

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606030
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606031
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606032
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requereix que la conselleria que, al final, diguem, és el garant

del compliment del servei públic i del compliment de la

concessió, posi alguna solució damunt la taula perquè

s’absorbeixi aquesta demanda d’usuaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Contesta el Sr. Conseller de

Territori, Energia i Mobilitat, Sr. Marc Pons, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyores i

senyors diputats. Sr. Melià, en acabar aquest torn de debat

d’aquesta pregunta, hi ha una compareixença on tindré

l’oportunitat de fer un dibuix general quant a les línies mestres

de la conselleria, que en certa manera partiran d’una reflexió i

és la constatació d’una certa obsolescència de les nostres

infraestructures i els nostres serveis més bàsics, ho vincul

sobretot a la part de transport, que evidencien..., jo no vull dir

una certa deixadesa, però sí que una manca d’actualització a

una realitat, d’una Mallorca i d’unes Illes Balears que va

canviant a marxes forçades i que, mentre canvia a marxes

forçades, ens adonam que els serveis públics es devaluen o es

deterioren.

Açò ho podem plantejar a diferents indrets, que no només

són els dels propis dels serveis de transport terrestre per

carretera, però que també aquests en són un exemple. I en

aquests moments el Govern està condicionat per un procés

d’adjudicació que es va fer en el seu moment, que, quan es va

planificar i es va adjudicar, no va tenir en compte moltes de les

qüestions que en aquests moments provoquen que els serveis

que oferim no siguin els adequats. Hi ha concessions amb línies

atorgades que no s’ajusten a les demandes que els ciutadans

plantegen, amb freqüències que moltes vegades tampoc no ho

fan i que demanen i que obliguen necessàriament a un

replantejament sencer. 

Aquí hi ha una qüestió de llarg termini, que s’ha de produir

dins aquesta legislatura, i que per a nosaltres representa una

oportunitat extraordinària, de dissenyar el transport públic per

carretera a 15 anys vista i que serà tot el procés de licitacions

i de concessions que començarem ara ja, ara li explicaré el

calendari, i que volem que dia 1 de gener del 2019 esdevenguin

una realitat.

Agafarem Mallorca sencera, la redibuixarem íntegrament i

planificarem les línies que necessitam, per tal de fer aquí les

corresponents concessions, amb la idea de millorar tot el que

tenim en aquests moments. D’aquí a dia 1 de gener del 2019,

perquè açò sigui real, demana treure ara ja el plec de

condicions el qual treballam en aquests moments. La idea és

que a finals del mes de març del 2017, aquest plec de

condicions estigui redactat i aprovat; que a finals de juny del

2017 es lliurin les ofertes per part dels licitadors, tothom que es

vulgui presentar; que d’octubre a novembre del 2017 s’informi

l’adjudicació de les concessions; que entre el febrer i el març

de 2018 se signin els contractes, i que, a partir d’aquí, hi hagi

la posada en marxa dels nous serveis.

Açò representa -insistim- una oportunitat nova perquè farem

coincidir totes aquestes concessions de tota Mallorca i no

anirem línia a línia, sinó que anirem amb una feina de grans

blocs que ens permeti i ens doni un nou plantejament -insistim-

en la qualitat del servei i la integració davant molts d’aspectes.

Mentrestant encara han de passar un parell d’estius, tenim

dos estius per... un parell menorquí, tenim dos estius per

endavant i aquests dos estius per endavant per solucionar

aquestes mancances que hi ha ara només ho podem fer des de

la negociació amb l’empresa concessionària i, per tant, a partir

de la voluntat que la concessió estigui disposada, l’empresa

concessionària, a millorar en tot cas aquest servei.

Aquí hi ha algunes mancances que també hem de tenir en

compte i que nosaltres hem valorat: la connexió entre Sa Pobla

i Alcúdia, que vostè ens demana, per fer-ho coincidir bé amb la

part de tren, perquè... a l’estació on hi podria haver aquest

transbord, mentre no tinguem l’electrificació feta el nivell de

servei és prou deficitari; perquè surts de Palma, t’has d’aturar

a l’estació d’Enllaç, has d’esperar, has de canviar, has de pujar

a un altre tren, després arribes fins a Sa Pobla, a Sa Pobla

resulta que després has de fer un altre transbord i no són els

serveis adequats que hauríem de tenir. El que caldria seria, amb

l’electrificació ja feta, i aquí devora tindrem oportunitat després

de poder-ne parlar, perquè tenim ja un calendari fet del que

representa aquesta electrificació, llavors sí, només amb un sol

transbord poder arribar, en tot cas, fins a Alcúdia.

I amb aquest plantejament estam ara, en som conscients i

hem detectat aquesta situació. Sabem el dibuix de futur quin és

i tindrem oportunitat de poder comparèixer en aquest parlament

per explicar, amb tot detall, aquest plec de condicions com el

volem plantejar, quines són les prioritats i les exigències que

demanarem a tothom que vulgui concursar. Sabem que açò

genera evidentment totes unes expectatives i ja hem tengut

l’oportunitat de plantejar-ho a la Federació de Transports. I

mentrestant només tenim la via de la negociació directa amb

qui té el dret de la concessió, perquè, en tot cas, açò pugui ser

possible. Ho estam fent i de fet hem començat, el director

general ha començat aquesta tasca i aquí devora ara hem

d’acabar d’ajustar.

Sabem així i tot que el que fem són, si m’ho permet, pegats,

pegats mentre no puguem tenir i no puguem haver dissenyat o

tret de nou la licitació.

Aquest és el plantejament, per tant, que tenim, un llarg

termini, que quedarà resolt dins aquesta legislatura, i

mentrestant és ara un procés de negociació que hem obert amb

l’empresa concessionària perquè ens millori, en tot cas, alguna

d’aquestes freqüències i faci que no hi hagi d’haver gent que

quedi fora.

A l’estiu sempre és molt difícil açò i açò ho hem de saber,

les puntes que es generen en moments determinats i en hores

determinades fa que moltes vegades la gestió d’aquest servei no

sigui el que voldríem com a conseqüència d’aquest excés de

demanda en hores molt concretes.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, passam al torn de rèplica.

Intervé el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El plantejament a llarg

termini supòs que tendrem de debatre’l, de parlar-ne,

d’analitzar-ho, de veure-ho, per tant, no entraré en aquest debat

que, com bé diu vostè, supòs que s’allargarà fins al 2019, per

tant, queda molt de temps per a aquesta solució a llarg termini

que, evidentment, al final sempre serà la solució estructural o

la solució definitiva.

De totes maneres, mentre això arriba, hem de fer coses i jo

no hem puc conformar a dir, bé, és que en el 2019 tendrem una

solució, no ens podem conformar amb això, eh? No dic que ho

hagi dit vostè, dic que no ens podem conformar, ni vostè, ni jo,

ni ningú no es pot conformar que dia 1 de gener de 2019 això

s’arregli, perquè és evident que queda molt de temps fins a dia

1 de gener de 2019.

Per tant, de les seves paraules entenc que descarten

absolutament la connexió amb el tren, amb les estacions de

tren, fins al 2019, dic que descarten fins al 2019 la connexió

amb el tren pel nivell de servei, per l’electrificació, per les

coses que vostè ha exposat, que crec que estan prou

justificades, em semblen prou raonables els arguments que ha

exposat.

Per tant, quines són les vies d’actuació que tenim? Les vies

d’actuació són intentar forçar un increment de la freqüència, i

m’agradaria... si realment s’ha plantejat aquest increment de les

freqüències. I també una vigilància rigorosa de la concessió i

per tant, que es facin actes i que s’aixequin actes i que els

inspectors hi vagin i vegin si realment l’empresa

concessionària, que té un contracte, que pot ser que no sigui el

contracte que voldríem, que pot ser que el contracte del 2019

serà molt millor, segur, però en aquest moment hi ha un

contracte i hi ha una concessió i hi ha unes prerrogatives de

l’administració en la vigilància d’aquest contracte.

Per tant, nosaltres volem que la Direcció General de

Transports, concretament, exerceixi d’una manera molt forta,

molt contundent, molt sòlida aquesta posició de garant del

servei públic que té i, per tant, en funció del contracte que té,

que, ja dic, que no és el millor del món ni el que voldríem, però

que hi és, es faci una vigilància.

I jo li deman: quantes actes s’han aixecat en aquesta línia de

transport? Quina vigilància tenim real del compliment de totes

les clàusules d’aquesta concessió? Fan aquesta feina per

garantir que com a mínim s’acompleixi el que tenim, que no és

el millor del món, però que és al que s’han d’ajustar els usuaris,

els concessionaris i tots els operadors que interactuen en

aquesta línia?

Per tant, aquestes són les dues línies d’actuació que

m’agradaria que la conselleria assumís: assumís la necessitat

d’increment de freqüència en la connexió Palma-Alcúdia, via

bus, i assumís que es farà una vigilància, diguem, fil per randa,

milAlimètrica, del compliment de les clàusules de la concessió

actualment en vigor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam al torn de contrarèplica,

intervé el Sr. Conseller per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies. Compartesc les reflexions que ha fet. En

relació amb la línia de Palma-Alcúdia, aquí devora ens trobam

amb una punta molt grossa en la part turística, aquí tenim la

idea i ho volem implantar ara ja, que és sobretot a partir del

mes de juliol voldríem que hi pogués haver una segregació de

línies entre la part més turística i el que suposa un ús més

residencial de gent d’aquí.

Açò està ara... en aquests moment ho estam acabant de

tancar per part de la direcció general i en aquest sentit esperam

amb açò evitar algunes molèsties que vagin precisament en

aquest sentit. Per tant, reforçarem la línia i ho farem amb la

idea aquesta que som molt conscients que tenim una línia amb

un fort component turístic, i amb aquesta idea, per tant, la

reforçarem.

Per altra banda, li he de dir que fa ara dues..., tres setmanes

a la Comissió de lluita contra l’intrusisme en el transport per

carretera, vam presentar un pla d’actuació ambiciós, un pla

d’actuació ambiciós que tenia per finalitat la lluita contra

l’intrusisme, per una banda; la lluita contra la part aquesta dels

taxis pirates; però també aquest reforçament d’inspectors i

aquest pla de lluita, també anava lligat directament al control

del transport regular que ens dóna servei.

Per tant, dins aquest pla, i tal vegada açò ho vam explicar

poc, també hi ha tot el que suposa aquest major control, que és

cert que habitualment no ha estat molt rigorós i és cert, i que,

en canvi, ha de canviar, també estic totalment d’acord amb açò.

Per tant, ambdues coses, milloram la línia Alcúdia-Palma

tenint present tot el que suposa aquest transport de turistes i

fixant per tant aquesta diferència, per una banda, i per l’altra,

havent introduït dins el Pla d’inspecció contra l’intrusisme tot

el que suposa el control del transport regular, llavors abordam

aquest problema, insistim sempre, en el curt termini, i som

conscients que no és la solució definitiva, sinó que, en paralAlel,

treballam per a la solució definitiva que entrarà en vigor a

partir de dia 1 de gener del 2019.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Donam per acabat el debat de les preguntes.
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II.1) Compareixença RGE núm. 5745/16, del conseller

de Territori, Energia i Mobilitat, solAlicitada per tres

diputats membres de la Comissió de M edi Ambient i

Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari

Popular, per tal d’explicar les línies programàtiques de la

seva conselleria en relació amb territori, energia i transport

terrestre.

II.2) Compareixença RGE núm. 5981/16, del conseller

de Territori, Energia i Mobilitat, solAlicitada pel Govern de

les Illes Balears, per tal d’informar sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les

seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa

polític del Govern.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la

compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 5745/16,

presentat per tres diputats membres de la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial adscrits als Grup Parlamentari

Popular, per tal d’explicar les línies programàtiques de la seva

conselleria en relació amb el territori, energia i transport

terrestre, i RGE núm. 5981/16, presentat pel Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern. 

Té la paraula el Sr. Conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, per tal de fer l’exposició oral sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Compareixem per primera

vegada en aquesta comissió, ho fem en una situació

excepcional, produïda fruit d’una remodelació de l’equip de

govern que, malauradament, i per una situació de salut, el

nostre company, el meu company Joan Boned va haver de

deixar el seu càrrec i a partir d’una remodelació la presidenta

em va proposar i em va demanar que assumís la cartera de

Territori, Energia i Mobilitat.

Ho faig a la vegada, i comparesc tot just en un poc més d’un

mes al càrrec, que a la vegada també coincideix amb un any de

govern i, per tant, en un temps ja suficient com per poder fer

algunes valoracions del que representa i del que ha representat

la tasca d’aquest govern impulsada fins ara i, a la vegada

també, amb la ilAlusió i amb les ganes de marcar-nos objectius

que no són molt diferents, però que sí representen aquesta

voluntat, necessitat i convicció de canvi necessari per part dels

ciutadans de les Illes Balears i que amb la materialització de les

nostres polítiques persegueix donar resposta a aquestes

demandes. 

Els eixos fonamentals d’aquesta conselleria, allò que ens

mou i que ens motiva, són plantejaments molt bàsics, però que

crec que no hem d’oblidar. El primer d’aquests és l’atenció a

les persones i la importància del que representa la millora dels

serveis públics a la ciutadania com a un element per millorar la

competitivitat de la nostra economia i també la qualitat de vida

dels ciutadans. Treballam i gestionam les nostres empreses

públiques des de l’objectiu del que representa atendre

moltíssims ciutadans que en depenen per moure’s, per anar a la

feina, per tenir determinats serveis bàsics.

Ho fem també des de la idea del que representa la

importància de recuperar el diàleg social i tenint molt present

la importància de la concertació a l’hora d’impulsar polítiques,

on crec que açò també és un element fonamental i que mai no

és fàcil. A la vegada també, des de la consciència que

gestionam els recursos públics, que ho hem de fer amb total, no

només honestedat sinó també amb total transparència a l’hora

de gestionar-los i, per tant, d’explicar com els utilitzam per

treure la millora dels nostres recursos públics en benefici dels

ciutadans de les Balears. 

Aquesta és, per tant, una idea bàsica que parteix també i que

es fonamenta sobre el principi del que suposa ser més

competitius, sobretot a través de la millora de la qualitat dels

serveis. Jo crec que aquí a Balears, i abans hi feia una

referència, tenim molta feina a fer per endavant, tenim, en certa

manera, i ho explicava abans, unes infraestructures públiques

amb les quals tradicionalment no, però venim d’uns anys, sí que

venim d’uns anys on hi ha hagut molt poca inversió pública,

molt poca inversió pública, que ha suposat, per tant, una

devaluació d’aquestes amb el que açò suposa de la capacitat

d’atendre d’una manera adequada els ciutadans. 

