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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui, en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sr. President, Antoni Camps substitueix Rafa Nadal.

Compareixença del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, solAlicitada amb els escrits RGE núm. 4212/15,

presentat pel Govern de les Illes Balears, i RGE núm.

4292/15, presentat per una cinquena part dels diputats de

la comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat

d’acord amb el programa polític de govern.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la compareixença del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, solAlicitada mitjançant els escrits RGE

núm. 4212/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, i RGE

núm. 4292/15, presentat per una cinquena part dels diputats de

la comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb

el programa polític de govern.

Assisteix el conseller de Territori, Energia i Mobilitat Sr.

Joan Boned i Roig, acompanyat de la Sra. Núria Collado,

secretària general, del Sr. Casimir Godia, director general

d’Habitatge, del Sr. Lluís Corral, director general d’Ordenació

Territorial, del Sr. Jaume Mateu, director general de

Transports, del Sr. Xavier Ramis, director general de Ports i

Aeroports, del Sr. Camino González, cap de gabinet, de la Sra.

Antònia Artigues, cap de premsa, del Sr. Miquel Pavial,

assessor tècnic, i del Sr. Eduard Soriano, interlocutor

parlamentari.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

una vegada més en aquest principi de legislatura toca el que

toca i ara una vegada iniciat el període parlamentari toca per

part dels consellers venir a les comissions corresponents per

parlar del programa, inicialment d’un programa general de

legislatura quant a les propostes de les diferents àrees de la

conselleria.

Pel fet que les eleccions varen ser el maig i hem tengut

l’oportunitat de passar tot l’estiu entre una cosa i l’altra, el

període parlamentari comença al setembre, segurament tot el

que vos pugui contar avui ho heu sentit de sobres en entrevistes

i ho heu pogut llegir, però farem el procediment que està

establert i ho repetirem també aquí a fi que llavors cada grup

pugui fer les seves propostes, aportacions, preguntes o el que

sigui necessari.

No us present l’equip perquè ja ho ha fet el president, falta

un director general que per ser d’Energia, i Energia ser d’una

altra comissió, retrem compte en una altra ocasió d’aquesta

àrea d’Energia que també està dins la conselleria.

Entrarem directament al que sí ens toca i exposarem en

línies generals, repetesc, quines són les propostes bàsiques i

principals de cadascuna de les direccions generals i

començarem pel tema de territori. Crec que ha quedat prou clar,

en diferents ocasions hem tengut l’oportunitat de dir-ho, que

des del Govern i des de la conselleria entenem que l’actual

normativa en matèria de sòl té greus mancances i, com que és

així, hem proposat des d’un primer moment fer una revisió i si

n’és el cas modificació d’aquesta normativa, però no només

aquesta normativa perquè ens hem trobat també amb la

circumstància que si bé tenim una llei de sòl específica, no

m’importa recordar que és la primera llei de sòl que hi ha en

aquesta comunitat autònoma, ens hem trobat que no tan sols en

aquesta llei de sòl hi ha la... és normativa directament que afecti

el territori, sinó que ens hem trobat que hi ha lleis sectorials

que... jo crec que intencionadament també tenen la seva

aportació dins la normativa territorial, des del nostre punt de

vista, per fer allò que la normativa específica, és a dir la Llei de

sòl, no diu o en el seu moment no es varen atrevir a posar, em

referesc a normatives, a lleis sectorials com la llei turística, la

llei agrària, la llei de mines, ..., crec que també hi ha alguna

cosa a la llei de comerç, gran objectiu en aquesta àrea territorial

serà, com repetesc, la revisió de tota aquesta normativa, una,

perquè record que en la passada legislatura en el debat de la llei

sí vàrem tenir l’oportunitat de treballar diverses setmanes en

ponència tècnica i es va fer una important feina en temps i en

dedicació, però la veritat és que al final la conclusió és que

encara quedava una bona part de la llei que no va ser votada ni

acceptada per tots els grups parlamentaris i d’això és del que es

tracta i el que intentarem en aquest moment, recuperar aquesta

normativa intentant que tot el que en el seu moment va ser

rebutjat per bona part del Parlament pugui ser objecte de debat

novament i intentarem millorar el contingut d’aquesta llei.

Per un altre costat, i amb aquestes normatives sectorials que

us comentava, entenem que no hauríem de recollir aquests

criteris territorials aquestes lleis sectorials perquè entenem

clarament que el que s’ha fet amb aquestes lleis turística,

agrícola i altres és continuar permetent, i fins i tot diria en

alguns cas fomentant, un determinat grau d’especulació en el

territori i entenem que no ha de ser així. 

Per tant, intentarem extreure d’aquestes lleis tot allò que

afecta directament el territori, serà objecte de revisió, si s’ha de

modificar i es pot incorporar a la Llei de sòl es farà i si entenem

que no és necessari ni tan sols revisar-la perquè d’entrada és

rebutjable, ni tan sols ho farem.

Dins aquesta mateixa àrea també tenim clar que una vegada

que estigui una mica més avançat aquest procés de revisió i de

modificació haurem d’entrar també, perquè així es va proposar

i entenem que és necessari per tenir un cos normatiu en

referència al territori més complet, haurem de començar a fer

les feines d’una llei d’una futura llei de paisatge. No tenim llei

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504212
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504292
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504292
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de paisatge, i creim que és aquell element que fa falta per

complementar el criteri que sigui aplicable al nostre territori en

qualsevol cas i parlam, en aquest cas també, tant de sòl rústic

com de sòl urbà.

També, perquè estan vençuts els terminis fixats, s’haurà de

procedir a la revisió de les directrius d’ordenació territorial

entre d’altres.

Quant al que fa referència a una altra àrea, a Arquitectura

i Habitatge, és aquesta darrera, Habitatge, la que realment té

pes, i aquí sí que volem des de la conselleria que arribi al

ciutadà la voluntat de fer les coses d’una altra manera, la

voluntat d’establir canvis importants en gestió en matèria

d’habitatge. Hem d’entendre quina és la prioritat en aquests

moments, les circumstàncies en aquests darrers anys han fet que

l’habitatge avui per avui és un dret, però més que un dret per a

molta gent és un greu problema i, aquest greu problema no

podem deixar-lo de la mà... deixant totes aquestes famílies

tirades sense cap tipus d’atenció. Entenem que ha de ser una de

les prioritats de la conselleria i en això volem treballar també.

Tenim ja en marxa un projecte de llei d’habitatge, un

projecte en el qual, en aquests moments precisament, estam

incorporant aquelles circumstàncies que han fet que aquests

darrers anys siguin clarament diferencials en allò que fa

referència a la problemàtica d’aquesta àrea i d’aquest habitatge.

Hem de buscar fórmules per parar, per aturar tots aquests

indesitjable desnonaments, a què estam habituats, que es van

plantejant dia sí i dia també, hem de buscar fórmules per arribar

a lloguers socials, no pot ser que una família per poc que cobri

es vegi obligada, si vol tenir un habitatge digne, a haver de

destinar a vegades quasi, pràcticament el cent per cent dels

ingressos familiar que té per poder obtenir un habitatge

d’aquest tipus. Totes aquestes qüestions s’han de tenir en

compte i ha de ser una prioritat de la conselleria fer front a

aquestes necessitats.

Per tot això buscarem fórmules, possiblement ens trobarem

amb alguna complicació de tipus pressupostari perquè tots

sabem quina és la situació econòmica, però també tenim clar

des de la conselleria que hem de buscar i estam segur segurs

que hi ha fórmules per arribar a poder fer política en matèria

d’habitatge i política social arribant a posar a disposició de

famílies necessitades aquests lloguers socials sense necessitat

de tenir un excessiu i elevat pressupost, si el tenim, millor, si el

podem fer servir i podem fer directament promocions les quals

puguem posar a disposició de totes les persones que tenen

necessitats, no dubti ningú que ho farem, però d’entrada el que

sí ja hem començat a fer -i esper que en breu puguem començar

a parlar de resultats positius- és contactar amb les diferents

entitats financeres que són els grans dipositaris d’estocs

d’habitatge que segurament podrien ser accessibles si accepten

aquesta proposta de colAlaboració, aquestes entitats financeres

i, per tant, seria més fàcil l’obtenció d’habitatges per posar a

disposició, una vegada que estiguin en bon estat d’ús,

d’aquestes famílies. Repetesc, buscaríem la fórmula per

articular aquest lloguer social que estaria adaptat a les

necessitats que té cadascuna de les famílies. No fixarem un

lloguer fix, no serà ni 400 ni 600 euros el lloguer mínim a

cobrar, no, determinarà la quantia del lloguer bàsicament la

capacitat d’ingressos familiars que tenen cadascuna d’elles, a

partir d’aquí establirem unes pautes. Com a punt de partida

pretenem o intentarem que aquell precepte, per a tots coneguts

crec ja, que no és bo que les famílies es vegin obligades a

destinar més enllà del 30% del seus ingressos en despesa per a

habitatge és el que volem que regeixi les propostes i les ofertes

d’habitatge i de lloguer social. És fonamental, entenem, per part

nostra.

Arran d’això també tenim molt clar que hem de modificar

l’objectiu que fins ara tenia una entitat... una empresa pública

com és l’IBAVI, continua sent la principal empresa que

gestiona l’habitatge en aquestes illes, fins ara s’havia dedicat a

promoure, construir i posar a la venda habitatges de protecció

oficial a uns preus adaptats a aquests tipus de promoció. Què

ens hem trobat?, que és molt complicat que, encara que

l’administració aconsegueixi el finançament necessari perquè

puguem executar i posar a disposició dels ciutadans

promocions d’habitatges de protecció, són aquests ciutadans els

que al final, a dia d’avui, tenen greus problemes per aconseguir

el finançament per poder optar en realitat a aquests habitatges.

Per tant, no serviria de res que l’administració posàs a

disposició, a la venda, importants estocs quan no hi ha

possibilitat que els comprador obtenguin el finançament

necessari. Per això, la política de l’IBAVI variarà radicalment

i se centrarà en aquests moments a promoure el lloguer, és el

fonamental..., les diferents opcions, qui pugui i tengui capacitat

de pagar un lloguer més normal ho farà i qui tengui greus

necessitats podrem articular fórmules perquè també pugui

accedir a aquest tipus d’habitatge.

Des de aquesta direcció general també intentarem accelerar

els processos d’eliminació de barreres arquitectòniques perquè

entenem que també és fonamental.

Passant a una altra de les àrees, en aquest cas la de

Transport i Mobilitat, he de dir que tenim com a punt de

referència la necessitat d’articular un transport públic digne a

aquestes illes, i quan parlam de transport públic en aquest cas

ens referim a transport públic terrestre, que si parlam de

Mallorca parlam de tren i bus i si parlam de Menorca, Eivissa

i Formentera parlam de bus únicament i exclusivament, però tot

això té relació també amb una altra sistema motoritzat que poc

a veure té amb el transport públic, però que és el més utilitzat

en aquest moment que és el cotxe particular i el vehicle privat.

Hem d’intentar reduir el volum de vehicles privats de les

carreteres de les nostres illes, i això només ho podem fer

arribant a posar a disposició dels ciutadans un transport públic

digne i això és la gran necessitat a les nostres illes i aquest és

també l’objectiu prioritari en aquesta àrea per part de la

conselleria.

A Mallorca -repetesc- hi ha tren i bus, i el tren també té les

seves peculiaritats i també haurem de fer front a una situació

que entenem que podria ser molt millor del que hem trobat i del

que és. Una de les primeres qüestions a la qual vàrem haver de

fer front varen ser les protestes clares de colAlectius d’usuaris

del tren que manifestaven el seu disgust amb el servei que es

venien prestant en aquests darrers temps per part de Serveis

Ferroviaris en atenció a aquests passatgers, que es queixaven

també del manteniment de les estacions, el manteniment de la
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maquinària, la incomoditat que determinades línies suposen per

a aquests usuaris, el fet que tenguem una part electrificada i

l’altra no, i aquí entram ja al que és l’objectiu prioritari en tema

de tren per part de la conselleria: hem de partir de la necessària

i obligatòria electrificació completa de la xarxa actual de tren

a l’illa de Mallorca. I a partir d’aquí no abandonam cap

projecte, ja he tengut l’oportunitat de comentar-ho avui matí al

Ple i ho repetiré avui: no abandonam cap projecte, després

d’aquest de l’electrificació en vendrà un altre que és molt

important també per a nosaltres, que és el tren fins a Artà i ens

plantejarem tots aquests projectes en què tenguem feta una

planificació global de l’estructura del tren i de les necessitats

que puguem plantejar-nos. 

És molt clar que tot això no ho podrem fer si no tenim

colAlaboració directa de Madrid en aquest cas i tenim intenció

de ser bastant més actius del que s’havia estat fins ara en la

reclamació del que és un dret que tenim... el Govern, no tan

sols el Govern de les Illes Balears, sinó tots els ciutadans

d’aquestes illes i és percebre aquells ingressos que estaven

compromesos en diferents convenis i que ni arribaren ni ningú

no es va preocupar de reclamar, nosaltres sí ho farem.

En matèria de transport terrestre per carretera hem

d’assenyalar també que hi ha hagut greus mancances aquests

darrers anys quant a les aportacions que arribaven als consells

de Menorca, Eivissa i Formentera per fer front a les necessitats

en matèria de transport terrestre. Tenim intenció d’esmenar

també aquesta qüestió i aquesta situació, no és de rebut que

intentant argumentar la inexistència o la caducitat de

determinats convenis, resulti que no s’aporti ni un sol euro a

aquestes illes i crec que això és tremendament injust. 

Per tant, haurem d’articular fórmules per redistribuir d’una

forma més equitativa els fons que es tenguin per destinar ... i

que vagin destinats a transport públic terrestre a les nostres

illes.

Entenem que també és necessari buscar fórmules

d’integració a diferents nivells d’aquests dos modes de

transport: bus + tren, en el cas de Mallorca parlaríem de bus per

a la part forana de tren + EMT i creim que hem de buscar

fórmules i articular sistemes per arribar a prestar un servei

conjunt, parlar de la intermodalitat, que és un concepte que ens

hauríem d’acostumar ja a posar en pràctica perquè és molt

necessari, i això també ho intentarem fer apostant per una

integració tarifària. Hem de posar a disposició de l’usuari del

tren i del bus a les nostres illes, i a Mallorca especialment, la

possibilitat que pugui fer ús d’un servei o d’un altre sense que

li resulti un maldecap i un excés de feina anar primer a un lloc

per agafar un bus, haver de baixar, anar a un altre, haver de

comprar un altre bitllet, haver de fer moltes coses que hauríem

d’intentar simplificar a fi de fer atractiva l’oferta de transport

en aquestes illes.

Hi ha greus problemes dins aquesta àrea de transport, hi ha

problemes d’intrusisme, entre d’altres, i parl d’aquest perquè és

del que més s’ha sentit parlar darrerament, que també haurem

de mirar de resoldre. Buscarem fórmules i articularem la

normativa necessària per poder fer front a aquestes situacions.

És clar que el que tenim fins avui no és correcte, no és

suficient perquè si fos suficient no rebríem les queixes ni hi

hauria les denúncies d’aquest tipus d’intrusisme en taxi i en

busos per part dels colAlectius autoritzats a prestar aquests tipus

de serveis. Per tant, si és necessari parlarem de nova normativa

i podríem aprofitar també una proposta de nova legislació que

tenim intenció de redactar i de presentar al Parlament en el seu

moment, i és una nova llei de mobilitat sostenible de les Illes

Balears. Dins aquesta nova proposta legislativa hi podrien

cabre aquelles propostes que servissin per buscar real solució

a problemes greus enquistats des de fa molt de temps.

Passaríem ara a una de les direccions generals, la de Ports

i Aeroports. Aquí..., avui matí ja hem parlat també d’algunes de

les propostes que es fan des de la conselleria, entenem que

tenim una situació que també fa molts d’anys que és un

problema. Nosaltres, els resident en aquestes illes, tenim molt

clar per a què serveix el transport aeri per als ciutadans de les

Illes Balears; així com per a altres comunitats autònomes es

podria que estam parlant d’un article de luxe perquè tenen

alternatives, quan parlam de les Illes Balears això es transforma

en una necessitat, i a partir d’aquest concepte de necessitat hem

de veure què és allò que realment necessiten els ciutadans, i

hem d’intentar aportar als ciutadans i als usuaris d’aquest

transport aeri allò que necessitin, i avui per avui les fórmules

que hi ha articulades no ho recullen. Tenim una declaració

d’obligació de servei públic en els vols entre illes que és

clarament insuficient, no resol els problemes, segueixen essent

els bitllets molt cars, a vegades les freqüències o els horaris no

són els correctes, i tenim també una altra declaració d’obligació

de servei públic que és el Maó-Madrid que clarament tampoc

no resol el problema que tenen els menorquins en aquest tipus

de necessitat en molts de casos.

Per tot això creim que s’han de fer propostes serioses que

substitueixin aquestes fórmules articulades a dia d’avui, i com

hem tengut oportunitat de parlar avui matí no estam parlant

d’una proposta innovadora a partir d’avui, la novetat potser és

la voluntat real de treballar en aqueixa idea, i parlam de la

tarifa plana en aquests vols entre illes, i parlam també de la

necessitat de, donat el cas, negociar seriosament amb el

ministeri la possibilitat d’articular la modificació, en el seu cas,

de la línia d’obligació de servei públic que hi ha entre Maó i la

península, i parlar de les mateixes necessitats, possiblement,

des d’Eivissa, que també hi serien. Són qüestions que s’hauran

d’afrontar, que passen necessàriament i obligatòria per la

negociació amb Madrid i que són unes de les propostes que es

tenen en aquesta àrea des de la conselleria.

Igual que ho és la voluntat de continuar intentant parlar amb

el ministeri de com podem buscar una fórmula conjunta de

gestionar els aeroports de les nostres illes, els tres aeroports de

les Illes. És cert que des que es va començar a parlar de la

fórmula de cogestió des de l’Estat i des d’AENA s’ha iniciat un

procés que marca un punt diferencial, i ha estat el procés de

privatització del 49% d’aquesta entitat, però això no ha de ser

obstacle perquè des de Balear intentem seguir tenint la nostra

quota de participació més enllà de la composició d’algunes de

les comissions que sí existeixen, però reclamam no participació

en comissions sinó la participació real i directa en la gestió dels

nostres aeroports, perquè són fonamentals, repetesc, per al

present i per al futur d’aquestes illes, i d’aquí la necessitat de
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plantejar al Govern de Madrid la possibilitat de buscar

fórmules de consens en matèria de gestió.

Entenem també que hi ha algunes mancances en aquest

tipus de transport; sense anar més lluny, amb sorpreses que en

el seu moment ens trobàrem quan ens varen proposar

modificacions quant al sistema de subvenció de residents, que

llavors es va dir que es tornaven enrere però que al final, quan

un va tenir l’oportunitat de veure la lletra petita, ens trobàrem

amb alguna sorpresa, com pot ser amb el transport marítim, on

resulta que, del 50% de descompte que tenen els residents, ja

no se’n fa càrrec de tot aquest 50% Madrid, sinó que Madrid es

fa càrrec d’un 25 i el Govern ha de fer front a l’altre 25, cosa

que entenem que és injusta perquè no entenem per què s’ha de

tenir aquest criteri diferencial entre el transport aeri i el

transport marítim. I llavors també perquè si tenim la necessitat

a vegades de desplaçar-nos i ho hem de fer amb elements que

poden arribar a ser fins i tot eines de feina, com són els

vehicles, per què no aquests vehicles també poden tenir dret al

corresponent descompte? Tot això són qüestions que s’hauran

de treballar.

I quant a ports, haurem de mirar de gestionar bastant millor

del que s’havia fet darrerament aquesta àrea, també. Jo ara tenc

l’oportunitat d’anar rebent molts..., administracions, fins i tot,

de l’entorn de determinats ports esportius que són de

competència de la comunitat autònoma, i quasi totes elles

expressen la mateixa queixa, que estan les instalAlacions en molt

mal estat, que hi ha una absoluta deixadesa en l’atenció als

serveis que es presten, que no hi ha aquest criteri d’atenció

necessària que s’ha de tenir des de la conselleria i des del

Govern de cara a aquests ports. Totes aqueixes qüestions són

producte d’una erràtica gestió en aqueixa matèria en aquests

ports.

I uns dels compromisos adquirits en els acords de

governabilitat en aquesta legislatura passen també perquè la

intenció d’aquest govern és que durant aquests anys, com que

entenem que no són necessàries noves instalAlacions de ports

esportius a les nostres illes, no buscarem fomentar i procurarem

no autoritzar aqueixes noves instalAlacions, i no em referesc

només a nous ports esportius, també entren dins aquest criteri

aquelles ampliacions que per la seva magnitud poden

interpretar-se fins i tot com a molt més importants que alguns

dels projectes que es puguin presentar com a talment

innovadors.

Segur que són moltes les coses que encara em queden en

cartera i que al llarg d’aquests quatre anys tendrem

l’oportunitat de seguir, parlar-ne i posar damunt la taula, i sense

cap dubte hauré de venir -no tenc cap inconvenient a fer-ho-

cada vegada que per part d’algun grup es reclami la

compareixença d’aquest conseller en aqueixa comissió per dar

explicació de qualsevol dels temes. I jo crec que he intentat fer

una passada per aquells elements que són més importants dins

la gestió del dia a dia i del futur d’aqueixa conselleria, i ara

estaria a disposició de les intervencions de diferents portaveus

per escoltar les propostes, preguntes, crítiques..., el que faci

falta que s’hagi de fer per part de tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ara es procedirà a la suspensió de 45 minuts per preparar

les preguntes o observacions. Volen suspensió o podem

continuar? 

Tot seguit procedirem a la intervenció dels grups

parlamentaris. El Sr. Conseller contestarà globalment. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Diputada Margalida Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Benvingut, benvingut també tot el seu equip, que sou tots

presents. És un plaer comptar amb tots vostès en aquesta

compareixença.

 Bé, Sr. Conseller, què li he de dir? No sé per on he de

començar, perquè la veritat és que m’esperava molt més

d’aquesta intervenció. Per què ho dic?, perquè no m’ha dit res

que no sapigués i que hagi sortit als mitjans de comunicació.

Pensava que ens explicaria un poc més amb detall de cada una

de les seves direccions generals, per al qual vostè és el Sr.

Conseller. 

Bé, entrant un poc en matèria, els seus primers dies com a

conseller va anunciar que modificaria, com molt ben bé ha dit,

la Llei del sòl, que sé que serà parcial i, per cert, li volia dir una

altra cosa: és de les poques preguntes que m’ha contestat, i n’hi

he fetes unes quantes. M’agradaria que, com a grup majoritari

de l’oposició, una mica més de transparència i que en aquest

cas contestés les preguntes. A mi em sembla molt bé, però és

important perquè nosaltres hem de fer una labor d’oposició

contundent. Bé, com està clar des del Grup Parlamentari

Popular creim que la Llei del sòl, que tan de moda està, o

sigui..., perdó, al grup parlamentari creim que la Llei del sòl

que vam aprovar era necessària, però també que estava

consensuada amb tots els sectors implicats. El que sí que li

deman, Sr. Conseller, és que sigui belAligerant i ens doni el més

prest possible un avantprojecte de llei perquè el puguem

estudiar. 

També, si no ho he entès malament, també farà

modificacions de lleis sectorials: com ha dit, la Llei agrària, la

Llei turística i la Llei de mines. Clar, també ha parlat

d’especulació. Digui’m quin tipus d’especulació han fet

aquestes lleis. Una llei turística que ha donat seguretat jurídica

quant a fer inversions valorades en més de 750 milions

d’euros? Digui’m on hi ha, a la Llei agrària, on s’hagi fet cap

tipus d’especulació que sempre vau dir que faria?

Respongui’m, perquè jo encara no he vist cap especulació. O

la llei sostenible, perdó, la Llei d’ordenació sostenible; no hi ha

hagut ni cap nova urbanització ni res. Vull dir, m’agradaria que

m’ho expliqués.

Respecte de la Llei d’ordenació urbanística, també ha

anunciat una revisió, sobretot pel tema de les construccions

ilAlegals. Com pensa fer aquesta revisió?, com podem donar

sortida a les construccions ilAlegals que ja han prescrit?, perquè

n’hi ha moltes, d’ilAlegals que ja han superat la prescripció; què
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feim amb elles? I una altra cosa: i si es presenta el cas de la

dona de Canàries, que va entrar a la presó per haver construït

una casa en sòl rústic protegit i que no tenia on més viure i que

estava prohibit? És que aquí també pot passar i segurament deu

passar.

Per altra banda també va anunciar que està en fase de

redacció la Llei de protecció de paisatge natural i urbà, i la

veritat que em va fer por, perquè m’agradaria que m’expliqués

amb més detall, una mica més de detall i no el que diu la nota

de premsa, en què consistirà, i esper equivocar-me, Sr.

Conseller, però sincerament crec que aquesta llei finalment sap

a qui afectarà més?, al ciutadà corrent, al ciutadà que per sort

o per desgràcia té un habitatge en sòl rústic protegit, i que cada

vegada més se li coarta més l’autonomia.

Canviant una mica de tema, si li sembla bé passaré a parlar

de transports. Durant la campanya la presidenta Armengol va

dir que implantaria la tarifa plana de 30 euros. Al cap d’unes

setmanes d’entrar el Govern ja va començar a dir que

s’implantaria però sempre que anés lligada a tenir un nou REB,

un nou règim específic a les Balears. Vostè en premsa el mes

d’agost ja ni tan sols no va parlar de la tarifa plana, sinó

d’alternatives per haver de pagar el percentatge de les tarifes

com a subvenció al resident. M’ho podria explicar amb més

detall? També m’agradaria que m’aclarís quan pensa convocar

el comitè de rutes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Pel que fa al tema del tren de Llevant i a causa de les seves

declaracions d’avui matí que m’ha fet sobre la deixadesa de

funcions de l’anterior govern, li vull dir el següent, i em sap

molt de greu, Sr. Conseller, però en aquest cas ha faltat a la

veritat, i li explicaré el perquè. Vostè ha llegit el conveni que

va firmar el govern del segon pacte de progrés? A mi em

sembla que no, si més no, no ho ha volgut dir davant el Ple. Li

puc dir que aquell conveni era una falAlàcia, molt de fum i una

mera declaració d’intencions. El conveni ferroviari establia que

l’Estat finançaria inversions de fins a 443 milions d’euros, que

prèviament havia de pagar el Govern de les Illes Balears, i una

vegada pagades l’Estat ho reintegraria. Mai, Sr. Conseller, la

comunitat autònoma no va fer front a aquests pagaments. A més

a més li diré una altra cosa: prèviament a aprovar-se aquestes

inversions en una comissió mixta on mai no es varen poder

votar aquestes inversions per part de la comunitat autònoma ni

de l’Estat durant el govern del Sr. Zapatero, per aquest motiu

vau fer el que vau fer durant el segon pacte de progrés, vau

licitar sense tenir doblers, vau expropiar sense tenir doblers i

vau comprar vagons sense tenir doblers.

Pel que fa al transport terrestre, i com que no m’ha

contestat, aprofit la compareixença per demanar-li en què

consistirà aquest pla de xoc contra els taxis pirata que va

anunciar a Eivissa. 

Tenia alguna cosa preparada en tema d’energies renovables,

però pel que ha dit al principi no..., és una altra comissió; idò

ho deixaré a part.

En matèria d’habitatge, també va anunciar que es posaria en

contacte amb entitats financeres perquè cessessin temporalment

els habitatges al Govern per a persones sense recursos. Ja ha

mantingut reunions amb les diferents entitats? Tenen pensat

algun pla contra desnonaments? I que pensa fer amb

l’Europan? Pel que fa a les ajudes del Pla estatal d’habitatge,

pensa el Govern de les Illes Balears cofinançar-les?, en quin

percentatge? Aquestes són preguntes que jo li he fet per escrit

i que encara esper alguna contestació.

Pel que fa al tema de ports, clar que tothom es queixa. És

que no ho sabeu, és que veníem d’una situació que era de crisi

total, i el govern de José Ramón Bauzá va fer el que va fer

perquè no tenia més opcions, i ja ens hagués agradat, ja ens

hagués agradat, però respecte d’allò dels ducs d’alba, que avui

ha contestat, avui matí, el que ha dit sobre la punyalada aquesta

crec que està molt equivocat. Tornam al segon pacte de

progrés, que va donar molt de si: el dic de Son Blanc es va fer

perquè el pacte de govern d’esquerres a Menorca va decidir

fer-ho allà, sabent que ni el lloc ni l’orientació ni la mida eren

adequats; de fet el dic va ser la major obra faraònica a nivell

portuari. Com que va ser una caparrudesa del pacte de Menorca

i van veure que era un nyapet, el Govern va encarregar a una

consultora -no sé si ho sabia-, Europrincipia, sobre com es

podia arreglar el desastre. La conclusió a què es va arribar és

que havien de fer set ducs d’alba amb un cost de 9 milions.

Clar, quan el Govern del PP va arribar i es troba aquesta

situació crítica, vostè, com he dit abans, s’ha queixat que tenen

falta de pressupost, però és que nosaltres estàvem molt pitjor;

si en anteriors legislatures el pressupost de ports en

infraestructures era de 5 milions d’euros vam passar a zero en

el 2012; sap per què?, nosaltres havíem d’aprovar un pla

d’equilibri, que Elena Salgado ens el va aprovar, i que el

Govern del segon pacte el va presentar quatre vegades i cap ni

una. En canvi amb el Govern del PP sí que ho va fer. Gràcies

a la nostra gestió vam incrementar un 50% en ingressos, és a

dir, 7 milions d’euros, i es va reduir un 40% en despesa, i per

aquest motiu...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, ha acabat el seu temps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Deixi’m... una línia. Amb aquests ingressos propis vam

poder començar a fer els tràmits corresponents per tal de licitar

els ducs d’alba.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás. Té deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, gracias por venir, Sr.