Podem parlar de ports, on la situació de les infraestructures

deixa molt a desitjar; podem parlar de ferrocarrils, on en

aquests moments encara per anar d’un poble a l’altre un ha de

canviar de vagons perquè senzillament l’electrificació no és

possible i encara funcionam, sembla mentida en el segle XXI,

i a l’Estat dels AVE, el país dels AVE, que encara haguem

d’anar amb diesel; o també, evidentment, quant al que

representa en polítiques d’habitatge, que malauradament, amb

tota la crisi, ens adonam que poc marge de maniobra hi ha

tengut d’incidència el Govern de les Illes Balears, o a l’hora de

fixar alguns paràmetre mínims en política energètica que crec

que són fonamentals i que tothom ens demana.

A partir d’aquí, idò, la conselleria i des d’aquesta visió

transversal de tocar espais molt diferents, i si els sembla bé a

vostès, el que faré serà fer un poc les pinzellades o les

qüestions més destacades de cada una de les direccions

generals, les línies mestres que ens empenyeran en el treball

que cada un dels directors generals ha de fer i que ens hem

marcat en aquesta legislatura.

Així, idò, començaré per habitatge, un espai on en aquests

darrers anys no hi ha hagut iniciativa política per abordar les

problemàtiques vinculades a l’habitatge, i que nosaltres l’hem

abordada des d’alguns principis també generals. El primer, ens

oblidam del que representa la tradicional política d’habitatge

des de la perspectiva de fomentar la compravenda per accés

dels ciutadans a l’habitatge públic, i tota la política que durà

aquesta conselleria d’ara en endavant, i que ha anat duent, serà

una política basada exclusivament en el lloguer. La

problemàtica que hi ha d’accessibilitat a l’habitatge es resol

sobretot a través del lloguer i el 97% de demandants

d’habitatge públic que tenim en aquests moments a l’IBAVI, el

97%, fa referència a peticions de lloguer. Per açò, hem posat

tots els habitatges que tenim a lloguer, el poc que construirem

anirà lligat al lloguer, i tota la política de gestió d’habitatge

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605745
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605981
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privat que també volem impulsar estarà centrada sobretot en la

política de lloguer. 

A la vegada també volem fixar la visió transversal que

aborda la problemàtica dels ciutadans que viuen en els

habitatges. La política d’habitatge no és només la capacitat

d’aconseguir un habitatge perquè la gent hi pugui accedir, sinó

també la capacitat de quan hi resideixes i hi vius ho facis amb

unes mínimes garanties de dignitat. Aquí, elements com el de

la pobresa energètica, com el de tenir el subministraments més

bàsics resolts en cas que no tenguis capacitat de poder-hi fer

front, ha de ser també una responsabilitat d’aquest govern i la

tenim, per tant, també plantejada. 

Després, una tercera, que crec que no la podem oblidar en

cap moment, és el plantejament que fem política per als

ciutadans de totes les Illes Balears, sense distinció, i que és

molt important tenir molt present que les demandes que hi

pugui haver, que l’acompanyament als ciutadans que més

dificultats tenen, l’hem de fer des de la màxima proximitat

sempre que ens sigui possible. Llavors, el plantejament de la

descentralització l’hem de tenir present.

Així, idò, hem obert les oficines de l’IBAVI, ho hem fet a

Menorca, a Eivissa i a Formentera, totes estan obertes, hi ha

atenció als ciutadans i acompanyam, per tant, en tot el que

suposa donar resposta a la tramitació d’expedients que per a un

ciutadà moltes vegades són prou complicats.

Hem tornat donar també un paper important a Mesa de

l’Habitatge, on d’aquí ha de penjar un dels elements més

importants, la Llei d’habitatge, de la qual ara parlaré, i un

segon, que també, en parlaré, que és el Pla de lloguer social. 

La Llei d’habitatge, que en aquests moments estam ultimant

i que ens ha de donar la cobertura normativa que ens fa falta

per poder dur a la pràctica mesures contundents i valentes en la

lluita contra la precarietat de l’accés a l’habitatge i contra la

pobresa energètica.  La previsió és iniciar la tramitació d’aquest

projecte de llei tot just passi l’estiu. Per tant, voldríem dins el

mes de setembre poder tenir una llei d’habitatge, que ja estigui

consensuada amb la Mesa d’Habitatge i que ens agradaria

també que pugui comptar amb un ampli suport social i també

polític. És una llei que planteja mesures que ens han de

permetre incrementar els habitatges de lloguer a la nostra

comunitat i que ha de fer sortir els qui en aquests moments

romanen, estan buits, especialment aquells que estan en mans

d’entitats bancàries i de grans societats immobiliàries. A més

a més d’aquesta prioritat, que serà una de les peces fortes

d’aquesta llei d’habitatge, volem també crear un registre

d’habitatges buits i mecanismes per posar-los al servei de la

gent que els necessiti, així com també la creació d’un servei de

mediació hipotecària per tal d’ajudar a resoldre situacions

problemàtiques i evitar els desnonaments hipotecaris, cosa que

en aquests moments, amb la feina que s’ha anat fent, hem estat

molt a sobre per tal d’evitar que se’n produeixin, tot i que

evidentment açò no depèn del Govern de les Illes Balears.

I en paralAlel a aquesta redacció de la Llei d’habitatge hem

anat posant en pràctica mesures per anar millorant la situació

de les persones que més dificultats tenen per accedir o per

mantenir un habitatge, i açò ho hem fet a través del Pla de

lloguer social, un pla de lloguer social que descansa sobre tres

grans potes: la primera d’elles, les ajudes al lloguer social; la

segona, l’adaptació del lloguer social quan hi ha qüestions

d’extrema urgència; i, la tercera, la captació d’habitatges de

propietaris. 

Quant a la primera, les ajudes al lloguer social, enguany hi

destinarem 3 milions d’euros, 3 milions d’euros, per ajudar

aquelles persones que malauradament no tenen la possibilitat ni

tan sols d’accedir a un lloguer, i per açò aquests 3 milions

d’euros ens han de permetre poder fer un bot cap endavant

important. L’any passat, el 2015, hi va haver 847 beneficiaris

de les ajudes al lloguer, i en canvi hi havia 2.094 peticions; més

de la meitat de les persones, dels demandants, van quedar sense

poder ser ateses per part del Govern de les Illes Balears. El que

farem ja dins aquest 2016 és que aquests 3 milions d’euros ens

permetran arribar -i aquesta és la previsió- a 1.600 beneficiaris,

per tant multiplicam per 2 les ajudes; i el criteri d’ajudes crec

que vostès el tenen clar: si hi ha una renda familiar inferior als

22.000 euros i un lloguer que està per davall dels 600 euros, i

els serveis socials et diuen que estàs en aquestes condicions,

llavors tens dret a accedir directament a l’ajuda i açò representa

una oportunitat per als que més dificultats tenen. Aquesta és,

per tant, una línia perfectament marcada, que està lligada

directament amb el Pla estatal de l’habitatge i que nosaltres

centram sobretot els esforços en la política de lloguer.

Hi ha també una segona pota, i és el que representen

aquelles mesures per atendre temporalment situacions

sobrevingudes de persones que ja tenen un lloguer social en un

habitatge de l’IBAVI i que malauradament es queden sense

feina i no poden fer front a aquest lloguer social, i aquí hi ha ja

tot un mecanisme muntat des de l’IBAVI per poder atendre

aquestes persones i fer possible l’adaptació del pagament a les

seves possibilitats reals. Açò és una feina que anam fent en

paralAlel i sempre al costat dels serveis socials dels ajuntaments;

(...) aquesta colAlaboració és fonamental, però creim que sí que

hi ha de ser.

I la tercera pota és la captació dels habitatges de propietaris,

on aquí -aquest és un dels objectius- volem incrementar la flota

d’habitatge públic, i per açò hem tret una línia d’ajudes que

directament el que persegueix és poder gestionar habitatge

privat, habitatge de ciutadans que han de fer reformes i que el

tenen tancat, i on l’IBAVI s’ofereix a fer-ho tot: a rehabilitar

l’habitatge del particular, bé rehabilitació o bé millores

d’eficiència energètica; gestionar els permisos, contractar

l’empresa constructora, redactar projectes, la direcció

d’obres..., i aquí estimam que per a cada una de les actuacions

estimam costos aproximats d’12.000 euros de mitja quant a la

rehabilitació, i a canvi el propietari d’açò es queda amb un

lloguer mensual mínim, que mínim sempre no serà per davall

dels 150 euros cada mes, i segons el tipus d’habitatge pot ser

superior, i demanam que la cessió sigui mínima de tres anys

fins a nou. 

Açò és un plantejament que persegueix, com els deia abans,

aprofundir en les mesures en matèria d’habitatge.

Des de la Direcció General de Territori hi ha dues lleis que

per a nosaltres seran fonamentals; una d’elles és la Llei del sòl

i l’altra és la Llei del paisatge. Amb la Llei del sòl partim d’un
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plantejament, que és una de les línies i un dels motors que ens

mouen, que aquesta idea del diàleg i del consens a l’hora de

construir grans lleis que tenen un component transversal

importantíssim, i hem decidit redactar aquesta llei d’una

manera diferent a com s’ha fet fins ara: hem confeccionat vuit

meses tècniques on hi ha més de 50 representants d’entitats,

d’institucions i de colAlegis professionals, i on de manera

sectorial en aquests moments ja totes elles estan reunides, estan

treballant en la confecció d’aquesta nova llei del sòl, i aquestes

vuit meses són: una d’elles parla i analitza els principis generals

i les competències; la segona, el règim del sòl urbà i

urbanitzable; una altra, el planejament urbanístic, la política del

sòl, les garanties de propietat i el patrimoni públic del sòl; una

altra mesa específica només per al règim del sòl rústic; una

altra, per a la gestió urbanística i l’execució del planejament;

una més lligada a l’edificació i a l’ús del sòl; i una darrera

lligada a la disciplina urbanística. Vuit meses de treball en què

la idea, i m’agradaria que els portaveus que són avui aquí

tinguem l’oportunitat en un moment determinat de poder-nos

reunir amb aquestes vuit meses que amb un component molt

tècnic estan treballant en aquests moments. Som conscients de

les dificultats que representen els acords i els consensos i, per

tant, allò de les unanimitats sabem com n’és, de difícil, però en

la mesura del possible no quedarà per aquest govern el fet de

no de dur una llei i açò és el que hi ha i prou, sinó de cercar els

acords i els consensos necessaris com perquè aquesta llei pugui

perdurar en el temps.

Aquest és, per tant, un plantejament que hem fet i que ens

marcam l’objectiu que sigui dins el 2017, en el segon semestre

de 2017, quan aquesta llei estigui aprovada i pugui entrar en

vigor. Aquesta per una banda.

I la segona és la Llei del paisatge, una llei que volem que

sigui una norma que regularà les condicions d’ordenació

urbanística per tal de preservar i respectar l’harmonia, la

racionalitat i l’equilibri del paisatge, tant del natural com també

del paisatge urbà. Amb aquesta nova normativa el que

pretenem és que els planejaments urbanístics hagin

d’incorporar les determinacions de la Llei del paisatge per tal

que un espai natural o, per exemple, un nucli urbà tradicional,

o un carrer amb una estructura determinada o valors

arquitectònics concrets, no es vegin alterats per planificacions

urbanístiques, i condicioni a la vegada la manera amb què s’han

de compatibilitzar aquests valors paisatgístics amb el que

representa el desenvolupament d’una ciutat o d’un espai

protegit.

En matèria de transports, i des de la Direcció General de

Transports -hem tingut ara oportunitat ja en certa manera de

tenir un petit debat d’açò-, hi ha aquí dues grans potes a la

direcció general: Serveis Ferroviaris per una banda i el

Consorci de Transports de Mallorca per una altra; recordem

aquí que Menorca, Eivissa i Formentera tenen transferides les

seves competències, però a l’illa de Mallorca gestionam

directament a través del Consorci tot el que suposa el transport

per carretera, i a partir d’aquí hi ha aquí línies mestres ja

marcades; ho comentava abans: per dir-ho de qualque manera

el gran projecte estrella serà aquest nou disseny de totes les

concessions que a Mallorca segurament es produiran, i que

estam ja treballant en els plecs de condicions; els ho explicava

abans, tenim un calendari perquè dia 1 de gener de 2019 entri

en vigor; açò suposarà replantejar freqüències, velocitats

comercials, amplituds horàries, qualitat del servei, aturades,

connexions entre ferrocarril i transport públic... Tot açò estarà

dins aquest paquet com una de les estrelles..., les “daçones”

importants. 

Una segona suposa les millores tecnològiques, que en

aquests moments estan molt devaluades; tenim moltes

dificultats per estar en contacte permanent amb els viatgers, per

ajudar l’explotació, per cercar noves fórmules de pagament, i

tot açò també és fonamental i important. I, una tercera, aquí

crec que també bàsica, que serien les millores en el sistema

tarifari en paralAlel a la integració tarifària amb l’EMT; no

anam coordinats, i aquesta és una realitat, l’Empresa Municipal

de Transports de Palma amb el Consorci de transports de

Mallorca, i aquí el gran èxit seria que tot açò pogués anar a

l’una i que es pogués oferir un mateix servei, perquè

representaria una millora de la qualitat important. Farem feina

en açò, no quedarà per part del Govern, tot i que sabem les

dificultats que hi ha. I aquesta seria una de les potes, el

Consorci de Transports de Mallorca.

L’altra seria Serveis Ferroviaris de Mallorca, on també aquí

el gran projecte que ens hem marcat ara és el de l’electrificació

de tota la xarxa. Una electrificació que esperam que s’executi

en 12 mesos; que té una inversió de 47 milions d’euros i que es

preveu que estigui adjudicada l’obra a principis del 2017. Per

tant, a principis del 2018 haurem suprimit l’estació d’Enllaç i

directament des de Palma fins a Alcúdia, perdó, fins a Alcúdia

no...

(Remor de veus)

... fins Sa Pobla arribarem en línia, i en aquell moment sí

que ja serà més atractiu plantejar aquesta línia de bus després

amb Alcúdia, tal com volia comentar.

I en paralAlel també, es fan millores del servei en aspectes

bàsics, com és la comunicació amb els usuaris. Semblava

mentida, però que hi hagi un retard en aquests moments i que

un ciutadà poder rebre a través de Twitter, que hi ha un retard

a una línia, o un tren que ha d’arribar i que arribarà 5 minuts

tard, és una informació bàsica que a qualsevol banda hi hauria

de ser, i que no hi és, inexplicablement. Fem en açò molta

feina, remodelant les estacions. Farem un plantejament

d’eliminació de passos a nivell. I també actuacions de la

intermodalitat, que és aquesta idea de connectar un amb l’altre.

I al marge d’aquests grans projectes en matèria de

transports, hi ha també qüestions molt concretes, hi hem fet

referència abans: el Pla de xoc contra l’intrusisme és una

demanda que ens han plantejat reiteradament i que presentàvem

ara fa poques setmanes, jo crec que d’entrada amb prou èxit

perquè l’acord ha estat unànime i les primeres actuacions que

fem donen bons resultats, per tant, ens hem marcat el mes de

maig i el mes de juny i l’estendrem també a la resta de l’estiu

perquè funciona bé. 

Hi ha aquí devora també actuacions de millora del

finançament amb els consells insulars i dins el pressuposts

d’aquest any, els consells insulars que no tenen les

competències en matèria de transport. I hi ha un increment de
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partida de 300.000 euros per a Menorca, 300.000 més per a

Eivissa i 100.000 per a Formentera, amb la finalitat que ells

facin després, amb aquests recursos, la millora en transport

públic que creguin convenient. Dins aquest Pla d’actuacions de

colAlaboració amb els consells insulars, els hem posat a

disposició tot un programari informàtic que els ha permès, ja en

el cas de Menorca, que faci ara ja dos mesos que tenguin una

única targeta que els serveixi per moure’s a totes les línies de

bus de Menorca, targeta moneder, i açò ja és un avanç molt

important. Aquest programa informàtic té un valor de

2.800.000 euros i l’hem cedit directament al Consell de

Menorca. Però açò ens permet a la vegada que, si acabam

funcionant tots amb el mateix programari informàtic, Eivissa,

Mallorca i Menorca, juntament amb Formentera, puguem

acabar tenint una sola targeta de bus, que puguis moure’t per

totes les Balears, i aquí hi ha molts de diputats que agafen el

bus per anar fins a l’aeroport de Maó, de Menorca o d’Eivissa

i d’Eivissa quan són a Palma amb l’avió, després tornen agafar

el bus per arribar fins aquí. Per tant, Son Espases és un altre

exemple claríssim del que representaria aquesta idea de

construir comunitat també a través del transport públic per

carretera. I per tant, així ho impulsarem.

Feia referència abans a la integració tarifària amb l’EMT,

un objectiu de legislatura, molt ambiciós, i que vull ser prudent,

perquè no depèn només de nosaltres, però no quedarà per

nosaltres. I finalment també aquí, la redacció del Pla director

de mobilitat de les Illes Balears, que en aquests moments està

en marxa el procés de licitació de l’assistència tècnica. Açò

quant a la part de transports.

Hi ha després també tot el que suposa la Direcció General

de Ports i Aeroports. I en matèria portuària, si abans parlàvem

que hi ha dèficits evidents en infraestructures bàsiques, com les

ferroviàries, en matèria portuària açò també és així. Tenim

dèficits estructurals a molts de ports de les Illes Balears, i quan

dic estructurals em referesc a dics que s’han esmitjat per la

meitat, que ni tan sols tenen la consolidació suficient per

aguantar els temporals que pertoquen i que els necessitam si

volem tenir instalAlacions que ens aportin competitivitat a la

nostra destinació turística. Per açò dissenyam un pla d’inversió

de millora dels ports de les Balears, un pla d’inversió que és

molt ambiciós i que es nodreix, d’una banda, dels romanents

d’obres de la passada legislatura que no es van executar, perquè

no es van executar obres la passada legislatura. I per altra

banda, de l’adequada gestió de recursos i dels ingressos del que

representa una eficient gestió, i esperam amb açò, per tant, en

un mes, dos mesos com a molt, poder fer públic aquest pla

d’inversions que tocarà totes les illes, i parlam sempre

evidentment de ports de la comunitat autònoma. I en paralAlel

a la inversió com a tal, l’actualització legislativa de la

normativa portuària, on, des de la direcció general, treballam

en la revisió de la Llei de ports, perquè hi ha algunes qüestions

que val la pena abordar i tocar i en aquest sentit per tant, ho

farem. Açò en matèria portuària.

I en matèria aeroportuària hi ha aquí també molta feina per

fer. No tenim competències com a tal, però sí que hem obert tot

un seguit de línies estratègiques de treball, per permetre i per

fer possible donar un millor servei als ciutadans i a empreses de

les Balears.

Quins objectius ens hem marcat en matèria aeroportuària?

El primer seria la tarifa plana entre illes. Vaig tenir oportunitat

la setmana passada a la Comissió de Turisme d’explicar-los.

Tampoc no em vull estendre, però serà una línia de feina.

Dilluns d’aquesta setmana ens sèiem amb la Comissió Mixta de

Transport Aeri i allà dèiem com si Europa ens diu açò és una

opció que és possible, si vostès ens saben explicar molt bé els

beneficis que açò tindrà. Fem feina i ens hem marcat amb el

Govern d’Espanya dos mesos per tenir tots els informes

redactats i elaborats que permetin la justificació d’aquesta tarifa

plana. El segon objectiu serien els millores de l’OSP entre

Menorca i Madrid, on la ministra ens va dir que de manera

immediata es podrien fer algunes incorporacions i que a la

comissió mixta van quedar descartades de manera immediata.

Fem feina a dos anys vista, sembla que els informes tècnics no

els ho han permès, en qualsevol cas tenim perfectament clares

quines són les línies i són les mateixes que van acordar per

unanimitat en el Consell de Menorca, ara fa pocs mesos. I

després n’hi ha una altra també per a nosaltres important i és la

de la cogestió aeroportuària, on l’hem plantejada quan hi ha

hagut un Comitè de coordinació aeroportuària, als tres Comitès

de rutes aèries, a la Comissió mixta i a la reunió que vam tenir

també amb la ministra. La resposta ha estat un no, Madrid no

està per la cogestió aeroportuària. Nosaltres seguirem insistint,

hi ha una opció si hi ha canvi de govern i creiem que aquesta

l’hem d’explotar al màxim i amb aquesta idea, per tant, farem

feina.

I finalment i ja acab ara amb la darrera temàtica de totes

sectorial, que seria el que suposen les prioritats en matèria

energètica, les tasques que des de la Direcció General

d’Energia s’impulsen, i que jo aquí també les separaria o

fragmentaria en tres grans eixos: el primer, el que està lligat a

fer possible, o almanco impulsar, el trànsit de les energies

fòssils a les renovables. Estam en aquests moments produint un

3% d’energies renovables i el 2020 hem de tenir un 20% de les

energies renovables. I per tant, anam molt endarrerits. No hi

arribam, i hi hem de fer feina i ara els ho explicaré. La segona,

és la lluita contra la pobresa energètica, que s’impulsa

directament des de la Direcció General d’Energia. I una tercera

pota que seria o que és la vigilància damunt el preu de

l’energia, com un element fonamental del qual en depèn

directament la competitivitat i l’economia de les nostres illes.

El primer, el trànsit, aquest trànsit, la capacitat de transitar

d’un model energètic basat en els hidrocarburs, a un model

energètic basat en la producció d’energies renovables, hem

presentat ja algunes línies de feina, se sustenten sobretot en

incrementar la producció; se sustenten en la millora de

l’eficiència energètica dels habitatges, que també és molt

important, i en l’aposta de la mobilitat elèctrica. Per açò vam

presentar un paquet de 5 milions d’euros divendres de la

setmana passada, un paquet de 5 milions d’euros que suposen

ajudes directes a les empreses que a les seves instalAlacions

vulguin instalAlar plaques fotovoltaiques, ajudes directes a

particulars i també ajudes directes a les administracions

públiques, que van des d’un 30% fins a un 80%, en funció del

tipus que es demana, i a la vegada que hi ha aquestes ajudes

directes s’ha creat una línia de crèdit, a través d’ISBA, per un

valor de 2 milions d’euros per tal de facilitar el cost, que és el

que l’empresari té difícil, el fet de fer la despesa general, la

grossa, que és la instalAlació, perquè el retorn ve sempre a llarg
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termini i per tant a través d’ISBA hi havia hagut aquest paquet

de 2 milions d’euros.

Hem presentat també i hem aprovat un paquet per a la

millora de l’eficiència energètica als habitatges per valor

d’1.400.000 euros; el 50% prové de fons FEDER i aquí hi ha

línies diferents, des de la incorporació d’energies renovables en

els edificis a la millora de l’embolcant tèrmica dels edificis o la

millora de les instalAlacions tèrmiques, calderes o aire

condicionat; hi ha costos en què se subvenciona des del 30%

fins al 50% del cost, sempre amb un límit de 10.000 euros. I en

paralAlel a açò hi ha també el Pla d’habitatge, que té una línia

directa de 575.000 euros per la millora de l’eficiència

energètica. Per tant en total, un paquet de 2 milions d’euros

lligats a la millora.

I després, finalment, l’aposta per la mobilitat elèctrica. Aquí

també sabem que anam molt enrere. El projecte més important

seria el de l’electrificació, evidentment, del tren, que açò

representarà una millora ambiental i d’estalvi molt grossa, ara

parl de memòria, però dels 690.000 euros que ens gastam en

aquests moments en gasolina, en diesel, passarem a 30.000

euros d’electricitat l’any; només econòmicament és un estalvi

2molt important, a més a més de la reducció d’emissions de CO .

Hem aprovat per Consell de Govern que a partir d’ara

qualsevol vehicle que comprarà el Govern de les Illes Balears

serà un vehicle elèctric, i a la vegada ens hem compromès a

treballar amb consells insulars i ajuntaments per fer possible

que ells també se sumin a aquesta línia de feina que

l’administració sigui la punta de llança per a la implantació del

vehicle elèctric; si tenim en compte que el 35% de les

2emissions de CO  provenen del transport per carretera fer açò

representa una important reducció de les emissions. I a la

vegada també vam presentar línies d’ajuda, en aquest cas per

valor de 340.000 euros, per fer possible la instalAlació de més

punts de recàrrega, perquè si compram cotxes elèctrics però no

tenim on endollar-los continuam tenint un problema, i açò ha

d’anar en paralAlel i per tant tot açò s’ha presentat. 

I aquí a la vegada també som conscients que no tindria

sentit que nosaltres diguéssim que hem d’anar sempre en

vehicle elèctric i que el consum d’aquesta electricitat

provingués d’energies produïdes amb hidrocarburs, i per tant

tenim ja el plec de condicions tot tancat perquè a finals

d’aquest any tota l’energia que comprarà el Govern de les Illes

Balears, tota l’energia que comprarà el Govern de les Illes

Balears serà energia neta provinent d’energies renovables. Açò

en matèria energètica quant a allò que representa incrementar

la producció d’energies renovables i fer el trànsit.

En matèria de pobresa energètica s’ha fet feina fins ara i la

idea és una continuïtat. A curt termini s’ha creat un fons

autonòmic de rescat energètic dotat amb 200.000 euros, i hem

aconseguit el compromís que les companyies elèctriques no

tallaran el llum a ningú, i abans de tallar-lo sempre ho debatrem

i ho discutiran amb l’administració pública, i açò ens ha permès

que puguem dir en aquests moments que ja aquest hivern a cap

ciutadà de les Illes Balears no se li ha tallat el llum a

conseqüència de patir pobresa energètica. La comunicació amb

els serveis socials municipals ha funcionat prou bé, i per tant

hem donat una resposta a un compromís que també teníem, i a

la vegada hi ha també una idea a llarg termini que suposa,

primer de tot, continuar abordant açò dins aquesta mesa de la

lluita contra la pobresa energètica creada, on hi

administracions, elèctriques, ONG i associacions de

consumidors, i que ens marcam la creació -ja està funcionant-

d’un equip de treball que permeti una diagnosi rigorosa i

acurada de la situació de la pobresa energètica a Balears, hi ha

molt poca informació estadística sobre aquesta qüestió i hem

d’aprofundir. 

Estam treballant en un protocol unificat d’actuacions perquè

ONG i administracions públiques anem molt coordinats;

pensam aquí devora que per a nosaltres un certificat de Creu

Roja o de Càritas també ens val, però ho hem de coordinar bé,

perquè necessitam explicar cada ajuda que donam als

ciutadans. S’està dissenyant en aquests moments un pla

d’accions informatives i formatives per a açò, a un senyor que

se li talla el llum ha de tenir la informació i ha de saber on ha

de recórrer per poder-ho evitar; i també s’està preparant una

convocatòria d’ajudes..., bé, ja no s’està preparant sinó que ja

l’hem presentada, a la rehabilitació energètica en els habitatges.

Per tant aquí devora estam fent feina en aquest llarg termini;

insistim, jo crec que ho estam fent a més a més amb un

plantejament encertat.

I finalment -i ara ja sí que ja acab- en matèria energètica, fa

ara poc, deu fer un mes, ens vàrem adonar del que suposen

aquestes decisions que el Govern central pren i que no som

capaços de mesurar en la seva justa mesura, i que han tingut

una incidència directa sobre el preu de l’electricitat a les Illes

Balears. Els ho explic d’una manera molt resumida: a Espanya,

a l’Estat espanyol, funcionaven com un únic mercat elèctric, on

el preu que hi havia era el mateix per tothom, fluctuava però

tothom comprava al mateix preu, visqués a un poblet dels

Pirineus, a Madrid o a Formentera. Des de dia 1 de setembre de

2015 l’Estat va decidir rompre el mercat energètic espanyol i

ha fet submercats, on les Balears per si mateixes es

converteixen en un mercat elèctric propi, amb uns preus

diferents, i des de dia 1 de setembre fins al mes de juny ens

hem adonat que l’increment del preu del llum que s’ha pagat a

Balears són 42 milions d’euros més pel consum produït que el

que s’ha provocat a la península. Sabíem que hi havia costos

afegits a Balears, i que aquests costos han repercutit sobre

l’Estat espanyol; per tant el règim especial de Balears mai no

s’havia preocupat de ver d’abordar la qüestió energètica perquè

aquesta sí que estava compensada. 

Amb la ruptura del mercat energètic açò ara desapareix,

tenim preus diferents i açò suposa que a Balears cada mes

tinguem 6 milions d’euros més de cost que pagam entre tots,

eh?, els pagam el Govern, per suposat, perquè és un gran

consumidor; l’estan suportant en aquests moments les

comercialitzadores, perquè als usuaris encara no els ha

repercutit directament, però les grans empreses -m’imagín que

les hoteleres- han notat directament ja també aquest increment

del cost, i davant d’açò hem demanat..., hem fet dues coses:

hem convocat la Mesa d’energia, dilluns de la setmana que ve

hi ha el Consell Assessor de l’energia on abordarem aquesta

qüestió, per una banda; i, per altra, hem demanat també reunió

amb el secretari d’Estat d’Energia i dimarts dia 7 em desplaçaré

o ens desplaçarem des de la conselleria a Madrid precisament

per abordar aquesta qüestió, perquè entenem que és

absolutament injusta, que va en contra del que hem predicat
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tots, que és compensar els costos d’insularitat, i mentrestant per

una altra banda ens els penalitzen encara més. No hi estam

d’acord i per tant en açò també des de la Direcció General

d’Energia farem tota la feina que estigui al nostre abast per

corregir aquestes deficiències.

Aquest seria el resum; em pensava que ho faria breu, però

crec que m’he estès més d’allò necessari. En qualsevol cas estic

a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara procediríem a la

suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts. Per tant

demanaria als portaveus si suspenen o podem continuar.

Continuam? 

Sr. Conseller, li demanaria si vol contestar globalment o

individualment les preguntes.