Conseller. Yo casi voy a empezar por orden inverso, por orden

inverso al que usted ha decido empezar, y voy a comenzar por

el transporte y la movilidad. Y la primera pregunta que le

quería hacer es si usted considera, sobre todo por los..., voy a

hablar un poco bastante aquí de agravios comparativos que

sufren las islas, tanto Menorca e Ibiza, con respecto a las

inversiones que tiene Mallorca, en este caso el de transporte,
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todas las inversiones millonarias que se están haciendo en

Mallorca, y sin embargo las dotaciones de las competencias de

transporte que tienen las islas de Ibiza y de Menorca son

infinitamente inferiores, de tal forma que usted ha anunciado

como un gran logro que para el año que viene se dotarán

únicamente 450.000 euros. Eso es prácticamente tres veces

menos de lo que se había conseguido hace dos legislaturas, y es

superior a lo que se consiguió en la legislatura pasada, pero a

todas luces insuficiente.

Por otro lado me gustaría saber también su opinión, y si va

a hacer algo al respecto su conselleria, sobre los amaños de

precios del transporte marítimo y de las líneas marítimas que ya

fueron sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado y de

la Competencia por amaño de tarifas, y que, bueno, después de

una sentencia del Tribunal Superior pues fueron anuladas, pero

no tanto porque se había demostrado, que sí que se había

demostrado, esa connivencia entre las empresas marítimas para

amañar los precios, sino por aspectos procedimentales. Es saber

si su conselleria tiene previsto continuar indagando esas

prácticas de las compañías marítimas.

Con respecto también a movilidad y a carreteras, en este

caso de Ibiza, ¿qué plazo se ha marcado, si es que se ha

marcado algún plazo, su conselleria para trasladar de una vez

por todas las tierras extraídas de los túneles de las autopistas de

Ibiza y que todavía están depositadas en los terrenos que el

grupo de empresas Matutes tiene destinados a un proyecto de

campo de golf? Es un asunto que lleva coleando varias

legislaturas y ni un gobierno de un partido ni un gobierno de

otro han conseguido realizarlo, cuando ya hay sentencias

judiciales que dicen que esas tierras han de movilizarse y ser

destinadas al sitio que les correspondía originalmente y no al

beneficio de un grupo de empresas.

Respecto..., ya que estamos en esa zona de Ibiza, me

gustaría saber, a este grupo parlamentario, si tiene alguna

posición su conselleria con respecto al proyecto y a todas las

demandas de ese grupo de empresas -otra vez empresas

Matutes- respecto al proyecto llamado EiviVegas y qué criterio

mantendrá esa conselleria ante las posibles peticiones que ese

grupo de empresas ha hecho y tenga pensado hacer en el futuro

sobre ese proyecto, también, ¿no?

Bien, eso en cuanto a..., a movilidad. En cuanto a empresa,

perdón, a vivienda, me parece muy bien la postura de intentar

frenar desahucios. Me gustaría saber también qué tipo de

medidas tiene pensado como administración para parar

desahucios, a parte de lo que puede ser, indudablemente,

financiar la cuota de una hipoteca, porque si no es muy difícil

parar un desahucio. O sea, cuando dice detener los desahucios,

a ver qué tipo de medidas, a qué medidas se refiere para poder

llevarlo a cabo. Yo encantado de que eso se pueda producir.

Está bien el alquiler social, y nos parece correcto el 30% del

ingreso de una familia para considerarlo como que es el límite

de lo que puede destinar a un alquiler social. Me gustaría que

tomase en cuenta o en consideración su conselleria la opción

de, en lugar de consumir más territorio para construir viviendas

de alquiler social, la posibilidad de que además de que los

bancos cedan pisos que tienen excedentes, bueno, de casas

abandonadas, de desahucios, de operaciones financieras fallidas

hipotecarias, los bancos, hay también muchas viviendas que

están infrautilizadas porque no están rehabilitadas, y los bancos

también tienen muchos excedentes que pueden poner a

disposición de la administración con una venta a un precio

inferior del mercado, y entonces de esa forma lo que se

consigue es tener muchos pisos de una forma esponjada sin que

una vivienda de alquiler social o un bloque de alquiler social

tenga que convertirse en un gueto, es decir, se consigue que

haya pisos dispersos en los diferentes territorios sin consumir

territorio, a su vez, porque no hace falta construir, y se utilizan

ya instalaciones habitacionales que ya existen, ¿no?

El IBAVI tiene una implantación que es nula en las islas.

Entonces tanto en Ibiza, Formentera, como Menorca la

implantación del IBAVI es nula y a ver qué tiene pensado hacer

al respecto.

Otro colectivo que también está muy necesitado y nos

gustaría que la conselleria lo tuviese en consideración,

independientemente de que un desahucio vaya provocado por

situaciones económicas, el colectivo que necesita también de

una forma urgente pisos de alquiler social es el colectivo de las

mujeres maltratadas, porque la temporalidad de estancia en los

pisos de protección social de los ayuntamientos es muy limitada

y entonces llega un momento que se ven en la disyuntiva de que

no tienen solución habitacional y al final pueden llegar a...,

bueno, sobre todo por el mantenimiento de la familia y el estar

cerca de los niños, incluso a volver con la persona o la pareja

que la maltrata. Nos gustaría que tomasen en consideración ese

colectivo con especial interés.

Bien, respecto a territorio, en la pasada legislatura

colectivos ecologistas y sociedad en general promovieron una

iniciativa legislativa popular para protección del territorio de la

que su grupo parlamentario, estando en la oposición, estaba de

acuerdo, e hizo declaraciones incluso en sede parlamentaria;

comentaba y declaraba que era de necesaria y de urgente

aplicación. Me gustaría saber, si era de urgente aplicación hace

año y medio, si ha tomado alguna medida para que esa ILP sea

aprobada ya, porque si era urgente hace año y medio ahora

pues lo es mucho más.

Respecto a las modificaciones y los artículos

desreguladores de las leyes del suelo, turística, agraria y de

comercio, está bien, está bien que se extraigan y se deroguen

los que sean necesarios. Nos gustaría saber también si tiene

prevista alguna modificación de aspectos que no tienen que ver

con el territorio y cómo se protocolizaría en esas leyes, en

concreto en la agraria. Y respecto también a la protección

efectiva del territorio, en concreto en Ibiza, que usted es

consciente que hay un agravio comparativo importante respecto

a las otras islas porque está mucho más desprotegida en las

mismas zonas LIC que el resto de las islas, a ver si tiene alguna

intención de equipararla al resto de las islas.

Y por último, y ya para finalizar, si tiene alguna idea de lo

que..., o alguna medida a adoptar respecto a la última

urbanización que..., o la primera que se va a hacer en Benirràs,

en la cala de Benirràs en Ibiza, y que, bueno, ha sido objeto de

una sentencia reciente del Tribunal Superior.

Nada más, muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà.

Té deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Voldria donar la benvinguda al conseller i a tot el

seu equip. Estic agraïda per la informació que ens ha

proporcionat, i també esperançada pels canvis que ens ha

anunciat i que vénen a complir els acords de governabilitat

pactats fa dos mesos i que veig que s’han posat vostès com a

programa de govern. Per tant, com li dic, estic esperançada i

també molt ilAlusionada.

Com que vostè mateix s’ha ofert a completar la informació

que ens ha proporcionat, amb la seva informació i així mateix

amb la intenció d’indicar-li algunes observacions des de MÉS

per Mallorca sobre les polítiques i accions que pensa vostè

emprendre des de la seva conselleria, li volia fer una sèrie

d’indicacions, d’observacions. Pel que fa a la revisió dels

elements desreguladors de diferents lleis adoptades l’anterior

legislatura, vostè ja ens ha dit que han començat a fer-hi feina;

jo he entès que estan preparant vostès un paquet legislatiu, i el

que m’agradaria saber és si han previst vostès un calendari de

feina, si estan pensant en mesures cautelars. Des de MÉS per

Mallorca pensam que és molt necessària la seguretat jurídica,

que, bé, el Partit Popular durant quatre anys se n’ha omplert la

boca, amb aquest terme, però el que podem veure, segurament,

amb aquesta anàlisi que facin vostès, és que realment aquesta

seguretat jurídica no ha existit. I en qualsevol cas els agrairia

que facin tot el possible per evitar projectes polèmics que

puguin pensar-se ja en aquests moments precisament amb

aquest anunci de mesures.

Pel que fa a mobilitat, bé, avui matí vostè ja ha aclarit de

forma expressa que és prioritària l’electrificació; pel que fa al

tren fins a Artà també ha afirmat que el Govern no abandona

cap projecte. Nosaltres des de MÉS per Mallorca, per

descomptat, li donam suport, el que passa és que nosaltres

insistim en la reclamació per la via judicial, ja que així no

només nosaltres ho duim al programa sinó també als acords de

governabilitat així es va pactar. Per tant l’animam, a vostè i a

la seva conselleria, a explorar aquesta via, ja que vostè mateix

ha dit que pensen ser molt més actius en la reclamació de les

inversions estatutàries, i és per això que li insistim, si m’ho

permet, en aquest punt.

I pel que fa al transport públic per carretera, vostè ha

comentat que s’ha reunit amb les distintes administracions

competents en aquesta matèria, i el que voldria saber és si ja

s’ha reunit amb la Plataforma d’usuaris, o amb les associacions

d’usuaris del tren públic, perquè ens consta que hi ha moltes

queixes, ara mateix, del transport públic a Valldemossa, ens

estan arribant queixes, i voldríem saber si té alguna iniciativa

o si li han traslladat alguna proposta. I precisament en matèria

de transport públic per carretera segurament vostès tenen en

compte que l’any 2017 està prevista la revisió de les

concessions; nosaltres des de MÉS per Mallorca consideram

que seria un bon moment per revisar les condicions del

transport públic, impulsar canvis en els reglamentes, els canvis

que facin falta, amb la idea de garantir el dret dels usuaris a un

transport públic i de qualitat. Per tant els encoratjam a fer

aquestes modificacions i que tenguin en ment aquesta data.

Pel que fa als ports i als aeroports, bé, en primer lloc en els

ports esperam que millori la coordinació entre els ports de les

Illes de competència autonòmica i l’Autoritat Portuària, de

competència estatal. Ens congratulam que no es prevegin noves

instalAlacions portuàries esportives ni ampliacions, i el que

m’agradaria saber és si està previst també modificar la Llei de

ports per evitar la desregularització que afecta a altres lleis

adoptades durant la legislatura anterior. I també respecte del

ports que encara queden de gestió pública, què quedarà amb la

privatització que el PP volia dur endavant?

Pel que fa als aeroports, nosaltres també som partidaris de

reclamar la cogestió, aspiram a la cogestió, però pensam que no

basta aquesta intenció, i voldríem que es demostràs activament

que es reclama i que s’està fent feina per aquesta cogestió. Pel

que fa a la privatització d’AENA, també ens agradaria saber

què pensa fer la seva conselleria perquè el ministeri entengui

que aquest govern i aquesta comunitat no estan d’acord amb la

privatització que es va dur a terme, perquè afecta un servei

públic fonamental, i de quina manera ho pensen fer arribar al

Govern central.

I, finalment, habitatge. Bé, en els acords de governabilitat

hi havia tota una sèrie de punts que vostè ha anat esmentant: la

Llei d’habitatge, la promoció del lloguer social...; a mi també,

com el company de Podem, m’agradaria que pogués concretar

una mica més les mesures que estan vostès plantejant per evitar

els desnonaments. Després, pel que fa al lloguer social també,

si ho pogués concretar una mica més. I després vull recordar-li

que en els acords de governabilitat també hi havia una mesura

sobre l’impuls de l’eficiència energètica, tant en la construcció

d’habitatges com en la rehabilitació d’habitatges, més que res

per si podria concretar alguna mesura que estiguin plantejant

vostès.

Només són aquestes observacions. En qualsevol cas, des de

MÉS per Mallorca l’animam a treballar, a vostè i al seu equip,

per complir tots els seus objectius, i ens oferim per estar al seu

costat, especialment a l’hora d’aprovar els pressupostos, perquè

pugui donar compliment a tots aquests objectius que s’han

posat vostès com a programa de govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Donam la benvinguda al

conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen. Aquí ja s’han dit

moltes coses i per tant intentaré no ser reiteratiu sobre algunes

qüestions que ja se li han plantejat i que vostè ha de contestar

tot seguit.
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Certament vostè ha dit que era una certa tradició, toca, una

compareixença amb les directrius general de la seva

conselleria, i també és una certa tradició que ens quedem amb

una certa indefinició, i la veritat és que la seva intervenció ha

estat molt general, i ha concretat molt poc i ha anat molt poc al

detall, i a nosaltres ens agradaria entrar en alguns detalls que

ens agradaria que, si pogués ser, ens aclarís. 

En relació amb aquesta futura modificació de la Llei del sòl,

nosaltres no ens centrarem en el tema de les construccions

ilAlegals perquè avui en dia ens pareix absolutament anecdòtic,

qui s’hi ha volgut acollir s’hi ha acollit i els que queden per

acollir-s’hi seran tres, quatre?, ens pareix que perdre el temps

en aquesta qüestió és absolutament inútil, ens pareix que no té

cap sentit ni un perdre el temps en aquest tema. Sí ens interessa

si aquesta possible reforma de la Llei del sòl anirà en la línia de

fer més àgils les tramitacions administratives, perquè això ens

preocupa molt, i això és un tema molt de procediment, que està

molt relacionat amb el contingut de la Llei del sòl, perquè ja

sap que a vegades la gent parla de la Llei del sòl com si aquesta

llei del sòl fes algun tipus de protecció o entràs en qüestions

d’aquestes que, com bé sap vostè, no és el cas. Nosaltres som

conscients que a les Illes Balears hi ha un problema, i aquest

problema és que els plans generals i les normes subsidiàries, és

a dir, els planejaments generals dels diferents municipis no

estan modernitzats, no són moderns, no estan al dia, han quedat

molt antiquats, alguns molt, molt antiquats, i això està en

relació amb les enormes dificultats que té un ajuntament per fer

una revisió, per fer una adaptació d’aquest planejament general.

Nosaltres voldríem que aquesta modificació incidís a intentar

donar facilitats perquè els ajuntaments poguessin fer

planificació, perquè el que està passant és que la planificació

s’està fossilitzant, i això és una realitat que crec que hem de

tenir molt present.

I en relació amb aquesta qüestió ens preocupa el contingut

d’aquesta incerta llei del paisatge, perquè si aquesta llei del

paisatge el que ha de venir és encara a complicar més aquestes

tramitacions ja de per si molt complicades, no sé si serà una

bona notícia o no serà una bona notícia. Això, evidentment,

dependrà del contingut, que en aquest moment som incapaços

de saber quin serà.