EL SR CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Contestarem globalment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Doncs passam al torn de preguntes o observacions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Diputat

Gabriel Company, per un temps de deu minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot donam la benvinguda

al conseller i a tot el seu equip i, bé, hem de comentar que,

efectivament, s’ha estès molt però ha aprofundit poc, però

també és normal, perquè la conselleria és àmplia i arribar a

segons quin soterrani és complicat i la concreció no ha estat

molt, molt grossa, que és el normal també en aquests casos.

De totes maneres jo faré una mica d’intervenció damunt

cada una de les àrees que vostè ha comentat, per comentar-ho

un poc i tendré en compte, perquè jo també, com que he passat

per aquí on és vostè, que vostè acaba d’aterrar i haurem de

veure com evoluciona la seva gestió al front de la conselleria.

Tot i deixar ben clar també que és una llàstima que hagi passat

el que ha passat i que en alguns temes s’hagi perdut tal vegada

tant de temps. Un record per a l’anterior conseller, evidentment

desitjant, com sempre, que tengui la millor salut possible.

Entrant un poc per àrees, hem començat a parlar

d’habitatge. Bé, també li diria una cosa, a cada època, a cada

legislatura, i vostè ja és veterà amb això, té les seves

circumstàncies, les seves complicacions i a cadascú li toca

conviure amb aquestes. Clar, parlar d’habitatge i parlar que no

hi ha hagut cap iniciativa, doncs és un poc agosarat almanco

conseller, perquè, com li dic, cadascú té les circumstàncies que

té; vostè segurament no s’ha trobat 45 milions d’euros pendents

de pagament de les ajudes, d’abans que vostè arribàs a la

conselleria. Nosaltres sí que ens els trobàrem i per tant vàrem

haver de prioritzar. Vostè no s’ha trobat línies d’ajudes obertes

sense pressuposts, ni les ha hagudes de tancar, nosaltres sí. I

vostè ara té unes altres circumstàncies i unes altres possibilitats,

lògicament.

Ha fet referència a un Pla de lloguer social, el qual crec

recordar, dic crec recordar que deu ser el Pla de lloguer

d’habitatges de Madrid. Una de les preguntes que li faria jo és

com ho..., nosaltres no el vàrem poder complementar, així de

clar li ho dic, nosaltres no vàrem poder fer una complementació

d’aquest Pla d’habitatges socials; sí que hi havia diferents línies

que es podien anar passant doblers d’unes a les altres, que no

sé si ho han acabat de fer o no. És vera que és un pla que va

sortir tard, vàrem firmar el conveni molt tard, quasi totes les

comunitats autònomes, i Balears no va ser una excepció, el

vàrem firmar tard i fins i tot en un primer any que pràcticament

va volar, llevat d’una sèrie de coses que hi havia pendents. Però

sí que m’agradaria que em concretàs si efectivament parlam

d’aquest pla estatal d’habitatge, que inclou lògicament el

lloguer social.

Comentar-li també, supòs que és perquè ha arribat ara, però

aquí sí que hi ha gent del seu equip que forma part de la

direcció general com a funcionari i toca haver-ho de recordar.

És a dir, el pla de lloguer i transformar lloguers d’IBAVI en

lloguers socials de 150 euros, això ens toca haver de sonar a

tots, perquè ho vàrem fer també aquesta passada legislatura.

També vàrem aturar els desnonaments, és a dir, IBAVI es va

aturar de fer desnonaments i això va ser devers l’any 2013, una

cosa així, crec recordar també de memòria. És a dir, tot això jo

crec que està bé i s’hi ha de continuar fent feina. Ho dic perquè

sobretot hi ha molta feina feta en alguns temes i sense cap

dubte queda molta feina a fer en tot el tema d’habitatge. 

I és vera que les circumstàncies són les que són, vostè a

més, crec que..., he llegit també la intervenció del Sr. Boned,

quan va venir aquí, es comentava que no eren moments... són

moments de passar a lloguer. Escolti, és que nosaltres ho

passarem pràcticament tot a lloguer, quasi quasi vàrem deixar

possibilitats de fer alguna compra-venda, però ho passàrem tot

a lloguer aquesta passada legislatura. Per tant, m’imagín que és

una continuació del que ja férem, i crec que està bé també

conseller, perquè, efectivament, avui en dia anar a compra un

habitatge de protecció oficial o anar a comprar un habitatge

lliure, el cost pràcticament és el mateix, si parlam de

determinats llocs. I com que és el mateix, la gent s’estima més

comprar un habitatge lliure i a més té millor finançament,

perquè si compra al banc, generalment el banc li ofereix el que

el banc ja té en estoc i dóna priorització a finançar el que ja té.

Per tant, en aquest aspecte jo crec que està bé.

Vostè sap que la normativa obliga que tot el que siguin

habitatges de protecció oficial, efectivament, s’han de posar a

disposició de la gent. En aquest cas, jo també hi estaria

d’acord.

Amb la resta, bé, això d’aconseguir que els bancs, per llei,

arribin a segons quin nivell, no sé si fregarem la normativa que

els empara també a ells.

Jo li diria una cosa també sobre aquest tema i és una de les

coses que a mi em va preocupar molt conseller, i que m’imagín

que també vos preocuparà a vós, i és que vigileu el tema de les

fiances. Nosaltres vàrem baixar del 30% al 20% l’obligació
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d’haver de mantenir les fiances. Quan jo vaig arribar a la

conselleria crec que es trobaven prop d’un 5 o un 6%, quan, per

llei, havien d’estar a un 30. Les vàrem pujar i les vàrem deixar

damunt un 17%, crec recordar. A mi aquest assumpte sempre

m’ha preocupat molt perquè això és incomplir una llei i

s’hauria d’evitar. És molt llépol posar mà a un compte corrent

que saps que hi tens 10 o 11 milions d’euros, quan necessites

doblers de bon dies de veres. Aleshores jo aquí vos suggeria

que hi estigueu molt damunt, sobretot per a tranquilAlitat de

tothom.

En definitiva, temes d’habitatge el que pugueu fer. En

pobresa energètica, totalment d’acord. Fer una política a totes

les illes, bé, ja sabeu com tenim pràcticament a totes les illes els

habitatges que hi ha, etc., però jo em quedaria, ja vos dic, a part

de la continuïtat que veig pràcticament en temes del que teníem

de Madrid, el Pla de lloguer social, que es continuï en no

desnonar ningú i procurar ajudar la gent que ho necessita. Això

té un problema conseller i ho podem dir aquí, quedarà reflectit,

però té un problema, que també hi heu d’estar alerta i és el

efecto llamada, el efecto llamada en segons quins temes

funciona, aquell no paga, jo no pag, aquell no paga, no, no pag;

vull dir que aquests temes amb delicadesa i amb tranquilAlitat

els haureu de dur amb tacte.

En temes de territori, perquè el temps passa volant, en

temes de territori heu dit que heu fet vuit meses tècniques, em

quedaria amb una cosa i és que, després d’haver fet vuit meses

tècniques, no sé si heu convidat fins avui els portaveus de les

comissions de territori; jo crec que estaria bé que hi

participassin, igual que veure quins són els que participen dins

aquestes vuit meses tècniques. I això que vós dieu de no dur

una llei i dir, això és aquí i és el que hi ha, jo hi estic totalment

d’acord, de fet, si tir d’hemeroteca és el que crec que s’ha de

fer sempre i és arribar aquí amb uns consensos dins la societat

civil, i també donar les possibilitats que la part política hi pugui

participar. Encara tenc uns quadres de colors, que jo vaig

entregar per parlar de la Llei del sòl rústic i encara esper que

em contestin per part dels altres grups, i això va passar durant

un seguit d’anys. 

Crec que el sòl rústic és un dels temes allà on s’hauria de fer

molta feina conseller. Aquí tenim una Llei d’ordenació i ús del

sòl, que toca pràcticament sòl urbà, més disciplina urbanística,

amb unes disposicions addicionals, que les heu deixades

anulAlades o en suspens. I després hi ha una Llei de sòl rústic,

que aquí sí que crec que s’hi ha de poder entrar, nosaltres no

vàrem tenir temps d’entrar-hi i pràcticament de la Llei agrària

vàrem tocar un seguit d’aspectes, esperant que després es

tocassin a través de la Llei del sòl rústic. Però jo crec que amb

una Llei del sòl rústic, com tenim, crec que estaria bé mirar-ho.

Mirar-ho perquè hi ha problemes a haver de solucionar,

problemes de teuleres, problemes d’instalAlacions de

magatzems de construcció que són allà des de l’any de la pera,

etc., i qualque solució se’ls hauria de donar.

En tema de transports. Jo crec que teniu raó també que la

primera actuació que s’ha de fer és l’electrificació. També jo

em vaig queixar molt quan vaig agafar això, em vaig queixar

perquè Madrid em demanava que li tornàs 35 milions d’euros

que havia enviat a Balears, amb doblers contantes y sonantes

per fer un tramvia i no s’havia fet res. I d’això també em

demanava que tornàssim tota una sèrie de doblers més. Jo no

vaig entendre mai que es comencessin unes obres faraòniques

com les del tren Manacor i Llevant i no s’hagués acabat de

consolidar la línia que teníem. I nosaltres no tenguérem doblers

per fer-ho, amb tota sinceritat li ho dic, però si els teniu, serà

l’obra més important que fareu per millorar efectivament aquell

servei. Això d’haver d’anar en tren fins a l’estació de s’Enllaç

elèctric, botar, esperar i agafar un tren diesel cap a Sa Pobla o

cap a Manacor, crec que, efectivament, i vós ho heu dit, és

tercermundista, almenys a una comunitat autònoma com la

nostra, que és capdavantera.

Del pla de xoc contra l’intrusisme, ja en vàrem parlar l’altre

dia, vàrem tenir l’oportunitat de parlar-ne. Sabeu que és un

tema que ens preocupa, nosaltres la vàrem constituir aquesta

comissió contra l’intrusisme, i tot el que faceu ens tendreu

sempre ajudant-vos al costat, perquè lluitar contra aquestes

plagues crec que tot el que facem serà poc. Per tant, totalment

d’acord. Aneu alerta perquè si els eivissencs saben que heu

enviat 2 milions d’euros a Menorca, vos en demanaran 2 pel

tema de la ..., ja ens passà, vull dir, jo em pensava que eren

800.000 el que costava l’aplicació, perquè aquesta és

l’aplicació que pràcticament nosaltres vàrem cedir a Menorca,

i tot d’una els eivissencs en volien 800.000 més. Crec que és

una bona mesura, perquè també ajuda a controlar el transport

global de les Illes Balears.

En temes d’energia. Estic totalment d’acord amb vós

conseller, crec que era ahir que vaig veure un debat del vostre

director general, un debat de plaques fotovoltaiques, etc., per

IB3. Aquí jo crec que hi hauríem de fer feina i la nostra postura

també en aquest tema és molt clara, és una postura d’anar a

potenciar al màxim tot el que siguin les energies renovables. I

en temes de parcs fotovoltaics el mateix. Nosaltres estàvem

més per uns parcs fotovoltaics més petits, perquè així

reparteixes molt més, els que s’havien d’instalAlar dins sòl rústic

i prioritzant sempre, crec que amb això estam d’acord,

prioritzant sempre la instalAlació de les plaques fotovoltaiques

damunt els capells de naus industrials, de polígons, etc., jo veig

que aquí hi ha molta feina per fer, tenim un problema

d’evacuació moltes vegades, evacuació de la corrent que es

genera, però si anam a autoconsum, que n’hi moltes que

podrien fer autoconsum, crec que amb això també...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, faci acabant per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Acab, acab ja. Crec, conseller, que podeu..., us puc

assegurar que comptau amb tot el nostre suport per tirar

endavant en aquest tema.

Bé, acab, hi ha molts més temes com ha dit el conseller i si

hem d’aprofundir (...) al soterrani vuit o nou, idò ja ho faríem

si li sembla bé al conseller cara a cara a qualque moment.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat David Martínez, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Agraïm la presència del Sr.

Conseller de Territori, Energia i Mobilitat i del seu equip,

gràcies per ser aquí i contestar les preguntes i les opinions.

En primer lloc el que faré serà una petita... un petit repàs

sobre els acords del canvi que va signar el Govern i el que he

fet és traslladar aquí un poc els punts més concrets als quals el

Govern es va comprometre a fer en els acords pel canvi.

Però volia començar, primer de tot, per traslladar unes

peticions de membres del Cercle d’Es Raiguer, que són aquí

presents a la comissió, a veure si els pot donar una explicació,

és en qüestió de ferrocarril, el tema de la zona d’Es Raiguer, on

es troben Binissalem i altres municipis, hi ha problemes, com

ha dit abans, estructurals que fa temps que no hi ha un

manteniment, però en concret en aquesta zona hi ha uns

problemes genèrics com és la falta de freqüència, no hi ha vials

de seguretat, el sistema tarifari no és adequat, manca

d’enllaços, hi ha problemes en els serveis prestats per

l’empresa, falta de guardaagulles i també una manca en neteja

i manteniment de les instalAlacions i les cintes, això és genèric.

I, en concret, hi ha tres qüestions. La primera és que a les

estacions dels pobles hi ha problemes i avaries a les màquines

d’expedició de bitllets, que varen ser substituïdes per les

persones i quan hi ha un problema la gent no pot trobar una

solució, perquè no hi ha ningú que li pugui donar solució, i

també hi ha una manca de neteja i de manteniment d’aquestes

instalAlacions. Aquest és el primer punt i demanem una solució

o es demana quines solucions pot tenir en aquesta qüestió.

La segona qüestió estaria relacionada amb l’obtenció de la

targeta del tren, només es pot obtenir a l’estació de Palma, a la

Plaça d’Espanya, i també a la web del ferrocarril i als

ajuntaments també es pot treure aquesta targeta, però són llocs

on no passa el tren, i a les estacions on passa el tren no es pot

comprar aquesta targeta, no es pot ni comprar ni renovar o

duplicar, i era per veure si es podia donar solució a aquesta

situació. A més, també, una possible idea podria ser que a les

oficines turístiques, per incentivar l’ús del ferrocarril del

transport públic, es podrien comprar o renovar aquestes

targetes de transport públic.

Una tercera qüestió en aquesta relació, és un poc ja més

genèrica, hi ha una manca d’inversions, hi ha inversions estatals

a l’AVE, aquí no tenim AVE, però bé, tenim també un

transport ferroviari i ja s’ha esmentat que esteu treballant en

aquesta reunió de la comissió mixta i si podria donar una... bé,

ja has parlat d’açò, però un poc aquesta visió un poc més a

mitjan termini.

I qüestions... sí que ha comentat... en relació amb el rescat

ciutadà, sí que hi ha aquest Pla de lloguer social que és per

intentar aturar encara més, ja que el Partit Popular sí que ho ha

fet a l’anterior legislatura, continuar encara fent més feina per

aturar aquests desnonaments que fan molt de mal a molta gent.

El tema de tenir bosses d’habitatges públics i municipals,

també sí que ho ha comentat, però un poc en quina situació ens

trobem, el nombre d’habitatges que hi ha disponibles i a quina

situació durant la legislatura es pensa arribar.

També un tema que trobem molt interessant des del Grup

Parlamentari Podem és el tema de prohibir que els habitatges

socials ens trobin en mans de fons especulatives i en quina

situació es troben... podrien signar convenis amb el SEPE,

l’Entitat Pública Empresarial del Sòl que depèn del Ministeri

de Foment, i en quina situació es troben les negociacions amb

les entitats financeres que, com a grans tenidors de propietats

podrien... bé, aquests habitatges que tenen en propietat els

podrien deixar per a ús... per a habitatge públic i social.

I bé, també ha comentat el tema de lluita contra (...)

energètica i el rescat energètic i les mesures que s’estan

aplicant i... i bé, voldríem saber en quina situació es troba

aquest estudi Primeres mesures d’emergència per garantir el

subministrament d’energies en llars en situació vulnerable.

Quant al transport públic, teníem el número... va sortir als

diaris fa uns dies que arribarien uns diners des de l’Estat, en

concret 12,7 milions d’euros per a Serveis Ferroviaris de

Mallorca, que són inversions que no es varen executar en els

anys anteriors, era per saber en quins projectes s’invertiran

aquests doblers. I igual en Ports, hi ha 22 milions d’euros,

igual, que es varen recuperar d’inversions anteriors, i a grans

pinzellades, que no sé si té temps per donar una informació més

completa.

També... hi ha un problema amb les autopistes d’Eivissa, i

bé, s’ha registrat aquest matí al Parlament que es pugui fer una

comissió d’investigació per veure què ha passat amb aquest

sobrecost que estava pressupostat en uns 5 milions d’euros i va

augmentar a 150 milions d’euros, i un poc quines... bé, doncs,

quines accions des del Govern... o què pensa vostè d’aquesta

situació.

Quant al model energètic no afegiré més del que ha

explicat, sí que voldria saber per a quan estaria fet o en quina

situació es troba la revisió del Pla director d’energies per a

fomentar l’ús d’energia fotovoltaica i instalAlacions

d’autoconsum. Sabem que s’ha fet feina, de fet es va aprovar fa

uns dies aquesta convocatòria de subvencions, que aplaudim,

de 5 milions d’euros, però bé, això ha de tenir el suport d’un

pla i aquest pla es troba en fase de revisió i estaria molt bé

saber per a quan estaria fet.

I un tema que sí que està inclòs en els acords pel canvi -i

amb això ja acabaré la meva exposició- és el tema del canvi

climàtic. El Govern es va comprometre a fer, dur els plans, el

primer seria el Pla de lluita contra el canvi climàtic, i seria

aquesta avaluació de pla de mitigació per al 2013-2020, i una

anàlisi de l’impacte a diferents escenaris de lluita contra el

canvi climàtic, en quina situació es troba aquesta avaluació. I

per altra banda, es va comprometre a fer el Pla d’adaptació als

efectes del canvi climàtic i a fer un estudi de projeccions

climàtiques segons el darrer informe del Panell
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Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, en quina situació

es troba.

I per últim, aplaudir aquesta conformació de meses per

treballar sobre la nova llei del sòl, que trobem que és súper

important, molt important que aquestes normatives es trobin

dins una nova llei que aglutini totes les lleis, normatives,

disposicions, etc., que hi ha i bé, que pugui treballar-hi i que

d’aquí a un any que ho tinguem i ací saber com és gestiona

millor l’ús del sòl a les Balears.

I això seria tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Diputat David Abril, per un temps

de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes, conseller, gràcies per la seva

compareixença i també una salutació a tot l’equip que

l’acompanya. 

Jo no entraré massa en profunditat en... perquè pens que

compartim el marc que d’alguna manera explica i possibilita

totes aquestes polítiques o aquestes línies d’acció que vostè ha

explicat i que són els acords pel canvi. 

Sí que per ventura li plantejaré alguns buits que he apreciat

o faré algunes preguntes per aclarir alguns temes concrets i en

tot cas, a vegades no necessàriament són preguntes que hagi de

respondre i si vol se les pot prendre també com a suggeriments,

sense anar més enllà d’aquest marc que pens que compartim,

que és el de l’acord programàtic de governabilitat.

Sobre el tema de l’habitatge, sí que m’agradaria que...

perquè pens que a més és interessant que ho sàpiga aquesta

comissió, si podria explicar quin és el mecanisme de

coordinació previst o ja existent entre el departament de

turisme, que modifica la Llei de turisme en tot el tema de la

regulació, i la Llei d’habitatge que vostès també preparen,

perquè d’alguna manera tot aquest procés de regulació i que a

llocs com Eivissa és molt sensible, d’alguna manera garanteixi

l’accés a l’habitatge i el dret a l’habitatge, més enllà d’aquestes

línies d’acció que vostè ha comentat, crec que és interessant

aprofundir una mica en aquesta línia perquè pens que és un dels

grans debats socials del moment.

I tanta sort que amb la Llei d’habitatge, sabent quina és la

magnitud del problema, que jo crec que tots i totes la

compartim, hi pugui haver tant de consens com hi ha hagut amb

altres lleis recentment en aquest parlament.

Sobre el tema d’Energia, com al company de Podem, m’ha

faltat una referència al tema del canvi climàtic, entenc que és

més per una qüestió de temps i d’intentar abreujar que per altra

qüestió, i no només lligada al tema d’energia, que és on està

circumscrit, diguem, a nivell de departament, però sí entenent

que la lluita contra el canvi climàtic és una qüestió transversal,

m’agradaria sobretot si pogués incidir una mica sobretot des del

punt de vista de la mobilitat, pens que també... com que

coincidesc que està tot dins el seu departament, dins el seu

marc d’acció, idò, podria ser una qüestió interessant.

I tractant sobre aquest tema, sobre el tren sí que m’agradaria

saber..., no compartesc en absolut aquesta visió que ha posat

damunt la taula el Sr. Company, perquè pens que el fracàs,

diguem, en el tema del tren en la passada legislatura té molt a

veure amb l’actitud d’un govern que cada vegada que anava a

Madrid era a acotar el cap, per tant, em consta que aquest

govern fa coses diferents i que el que fa és exigir, per tant

m’agradaria saber quin és el punt d’exigència pel que fa al

compliment del conveni ferroviari, que d’haver-se complert ara

mateix permetria que el tren fins i tot hagués arribat a Artà, no

només, que és allò que hem pogut incloure en els acords pel

canvi, com a mínim que s’acabi electrificant la línia fins on toca

per evitar aquesta situació tercermundista.

I sí que també, com a usuari habitual i diari del tren,

suggeriria que el tema de les tarifes i dels bitllets, que no s’ha

tocat, sí que pens que el del bitllet senzill, sobretot per als

residents, s’hauria de revisar perquè no tothom, o jo com a

usuari de targeta li puc assegurar que és un tema absolutament

accessible, però quan a vegades una família que no ha de

menester agafar el tren cada dia ha d’agafar el tren per anar

d’Inca a Palma o de Manacor a Palma, sobretot de Manacor, és

molt car i absolutament gens competitiu amb el transport privat.

I pens que és una cosa que no afectaria gaire perquè l’usuari

habitual el que fa és fer servir la targeta, però sí que el bitllet

senzill per ventura valdria la pena fer-hi una reflexió i dues

voltes per mirar de rebaixar-ho.

També m’agradaria saber si han fet qualque passa sobre un

tema que vaig demanar prou a la passada legislatura i que

s’havien començat a fer passes amb l’Ajuntament de Palma i

seria la targeta intermodal, diguem, integrada amb l’EMT. Pens

que també és un repte pendent per millorar tot el tema de

l’accés al transport públic.

Sobre el transport públic per carretera, un tema que també

ens preocupa al nostre grup sabent que, a més, ve tot el tema de

renovació de concessions el 2018, que jo pens que són una

oportunitat per començar a tenir un transport públic per

carretera d’un cert nivell, però sabent que també parlam d’uns

contractes, d’unes licitacions, d’una magnitud important i que

segurament, a més, acabaran guanyant aquests concursos, quan

arribi el moment, empreses d’aquestes multinacionals que

moltes vegades tenc la sensació que tenen pocs escrúpols, però

com que aquest govern ha posat eines per lluitar contra segons

quines coses, com les clàusules socials o les clàusules

mediambientals, com tenen previst poder, d’alguna manera, fer

complir o fer servir aquestes clàusules amb aquests contractes

que deuen ser dels més importants que es barataran en aquesta

legislatura. 

Sobre el tema dels aeroports, totalment d’acord amb el que

ha explicat. Sí que pens que, a part del tema del REB i la tarifa

plana, que és un tema jo crec que d’unanimitat de tot l’arc

parlamentari, un altre tema que hauria de ser també política

d’Estat, i quan dic política d’Estat, no només del Govern, sinó

també amb el suport de tothom, és el tema de la cogestió

aeroportuària, i que van de la mà. Perquè crec que per incidir



336 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / 1 de juny de 2016 

 

tant a nivell turístic com a nivell de cohesió interna de la

comunitat, com fins i tot a nivell de maneig d’un cert nivell de

recursos per poder fer política per canviar o modular les tarifes

en funció de les necessitats i els interessos estratègics de la

nostra comunitat, com a mínim tenim dret a tenir el tant per

cent d’incidència que puguin tenir sobre els nostres aeroports,

un fons voltor a les Illes Caiman, que en aquest moment té més

poder que el que puguem tenir nosaltres sobre una eina

estratègica com és aquesta. Per tant, pens que també ha de ser

una de les polítiques d’Estat que hauria de comptar amb el

suport de tots els grups que donen suport al Govern i els de

l’oposició.

Sobre el tema dels ports, ens preocupa no tant la política

que facin vostès, perquè per a nosaltres l’essencial, que era

aquell procés i aquella amenaça de privatització dels ports

públics que quedaven s’ha aturat, per tant..., però sí que ens

preocupa pel que fa a Autoritat Portuària, tot i que també s’han

fet avanços de coordinació, que es renovin concessions a clubs

nàutics més enllà del que a nosaltres ens semblaria sensat,

perquè això també pot afectar en el futur a ports que se’ns

puguin transferir o a la coordinació entre ports de les Illes

Balears i ports de l’Estat. Per tant, en tot cas, si ens pogués

especificar quin és el nivell de coordinació actual. 

Sobre el tema del territori també si ens podria, i amb això

acab, si ens podria donar una previsió, diguem, de calendari, de

línies d’acció de la revisió de la Llei del sòl, després d’haver

aprovat fa uns mesos el Decret Llei de mesures urgents de

protecció del territori, tenint en compte aquest marc, i la

mateixa reflexió que feia respecte del tema de l’habitatge,

aquest marc de sensació, jo crec que de constatació d’aquesta

situació de colAlapse, de debat social necessari sobre els límits

al creixement, sobretot al creixement urbanístic, i quin seria el

desenvolupament d’aquesta llei, el seu calendari, d’acord amb

aquest marc. 

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Bé, passam al Grup Parlamentari

MÉS per Menorca. Té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo també vull donar la benvinguda

al Sr. Conseller i al seu equip i gràcies per la seva

compareixença. 

Formularé les preguntes, començaré per habitatge. Des de

MÉS per Menorca consideram que aquesta llei que es fa

d’habitatge és realment fonamental i molt urgent i tenc quatre

preguntes així molt, molt concretes: s’ha fet un càlcul dels pisos

que hi ha de la SAREB a Menorca? Després, si sabem quants

de pisos de la SAREB hi ha a Menorca? SAREB, sí, SAREB,

el banco malo. Després, quants s’han cedit a l’IBAVI? Si tenim

aquesta xifra sabrem després quants s’han cedit a l’IBAVI. 

L’altra dia parlava amb un regidor de l’Ajuntament de Maó

en relació amb la visita que havíeu fet de l’IBAVI a Menorca

i em comentava que crec que havíeu arribat a un mena de

conveni en el qual cedien dos pisos per tal que l’Ajuntament de

Maó mateix pogués fer la rehabilitació d’aquests dos pisos. No

sé si vaig equivocada, si m’equivoc em corregeixen.

Voldria saber si açò és una pràctica habitual, perquè crec

que pot ser interessant en segons quins moments, en segons

quins casos d’urgència de desnonaments, com ha passat fa poc

a Menorca, doncs, que l’ajuntament tengués a mà poder fer,

colAlaborar d’alguna manera. 

Després també Maó ha fet un mapa d’habitatges buits, jo sé

que, ho ha acabat de comentar, que la Llei d’habitatge també

fomentarà i impulsarà aquest cens d’habitatges buits, però no

sé si algun poble més l’ha fet o si l’agafaran com a referència

l’exercici que ja ha fet el nostre poble.

Passaré ara, canvi de tema, al Consorci del Penya-segat de

Maó. Avui ha sortit una noticia al Diario de Menorca que

comentava el deute que hi ha per part del Govern i del consell

i açò no és tan..., bé, és prou important, evidentment, però a mi

em preocupa que està una miqueta aturat i voldria saber si hi ha

intenció que açò es mobilitzi una miqueta més o bé, o què,

alguna coseta.

Quart tema, i vaig acabant, la possible vaga a l’aeroport de

Menorca prevista per a aquest Sant Joan. Parlam que tenen un

10% menys de personal, no només ja pel tema dels bombers,

que ja es va tractar, sinó també a nivell de personal i amb un

augment considerable de visitants.

Ja per acabar, el canvi, bé, açò és simplement un comentari,

el darrer comentari... bé, quan ha comentat el canvi de

tarificació del mercat energètic que s’havia produït en el nostre

país, jo crec que açò ens hauria d’empènyer encara més a

aquesta transició cap a les energies renovables, per no haver de

dependre d’aquestes mega empreses que fan amb nosaltres el

que realment volen. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Diputat Damià Borràs, per un temps de deu

minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res, també com el altres

portaveus, donar la benvinguda al conseller i a tot el seu equip

directiu dels distints àmbits d’actuació de la seva competència.

Coincidim bàsicament en tot allò que vostè ha exposat. Jo no

li faré cap pregunta concreta, cap pregunta sobre una qüestió

específica. Em sembla lamentable que hi hagi grups que no

tenguin gaire interès en el que vostè pugui explicar als diputats

d’aquest parlament i que no hagin assistit avui aquí, i també em

sembla prou trist que açò es converteixi una mica en un qué

hay de lo mío, i quan ja han sabut qué hay de lo mío també

deixin d’assistir a la comissió. Crec que l’interès dels portaveus

dels grups d’aquí ha de ser per tot l’àmbit competencial de la
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seva conselleria i també de tot el territori de la comunitat

autònoma on vostè té competències.