Vostè m’ha semblat que venia a dir que tota aquesta

normativa dispersa sectorial, evidentment territorial, que jo puc

coincidir des d’un punt de vista teòric que està distorsionant la

idea de l’ordenació del territori i està distorsionant la idea del

pla, perquè evidentment se li estan afegint possibilitats

edificatòries i possibilitats de fer coses que estaven fora d’una

ordenació general sencera, ben pensada, planificada, de la

ciutat o del poble, dic que he cregut entendre que vostè deia

que o es derogarien o s’incorporarien a la Llei del sòl, això és

el que m’ha semblat entendre. Però, clar, a nosaltres el que ens

interessaria saber és concretament quins canvis o quines

derogacions vol fer. Per exemple: la possibilitat de fer canvis

d’usos que preveu la Llei de turisme, serà derogada?, serà

incorporada a la Llei del sòl?; la possibilitat d’ampliacions

d’establiments turístics entre un 10% i un 20% que preveu la

Llei de turisme, que vull recordar que aquesta possibilitat ja

venia de la legislatura anterior del pacte, aquesta possibilitat,

serà derogada?, serà incorporada a la Llei del sòl? Són

qüestions evidentment concretes, però molt importants, molt

importants per a la seguretat jurídica i molt important per

encarar el futur d’inversions i de modernitzacions de la

principal indústria del país.

No ens ha dit res sobre si es planteja o no, jo li ho deman,

si es planteja o no modificar la Llei de sòl rústic i si es planteja

o no modificar el decret d’alzinars perquè tots sabem que hi ha

algunes incorreccions en aquests decrets d’alzinars i que hi ha

hagut molts de sectors de l’esquerra que han reclamat una

modificació de la Llei de sòl rústic. Per tant, ens agradaria que

ens indicàs si pensa introduir aquestes qüestions a l’agenda

política i a l’agenda jurídica d’aquesta legislatura.

En relació amb els transports també ens agradaria que ens

digués si forma part de les seves pretensions el tren d’Alcúdia,

perquè vostè ens ha parlat del tren de Llevant, ens ha parlat de

l’electrificació, en la qual evidentment nosaltres estam d’acord

que és la prioritat número u, però no ens ha dit res del tren

d’Alcúdia. El tren d’Alcúdia, en un moment determinat era

molt important dur el tren de Sa Pobla a Alcúdia, però ara veig

que ha desaparegut del mapa, Alcúdia continua existint i bé, ja

sé que tot això està subjecte a una previsió pressupostària i al

conveni amb Madrid, tot això ja ho sé i evidentment no serà

immediat, només dic si forma part de la reivindicacions que

vostès plantejaran en aquesta negociació amb Madrid, en

aquest conveni ferroviari, etc.

El mateix li dic del rescat del túnel de Sóller, també

nosaltres defensam que el Govern de les Illes Balears

conjuntament amb el Consell Insular de Mallorca haurien de fer

front al rescat d’aquesta infraestructura.

En relació amb Ports i Aeroports, ens agradaria saber si la

seva conselleria, ja sé que no és la seva competència, però

vostès aniran a Madrid a negociar, si plantegen un canvi en el

sistema dels descomptes de residents, del 50% dels bitllets

d’avió. Ja sap que això és una qüestió controvertida, però diuen

que per ventura amb la mateixa quantia econòmica seria molt

més eficient que hi hagués una tarifa fixa i que no hi hagués un

percentatge perquè si no, amb els percentatges, les companyies

el que fan és pujar els preus. M’agradaria saber si el

plantejament del Govern serà un canvi d’aquest sistema i així

es traslladarà a Madrid.

També m’agradaria, i avui matí ha sortit al plenari, que ens

digués si la seva conselleria serà reivindicativa amb el traspàs

de les competències dels ports i de les instalAlacions nàutiques

situades en ports de l’Estat, en ports que actualment són

titularitat d’Autoritat Portuària, perquè també sap perfectament

que aquesta és una de les nostres peticions, una de les nostres

pretensions és que es produís la transferència d’aquesta

competència.

Finalment, lògicament li donam suport en el tema de la

cogestió. Ens sembla un escàndol el tema d’AENA, ens sembla

que aquesta situació s’ha d’acabar i que no pot ser que

continuem tenint les principals infraestructures que no estan al

servei del país sinó al compte de resultats d’una empresa

estatal.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Gràcies, conseller i equip, per la seva

assistència. Bé, seré breu, l’avantatge de rallar de les darreres

és que la gent ja ha demanat molta cosa. Hi ha dos temes

bàsicament i n’hem parlat en alguna ocasió que m’interessen i

és saber com està el traspàs de l’antiga estació marítima de

Ciutadella i després també em preocupa el tema de les obres de

la carretera general i la possibilitat de fer alguna auditoria o no,

que també ho havien comentat en el seu moment.

Simplement era això, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt

té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bones tardes a tothom, vull donar la

benvinguda al conseller per la seva primera intervenció agrair-li

l’explicació que ens ha donat i també donar la benvinguda i

l’enhorabona al seu equip que comencen una nova etapa i als

quals desig molt de coratge i molta feina perquè segur que...,

bé, ja veieu que aquí tots demanam molts de resultats i des de

Formentera no són menys en aquest sentit.

Dit això, jo el vull felicitar per la manifestació que ha fet

respecte de la seva intenció de modificar la Llei del sòl, la Llei

agrària, la llei turística, la Llei de mines, tot un conjunt de lleis

que són un absolut despropòsit i una vergonya per aquesta

comunitat per la manera en què s’han utilitzat de forma

perversa unes lleis que no tenen res a veure amb l’ordenació del

territori i que s’han utilitzat per ficar-hi -i ho dic així de clar,

per ficar-hi- per part del PP mesures que són absolutament

desproporcionades i que al cap i a la fi no tenen altre objecte

que permetre urbanitzar en llocs on no es podia, i li pos un

exemple molt senzill: la nova llei agrària permet acampar a

Formentera quan l’illa de Formentera té prohibit acampar. Per

tant, aquest és només un dels despropòsits que esper que vostè

amb la seva feina i el seu equip puguin arreglar.

Per altra banda, m’agrada sentir, m’agrada escoltar que hi

ha un projecte ambiciós, que hi ha intenció d’aprovar una llei

del paisatge, crec que el paisatge és un dels elements

patrimonials immaterials més importants que tenim a les Illes

Balears i que fins ara ha estat absolutament menyspreat,

ignorat. Per tant, els donaré suport en aquesta iniciativa i esper

que siguin ambiciosos.

De la mateixa manera, també ha parlat de llei de mobilitat

sostenible i de llei de l’habitatge i també en aquest sentit li

donarem suport i farem les aportacions que calguin perquè

aquestes lleis s’aprovin d’una manera correcta i profitosa per

a tota la comunitat.

He de dir també que en matèria de transport terrestre em

preocupa especialment un assumpte, crec que..., ja els avanç

que serà una constant d’aquesta diputada i serà una constant de

Gent per Formentera en la feina que faci per als ciutadans i

ciutadanes de l’illa de Formentera en aquest parlament, el fet de

recordar en tot moment que quan sobre la taula s’estiguin

plantejant projectes, macroprojectes, que es tracti d’inversions

multimilionàries anàlegs al que ha pogut ser Palma Arena, al

que ha pogut ser metro de Palma o al que ha pogut ser Palau de

Congressos, Gent per Formentera ho analitzarà amb lupa si és

necessari.

Evidentment, no qüestionarem ni la necessitat, ni el dret, ni

la legitimitat de cap dels ciutadans de l’illa de Mallorca a

reivindicar el seu tren ni a Alcúdia, ni a Artà ni a cap altre

indret, tot el contrari, estan legitimats i els respectarem, però,

si atesa la situació crítica econòmica que té aquest govern, el

que es planteja ara és com una prioritat engegar projectes que

no està clar d’on es trauran els fons, ja els dic que des de Gent

per Formentera es demanarà un estudi econòmic financer i

s’analitzarà al més mínim cèntim quina és la demanda real

d’usuaris i si aquestes instalAlacions s’amortitzaran i si realment

té sentit portar-les a terme, sobretot -ja els dic- perquè els

ciutadans de Formentera no van en metro i l’han pagat, perquè

no aniran al Palau de Congressos ni podran aprofitar-se’n els

seus hotelers i l’han pagat i l’estan pagant i el mateix amb el

Palma Arena i, per tant, això no ho consentirem.

També els he de dir una altra cosa respecte de l’IBAVI, és

una preocupació importantíssima a la ciutadania de Formentera

m’atreviria a dir que dins les tres principals preocupacions que

tenen els ciutadans de Formentera avui hi ha accés a

l’habitatge, molta gent que treballa a Formentera ha anat a

viure a Eivissa perquè és impossible aconseguir un allotjament

a Formentera, un habitatge digne i, per tant, tot i que és cert que

no tenim una problemàtica tan específica centrada en

desnonaments, sí que tenim una problemàtica de manca

d’habitatge; i per això demanaria al Sr. Conseller que, si no pot

ser avui, però sí més endavant i com més prest millor, vagi

concretant exactament quina reconversió vol fer a l’IBAVI

perquè des de Formentera volem, bé mitjançant convenis o bé

mitjançant altres fórmules, que l’IBAVI tengui presència a

Formentera, que contribueixi a generar una bossa de lloguers

que faciliti aquests serveis a la ciutadania i que els nostres

ciutadans se sentin representats per aquesta institució. 

Ja per acabar, només vull dir que en matèria de transport

marítim m’hagués agradat molt ,Sr. Conseller, que tingués en

compte -i ho duim també al nostre pacte-que des de l’illa de

Formentera, duim esperant massa temps un decret de transport

marítim que reguli freqüències mínimes i horaris entre la línia

Eivissa i Formentera i duim també molt de temps esperant -i

crec que de forma injusta- la declaració d’interès general del

transport marítim entre l’illa de Formentera i la península.

Esper que aquesta sigui la legislatura o el mandat en què

aquestes dues qüestions es resolguin i que hi hagi realment una

veritable voluntat política per fer-ho, perquè si no és així ja els

dic que tendran una... una oposició en aquest sentit concret

molt important per part de la nostra illa i de la diputada que la

representa.
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Ja per acabar, també en transport marítim, supòs que estic

esgotant el meu temps, només vull dir que hi ha un assumpte

que queda pendent i que ens preocupa moltíssim i és que els

immigrants o residents de l’illa de Formentera, perdó, que són

extra comunitaris no tenen dret al mateix percentatge de

descompte de transport marítim que la resta de residents, i això

és realment una injustícia tremenda i crec que s’hi ha de

treballar des del moment zero perquè no hi hagi ciutadans de

primera i ciutadans de segona a l’illa de Formentera, ja que tots

som exactament iguals a l’hora de pagar els nostres impostos.

Per tant, dit tot això, vull agrair-li sincerament l’exposició

que ens ha fet, serem lleials, serem colAlaboradors, farem

propostes i de la mateixa manera serem exigents perquè

Formentera ja du quatre anys d’abandonament i no se’n pot

permetre cap altre més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res, vull donar la benvinguda

al conseller i al seu equip, una benvinguda que estic convençut

que simplement és un gest de cortesia parlamentària perquè

sempre quan venia un conseller en aquesta comissió -vostè i jo

hem compartit oposició en aquesta comissió-, quasi, quasi

traíem la fanfàrria per celebrar que arribava a la fi un conseller

a comparèixer aquí. Crec que ara no farà falta donar-li la

benvinguda perquè vostè, com que vindrà, n’estic convençut,

molt sovint, perquè ja li hem demanat que ho faci, no farà falta

treure ni trompetes ni tambors per celebrar-ho.

Li han demanat que sigui un conseller transparent i jo també

li ho deman, que sigui un conseller transparent, així passarem

de tenir un conseller invisible a un de transparent que és un

gran avanç, fins ara en teníem un d’invisible, i invisible i

transparent no són sinònims, sinó que són ben el contrari i, per

tant, benvingut sigui, conseller transparent. I també li han

demanat que contesti les preguntes, jo li deman per favor que

contesti les preguntes, Sr. Conseller, pot començar per

contestar les que va deixar sense contestar el seu antecessor. 

Recordem que aquí teníem sessions maratonianes quan el

Reglament del Parlament obligava el conseller a comparèixer

perquè s’havia negat durant sis mesos seguits a no contestar les

preguntes que li feia l’oposició. Per tant, comenci per contestar

les que el Sr. Company va deixar oblidades dins un calaix i

després contesti, Sr. Conseller, les que li facin els diputats de

l’oposició en aquesta cambra a partir d’ara, i així ens

estalviarem també que vostè hagi de venir a comparèixer per

banalitats com la que va passar massa vegades amb el Sr.

Company, perquè les preguntes no eren banals, però les

respostes sí que eren banals habitualment.

Territori, a la primera sessió d’aquesta comissió i ja hem

sentit la sacrosanta ensenya del Partit Popular: seguretat

jurídica, i com sempre hem lligat el concepte de seguretat

jurídica amb la legalització de les ilAlegalitats que és el que

sempre sol acabar passant que quan parlam d’inseguretat

jurídica és per obrir la porta a legalitzar aquells que han comès

les ilAlegalitats en aquest sant país.

I no només això, sinó que hem sentit avui..., hem parlat molt

de nova política i estic convençut que la nova política, no seré

si ho serà o no, però sí que serà una política diferent, almanco

una política diferent en política legislativa d’ordenació del

territori, perquè hem vist en aquest mateix parlament, avui matí

algú s’exclamava que després de sis mesos voler modificar una

llei, hem vist com 102 dies després d’aprovar la Llei de

transport terrestre en aquest parlament, 102 dies després, la Llei

de mines modificava la Llei de transport públic terrestre en

aquest parlament i precisament per impedir el que deia la llei,

perquè varen fer una llei molt polida, però després evidentment

la varen.... autocorregir ràpidament perquè la Llei de transports

obligava a fer un estudi de viabilitat a les grans infraestructures,

evidentment això a través de la Llei de mines es va suprimir per

poder seguir fent grans infraestructures si era necessari sense

haver-hi estudis de viabilitat econòmica, 102 dies després, és

a dir que... i no és un error, sinó un canvi substancial. I és que

al final la seguretat jurídica sempre acaba anant a parar allà

mateix: desregulació i després acabam exclamant que la

desregulació algú l’ha d’acabar pagant protegint allò que havia

estat desregulat, i això té conseqüències econòmiques per a la

comunitat, però és clar, quan la víctima... el culpable es fa

passar per víctima sempre acabam parlant de seguretat jurídica,

i el Partit Popular massa vegades en aquesta comunitat amb les

seves desregulacions després s’ha esquinçat les vestidures quan

el que ha fet ha estat ser el culpable i no ser víctima de les

polítiques territorials.

Habitatge, ja hem parlat de si dotarà, si pensa pagar, posar

els recursos el Govern al Pla estatal de l’habitatge. M’agradaria

que m’ho apuntés, jo li donaré algunes xifres, Pla estatal de

l’habitatge són 13 milions..., són 2.311 milions en quatre anys

dels quals si tot va bé, que no hi anirà, perquè evidentment la

Conselleria d’Habitatge fins ara no havia certificat cap actuació

pràcticament en aquestes illes, si tot va bé arribarien

13.526.688 euros de 2.311 en quatre anys, set vegades menys

que Castella-La Manxa que n’ha rebut 29 anuals de mitjana.

Per tant, contesti’m sobre el finançament d’habitatges, Sr.

Conseller, si té a bé contestar-me, perquè l’IBAVI té només a

Menorca -informació recent- 70 habitatges buits, amb el que

està passant en aquesta comunitat de l’habitatge, IBAVI amb

70 habitatges buits.