Compartesc amb vostè que el principi que ha de regir -i no

sempre ha estat així, i no estic parlant de res en concret- és

l’interès del servei públic dels ciutadans i les ciutadanes. Dic

que no sempre ha estat així perquè s’ha parlat aquí de baixa

inversió en alguns moments, però és que en alguns moments no

hem tingut baixa inversió, hem tingut pèssima inversió, n’hi ha

hagut molta però molt mal feta, i a vegades és molt dolent no

invertir, sobretot a una conselleria amb molta capacitat i molta

competència sobre les infraestructures, sinó que moltes vegades

hi ha hagut esforços inversors absolutament mal dirigits, mal

enfocats i que han acabat amb uns dèficits públics importants,

i açò és atemptar d’una manera clara contra el servei públic,

contra el servei públic i contra la competitivitat de la nostra

economia perquè aquests recursos s’han perdut per les (...) de

l’administració pública o de les relacions administració pública

entitats privades o empreses.

I ha parlat també de qualitat dels serveis i massa vegades els

serveis de la nostra comunitat no estan a l’alçada de dues

qüestions fonamentals: una, allò que necessiten els ciutadans

d’aquestes illes i els nostres visitants; i tampoc no estan a

l’alçada d’allò que el paisatge i el medi ambient de la nostra

comunitat també han d’exigir, és a dir, no només perquè sensu

stricto és importantíssim perquè vivim del paisatge i del

territori com no hi viu cap altra comunitat, però és que a més el

territori i el medi ambient per ells mateixos necessiten

d’aquesta qualitat de les infraestructures que s’hi posen, i a

vegades no ha estat així.

Sobre habitatge evidentment vostè ha dit que partiria del

principi d’equitat. Em sembla fantàstic partir del principi

d’equitat; ara, crec que té difícil superar en equitat actuacions

anteriors, perquè no hi ha res més equitatiu que no fer res per

a ningú, i açò és molt equitatiu però evidentment és

absolutament ineficient; el que sí fa falta és ser actiu, i crec que

vostè ha demostrat ser-ho. Córrer el risc de l’efecte cridada,

crec que val la pena córrer-lo, sobretot quan l’efecte cridada és

una cridada a la dignitat de les persones que necessiten un

habitatge; per tant benvingut si algú se n’aprofita quan la

cridada que fa el Govern és que la gent tengui unes condicions

d’habitatge dignes. Per tant si hi ha efecte cridada, paciència,

però sobretot que ningú no tengui sostre per por d’un efecte

cridada d’algun aprofitat. Quan parlam de territori deim que les

normes s’han de fer per als que actuen bé, no per als que actuen

malament; quan parlam d’habitatge no podem tenir l’argument

al revés, no podem l’argument al revés sinó que l’hem de tenir

d’una manera coherent.

En aquest sentit celebr una cosa, que vostè hi ha passat una

mica de llis però crec que és important, quan parlava de

territori, que és que la Llei del sòl serà una llei de sòl que

tractarà tot el sòl de la nostra comunitat, tant si és sòl urbà, com

sòl rústic, tots els sòls integrats dins una mateixa llei, i açò és

fonamental perquè evidentment la dispersió legislativa...,

diguéssim que a río revuelto..., i em permetran que no acabi la

frase perquè no són els pescadors que en treuen benefici sinó

altres persones, d’aquest riu tan remenat com és a vegades

l’urbanisme de les nostres illes, i per tant una única llei que

determini tot el que són els usos del sòl permesos, que marqui

les regles del joc on han d’actuar consells insulars amb la seva

capacitat competencial d’ordenació del territori, i els

ajuntaments amb la seva capacitat de planificació, em sembla

que és perfecte. 

I que a més vagi coordinada i vagi lligada a un llei de

paisatge, que és fonamental, que és fonamental no només per

tenir una qualitat del paisatge urbà, que moltes vegades ho

oblidam, però el paisatge urbà és fonamental tant per a les

persones que hi vivim com per a la indústria de la qual vivim,

la indústria turística, sinó que també crec que és important per

lligar-ho a un dels problemes més importants que tenim, que és

el de transició energètica. Tenim un debat a cada una de les

nostres illes sobre quin tipus d’energia alternativa necessitam,

quin tipus d’energia neta necessitam, i on la podem ubicar, i

aquest debat evidentment, per fer-lo bé, ha de tenir un marc, ha

de tenir un marc perquè tinguem una visió global del territori

i tinguem un marc també de prioritats, perquè evidentment no

voler sacrificar paisatge per tenir un canvi de model energètic

pot acabar condemnant també el paisatge, perquè vol dir la

degradació social, vol dir la degradació econòmica, i açò pot

acabar també no només tenint un pèssim model energètic sinó

també un pèssim model social, un pèssim model econòmic, i la

desvirtuació, la destrucció del paisatge, i per tant allò que

intentam salvar podem acabar-ho destruint per culpa de no ser

valents en un moment determinat. I en tot cas benvingut sigui

el consens amb la Llei del sòl, que crec que ha de ser una mica

més que enviar un power point amb colors, sinó que crec que

ha de ser un debat social obert als grups polítics, a la societat,

i a més, evidentment, als consells i ajuntaments.

Transport interior, molt poc. Vostè n’ha parlat i simplement

una pinzellada molt important: hem de passar de les polítiques

de transport a les polítiques de mobilitat, açò és el fonamental,

és a dir, deixar de fer actuacions pensant..., actuacions

concretes no només de transport, sinó pensar en una filosofia

global, en una política global de mobilitat, perquè no oblidem

que la mobilitat és un dret, és un dret que tenen les persones i

és un dret fonamental, i no només és un dret per ell mateix sinó

que és un dret que fa possibles altres drets. Hi ha molts de drets

-accés a la cultura, accés a l’educació, accés a la feina i molts

d’altres- que estan limitats pel dret a la mobilitat; si la gent no

es pot moure no pot (...) aquells drets, per tant és un dret

fonamental i des d’aquest punt de vista s’ha de contemplar.

Tenim una Llei de transports que té unes coses millors que

pitjors, jo al Sr. Company li vaig fer 440 esmenes a la seva llei,

crec que me’n va acceptar una de les 440, però així i tot té

aspectes positius la llei, però és una llei que no està

reglamentada, i una llei que no està reglamentada evidentment

és una llei coixa, i per tant si no tenim el reglament no feim res.

Crec que més que avançar, però, en el sentit del reglament crec

que val la pena avançar pel camí d’una legislació més

ambiciosa i molt més pensada des de la mobilitat i no des del

transport.

Ports i aeroports. Evidentment tenim un dèficit

d’infraestructures importantíssim. Vostè ha anunciat un pla

d’inversions, crec que és fonamental. Hi ha una cosa que no

tenim resolta i que no va resoldre la modificació de la Llei de

ports que va fer el Partit Popular la passada legislatura, que és

la relació de la ciutat amb el port, de les ciutats amb els ports,

i açò és fonamental. En aquests moments els ports, com ho fa
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l’Autoritat Portuària, estan pensats des del punt de vista jurídic

i moltes vegades també des del punt de vista polític com a

coses aïllades de la ciutat on serveixen, i a vegades fins i tot

competeixen contra la ciutat, i açò evidentment és un

contrasentit. Els ports han de ser element de negoci, és cert,

però han de ser elements de negoci per als ciutadans, per a la

ciutat a la qual han de servir, no per a tercers, com massa

vegades és. Per tant crec que en aquest sentit també val la pena

actualitzar la legislació, val la pena treballar en un sentit la

revisió de la Llei de ports, i revisar tot el sistema de

concessions una mica pervers que tenim pel que fa als ports.

No entraré en allò de la tarifa plana. Crec que amb la

relació Menorca-Madrid del PP evidentment ha fet tard el

Govern, del Govern de Madrid, (...) que s’ha adormit i s’ha

deixondit. I de la cogestió, l’hem defensada moltes vegades,

però avui vostè ha dit una cosa que m’ha fet pensar en una gran

contradicció vergonyosa del Ministeri de Foment, és a dir, no

podem participar en la gestió dels nostres aeroports, que

aporten unes quantitats ingents de recursos a Madrid; en canvi

sí que es pot permetre el mateix govern trossejar el mercat

elèctric perquè aquí sí que ens treu doblers i engreixam els

recursos a Madrid; és a dir, allà on anam coixos, d’allà on ens

poden treure més el suc, mercat energètic, sí, el podem partir en

trossos; la xarxa d’aeroports, ja en vam parlar l’altre dia, que

no és tal xarxa perquè els aeroports no viatgen, els que volen

són les companyies i enllacen entre (...).

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, vaig acabant. No són carreteres, els aeroports, sinó que

els que fan política de connectivitat són les companyies, els

aeroports són inviolables. Em sembla molt complicat, molt

insuportable, sobretot en un territori insular.

I ja per acabar, crec que són molt importants els esforços

també en energia, en mobilitat elèctrica, crec que és el futur i

dins el pla de concessions, crec que s’ha de fer un gran nou pla

director de transports s’ha de fer un gran esforç en aquest

sentit.

Pensi que els consells insulars no només necessiten ajuda

econòmica, sinó també ajuda tècnica a l’hora de fer els plans

directors de transport nous, que hauran de fer i tot els nous

sistemes concessionals, i en energia simplement açò, d’acord

amb les l’esforç energètic, el canvi de model energètic que fa

el Govern, i esperem que la llei de paisatge ens resolgui els

problemes que tenim ara perquè aquest canvi i les iniciatives

que du el seu govern puguin resoldre (...) els problemes per

avançar en aquest canvi per a aquesta contradicció que tenim

tots tan mala de resoldre, però tan imprescindible de resoldre,

com és paisatge i energia.

Gràcies, he acabat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Doncs passam a... té la paraula el Sr.

Marc Pons per tal de contestar les preguntes i observacions dels

portaveus, per tant té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, han estat moltes les

qüestions que s’han tractat, intentaré en la mesura possible

donar resposta a les preguntes concretes.

Compartesc en qualsevol cas, Sr. Borràs, totes les reflexions

que ha fet i és més, crec que sí que hi ha una reflexió i sempre

de fons ho he fet, aquesta contradicció que assenyalava entre el

que representa veure Balears com a un espai d’obtenció de

riquesa i en canvi facilitar poc que nosaltres mateixos puguem

generar-la amb una capacitat, amb una òptima capacitat. El

plantejament, en qualsevol cas, del Govern és molt clar, i ho

hem dit, reivindicarem i plantejarem les coses amb tota la

contundència del món i el més fort de tot és que es prenguin

decisions com la ruptura del mercat elèctric d’esquenes a les

comunitats autònomes, sense la més mínima consciència de

cercar o d’explicar conseqüències tan potents com són aquestes

i tan perjudicials per a les Balears.

A partir d’aquí els diferents portaveus han fet qüestions

concretes, jo en la mesura possible intentaré anar-les abordant.

Tenim un pla d’habitatge que supera i que ha de superar el

pla estatal com a tal, que és més ambiciós perquè inclou altres

coses que el pla estatal no té, la captació d’habitatges privats

per a lloguer social, l’adaptació de la renda, són qüestions que

com a tals no hi eren, i aquí devora, a més a més, no només

compta amb recursos de l’Estat, en aquests moments sí, 2016,

però en el pressupost del 2017 veurà vostè a la partida dels

pressuposts de la comunitat autònoma una partida específica

per a polítiques d’habitatge.

No li puc dir jo la quantitat perquè vostè, que també ha estat

conseller, sap com és de difícil tancar acords amb el conseller

o la consellera d’Hisenda, i açò fins al darrer moment és viu,

però em pot creure si li dic que ja li hem fet arribar quantitats

concretes amb objectius determinats, per tal de poder-ho

aconseguir, i la idea és aquesta: és complementar el pla estatal

amb recursos propis amb la finalitat d’avançar més.

I ens hem trobat, i és cert que açò no ho he comentat i ho

volia fer ara al mes de juny, esperaré que passin les eleccions

i després m’agradaria convocar els portaveus de cadascun dels

grups polítics a una reunió tranquilAla per poder-los explicar la

situació de la gestió dels habitatges de l’IBAVI. Ho dic per la

reflexió que feia vostè, no?, que és l’efecte cridada que de

vegades es produeix amb el pagament i el no pagament dels

lloguers i la importància del que representa des de

l’administració pública gestionar amb eficiència aquells

recursos de gent que tal vegada no té un habitatge de l’IBAVI

perquè no n’hi ha i en canvi algú l’ocupa i resulta que no fa

front ni tan sols a les obligacions, i com que és un tema molt

delicat, que demana crec molta sensibilitat, no és tampoc per

abordar-lo ara a la comissió, en aquesta comissió, però sí que...
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en fi, des de la direcció general i des de la mateixa gerència de

l’IBAVI, s’ha fet tota una feina d’analitzar com està tot el parc

de pisos de l’IBAVI, com es gestiona i les millores que es

podrien fer, hi ha millores que s’haurien de fer, però..., i

nosaltres tenim una proposta concreta i, si els sembla bé, dins

les properes setmanes, si no tenen inconvenient, a la

Conselleria de Territori estaria encantat de poder fer una reunió

amb tots vostès i poder-los explicar detalladament, fil per randa

quina és la situació. Segurament el Sr. Company en bona part

la deu conèixer, perquè són situacions que hi ha que són molt

difícils d’abordar i que tenim, insistim, un pla d’actuació que

voldríem compartir amb vostès.

De la Llei del sòl, li valor aquesta voluntat que puguem

treballar des de l’acord i que hi hagi una participació seva, que

puguem fer feina des de l’acord.

Hi ha una qüestió de fons, que hem discutit en més d’una

ocasió i que no puc deixar d’exposar, perquè és un punt de

partida que crec que és molt important. La Llei del sòl i la

planificació territorial té un element de transversalitat, totes les

activitats que posam, humanes, totes les activitats humanes

acaben damunt el territori i és al territori a qui hem de fer

l’encomana de tenir aquesta visió de transversalitat, i més en

una comunitat autònoma com la nostra on cada illa és un món

i on les competències territorials són dels consells insulars i,

per tant, tenen aquesta capacitat de determinar les activitats que

s’han de fer damunt el territori i ser conscients que aquesta

mirada general és bona, perquè si ho fas només des de la

perspectiva industrial llavors perds de vista altres qüestions.

Què es va fer en la legislatura passada? A la legislatura

passada es va rompre aquesta visió de conjunt que aportava

l’ordenació del territori i es va agafar la Llei general turística

i es va legislar també damunt el sòl rústic, des de la component

econòmica del turisme, sense tenir en compte res més. Es va

agafar la Llei agrària i es va dissenyar i planificar l’activitat

agrària des de la revaloració del sòl, sense tenir en compte res

més. I açò, sí, i açò crec que és una equivocació, perquè la Llei

agrària no hauria de suplir la Llei del sòl, sinó que qui ha de

tenir aquesta visió de transversalitat, de què posam i quines

activitats hi posam i on les posam sobretot, aquesta l’ha

d’aportar la visió transversal que és la Llei del sòl, i aquí

nosaltres hi som per recuperar aquest plantejament.

A partir d’aquí i partint d’aquesta premissa, després hi ha

evidentment un camp sencer per recórrer, on crec que hi haurà

molts d’espais on podrem coincidir, però no menyspreem ni

perdem de vista aquesta visió de conjunt que pertoca a

l’ordenació del territori, perquè ella és la responsable de vigilar

l’encaix de totes les activitats humanes, de totes, des d’un pagès

a un hotel de cinc estrelles, al sòl rústic, a una indústria

d’explotació d’aigua mineral i algú ha de regular açò i açò

creiem nosaltres que pertoca a la Llei del sòl i per tant, apostam

per aquesta idea.

I quant a la part de l’energia, també coincidim i coincidesc

amb vostè, aquí devora tenim efectivament un problema que

hem de valorar entre tots i és que podem fer una gran aposta

per l’autoconsum, però amb l’autoconsum només no resolem

les necessitats d’incrementar la producció d’energies

renovables, i també necessitam d’actuacions no només damunt

el sòl urbà, sinó també damunt el sòl rústic, d’acord?

Amb quina actitud hem de fer açò? Nosaltres no som

defensors de grans parcs fotovoltaics en sòl rústic, és cert que

són els únics que en aquests moments donen resposta a

l’autofinançament de la inversió privada, perquè els petits

malauradament no ho fan així, i per açò mateix dimarts, dilluns

primer al Consell Assessor de l’Energia i dimarts al Secretari

d’Estat d’Energia, nosaltres els plantejarem unes quotes

específiques d’ajudes, com tenen per a la producció d’energies

renovables, per a parcs de petites dimensions per a ells i que

per a nosaltres són de mitjana dimensió.

Si aquesta línia la podem aconseguir, llavors podem

encaixar molt més territori, impacte paisatgístic amb increment

de producció d’energies renovables. Mentre açò no hi sigui

tenim un problema, i parl només d’energies renovables lligades

a les fotovoltaiques, les eòliques són encara un drama més gros,

on nosaltres també hem de dir que les arraconam un poc i

prioritzam sobretot incrementar-les a través dels parcs

fotovoltaics.

En qualsevol cas els que es tramiten en aquests moments, la

Comissió de Medi Ambient hi ha de dir la seva, està regulat,

quan sí, quan no i amb quines circumstàncies, i nosaltres

vendrem en el sentit de la Comissió Balear de Medi Ambient.

En qualsevol cas el conseller d’Energia, el que sí vol i el que sí

farà serà fer tota la feina possible dins el Govern per afavorir

l’increment de la producció d’energies renovables.

Hi ha altres qüestions que s’han comentat també i que estan

lligades sobretot a demandes ciutadanes i avui ens acompanyen

alguns ciutadans, que el portaveu de Podemos hi feia

referència, ens parlava de les avaries a les màquines

d’expedició de bitllets, a la targeta del tren a les oficines

turístiques i a les millores en general dels ferrocarrils. N’he fet

una referència quant aquesta idea de globalitat de la millora del

ferrocarril. Per a nosaltres és molt important, serà estratègica.

Hem plantejat a Madrid a més a més, nous convenis que sabem

que ara poc recorregut tenen, perquè haurà de venir..., però som

molt ambiciosos en l’aspecte de la globalitat, després veurem

fins on podem arribar, perquè també vull ser prudent, però sí

que a l’hora de fer el plantejament el farem al màxim.

Algunes qüestions i algunes notes que m’han passat. Jo vull

que sàpiguen que el director general està a la seva disposició,

per tant, qualsevol cosa que vulguin ells, ara en acabar, amb tot

tipus de detall els podran atendre.

En el tema de les màquines, hem reforçat l’equip que dóna

atenció quan hi ha problemes, l’equip es gestiona des de la

Intermodal. I hem tractat aquesta qüestió i per tant tenim un

equip que treballa si més no amb més eficiència.

A Inca en aquests moments està en obres una nova oficina

que permetrà la venda de targetes i, per tant, almanco hi haurà

un punt més. Havíem detectat aquesta mancança, a Inca hi

haurà un punt. Home, entre açò i el que ens demanen encara hi

ha un abisme i en som conscients. Crec que hem d’estudiar, dic

estudiar perquè no tenc una resposta ara, si a través de les

oficines d’informació als diferents municipis, si és possible
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arribar a acords amb els ajuntaments perquè ells ens puguin

vendre les targetes i, si és així, nosaltres, si és factible,

n’estarem encantats, perquè tot el que puguin ser diferents

punts de venda a nosaltres ens va bé, perquè el que volem és

incrementar al màxim el nombre d’usuaris i per tant, en aquest

sentit per suposat.

I en el tema de neteja i manteniment em diuen que hem fet

nous contractes per millorar la neteja i el manteniment de les

instalAlacions. Els detalls no els sé, però ara els ho podran

explicar sense cap problema en acabar aquesta compareixença.

I quant a les freqüències tenim un problema, i segur que el

Sr. Company també el coneix, de manca de maquinistes per

abordar i per donar el servei que nosaltres voldríem. I a partir

d’aquí ara, hem tret una convocatòria de nous maquinistes, amb

molt poc temps la tindrem resolta, de fet ja començam a tenir

els primers resultats. Podrem incrementar la plantilla en 9

maquinistes més i aquests 9 maquinistes ens ajudaran moltíssim

que els trens siguin més puntuals, cosa que fins ara no ho eren,

açò també ho hem detectat. Per tant, anam cap aquí amb la

intenció. En qualsevol cas, estarem a la seva disposició per al

que pertoqui.

Em demanaven on anaven els diners de Ports. Els diners de

Ports es reparteixen entre els diferents ports de les Illes Balears.

Actuam a tots, les obres que es fan són obres que no estan

lligades a una idea, per entendre’ns, de Pla Mirall, ni de

millores d’embelliment, sinó de serveis molt bàsics, de vegades

aigua, connexió de llum, paviments que boten, situacions de

precarietat i estan repartits, insistim, per tots els ajuntaments.

Em demanava també sobre el tema de la Comissió

d’investigació de carreteres d’Eivissa. Per suposat que des de

la Conselleria de Territori ajudarem al màxim a qualsevol

plantejament que es vulgui fer d’investigació, faltaria més! El

que sí demanaríem és que si hi ha indicis estranys, poder-los

saber i conèixer, perquè crec que açò és el més important; si

qui gestiona, llegeix o sap que qualcú té..., idò aquí el que

caldria seria poder-ho compartir, perquè el que volem tots és,

si s’han produït coses estranyes, resoldre-les. Jo duc un mes

només en aquesta conselleria, per tant, la meva predisposició

en la gestió i en la transparència serà màxima i molt més quan

parlam de temes com aquests.

S’ha parlat també després de matèria d’energia, com estava

la Llei d’energies renovables i el nou Pla director sectorial.

Amb el nou Pla director sectorial hem començat a treballar, de

fet, ja hem tancat un acord amb el Consell de Menorca perquè

el Consell de Menorca faci els estudis de diagnosi a la seva illa

i açò ja ens servirà per a nosaltres. I a la vegada hi ha la Llei

balear del canvi climàtic que enguany hi haurà ja el Pla

participatiu. Ens hem marcat aquest 2016 perquè hi hagi...,

facem participar i comencem la participació ciutadana. Açò és

una llei evidentment que serà molt nova, i més que tenir un

plantejament molt estricte del que nosaltres creiem que hauria

de ser, l’important és que surti de la pròpia societat i, per tant,

en aquest sentit ho plantejarem.

Em demanava també el Sr. Abril, que fes una reflexió

respecte de com estava la qüestió de la Llei d’habitatge amb la

Llei d’habitatges turístics de vacances, on efectivament, una

cosa l’hem d’encaixar bé amb l’altra. Dir-li que hem creat dins

el Govern una comissió específica, on hi ha la Conselleria de

Turisme, hi ha el vicepresident, la Conselleria d’Hisenda i el

conseller de Territori, les tres conselleries, i hem abordat

aquesta qüestió, evidentment amb visions diferents. Turisme té

la lectura del que representen els espais, els habitatges com a

activitats generadores de negoci. I des d’Habitatge ens

preocupa molt que aquesta pressió representi un increment del

preu de l’habitatge i la impossibilitat del preu del lloguer,

l’accés a través del lloguer.  I des de Territori i Habitatge el que

farem, en la mesura del possible, serà posar les retxes perquè

Balears sigui sobretot un espai on la gent de Balears hi pugui

viure, tota.

I tenim experiències d’altres indrets que són espectaculars,

Venècia tal vegada en podria ser un, on la previsió és que el

2050 no hi visqui ningú. I açò és morir d’èxit, i com nosaltres

no volem morir d’èxit, sinó que volem tenir una economia i una

societat viva, que pugui gaudir dels entorns, necessitam que la

pressió que hi ha damunt l’habitatge per part del sector turístic,

no impossibiliti que la gent amb més dificultats econòmiques

no hi pugui accedir i se n’hagi d’anar. En açò tal vegada qui va

més endavant en aquesta problemàtica és Eivissa i ho estam

veient, però Mallorca ho comença a patir i on som ara, en el

centre, en el casc històric de Palma ho vivim, i segurament

Menorca hi va darrera, tot i que més enfora. 

Per tant, ara és un bon moment per tenir aquest debat i per

fer, des d’aquesta visió de conjunt, tenir la capacitat de cercar

l’opció millor. La Llei d’habitatge, nosaltres tenim la previsió

de què algunes de les mesures de la protecció enfront de la

pressió turística quedin reflectides a la Llei d’habitatge i hi

treballam en qualsevol cas.

Plantejava també el Sr. Abril, en relació al tema del

concurs... Obrirem un concurs, efectivament, plecs de

condicions i es pot presentar qualsevol, no pots evitar que no

es presenti qualsevol empresa. I per tant, és molt possible que

hi hagi multinacionals que vulguin jugar fort aquí devora. Hem

tingut ja reunions amb el conseller de Treball i creiem que els

plecs de condicions que confeccionam, les clàusules socials que

ja hem presentat com a Govern i que ja hem acordat per a

Consell de Govern, s’incorporaran totes, fins i tot miram si en

podem incorporar d’altres que garanteixin sobretot el

plantejament de l’estabilitat laboral i el plantejament del que

representen empreses que, per molt grosses que siguin, quan

actuïn a les Illes Balears, tenguin molt en compte aquests

plantejaments.

A nivell de ports també una reflexió. Amb una diferència

del que vèiem respecte de la legislatura passada. A la

legislatura passada hi havia una obsessió, o una idea molt clara,

que era la de dir, no hem de fer cap inversió perquè nosaltres

volem privatitzar tots els ports de les Illes Balears. Jo record

sobretot el Sr. Delgado que explicava açò en seu..., ho vam

viure en seu plenària, feia aquesta reflexió i és un model. N’hi

ha un altre, que és el de dir, home, si no s’inverteix, clar, arriba

un moment que la decadència és tal que la millor opció és la

privatització, però aquí llavors quedes sense la possibilitat

d’oferir i de gestionar espais que puguin arribar a tots els

ciutadans, i nosaltres hem agafat el model diferent, no hi ha

haurà la privatització de cap port en aquesta legislatura, poden
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estar completament segurs d’açò, i només açò sinó que els

revaloritzarem amb les inversions necessàries com perquè Ports

d’Illes Balears sigui una empresa que generi beneficis,

beneficis, si sabem adaptar les inversions a les demandes que

fan els ciutadans, i aquests ports han d’albergar no només els

grans iots, que hi ha una demanda i que són necessaris, sinó que

ho han de fer compatible amb l’usuari de tota la vida que tenint

barca petita també hi puguin ser, i amb aquesta idea hem fet tot

aquest disseny d’inversió pública a Ports de les Illes Balears i

podrem presentar un pla d’actuació que superarà aquesta

legislatura però que farà absolutament rendible, n’estam

convençuts, Ports de les Illes Balears.

I en relació amb açò nosaltres també hem entès que Ports no

ha de funcionar tot sol sinó que hauria d’establir o tenir

condicions de relació permanent amb Autoritat Portuària, i

demà hi ha la primera reunió amb el president de l’Autoritat

Portuària, on abordarem ja tota una sèrie de qüestions, i

nosaltres partim d’una filosofia, i és que els ports no són unes

empreses que es miren i es valoren només pel compte de

resultats de Ports, sinó que són sobretot empreses al servei de

l’economia de les Illes Balears, i ha de ser des d’aquesta

perspectiva des de la qual s’ha d’analitzar qualsevol decisió

que Ports prengui. Així també ho traslladarem a l’Autoritat

Portuària i jo crec que en certa manera en aquests moments

traspua un poc també aquesta previsió per part d’Autoritat

Portuària.

Amb aquestes qüestions donaria per acabada aquesta

intervenció. Segurament deixaré algunes coses. En qualsevol

cas, als supervivents, els escoltarem amb molta atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, disculpam les diputades

i els diputats que han hagut de partir perquè havien d’agafar

l’avió, si no el perdien.

Doncs passam al torn de contrarèplica. Té la paraula el Sr.

Gabriel Company per un temps de cinc minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller,

pràcticament hem anat parlant de tot. M’han quedat un parell

de coses que li coment així aviat. També s’ha de tenir en

compte, i crec que s’ha comentat aquí, el tema del 2017 de les

concessions de transports. És evident que hauríem de fer alguna

cosa per salvaguardar el màxim possibles les empreses locals,

és evident, i no és bo de fer però és evident. Aquí hi ha

empreses que han vengut foranes, que han vengut amb uns

convenis colAlectius diferents dels d’aquí, amb uns avantatges

competitius, per tant, que fins i tot han aparcat les empreses

d’aquí, i és una competència teòricament..., és legal però no és

gaire lleial, que venguin amb unes condicions, potser, laborals

d’altres comunitats autònomes millors que les que tenen aquí.

Per tant aquí hi hauríeu de fer feina i procurar estar-hi al

damunt, procurar defensar el màxim possible i de forma legal

allò nostre.

Una pregunta vos volia fer, i heu dit de captació

d’habitatges dels propietari perquè IBAVI els llogui, els arregli

i després els llogui i tal; em podríeu dir si heu calculat -almenys

un càlcul- quants en tendríeu?, quina projecció teniu sobre

això?, podeu arribar a cent, teniu una previsió de cent, de dos-

cents, de cinc-cents, de mil, de deu mil, etc.?

Allò de l’efecte cridada jo sé que maldament algun no ho

hagi entès o vulgui fer demagògia sobre això estic segur que

vós, conseller, sí que ho heu entès perfectament, perquè a

diferència de qui fa demagògia sobre això vós i la gent

d’IBAVI d’aquí i la gent de la direcció general teniu la llista

d’impagats d’IBAVI, teniu la llista d’impagats d’IBAVI, i

aquest tema coincidesc plenament que és per parlar-ne

tranquilAlament i al vostre despatx amb les persones que trobeu.

No és per fer demagògia, però precisament és perquè hi anem

molt alerta.