Però no només això, sinó que la legislació urbanística que

ha fet el Partit Popular, el Govern del Sr. Bauzá aquests darrers

quatre anys ha fet tot el possible per negar la possibilitat que els

planejaments municipals generessin sòl públic per poder fer

habitatge públic, ha desregulat... i les lleis del Sr. Rajoy també

han desregulat per impedir, perquè els ajuntaments, pocs,

puguin generar sòl públic per poder fer habitatge públic o

infraestructures socials necessàries en aquesta comunitat. És

clar, després és impossible fer polítiques d’habitatge sense sòl

públic i en aquest sentit, passa el que passa en aquesta

comunitat.

I per cert, el Pla estatal de l’habitatge del Sr. Company, Sr.

Conseller, supòs que ho sap, però li ho recordaré per si no ho
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sap, on el va presentar, esper que vostè no el presenti allà

mateix, perquè no el va presentar davant les entitats que lluiten

pels drets de les persones que no tenen habitatge ni davant les

entitats socials que lluiten a favor dels més desvalguts de

l’habitatge, sinó al ColAlegi Oficial d’APIS, el promotors

immobiliaris, allà va anar a explicar el Pla estatal de

l’habitatge, als APIS, a les persones que es preocupen pels

drets dels més desvalguts, evidentment, no va considerar

necessari explicar-los que no pensava fer res en favor seu.

Mobilitat, és sorprenent i me n’alegro molt, Sr. Conseller,

que a la fi tenguem un conseller que vengui al Parlament a

parlar de transport públic i a favor del transport públic, que

quan parla de transport públic no sigui per menysprear el

transport públic, com hem sentit, per ridiculitzar com a quasi

mesquí, com a quasi miserable els usuaris del transport públic

d’aquesta comunitat, és a dir, per una vegada hem sentit parlar

un conseller de transport públic des dels drets dels ciutadans a

disposar d’un transport públic eficient, bé de preu, assequible

i suficient, perquè el transport públic, i més en unes illes com

les nostres, és fonamental no només per garantir la mobilitat

turística, no només per garantir la mobilitat dels treballadors

turístics, sinó sobretot per fer possible que els ciutadans tenguin

dret a accedir a altres drets socials que tenen, perquè sense

transport públic moltes persones no poden accedir a drets

fonamentals i el dret a la mobilitat suficient és un dret que ha

de permetre que els ciutadans accedeixin a la cultura, a la

sanitat, a l’educació, a mil coses més que... estic segur que amb

una bona política de l’habitatge serem més iguals tots davant

l’accessibilitat a aquests drets i estic convençut; el conec i sé

què en pensa, que vostè n’és un ferm partidari i també el conec

i sé que farà tots els esforços possibles per dotar les Illes que

ara estan menystingudes pressupostàriament en transport

públic, dotar-les de suficients recursos pressupostaris dins la

mesura que vostè pugui. Però no només això, sinó que donarà

suport als consells per fer una nova planificació de transport

públic a cadascuna de les illes amb l’horitzó a l’any 2018 en

què tenim un repte important per donar un gran salt de qualitat

al transport públic a través de les noves concessions de

transport per carretera.

En aquest sentit, serà important l’anunci que vostè ha fet,

que és molt..., crec que és molt remarcable, de la Llei de

mobilitat sostenible per dotar aquesta comunitat de la visió de

la..., diguéssim, del transport i de la mobilitat, dels drets de les

persones a poder-se moure en transport públic i també en

transport privat des de l’òptica, diguéssim, de la sostenibilitat

i fins i tot, quan es facin grans planejaments, nous creixements

territorials també es contempli l’òptica del transport com a un

element clau a l’hora de discriminar si és possible o no és

possible permetre, tolerar aquests nous creixements.

Llei de paisatge, llei de mobilitat sostenible són dos

instruments fonamentals per fer un canvi importantíssim en

aquesta comunitat a favor de la sostenibilitat i a favor dels drets

dels ciutadans i els principis d’equitat a l’accés a l’espai públic.

Ha parlat d’integració tarifària, crec que és un instrument

molt necessari i molt útil, i sobretot crec que s’ha de fer feina,

molta feina amb els consells de cara al nou pla director

sectorial de transports, que supòs que és necessari per poder

ordenar bé el transport públic de cara a les futures noves

concessions de transport, que han de ser interpretades no només

des del punt de vista de l’ordenació sinó també del

finançament, perquè fins ara tenim un pla director, que no és

dolent, de transports, que no és dolent, però que a la Sra.

Cabrer, després de donar-li el vistiplau, se li va oblidar de

finançar-lo, i evidentment un pla de transports que només és un

paper que no té finançament acompanyat no serveix

absolutament per a res. És com el Pla estatal de l’habitatge; el

Pla director de transports n’és equivalent. Per tant sé que vostè

farà els suficients esforços per fer açò.

Avui matí hem parlat, i a bastament, vostè, dels 30 euros, de

la tarifa plana de 30 euros. No n’hem de parlar molt, perquè hi

havia presidents que fa quatre anys deien que seria la

legislatura, l’anterior, del transport aeri, sobretot a Menorca i

a Eivissa, i ja hem vist com hem acabat aquesta legislatura que

havia de ser la del transport aeri; ha estat com un año santo

però sense treure cap sant en processó.

EL SR. PRESIDENT:

Se li està acabant el temps, ja.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Un minutet, només, Sr. President. 26 de setembre de 2006,

Diari de Sessions, debat de la comunitat, Sr. Jaume Matas,

tarifa plana, 27,5 euros; reclamava els recursos de descompte

de residents de Madrid per poder ell, el Govern de les Illes

Balears, tirar la tarifa plana endavant. Ara el Sr. Deudero,

després de quatre anys de ser director general, ens diu que açò

és ilAlegal. No és ilAlegal, és legal i a més és necessari, és

necessari i és un instrument que pot servir, i també hauran de

fer grans esforços -estic segur que vostè també ho farà- per

recuperar la gestió pública i per començar a tenir participació

directa en les decisions que afecten no només els aeroports sinó

també els ports, encara dependents ara del Ministeri de Foment,

i en aquest sentit també jo li deman esforços per desenvolupar

la Llei de transport marítim i per recuperar el contracte de

servei públic en el transport marítim entre illes i la península,

perquè massa vegades parlem de transport aeri i ens oblidam de

la necessitat i la importància del transport marítim, a

Formentera, que és fonamental, però també de totes les illes

amb la península, sobretot per garantir el proveïment de

mercaderies.

Res més, Sr. Conseller. Sí, bé, els ducs d’alba; jo crec que

al final serà culpa dels terços de Flandes, ja que era del Duc

d’Alba, que es va fer el port de Ciutadella. Jo record el Sr.

Matas quan el va inaugurar...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...igual és que es va equivocar d’illa i..., però és obra del Sr.

Matas, Sr. Conseller.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Bé, d’entrada gràcies a tots els

portaveus en cada una de les intervencions, unes amb un esperit

més crític i d’altres amb un esperit més constructiu, però en

qualsevol cas per part d’aquest conseller totes dignes de tenir

en compte, i així ho intentarem.

En primer lloc vull agrair al portaveu del Grup Socialista la

seva intervenció; evidentment va en la mateixa línia del que

havia jo anant explicant al llarg d’avui. Som coincidents en

feina parlamentària des de fa molts d’anys, per tant,

discrepàncies, no en tenim; coincidències, totes, i voluntat de

treballar i esperam comptar amb la feina del seu grup per tirar

endavant tota aqueixa feina.

A la representant de Gent per Formentera també vull agrair-

li les seves paraules i dir-li dues coses: li puc assegurar que no

seran aquest conseller ni aquesta conselleria, per la

consideració que tenc cap a Formentera, per l’estima que tenc

cap a Formentera, que treballem per provocar o que d’alguna

manera pugui la nostra feina sentir-se ofesa la ciutadania de

Formentera. Treballarem i tenim intenció de fer-ho

conjuntament, i si ho feim conjuntament difícilment podem

anar en contra de ningú. Aquest és l’objectiu i esper que ho

puguem fer així d’aquí endavant.

Sobre l’IBAVI estam d’acord. La darrera proposta que hi

va haver d’implantar representació de l’IBAVI a altres illes, idò

bé, encara hi havia una delegació per a Eivissa i Formentera;

llavors ja tenim el Consell de Formentera a ple rendiment, i

evidentment des del punt de vista institucional i administratiu

té tot el dret a tenir també la seva representació i que els

ciutadans de Formentera també puguin fer aqueixes gestions

necessàries de qualsevol tràmit a la mateixa illa sense necessitat

de desplaçar-se, i en això ja sap vostè que també hi treballarem.

Al portaveu d’El Pi..., a veure, em parlava de Llei del sòl,

més concreció, em deia. Home, jo li diré que ara, a 60 dies de

presa de possessió, és molt complicat que concretem molt més

el que estam fent, simplement perquè ens hem posat a fer feina,

estam revisant tot allò que ha de ser objecte de modificació des

del nostre punt de vista, i no li càpiga dubte que una vegada

que tenguem el nostre criteri sobre què és allò que creiem

necessari modificar ho posarem també a la seva disposició

perquè ens interessarà l’opinió de tots. Però sí li vull dir un

tema, vostè ha apuntat una qüestió que, miri per on, en aquest

cas ja d’entrada és coincident; una preocupació d’aqueixa

conselleria és efectivament fer cas a una de les reclamacions

que sense excepció tots i cada un dels ajuntaments amb què

hem tengut oportunitat de parlar ens posen damunt la taula, i el

director general de Territori ho sap: tots parlen de la

complicació que suposa la tramitació de planejament, és una

queixa unànime i per tant entenem que és una de les feines que

haurà de recollir la modificació d’aqueixa llei de sòl, i hem de

buscar una fórmula per agilitar. Miri, jo sé molt bé del que

estam parlant, perquè ja ho he comentat en alguna ocasió, a

Eivissa darrerament ho vaig fer: jo vaig ser regidor

d’Urbanisme a l’Ajuntament d’Eivissa; crec que va ser el 2000,

2001, vaig iniciar la revisió del Pla general del municipi; avui,

2015, encara no està en aplicació el nou pla general per

diferents circumstàncies, però totes elles lligades a diferents

dificultats a l’hora de fer front a processos de tramitació.

Això no és assumible. Quan parlam d’una normativa que sol

tenir una vigència de vida de vuit anys hàbils no pot ser que

una revisió en duri dotze, no és aquest l’objectiu que ha de

perseguir la voluntat i la necessitat de posar en via unes normes

urbanístiques. Hem de tenir la capacitat de regular-ho de forma

que els ajuntaments tenguin una capacitat, de manera ràpida, de

poder aprovar i tenir el marc general de quin tipus de municipi

volen, i buscar fórmules per desenvolupar qüestions més

concretes a partir d’aquest document que ja tenguin aprovat i

que representi realment el model de municipi que volen.

Intentarem arribar també a consensos perquè, ja li ho dic,

coincidim en la necessitat de fer front a situacions com aqueixa.

I no es preocupi, ja sabem que hi ha molta normativa. Em

diu si una nova llei, la de paisatge, pot complicar més encara.

No, no, jo crec que intentarem tenir la capacitat suficient per

simplificar la tramitació per un costat i assegurar que el futur

del nostre territori sigui el que toca. Si això ho permetrà,

segurament, una nova llei de paisatge el que ha de fer és

precisament això, garantir que el nostre territori continuarà

essent el tresor que fins ara és, que no servirà per a segons quin

altre..., que no canviarem la cara als nostres boscos, que no

canviarem la cara al nostres sòl rústic, i que regularem també,

perquè no val qualsevol cosa, en sòl urbà, i també la Llei de

paisatge ha de contemplar el sòl urbà. Per tant per aquí anirà la

nostra feina, també.

Sense dubte quan tenguem coses més clares en tema de la

revisió de la Llei de sòl, quan haguem posat en via la Llei de

paisatge, quan tenguem en marxa la revisió de les DOT, també,

per què no?, ens plantejarem la revisió de la resta de la

normativa, vostè n’ha parlat d’algunes, Llei de sòl rústic, per

exemple, i en el seu moment si fos necessari podríem fer-nos un

plantejament de si hi cap o no, si és necessari o no parlar d’un

sol text normatiu unificat. És una idea, no li estic dient que

sigui aquesta la nostra intenció, però en parlarem. Opcions hi

són totes, estan obertes, però crec que val la pena anar passa a

passa consolidant cada un dels temes i no ficar-nos en vuit a la

vegada, perquè potser no treim els vuit i val més ficar-se en tres

i intentar, sí, que surtin tots aquests tres.

Vostè em parla del tren d’Alcúdia. Sí, efectivament, el

conec, vaig tenir l’oportunitat de ser algunes vegades a Alcúdia

parlant amb responsables de l’ajuntament, i li he de dir que, bé,

jo avui matí feia un comentari, el repetiré avui: tenim la

intenció -ho he dit també en la meva intervenció- tenim intenció

de ser reivindicatius en la reclamació d’allò que entenem que

sí correspon a la comunitat autònoma en finançament de tren,

i dins algun d’aquests convenis que estaven signats, que hi

havia compromesos, hi havia aquest tren, també, i també li dic

una cosa: record que aquell tren no va estar exempt de

polèmica, hi havia diferents opcions, diferents alternatives en

el traçat; intentaríem també estalviar-nos aquesta polèmica de

partida, intentaríem, arribat el seu moment, abans de llençar

propostes que llavors generen més problemes i generen debats
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estèrils que només fan retardar l’execució de projectes, que

quan ho facem tenguem una proposta el més consensuada

possible i el més fàcil d’aplicar, també.

Sobre el túnel de Sóller, és una idea que nosaltres també

tenim, i estam ja intentant i estam informant-nos sobre la

possibilitat de plantejar aquest rescat. És una de les opcions que

també s’està treballant des de la Direcció General de Mobilitat.

Sobre el tema dels ports, ports d’interès general, si pensam

reclamar el traspàs, crec que no m’equivoc si dic que vostè i jo

érem diputats quan es va plantejar en el Parlament una

proposta, que a més va sortir per unanimitat, i és cert que

llavors es va deixar dins un calaix i no se’n va tornar a parlar

mai més. Les hemeroteques a vegades comprometen, i aquest

conseller està disposat com a mínim a assumir les feines

reclamades en el seu moment, i ja li dic que també, arribat el

seu moment, intentarem negociar en la mesura del possible

aquest traspàs. Serà complicat, serà difícil, serà modificar

criteris bàsics i fonamentals del Govern de l’Estat, però crec

que val la pena marcar novament aqueixa insularitat, que és el

que defineix les necessitats que té la nostra comunitat

autònoma.

I sobre el tema dels residents, parlàvem d’aquest tema del

50% de descompte. Miri, efectivament, hi ha diferents opcions.

Està clar que l’increment de la subvenció del resident no ha

servit..., a veure, sempre va bé, si demanen 1.000 i dels 1.000

n’has de pagar 500, ja et va bé, però aquí jo crec que no hem de

buscar pagar 500, perquè segurament 500 també és una

exageració, i moltes vegades un preu injust, i el que hem de fer

és no buscar fórmules que permetin als receptors d’aqueixes

subvencions, que són les companyies, incrementar

indiscriminadament els preus perquè a ells els és igual; al final

sobre qui repercuteix negativament aqueixa proposta és sobre

l’usuari, sobre qui necessita utilitzar aquest transport aeri, i és

el que acaba pagant més, i si paga més essent la meitat o essent

sencer no és tan rellevant, és el fet que no és correcte ni és just

el sistema actual. 

I també s’ha comentat per algun altre portaveu, i quan he dit

que no parlàvem d’una proposta de tarifa plana, no és una idea

original; és cert, en el seu moment el govern del Sr. Matas ja va

plantejar aqueixa opció, de fet parlava d’això, de l’opció de 27

euros, no parlava ni tan sols de 30, i ara resulta que el

plantejament del Partit Popular és que estam davant d’una

proposta que és una ilAlegalitat, que és inassumible, que és una

injustícia, que Europa no ho permetrà... Bé, l’únic que

demostren totes aqueixes declaracions de diferents càrrecs del

Partit Popular ara i dels que varen ser càrrecs amb gestió de

govern la passada legislatura és que no hi ha voluntat real

d’arreglar-ho, perquè si no l’únic que fas és que... A més jo no

he vist cap negativa contundent a això, són especulacions,

interpretacions sobre informes que s’han anat fent per part de

responsables del Partit Popular quant a aqueixa impossibilitat

de plantejar la tarifa plana.

Quant a la intervenció de MÉS per Mallorca li he de dir que

evidentment tenim intenció de fer aqueixa feina de revisió de

la millor manera possible, i evidentment una vegada definits

quins són tots aquells articles i aquelles qüestions de les

diferents normatives que estam disposats a revisar, segurament

ens haurem de plantejar alguna fórmula de poder treballar

tranquilAlament en aqueixa modificació, i si això passa per

mesures cautelars també les prendrem, perquè allò que és

necessari s’haurà d’acabar fent.

Sobre el tren, efectivament, ja li he dit, el mateix que he

parlat d’altres qüestions, que farem tot allò que sigui necessari,

arribarem a totes les conseqüències, reclamarem la fórmula que

sigui necessària. Si la judicial és la darrera que ens deixen...,

evidentment no la plantejarem com a primera opció, intentarem

negociar, intentarem convèncer, intentarem fer veure el que és

de justícia, però no descartam cap opció, perquè entenem que

estam reclamant un dret, no estam demanant res que no ens

toqui.

Efectivament algunes línies de transport per carretera sí ens

han fet ja arribar algunes protestes de situacions que no són

noves, que vénen essent habituals i que s’han preocupat de fer-

nos arribar; hem tengut alguna reunió, el director general de

Mobilitat i jo mateix, amb ajuntaments, fins i tot, i ens han fet

arribar queixes de colAlectius d’algunes línies en què el servei

deixa molt que desitjar, i és això el que fa necessari que el

plantejament bàsic ha de ser que posen en ordre allò que tenim.

Jo crec que la gran errada moltes vegades d’una administració

nova és pretendre que el millor que pot fer és plantejar moltes

coses noves; no, perquè quan plantejam moltes coses noves ens

centram en això i ens oblidam de tot el que tenim, i segurament

deixam molta gent tirada i estam prestant uns serveis que són

tercermundistes, i no ho hem de fer, perquè val la pena que

prioritzem la recuperació d’allò que tenim, treballem en la

millora del servei que estam prestant, i a partir d’aquí ens

podem fer nous plantejaments. En aquest cas ja li dic que sí,

hem rebut aqueixes queixes i hi estam treballant per veure com

ho podem modificar.

Vostè em parlava també de l’oportunitat del tema de la

renovació de les concessions 2017. La majoria d’ells són el

2018, seran quasi totes elles, però sí s’han de produir canvis

substancials en els criteris a l’hora d’adjudicar aqueixes

concessions, i crec que -ho ha comentat també el portaveu del

Partit Socialista- la que jo he anunciat com a nova llei de

mobilitat sostenible és una gran oportunitat per establir els

criteris perquè les concessions de transport terrestre siguin

realment allò que es necessita. Tenim l’opció, la coincidència

de la voluntat de tramitar una llei i la necessitat de fer front a

renovació de concessions; aquests dos elements han de ser

claus a l’hora de determinar com volem que sigui el futur del

transport públic per carretera en aqueixes illes, i no li càpiga

dubte que és la nostra intenció fer-ho així.

De privatitzacions no en parlam, d’això no me n’ha sentit

parlar en cap cas ni tenim intenció de parlar-ne. Podem parlar

de millorar gestió, podem parlar de fer moltes coses diferents

de les que es feien abans per rendibilitzar millor allò que tenim,

però no se’ns ha passat pel cap en cap cas parlar de

privatitzacions.

Lloguers socials, em deia vostè que podíem... Miri, i així ja

també contest algunes qüestions sobre el tema de lloguer i

sobre el tema d’habitatge, que també la portaveu del Partit

Popular m’havia parlat de totes aqueixes qüestions. 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 2 / 9 de setembre de 2015 19

 

Nosaltres tenim intenció de buscar fórmules, ja li ho he dit

abans, de negociar bàsicament amb entitats financeres

l’aportació per part d’aquestes de part de l’estoc d’habitatge

que ells tenen, ho hem començat a fer ja i ja estam negociant i

esper que en breu tendrem l’oportunitat..., jo quasi, quasi

m’atreviria a dir que dins aquest mes de setembre d’anunciar

novetats en aquest aspecte, d’anunciar acords, i són acords que

són..., anava a dir curiosos, però no mereixen la paraula

curiosos, són fruit d’una voluntat de fer una política social en

habitatge molt diferent a la que es feia i podrà semblar que ara

quan un parla de contactar amb les entitats financeres no és cap

novetat, però no sent cap novetat en la passada legislatura a

ningú no se li va ocórrer, a ningú. 

No sé si és que no hi havia interès a buscar fórmules

alternatives, si el fet de dir “estam en crisi, no hi ha

finançament”, ja era suficient per justificar la inactivitat en

recuperació de drets de famílies necessitades, si amb això

bastava, no és aquest el nostre punt de vista i perquè vegi un

exemple del que li deia i del que comentàvem, efectivament,

alguna xifra ha comentat també el portaveu del Partit Socialista,

quant a les operacions fetes d’inversió en el Pla d’habitatge

estatal, si feim una comparativa dels dos plans 2009-2012 i

2013-2016 podem veure xifres que són clarament, marquen

clarament la diferència de l’interès que pogués tenir un amb

aquest tema i no, 2009-2012, 25 milions en operacions; 2013-

2016, si es justifiquen totes -si es justifiquen totes- estaríem en

13 milions i mig.

Crec que hi ha una important diferència que marca l’interès

que pugui tenir un i altre. El Partit Popular, què havia fet en

matèria d’habitatge fins ara?, res, quatre anys sense fer

absolutament res, quatre anys sense invertir un sol euro en nova

promoció, quatre anys sense tramitar normativa d’habitatge a

una llei, quatre anys incrementant espectacularment la

morositat de l’IBAVI. Crec que tots aquests fets deixen molt a

les clares que la crítica que ara pugui fer el Partit Popular a la

gestió en matèria d’habitatge està molt allunyada de la realitat

i que hauríem de, simplement, girar el cap enrere i veure què és

el que es feia quan ells tenien l’oportunitat de governar i què és

el que varen fer que va ser absolutament res.

La portaveu de MÉS per Menorca només ha comentat dues

coses i sí, li he de dir que precisament el tema de l’estació

marítima de Ciutadella, jo he comentat avui matí en resposta a

alguna de les preguntes que dilluns que ve seré a Ciutadella i

serà un dels temes que seran objecte de converses i de

negociació amb l’ajuntament, el tema de l’estació marítima de

Ciutadella juntament amb tot el tema dels ducs d’alba famosos.

I el tema de la carretera general, ja he tengut l’oportunitat de

parlar amb el consell en el seu moment i ja hem comentat que

veurem quines opcions tenim de negociació i conjuntament si

es pot fer alguna cosa, coincidirem també en la dificultat

d’aturar segons quines propostes, però no ens quedarem amb el

simple fet que és difícil, no ho intentarem, intentarem,

buscarem fórmules conjuntament a veure si podem adaptar

aquesta infraestructura en allò que realment reclama la

ciutadania de Menorca.

Quant al Sr. Morràs, que ha intervingut per part de Podem,

li he dir que tot allò que sigui necessari per aportar llum a

situacions injustes serà part de la nostra feina, si hem

d’investigar o continuar investigant què està passant amb

aquesta connivència entre les companyies per aplicar uns

determinats preus evitant les reduccions fruit de competència

i no fent-se la guerra entre ells i perjudicant clarament als

usuaris, no tengui cap dubte que ho farem també.

Em parlava de les terres, de les autovies d’Eivissa, un greu

problema, un greu problema que ens hem trobat molts d’anys

després damunt la taula encara i amb què ens hem trobat?, idò

ja amb alguna sentència fins i tot, alguna sentència en contra.

La inactivitat durant aquests quatre anys novament en

aquest tema, deixar aquestes terres dipositades durant tot aquest

temps, fer plantejaments fora de lloc i fora de to en alguns

casos l’únic que han suposat és que l’import de les sancions

que preveuen les mateixes sentències sigui cada dia més elevat,

però va en funció dels dies dipositats i si tenim en compte que

ara s’ha de fer el que hauria d’haver fet la companyia que va fer

les feines en el seu moment, l’empresa, podria suposar, ja que

és resultat d’una sentència, un elevat cost per a aquest govern

fer front a aquestes sentències i, per tant, fer allò que s’hauria

d’haver fet fa bastant de temps i minorant substancialment

aquesta conseqüència econòmica, però farem el que estigui en

les nostres mans i buscarem fórmules que ens permetin, si hi

són, no patir les conseqüències d’aquest desastre de gestió que

es va tenir. Veurem quines són les alternatives que ens queden

després de -repetesc- aquestes dues sentències tenint en compte

que encara queda algun altre contenciós per enmig pendent de

resolució judicial.

Sobre els projectes de les empreses Matutes a l’àrea de

Platja d’En Bossa és una qüestió que ara mateix se’ns escapa,

és un tema que està fonamentalment en mans tant de

l’Ajuntament de Sant Josep en aquest cas com del consell

insular als primers processos i procediments. En funció de la

reacció d’aquestes dues administracions, el Govern es veurà en

l’obligació de tenir algun tipus d’intervenció o no, no

l’avancem de moment perquè tampoc no és qüestió de donar

pistes a ningú i que cadascú faci el seu camí i arribat el moment

cadascú farà la seva feina també en aquest tema.

Estic d’acord amb vostè, quan parlam d’habitatge no ens

hem de plantejar que qualsevol solució és bona, no, hem de

buscar la millor solució i estic d’acord que no hem de crear

guetos, no es tracta de dir “bé, ara vaig a fer tota aquesta

barriada i aquí vaig a concentrar totes aquestes famílies

necessitades, totes aquestes famílies que tenen dificultats per

arribar a finals de mes i que sigui un barri només, únicament i

exclusivament d’això”, no. Hem de buscar fórmules de

redistribuir socialment també als diferents punts, indrets, on

sigui possible totes aquestes necessitats que tenen aquestes

famílies, la millor manera és buscar... tal vegada no un barri

sencer, sinó diferents habitatges de diferents indrets per poder

anar oferint a aquestes persones i a aquestes famílies la

possibilitat d’integrar-se a un bloc amb tota normalitat, no sent

ni tan sols una excepció, sinó essent un més d’aquell bloc i

participant de tot el que es faci en cada moment.

El tema de la representació de l’IBAVI a les diferents illes.

Jo n’he parlat moltes vegades, ja sap vostè que la meva idea és

buscar fórmules de recuperar aquesta representació a les

diferents illes afegint ara també l’illa de Formentera que, com
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he dit abans, crec que també és mereixedora de tenir la seva

pròpia representació.

Què ens hem trobat?, que novament aquesta fastuosa

política d’atenció a l’habitatge de la passada legislatura s’ha

centrat a desmuntar precisament pedra a pedra tot allò que es

vénen muntant per donar assistència al ciutadà. Aquesta teoria

de les retallades i que amb molt menys farem molt més s’ha

demostrat que és una falAlàcia, és una mentida.

Intentarem buscar fórmules i a més ho farem també

treballant conjuntament amb els consells perquè crec que amb

la participació de les dues administracions podem articular

sistemes i fórmules d’aportar als ciutadans aquests serveis que

necessiten a fi que no li sigui tan complicat, igual que parlàvem

dels ajuntaments, les tramitacions farragoses, també hem

d’evitar que als administrats les coses més senzilles que han de

fer els resultin molt, molt, molt complicades. Crec que hem de

buscar fórmules i ho farem -li ho repetesc- conjuntament amb

cadascun dels consells de les diferents illes buscant la millor

alternativa.

I sí, Sr. Borrás, coincidesc amb vostè, la iniciativa

legislativa que era important i que era urgent ho continua sent

i tal i com li vaig comentar, li ho he comentat alguna vegada,

és una de les bases de la feina que a la direcció general tenim

per fer front a la revisió i modificació d’aquesta normativa i

una de les bases que ens han de servir perquè si s’ha de prendre

alguna mesura cautelar també servirà de referència a partir

d’aquesta iniciativa legislativa. Per tant, sí, continua sent un

dels referents importants a tenir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, du prop de trenta minuts.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Estic acabant, si em permet contestaré ja al Grup Popular i

ho donarem per tancat. Li he de dir a la portaveu del grup

popular que la seva arrancada també ha estat tòpica i típica,

vull dir, posar... dir que el que està aportant el conseller, que

esperava molt més, sí, sempre s’esperava més, és molt clar i em

sap mal no estar a l’alçada del que vostè esperava, però

tendrem temps per obrir debats que serviran per saber on es

troba cadascú.

Ha criticat el tema de les respostes a preguntes. A dia d’avui

totes les preguntes parlamentàries del Partit Popular han estat

contestades, les que no hi estan és perquè encara estan dins

termini, en concret moltes de les seves tenien de termini fins

dia 26 de setembre per ser contestades, no em pot recriminar

que no li contest les preguntes quan encara estam dins termini,

passat dia 26 sí li permetré que vengui i em digui que té

preguntes pendents, però mentre no sigui així intentem no

manipular determinada informació, les coses no són així, estan

moltes contestades i les que no ho estan no estan fora de

termini, estan totes dins termini.

Parlàvem sobre el tema de la legalització d’habitatges, que

m’ha semblat que li preocupava prou el tema de la legalització

dins aquesta proposta de modificació que es fa. Miri, el que no

podem fer -i hi estaran d’acords tots- és que si parlam d’unes

xifres entorn a 30.000 habitatges irregulars en aquesta situació

que podrien participar d’aquest procés que va aprovar la Llei

de sòl i ens trobam que de les 30.000 potser en tenim entorn a

700 o 800, és clar que tampoc és que hagi despertat molt

d’interès. Per tant, tampoc no era tan important aquesta

situació, perquè si realment hi hagués hagut molt d’interès

estaríem parlant com a mínim de 15.000, 20.000, segurament,

però no és així, però nosaltres volem ser raonables també des

d’aquest govern i no pretenem..., volem regular per ajudar, no

regular per perjudicar ningú, no legislarem contra ni legislarem

a favor d’uns pocs tampoc.  El nostre interès està a preservar

l’interès general i a partir d’aquí legislarem. Què farem?, idò el

que no podem permetre és que es transmeti per via de llei al

ciutadà que cometre ilAlegalitats acaba tenint un premi, perquè

el que fa aquesta llei de sòl és concedir un premi als infractors,

i això és així. La tramitació que preveu és clarament injusta des

d’aquest punt de vista i això és una de les coses que s’han de

modificar.