Vos demanaria també que a mi m’agradaria poder participar

en aqueixes meses que feis; jo com a portaveu d’aquesta

comissió, aqueixes meses, les vuit meses tècniques que feis,

m’agradaria, si és possible, que em convidàssiu a assistir-hi. No

crec que hi hagi cap inconvenient, vaja, no..., si és possible, a

mi i a la resta de portaveu d’aquí, perquè així anam veient què

pensa la societat civil, que jo crec que és allò important d’aquí,

que arribem a un màxim consens de la societat civil, i si

nosaltres participam d’aqueixes meses, que vos vull recordar,

conseller, que jo ho vaig demanar, que es participàs l’anterior

legislatura però no es va voler fer fins que es va dur al

Parlament, jo ho vaig demanar personalment a qui avui és

presidenta del Govern i a qui és el vicepresident, i els vaig

entregar tota una casuística de problemàtiques dins el sòl rústic

perquè em diguessin tal, però bé, no hi va haver manera que hi

entrassin, però bé, jo estic disposat a fer-ho, el que no es va

voler fer en aquell moment, i és assistir per sentir el que diu la

societat civil i entre tots arribar als millors consensos i als

màxims consensos, perquè aquí estam per arreglar problemes,

i els que més en saben, d’això, per descomptat, igual que quan

parleu de transports, qui més sap com s’ha d’aturar un taxi

pirata és el mateix taxista, eh?; el que passa és que a vegades

ens proposen algunes fórmules que no es poden dur a terme.

Bé, del sistema tarifari de l’EMT i el CTM jo record que

quan vàrem començar ens posaven molts d’emperons, però

quan vàrem acabar..., i els emperons sobretot eren de conciliar

el sistema informàtic de l’EMT amb el sistema informàtic del

CTM; de tot d’una eren milions d’euros, després pareixia que

eren menys. Jo crec que seria també molt bo que hi arribàssiu.

I una cosa que dóna seguretat, que estava en aquell famós

conveni ferroviari que després ja veurem si sou capaços de

recuperar, a nosaltres l’Advocacia ja ens va dir que no i tal,

però bé, aquí ja hi havia eliminació de passos a nivell, i jo crec

que això és important, que hi faceu feina. Tots els que es

puguin eliminar, de passos a nivell, vol dir donar molta més

seguretat a la línia. Per tant aquí també ens trobareu al màxim.

M’ha preocupat molt el tema d’aquells 6 milions d’euros

més de cost de les empreses, quan heu parlat d’energia, amb les

tarifes elèctriques. Això no es pot consentir, conseller, és

evident, això no es pot consentir; a Balears, si s’ha fet això des

de Madrid, se’ns ha de compensar per la via que sigui, via

REB, via el que sigui, perquè això afecta directament l’esquelet

de la competitivitat de la nostra comunitat autònoma. Ja no

estic parlant de les cases particulars, que també, però sobretot
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ens afecta clarament a la nostra competitivitat, i per tant aquí

estic segur que també hi ha d’haver unanimitat per part de tot

el Parlament i de totes les forces a ajudar-vos.

Els problemes d’IBAVI, parlant del darrer que heu dit, no

tendreu problemes per llogar habitatges d’IBAVI quasi quasi

enlloc tret d’algunes zones..., bé, que són més problemàtiques

a Palma. Tendreu alguns problemes per llogar, o almenys era

els que nosaltres teníem, a algunes altres zones de les Illes.

I després per acabar només vos vull dir una cosa: jo puc dir

tot el que va ser consensuat i pactat amb la Direcció General

d’Ordenació del Territori, perquè jo era el seu conseller, per

tant ho sabia. La Llei agrària es va fer dins la meva conselleria,

dins tota, i la participació d’Ordenació del Territori va ser

cabdal; de fet va ser la que hi va tenir..., al final era la que

posava les coses, els punts sobre les i. Aquí hi ha dues teories,

conseller: una és que efectivament tot dins una sola norma i tot

unificat, i l’altra és, bé, que es poden... Hi ha diferents teories,

això parlant-ne, a més, amb gent que és a urbanisme a diferents

municipis, que no té el perquè ser dolent. Nosaltres no vàrem

poder entrar a modificar la Llei del sòl rústic perquè no teníem

temps i perquè...

EL SR.  PRESIDENT:

Sr. Company, vagi acabant, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant. ...no teníem temps i, bé, tampoc no vaig

trobar la connivència o les ganes de fer-ho per part també de les

forces polítiques de la resta, i vàrem decidir fer la Llei agrària,

que està totalment en connivència amb la Direcció d’Ordenació

del Territori. Això el seu director general ho sap perfectament,

perquè es coneixen des de fa vint o vint-i-cinc anys. Allà hi

havia dues persones, dins la Direcció General d’Ordenació del

Territori; una era a la vegada director general i, l’altra, una

persona que s’ha jubilat, que a més va patir una certa malaltia

al final. Aqueixes dues persones són les que varen dirigir tota

la part territorial de la Llei agrària. D’això jo en puc donar fe,

i el director general seu també ho sap.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs per un temps de

cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, si vostè no fos

menorquí ara li podria dir que aquesta comissió i vostè han

estat víctimes dels dèficits de connectivitat de les illes menors,

però com que vostè coneix tant o millor que jo aquest problema

m’estalviaré açò. No pensava intervenir, però com que

tanmateix jo he perdut l’avió, l’he perdut i ja m’he de quedar

aquí, i com que només tenc dues feines a fer avui, trobar hotel,

perquè el Sr. Director General d’Habitatge tampoc crec que no

serà tan àgil com per trobar-me un llit aquesta nit, i convèncer

la meva dona que he hagut de quedar a Palma perquè he acabat

tard, i en tot cas d’açò el lletrat de la comissió ja li'n donarà fe

que ha estat així, per solucionar els meus problemes

matrimonials, li plantejaré un parell de qüestions finals. Fora

bromes.

Quan plantejam serveis públics essencials com són el

transport aeri o el transport terrestre per a la nostra comunitat

i ho fem des de la perspectiva del benefici econòmic, acaba

passant el que ha passat avui en aquesta comissió d’aquí, és a

dir, que la gent no troba una connectivitat terrestre, marítima o

aèria suficient com per poder fer les coses que necessita, és a

dir, no s’adequa l’oferta a la realitat de la demanda. 

Açò perquè la declaració de servei públic entre illes està

feta des de la perspectiva del guany suficient de la companyia,

per no haver de posar recursos públics en aquest servei i, per

tant, la companyia, evidentment, defensa els seus interessos

legítimament, no és un problema de la companyia, és un

problema de l’estructura de la declaració de servei públic. És

el mateix que va ser la declaració de servei públic a Madrid i és

el que passa, un tema que no hem tractat i que sempre és la

maría d’aquesta direcció general, que és el transport marítim.

El transport marítim que tenim uns dèficits de transport marítim

significatius, especialment a l’hivern, i sobretot per a

mercaderies i mercaderies perilloses que ens oblidam moltes

vegades, però que són essencials, i mercaderia perillosa és

l’oxigen d’un quiròfan, és a dir, no és una cosa supèrflua sinó

una cosa imprescindible com tenir oxigen per poder operar a un

hospital de les nostres illes.

Per tant, és important, però també és important des del punt

de vista del transport terrestre i per açò el Govern té una

oportunitat magnífica que no podem desaprofitar davant els

nous plans d’avanços en les concessions. Estic d’acord que les

noves concessions s’han de fer des del punt de vista que les

empreses hagin de respectar una suficient... uns sistemes de

treball no només salarials suficients i dignes, sinó també de les

condicions laborals, perquè un dels problemes que tenen moltes

empreses de transport no són tan salarials sinó de condicions de

treball, hores excessives, etc., que moltes vegades no s’adeqüen

a les necessitats de les nostres illes, i passa en el regular, però

passa sobretot en el discrecional, i açò la revisió de la llei

també ho hauria d’afrontar.

Però no només és açò, sinó que no cometem l’error que es

va cometre a les anteriors concessions de fer-les fins al límit del

temps que permetia la norma, però no escalables. Per açò

passen aquests problemes que vostè ha explicat avui que

evidentment cada ampliació de línia, cada ampliació de

freqüència significa una negociació complicadíssima amb la

companyia, perquè té el dret en exclusiva d’aquella ruta i, per

tant, té la paella pel mànec, per dir-ho d’una manera clara, i el

Govern o el consell insular de torn ha de passar per les

condicions moltes vegades draconianes que li posen les

companyies.

Per tant, no només condicions laborals i socials sinó també,

diguéssim, una capacitat per part de l’administració pública de,

diguéssim, de rectificar en qualsevol circumstància les

condicions d’aquestes concessions, perquè evidentment, si açò

és sempre necessari, ho és més en un economia turística com és
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la nostra, on hi ha grans fluctuacions, i si fem uns bons plans de

mobilitat igual generarem noves necessitats de mobilitat, que

en aquests moments no tenim. És a dir, perquè el que hem de

fer a través de les polítiques de mobilitat és generar noves

demandes i fidels, per açò no som tan partidari, com ho era el

Sr. Abril, d’abaixar el preu individual del bitllet, sinó de

fomentar que l’usuari que avui hi puja una vegada hi pugi cada

dia, que açò és el fonamental, no afavorir l’usuari accidental

d’un dia, sinó que aquest usuari d’un dia es converteixi en un

usuari de cada dia, i açò és el fonamental en el transport,

perquè així ens estalviarem moltíssims de duros perquè el Sr.

Mateu s’haurà de dedicar a controlar els autobusos i no a

controlar els increments de demanda de les carreteres.

Evidentment les infraestructures de carreteres són molt més

cares que les infraestructures no físiques que circulen per sobre.

Poc més, sí que crec que és fonamental que les revisions

legislatives que vostè ha anunciat aquí es facin des d’aquest

punt de vista, és el punt de vista del servei públic. Evidentment

hem de vigilar els costs, la nostra situació econòmica no és com

per fer inversions com s’havien fet altres vegades, però sí que

es regeixi la iniciativa legislativa des de l’interès, i no a curt

termini sinó a llarg termini, de la nostra economia...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Borràs, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -ja estic acabant-, de la nostra comunitat i sobretot que

aquesta transició energètica sigui una transició que sigui capaç

d’harmonitzar la necessitat de tenir un nou model energètic i un

nou model econòmic, però també tenir un model paisatgístic

que s’adeqüi a les necessitats que tenim com a societat

avançada. És a dir, no es tracta de fer unes illes de postal sinó

de fer unes illes que facin compatible el nostre benestar

econòmic i social amb el desenvolupament d’un món millor i

més equitatiu.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de contrarèplica.

El Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria començar donant les

gràcies als dos portaveus que estan aquí asseguts perquè crec

que aquí devora hi ha una reflexió a fer entre els diferents grups

polítics quant a... bé, al president de la Mesa ja ho don per fet,

només faltaria que no hi hagués el president de la Mesa, quant

al que representa la pràctica parlamentària, jo no és que dugui

molts d’anys, però sempre que hi havia hagut un... sempre

havia vist la gent que participava activament. Per tant, alguna

reflexió haurem de fer als qui demanen tanta participació

perquè açò són espais reals, amb tota la transparència davant

els mitjans quant al que representa el debat polític i la

importància de la presa de decisions. Per tant, agrair-los que

hagin estat aquí perquè crec...

(Remor de veus)

... que també hem de posar en valor en qualsevol cas i saber-ho

reconèixer. 

Dues reflexions, una d’elles, crec que començaré per la

darrera de totes que vostè ha fet, Sr. Company, vostè em deia,

la Llei agrària, que és la que va marcant en certa manera què

fem en el sòl rústic, vostè diu, és que el conseller de Territori

aquí en tot moment hi va ser, d’acord. I quan devien fer la Llei

general turística, que també va decidir coses sobre el sòl rústic,

el director general de Territori segurament també hi devia ser,

d’acord. Sap quin és el problema? Sap quin és el problema?

Que el director general de Turisme amb el d’Agricultura i amb

el d’Indústria no es van asseure mai. I en canvi, nosaltres farem

la Llei general turística, la Llei general del sòl i el director

general del sòl tendrà asseguts el director general d’Energia, el

d’Indústria, el d’Agricultura, el de Turisme, perquè li pertoca

veure totes les activitats, totes les que es fan.

A partir d’aquí, des d’aquesta visió de conjunt de les

activitats que s’implanten sobre el sòl, en el seu conjunt, és

quan pots encertar de ver amb la planificació territorial. Si ho

fas des del vessant sectorial i dius, bé, ha vengut el de Territori

i ja vaig salvat, però resulta que t’has deixat la resta de sectors

productius que també s’han d’instalAlar sobre el territori, llavors

començam a generar distorsions i prevalen determinades coses

respecte de les altres. 

Jo estic convençut que el model vàlid, el de ver, és atorgar

a l’ordenació territorial la visió de conjunt quant al que

representa l’encaix de les diferents activitats perquè si no, sí,

perquè és bàsic, perquè és bàsic, perquè si no s’acaba

distorsionant. Per tant, li faig en tot cas aquesta reflexió. 

A partir d’aquí, ara tenim espais tècnics que està bé que es

moguin en el pla tècnic i jo crec aquí devora nosaltres hem de

cercar la manera perquè, jo, és a dir, després... els polítics

apareixeran i tendrem tot el pes que pertoca, però...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, no, però ho hem de fer casar i no sé exactament encara

com ho farem, no sé exactament com ho farem, però sí que jo

crec que seria bo que hi hagi alguna trobada entre els portaveus

i tots els tècnics que hi treballen, perquè puguin explicar

aquesta feina que fem, la cercarem, hi donarem dues voltes.

En qualsevol cas, el calendari ens diu que fins que, no ho he

explicat abans, o algú m’ho havia demanat, fins novembre

tenim pensat que hi hagi aquesta feina tècnica, per tant, abans

del mes de novembre alguna reunió farem on vostès hi seran,

jo vull que hi siguin, crec que és bo. I a la vegada, després, a

partir de novembre, amb documents tècnics començarem també

un nou debat lligat a aquest espai polític entre allò tècnic i allò

polític. Aquest és un poc el calendari, però prèviament

canviarem un poc a partir d’aquesta reflexió que vostè ha fet,

farem alguns canvis amb la idea que pugui participar abans del
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que teníem previst, però crec que és bo, crec que és bo que ho

puguem fer així.

I la darrera qüestió de totes, vostè em demanava quants

d’habitatges, no li puc dir exactament el nombre, però una

trentena, en aquest 2016. Si hi ha recursos de la consellera

Cladera que puguem aconseguir, encara n’hi haurà més per a

l’any que ve, però la idea és que pugui anar cap aquí i que dins

aquesta legislatura la cosa encara es pugui ampliar, anirà

sempre en funció de la quantia de la rehabilitació que haguem

de fer, per tant, açò no és un nombre exacte, però es mourà per

aquí.

Per part meva res més que açò, agrair moltíssim el fet

d’aquest debat i a disposició sempre que vostès ho considerin

oportú.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, donam per acabat el

debat, volem agrair la presència del Sr. Conseller de Territori,

Energia i Mobilitat i dels seus acompanyants, també del públic

assistent que ens acompanya avui.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1
	1-2
	1-3

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	1-4
	1-5

	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