Ja li he parlat de la tarifa plana, quan parlàvem de 30 euros,

crec que he contestat també. 

Sobre el tren de Llevant, que vostè també me’n parla, miri,

de tren podríem parlar, podríem parlar sobre què és el que han

fet i el que s’ha deixat de fer i li he de dir que si tan

preocupaven les inversions reals en tren, s’haguessin preocupat

de reclamar també les inversions necessàries, però no ho han

fet, no ho han fet i, sap vostè per un casual quin ha estat el

projecte estrella en temes de tren en la passada legislatura de la

conselleria del Sr. Company?, sap quin va ser?, sí?, no té res a

veure amb el tren, una via verda de 5 milions d’euros. Miri

quina gran aposta en tren ha fet el Partit Popular en la passada

legislatura i amb 5 milions d’euros haguessin pogut fer moltes

coses, eh?, li ho puc assegurar, però no només això, sinó que a

més vostès com que aplicaven aquella política que retallant

treurem més, retallant serà millor no s’aturaven enlloc, entre

altres coses, idò, com que no els feien falta, és clar, no tenien

cap interès a prestar atenció al tren els sobraven empleats i

acomiadaren 24 persones, directament, directament, i no els va

importar mica, és que, a vostès, no els ha importat mai què

passava amb els ciutadans, quines eren les conseqüències de les

seves polítiques i els paguen aquests ciutadans que es varen

trobar al carrer i són ciutadans que varen anar a reclamar, se’n

varen anar a la justícia, i als ciutadans la justícia els ha donat la

raó i ara tenim a la porta de la conselleria i a la porta de Serveis

Ferroviaris 24 persones amb el seu dret, perquè vénen amb una

sentència que diu “senyors, aquests acomiadaments eren

improcedents” i els haurem d’agafar, però com que vostès ho

fan tot així, no només els apartaren, els acomiadaren, sinó que

també amortitzaren fins i tot les places que ocupaven, es varen

encarregar de dificultar el més possible qualsevol opció de

retorn, però jo li puc assegurar que per part d’aquesta

conselleria i de la direcció general atendrem un a un a cadascun

d’aquests 24 treballadors, veurem quines són les seves

propostes, atendrem les seves necessitats i farem tots els

informes necessaris perquè tornin tenir el que els correspon i

allò que vostès els llevaren quan no tocava.

No em parli d’executar projectes -em diu- sense doblers.

Sembla que feim... no sap què, si no feim ni una petitíssima



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 2 / 9 de setembre de 2015 21

 

part d’allò en què vostès són especialistes. Vostès no tenien res

i executaren dos projectes d’autovia a l’illa d’Eivissa que

tragueren del lloc. Vostès no tenien un projecte ni tan sols al

Pla director sectorial de transports i varen executar una

infraestructura de metro ruïnosa, no estava ni tan sols previst al

pla, però vostès l’havien de fer i parlen que nosaltres executam

sense doblers?, li posaré un exemple, si vostè m’ho pot

justificar jo estaré encantat de la vida. Sap per quant es varen

adjudicar aquestes dues autovies d’Eivissa?, 92 milions

d’euros. Sap què costarà a les arques d’aquesta comunitat

autònoma el seu fastuós sistema de peatge a l’ombra per pagar

aquestes autovies que sí o sí havia de construir el PP i havia

d’inaugurar?, 520 milions d’euros, 520 milions d’euros. A

vostès els sembla que això és raonable?, això és gestionar

correctament? Crec que això sí que és fer coses amb allò que

un no té i fer castells enlaire, castells enlaire molt cars que

pagarem tots els ciutadans d’aquestes illes encara que a vostè

això no li importi.

Em queden algunes coses, del tema dels ducs d’alba avui ja

n’hem parlat, jo dilluns -ja li ho he dit- som a Ciutadella,

parlaré amb l’ajuntament, amb tot el govern d’aquell municipi

i ens posarem d’acord, però no em vengui a recriminar què és

el que feim, si es va adjudicar el projecte i es va iniciar amb el

Govern del Sr. Matas, no és un invent que no traguessin vostès

i que no coneguin vostès perfectament. No sé què em

recrimina, si és una idea que parteix de vostès, que adjudicaren

vostès, que iniciaren vostès i que comprometeren vostès, que

altres..., com ha passat amb altres qüestions estan obligats a fer

el seguiment per responsabilitat de l’administració, per

responsabilitat pública, perquè tenim aquesta responsabilitat,

cosa que altres no han tingut en el seu moment.

Crec que..., segurament em deix algunes coses al tinter,

però no dubti que repassarem per part nostra també la seva

intervenció i si hi ha alguna qüestió que m’hagi deixat, se li

traslladarà resposta per escrit també, sense cap dubte, no es

preocupi per això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, pel Grup

Parlamentari Popular, l’Hble. Sra. Diputada Margalida

Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Gràcies, Sr. President. Bé, què vol que li digui?, com que

sé que tenc poc temps, aniré a quatre coses en concret.

Primer de tot, tarifa plana, jo en cap moment no he dit que

estigui en contra de la tarifa plana, a més a més som conscient

que al consell insular hi va haver una aprovació per unanimitat

per la qual s’aprovaria una tarifa plana... bé, que instava al

Govern a fer una tarifa plana, l’únic, el que jo he dit o el que jo

he volgut dir perquè tal vegada no m’he entès o no ho he

explicat bé, és que primer va començar per una tarifa de 30

euros, després la tarifa de 30 euros es va convertir en allò del

REB i que després parlava d’una altra cosa. Només he dit açò,

però per suposat, conseller, no passi cap pena, que si ho

aconsegueix seré la primera persona a donar-li l’enhorabona,

perquè açò sí que ho tenc, eh?, vull dir no tenc cap problema a

donar l’enhorabona quan una persona s’ho ben mereix.

Respecte del tema de la cogestió, nosaltres també, per

suposat, hi estam d’acord, i crec que açò és una passa endavant,

que ho van començar a la passada legislatura. Està clar, queda

molt per fer i esper que també sigui un altre encert de vostè

com a conseller. Nosaltres no ho vam poder aconseguir per

altres temes relacionats? Pot ser, però que nosaltres vam fer les

passes per començar que hi hagués una cogestió amb els

diferents aeroports de les Illes, sí.

Pel que fa al lloguer social, em sap molt de greu, i miri, li

seré ben sincera, he agafat..., i jo, com a directora general de

Medi Rural i Marí a la mateixa conselleria diguéssim,

recordava l’any 2012... -i ho he cercat per internet, perquè dic:

vull assegurar abans que em pugui recriminar cosa-, però l’any

2012 l’IBAVI va posar en lloguer 477 habitatges de protecció

oficial que tenia buits i que tenien un cost e 150 euros. Per tant,

em sap molt de greu dir-li, Sr. Conseller, però no digui, no

digui, que el Govern del PP no va fer la feina que havia de fer

i que no va fer la feina que podia fer en lloguer social.

Està clar, és que sempre és el que diem, es podria haver fet

molt més? Sí, però hi havia una situació i vam fer tot el que

vam poder.

Bé, hi ha preguntes que han quedat sense contestar, ja m’ha

dit que me les contestaria per escrit, però li vull fer una

pregunta arrel del que ha dit el diputat Sr. Josep Melià referent

al tren d’Alcúdia, i és un tramvia a Eivissa. Resulta que el

president del Consell Insular d’Eivissa, en el seu debat

d’investidura, va dir que volia fer un tramvia de l’aeroport a

Vila. M’agradaria saber si ho tindran en compte, si no ho

tindran en compte.

Després, un altre tema és que en el cas de l’anterior

legislatura, també li volia comentar que tant en el consell...,

sobretot el Consell Insular d’Eivissa va augmentar cada any la

partida per a transport 1 milió d’euros, i açò a la passada

legislatura. O sigui, suposadament, sí, sí, sí, va augmentar, però

bé.

Podria rallar d’altres temes, Sr. Conseller, crec que per ser

la primera vegada i tenir la primera... aquest vis-a-vis entre els

diferents grups parlamentaris, torn a repetir: crec que podria

haver explicat molt més, em sap molt de greu però és el que

pens. M’agradaria que la pròxima vegada, si no li sap greu,

doncs pogués concretar molt més, i li agrairia.

I moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller? No.

Hi ha més rèpliques?

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, el diputat Aitor

Morrás.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Nada, tan sólo para agradecerle las respuestas, en algunas

necesitaremos alguna concreción más, pero será en otro

momento. Y bueno, decir que todas las preguntas han sido

únicamente por tener interés de lo que acontecerá en casos

concretos en esta legislatura, y espero que podamos trabajar

también conjuntamente en ello y de una forma proactiva y

positiva.

No me corresponde a mí decirlo, pero decir que se invierten

millones de euros en transporte en Ibiza en la última legislatura,

bueno, es para echar de comer aparte, sé que no me

corresponde, pero bueno, como ibicenco tenía que decirlo.

Nada, agradecerle la intervención, nos iremos viendo. Sólo

decirle que tenga en cuenta, y además lo conoce seguramente

porque la idiosincrasia de Ibiza respecto al alquiler social y al

gran problema que hay de vivienda o habitacional respecto a

los alquileres en Ibiza es muy grande, como usted conoce, a lo

mejor las diputadas y diputados no saben o no conocen la

especificidad de Ibiza, pero en Ibiza se están alquilando

habitaciones por 550 euros al mes, habitaciones; habitaciones

compartidas por 300 y 250 euros al mes; colchones en balcones

por 350 y 400 euros al mes. O sea, el problema habitacional en

Ibiza y de alquiler es muy grande.

No se soluciona con pisos de los bancos porque el parque

de viviendas vacías correspondiente a bancos no existe, es nulo,

hay que buscar otra forma, por eso yo aportaba a lo mejor la

solución que habrá más o menos parque, que salga de ahí, pero

de procedimientos hipotecarios que vengan de operaciones

fallidas, pues acudir a las subastas, adquirir esos pisos y

ponerlo en alquiler social.

No nos va valer acudir a las entidades financieras porque no

hay parque, aquí en Mallorca sí que hay parque, pero en Ibiza

no lo hay. En Menorca supongo que también será menor el

parque de viviendas que tengan las entidades bancarias y

supongo que en Formentera también es nulo. O sea que las

fórmulas para conseguir alquiler social van a tener que ser otras

y me temo que imaginativas, porque sabemos y somos

conscientes de que la solución no es fácil.

Me reitero, muchas gracias y le deseo una buena legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la diputada Sra.

Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, jo només li volia dir que la intervenció, aquest primer

contacte per a nosaltres ha estat molt profitós, estam animats

amb aquesta legislatura i amb aquest nou govern.

Hi ha aquest tema del tren de Llevant que ens preocupa.

Sabem que hi ha..., no, sé que no pot concretar, per exemple,

què passarà amb aquesta via verda, amb aquesta inversió que

per a nosaltres és fallida, tenint en compte la inversió

pressupostària deguda, però sí que li demanaria que poguéssim

tenir qualque reunió bé en el plenari o en aquesta comissió

quan tengui un projecte, quan sàpiga què fer amb aquesta via

verda i un projecte per al tren, sí que ens ho comuniqui, ens

informi i ens permeti participar en la proposta d’idees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

el diputat Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per concretar, jo sé que el Sr.

Conseller té una certa o prou experiència parlamentària i, per

tant, és hàbil en les seves contestacions o en les seves no

contestacions.

En relació amb la Llei del sòl, ja que no em pot avançar el

contingut, perquè ho han d’analitzar, ho han d’acabar de

concretar, etcètera, sí li demanaria que em digués un termini:

quan vostès tenen previst tenir aquesta idea general de per on

aniran els detalls de la reforma que plantegen de la Llei del sòl.

En relació amb el tema del paisatge, evidentment a nosaltres

ens sembla molt bé una llei del paisatge la qual protegeixi els

nostres boscos, tot això ens sembla molt bé, el problema és que

també, com bé ha dit vostè, no és de paisatge rural, també és de

paisatge urbà, i aquí entram en uns sòls ja classificats, amb una

planificació que, com vostè mateix ha recordat, ha estat

hiperdificultosa, i resulta que un bon dia aquest senyor, després

de quinze anys de tramitació, com vostè deia, arribarà una llei

del paisatge i s’haurà acabat l’espera, encara haurà d’esperar

quinze anys més. I crec que aquest no hauria de ser l’horitzó

d’aquesta persona, si fos possible. Evidentment, no dic que la

llei del paisatge no hagi d’entrar en sòl urbà, dic que s’ha

d’anar alerta amb aquestes situacions.

Sobre les Directrius d’Ordenació del Territori a les quals

abans no hi he fet referència, també m’agradaria concreció;

com que supòs que no ho farà, almanco li vull demanar, que

quedi en el Diari de Sessions, si pensen modificar els límits de

creixement de les Directrius d’Ordenació Territorial, que crec

que és el tema més important que es podria tocar o no tocar

d’aquesta modificació de les directrius.

Sobre el túnel de Sóller, li deman: pensa encomanar un

informe, una valoració econòmica? Quina instrumentalització

vol donar a aquesta coincidència amb la necessitat del rescat

del túnel de Sóller?

I, finalment, el que no m’ha contestat, el tema de la

normativa sectorial. Jo li he demanat el canvi d’usos; les

ampliacions entre el 10 i 20% d’establiments turístics, això va

a derogació o va a incorporació de la Llei del sòl?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Alguna paraula més?

Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista el diputat Sr.

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res, agrair les seves

explicacions.

Sí que em permetrà que li faci un petit retret a la seva

intervenció, crec que vostè s’ha excedit una mica quan parlava

de les polítiques d’habitatge del Partit Popular, tots recordam

que va convertir un pis social en un arxiu per a papers, vull dir,

alguna cosa sí van fer. Vostè ha dit que no havia fet res, crec

que s’ha excedit una mica: va convertir un habitatge social, en

plena crisi econòmica, en un arxiu per posar papers.

Em permetrà també..., s’ha parlat de tarifa plana, n’hem

tornat parlar, açò ve de molt antic i ara tenim que..., vostè

supòs que s’ho trobarà o el seu director general en algun calaix

o almanco trobarà el contracte o un estudi que va encomanar el

director general, Sr. Deudero, per estudiar la situació del

transport aeri en aquesta comunitat. Després de quatre anys, ja

quan el partit era a punt d’entrar a la fase de pròrroga, va

demanar un estudi després de dir-nos durant quatre anys que

vivíem en el millor dels móns aeris possibles i per tant que tot

estava beníssim, després va demanar un estudi; és a dir, primer

diem que tot està bé, no fem res i després ens posam a estudiar.

Supòs que vostè se’l trobarà en aquest calaix, però clar, amb els

antecedents de l’oposició del conseller ja podem saber quines

són les conclusions, si és que existeixen, d’aquest estudi.

Em permetrà només un parell de coses més, tres per acabar.

Ha parlat de grans infraestructures, (...) de transports que

permeten grans infraestructures i ha parlat dels sistemes

gravosos del Partit Popular de fer infraestructures en aquesta

comunitat, han sortit les carreteres, les maleïdes rodones de la

meva illa, també han sortit els ducs d’alba de la meva illa;

recordar, és cert que d’alguna el projecte del port de Ciutadella

no és el projecte original que volia el Partit Popular, el projecte

original del Partit Popular era eixamplar enormement el port

natural de Ciutadella per convertir-ho en un immens port

esportiu, adossat al por esportiu tot un nou projecte

d’urbanització sobre un dels llocs més polits del llevant, del

ponent de Menorca, i evidentment, al final el Sr. Matas va

acabar canviant d’ubicació el port, perquè al final el que li

interessa no era tant el port sinó fer infraestructures molt grans,

costoses, perquè evidentment com més gran és el preu, el

pressupost d’una infraestructura, més gran és la comissió. Per

açò es va intentar el peatge a l’ombra, el peatge a l’ombra

d’Eivissa no era més que un presagi de com acabarien, en bé de

l’ombra i d’algunes persones que encara no hi són que

possiblement també l’acompanyaran fent ombra, mentre els

ciutadans de les Illes Balears pagam els excessos onerosos del

Sr. Matas.

I també li he demanat i li insistesc, per favor, que faci no

només esforços en transport aeri, que és molt important, sinó

també en transport marítim. Tenim la llei de transport marítim

per desenvolupar, ja ho hem dit de Formentera, tot i constatar

lamentablement que vostè no serà capaç de fer grans

aportacions de transport marítim, com sí ha estat capaç de fer

el Partit Popular, perquè, evidentment, el Partit Popular ha estat

a aquesta comunitat el grup polític que més aportacions ha fet

en transport marítim, ha estat l’únic govern del món capaç de

fer un metro navegable, i açò és una cosa que evidentment

recordarem per molts anys i pagarem per molts anys els

ciutadans d’aquestes illes, tenir un metro que s’inunda cada

vegada que plou i que, diguéssim, és l’únic sistema de

navegació subterrània per metro que, diguéssim, que és

navegable.

En aquest sentit, per tant l’encoratj que no faci aquestes

polítiques de transport marítim sinó que en faci algunes de més

assenyades que les que feien el Sr. Matas i la Sra. Cabrer, que

sempre ens renyava quan venia aquí, però que, evident, sempre

acabava igual.

I una cosa, simplement, ara parlant ja no tan irònicament

sinó una més seriosament, si m’ho permet conseller, resolgui

tot el que ha deixat embullat el Partit Popular, no només amb

les lleis sinó també amb els conflictes de competències en els

consells insulars; perquè de l’ordenació de les relacions

competencials Govern-consells crec que n’hem de treure molt

en clar del futur polític, social i econòmic de les nostres Illes,

perquè les lleis del Govern Bauzá han trepitjat sistemàticament

les capacitats competencials dels consells. Evidentment açò no

només és dolent per a les Illes, per als consells, sinó que també

és dolent per a l’estructura política de la nostra comunitat,

perquè també és dolent per al Govern, perquè el Sr. Company,

com el Sr. Delgado, primer, i Sr. Martínez després, i tants

d’altres consellers, no han estat capaços de treure

desenvolupament reglamentari de les seves lleis pels conflictes

competencials que generaven en els consells, i açò ha paralitzat

moltes vegades, afortunadament ha paralitzat l’execució

eficient de les lleis per part dels ciutadans. Per tant,

circumstancialment ha estat una cosa bona, però de futur no és

gens bo aquest conflicte competencial, aquest no conflicte,

aquesta manca de claredat...

EL SR. PRESIDENT:

Se li està acabant el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... competencial entre Govern i consells i per açò crec que és

una feina també que té vostè difícil, però imprescindible per

poder tirar endavant l’estructura d’aquesta comunitat.

Jo res més, donar-li les gràcies, Sr. Conseller, per la seva

compareixença aquí, sé que serà un conseller transparent i no

invisible, que vindrà moltes vegades a aquest parlament i per al

bé dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes li desig molts

èxits en la seva gestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller?
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sr. President. Sr. Borràs, gràcies per les seves

aportacions, amb ironia o sense, sempre val la pena tenir-les en

compte i prendre’n nota.

Sr. Melià, aniré al final del que ha comentat, de la

normativa sectorial, sobre els usos. Miri, quan parlava, que a

més la portaveu del Partit Popular s’escandalitzava una mica

d’utilitzar aquesta normativa sectorial per continuar especulant,

són aquestes les qüestions que hem de veure al final si

efectivament suposen aquest tipus d’especulació o no, i en

funció d’allò que està permès es pot ser més restrictiu o no tan

restrictiu. I el que fa aquesta normativa és que, per via

d’aquests usos, que en podem parlar i podem veure què és el

que val la pena, però el que sí li puc assegurar és que del que

hem de parlar és d’allò que permet aquesta normativa sectorial

pel que fa sobretot a sòl rústic, perquè vostè sap que aquesta

normativa toca tant el sòl rústic com el sòl urbà, hi ha projectes

importants que són en tràmit en sòl urbà que no crec que hagin

de ser objecte d’una intensa revisió, igual que sí crec que ho

han de ser en sòl rústic; lleis i normatives sectorials que

permeten, entre d’altres coses, agilitar tràmits.

Parlàvem fa un moment de la complicació de la tramitació

del planejament de les diferents administracions per

l’embullada que resulta i per les exigències que hi ha, bé, doncs

el Partit Popular per via d’una llei fa que tots aquests tràmits

siguin molt fàcils, molt senzills, que es botin competències, que

es boti de tot i que serveixi tot a través d’aquesta normativa

sectorial, la qual, per cert, no es va atrevir a posar a la Llei del

sòl, perquè va intentar donar aquestes dues cares: una, som

molt bon alAlot, mirau quina Llei del sòl faig, està prou bé,

rectifica moltes coses del passat; però resulta que no, que no les

rectificarà, simplement no les recollia. Per què? Perquè estaven

regulades per l’altre costat. I aquesta és la idea a la qual hem de

fer front.

Sobre temes concretes, ja li dic, Sr. Melià, que no es

preocupi, tendrem l’oportunitat de parlar-ne perquè, com a

mínim, la meva voluntat és que ens hi asseguem, no serà la

primera vegada que vostè i jo ens hem assegut entorn d’un

debat territorial, per tant que tengui clar que podrem continuar-

ho fent i que esper que, com altres vegades, les seves

aportacions també siguin constructives i vagin en la línia que

tots esperam.

MÉS per Mallorca em parlava de la via verda. Sí,

efectivament, participaran sense cap dubte de les propostes i

idees que es puguin desenvolupar, una vegada que tenguem clar

com, quan puguem tirar endavant el projecte del tren a Artà. Jo

el que sí li puc dir, a mi se m’ha traslladat així, en primera

instància, la via verda no suposarà una complicació excessiva

a l’hora de tirar endavant el projecte del tren, això ja sí que li

pos per endavant, no és una obra que no sigui modificable. La

via verda pot deixar de ser verda i es pot recuperar la

infraestructura en tren, sense gaire problema, això també. I que

participaran d’això també crec que ho pot tenir clar.

A Podem li agraesc la seva oferta de participació i de

colAlaboració. Sap, pel que ens anam coneixent, que és la

mateixa idea que tenc jo; crec que val la pena que tots

participem i aportem les nostres idees  i tots aquells que vetllam

per l’interès general crec que estam destinats a acabar entenent-

nos. Per tant no hi ha d’haver gaire complicació perquè

existeixi alguna cosa més que complicitat en moltes de les

coses.

I, efectivament, hi ha greus problemes d’habitatge, també hi

són a Formentera. Jo crec que avui per avui són les dues illes

que més greu problema d’habitatge tenen, sobretot per aqueixa

vinculació dels pisos, bona part de l’any buits i sobreexplotats

pocs mesos d’estiu, i jo quan parlava d’una llei d’habitatge, en

la qual estam treballant, aquest és un dels elements correctors

que haurem de buscar com aplicar en aqueixa via per intentar

aportar solució a aqueixa situació. No és permissible que algú

pugui tenir durant vuit o nou mesos uns pisos tancats, que no

els vulgui posar a disposició de qui necessita un pis perquè ve

a Formentera o a Eivissa a treballar, i llavors en dos, tres

mesos, per sobreexplotació irregular, ilAlegal la majoria de les

vegades, en tregui un rendiment molt superior del que treu amb

un llogater normal al llarg de tot l’exercici. Haurem de buscar

fórmules per reordenar aqueixes situacions, no pot dar-se

aquest cas; el Sr. Morrás ho ha explicat perfectament i ha posat

exemples que poden parèixer escandalosos però que jo els

assegur que són realitat, no s’ha inventat res, i és una situació

que no s’ha de poder permetre i que hi hem de treballar

conjuntament.

I, Sra. Mercadal, em parlava altra vegada de la tarifa plana

i de la cogestió. Jo estic content que al final no ha interpretat

malament ni una cosa ni l’altra, i buscam vies perquè ens

puguem entendre en això, perquè li diré una cosa: en el seu

moment vostès treballaren en aqueixa mateixa proposta, amb

una altra tarifa. Com que crec que tant vostès com nosaltres

som conscients que necessitam tenir la participació i la

colAlaboració del Govern de Madrid, hauríem de tenir la

possibilitat que governi qui governi poguéssim anar

conjuntament a reclamar això que necessita la nostra comunitat,

poguéssim anar no a posar-nos traves i obstacles uns als altres

en funció de qui governa, sinó que tenguéssim la capacitat

d’aquí entendre’ns i anar junts a Madrid, governi qui governi,

a dir que necessitam aqueixa tarifa de 30 euros, i que no és una

utopia, que hi ha fórmules, que en el seu moment es plantejaren

la viabilitat, que no hi havia tants d’obstacles, que al final voler

fer una cosa passa per adaptar la situació a les necessitats.

Altres vegades, i no sempre per una qüestió de pura necessitat

social i d’interès general, en aquestes illes s’ha fet front a

modificacions legislatives, i en alguns casos simplement per

atendre qüestions molt particular. Jo crec que si s’ha de

plantejar a Madrid, al Govern de l’Estat, la necessitat de fer

modificacions legislatives per adaptar aqueixes lleis a les

necessitats i a la resolució d’aqueixes necessitats dels ciutadans

hem de buscar la manera de fer-ho, no ens ha de servir..., no ha

de ser un obstacle dir “la llei no permet posar la tarifa de 30

euros” i ens quedam així. No, no. Què podem fer?, hem de

modificar la llei?, com? Plantegem-ho, anem-hi tots, però si

tots tenim la ferma decisió que necessitam i volem aqueixa

tarifa de 30 euros la traurem, la traurem, i jo sí l’encoratj

perquè en aquests casos com a mínim..., no ens entendrem en

molts de casos, segurament, però en aquells que ens puguem

entendre no rebutgi la possibilitat de colAlaborar amb nosaltres.

No facem oposició per oposició, intenti fer l’oposició, tendrà
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el seu marc i no hi ha cap inconvenient, però si al mateix temps

sap portar alguns temes al camp de la negociació i del consens,

tots els ciutadans en traurem més rendiment, n’estic segur, i

vostè també.

Jo crec que s’ha ficat involuntàriament, perquè no sé si li

havien dit que fes referència a això, s’ha ficat a un jardí que era

una mica... M’ha parlat del tramvia d’Eivissa i m’ha parlat del

transport a l’illa d’Eivissa. Jo som d’Eivissa. És un tema que

conec perfectament, i crec que quan parlam del tramvia

d’Eivissa allí ja he fet les declaracions corresponents, perquè

va ser una frase del president del consell però que no s’ha

d’agafar textualment com a tal. Quan parlam de tramvia parlam

d’opcions tramviàries modernes, diferents, ecològiques,

sostenibles, de baix cost, de poc impacte en el territori i de poc

impacte visual, que poden prestar un servei molt millor que

l’actual sistema de transport públic, però que no suposen ni

posar vies de ferro en terra, ni catenàries amb cables, ni res de

tot això; no parlam d’aquesta solució. Hi ha solucions

tramviàries modernes, transbús i altres molt semblants, que

passen per, essent tramviàries, no ser un tramvia pur i dur, això

d’entrada, s’ha d’explicar.

I sobre el milió d’euros, miri, estaria bé que a vegades no

fes cas només dels tuits que els seus companys de partit fan en

determinats moments, perquè a vegades un s’equivoca, un

s’equivoca, i ells fan tuits amb interès polític i estaria bé que,

a part del tuit, li aportassin a vostè documentació per justificar

aqueixes coses. 1 milió d’euros em diu la passada legislatura en

el transport públic. Miri, jo li ho diré; no, ho dic jo perquè jo sí

he vist aqueixa polèmica que intenten alguns posar damunt la

taula sobre aquest milió d’euros, i és una cosa tan senzilla com

que la nova llei de finançament dels consells se suposa, i pos

així entre cometes, se suposa, que un dels arguments utilitzats

en aquell moment pel Govern per justificar la xifra global

d’aportació de finançament als consells, se suposa que

contemplava 1 milió d’euros dins el muntant global que era per

a transport com a justificació del petit increment que hi va

haver, però si vostè se’n va i agafa el pressupost, se’n va a la

secció 32, que és allà on està el muntant global d’aportació del

pressupost de la comunitat autònoma als diferents consells, allí

no li especificarà que hi ha 1 milió d’euros per al transport, no

ho farà, i entre altres coses sap per què?, perquè fins i tot a les

necessitats bàsiques de l’illa d’Eivissa, sense anar més lluny,

l’import global que hi ha que inclou aquest milió d’euros

encara està 10 milions per sota de les necessitats mínimes de

subsistència del dia a dia que té el Consell d’Eivissa, sense anar

més lluny. No, no podem parlar d’això.

I no parlem d’1 milió d’euros quan en el seu moment un

anterior govern del pacte aportava, sense una nova llei de

finançament dels consells, per dues vies diferents, 2 milions

d’euros a cada una de les illes de Menorca i d’Eivissa, i una

xifra una mica més baixa a Formentera per les seves

dimensions. Però, miri, ni amb una modificació de llei de

finançament dels consells han arribat més que a la meitat,

suposadament, perquè està per comprovar -no crec que els

consells, si els ho demanen, estiguin d’acord que això és així-,

però ni a la meitat del que aportàrem en el seu moment des

d’un altre govern també progressista.

És un consell: no es fiï només dels tuits, darrere els tuits hi

ha d’haver alguna altra cosa, papers, documentació, proves...;

no basta l’opinió d’algun polític, a vegades equivocada.

Gràcies i -repetesc- revisarem i si hi ha alguna pregunta que

pugui ser contestada i que no ho hagi estat per part meva avui

els farem arribar la resposta degudament. Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Donam per acabat el debat.

Volem agrair la presència del Sr. Conseller i dels seus

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

la sessió. 

Moltes gràcies.
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