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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Durán, jo mateixa,
substituesc Tania Marí.

LA SRA. SANS I REGIS:

Del Grup Parlamentari Unides Podem, jo, Maria Esperança
Sans, substituiré Pablo Jiménez.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Del Grupo VOX, Jorge Campos.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Del Grupo Ciudadanos, Maxo Benalal.

EL SR. MAS I TUGORES:

De MÉS per Mallorca, Joan Mas substituesc Josep Ferrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna substitució més? Només substitucions, ja està.

Punt únic.- Compareixença urgent del conseller de
Mobilitat i  Habitatge, sol·licitada per tres diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3354/19, relativa a anunci de la
subhasta dels terrenys de Son Busquets.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que és
relatiu a la compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge, sol·licitada mitjançant escrit RGE núm. 3354/19,
presentat per tres diputats membres de la Comissió de Medi
Ambient i  Ordenació del Territori adscrits al Grup
Parlamentari Popular, en relació amb l’anunci de la subhasta
dels terrenys del Quarter de Son Busquets.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, hi haurà una primera exposició del conseller amb un
temps màxim de 30 minuts.

A continuació, es demanarà als grups parlamentaris si
volen una suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, per tal de què els diputats i diputades puguin preparar
les preguntes o observacions al conseller.

Seguidament intervindran els grups parlamentaris d’acord
amb la seva importància numèrica, començant pel de major
nombre de membres i finalitzant pel Grup Mixt. El grup a què
pertany la presidència del Govern intervindrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes i
observacions durant un màxim de 15 minuts. Aquest temps
podrà utilitzar-se en una o dues intervencions, però sempre
amb un màxim de 15 minuts, per tal de dur a terme el diàleg
interactiu en cada una d’aquestes intervencions el diputat o
diputada podrà sol·licitar la resposta del membre del Govern
en la mesura que li vagin plantejant les preguntes i
observacions, que en cap cas s’admetin interrupcions a la
persona que estigui en ús de la paraula.

Així assisteix el conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr.
Marc Pons i Pons, acompanyat de Francesc Ramis i Oliver,
Eduard Robsy i Antònia Sastre i Llompart.

Així, té la paraula el conseller per tal de fer l’exposició
oral, amb un temps màxim de 30 minuts.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Molt bones tardes, moltes gràcies, Sra. Presidenta.
Gràcies senyores i senyors diputats. Iniciam una nova
legislatura i sempre amb la predisposició i la voluntat de donar
a conèixer feines fetes, tasques realitzades, amb la voluntat de
compartir aquestes tasques i d’afavorir sempre el debat.

Aquesta compareixença té per objecte donar les
explicacions necessàries sobre la situació dels quarters
públics de Son Busquets, sobre el posicionament del Govern
i la feina que s’ha fet davant dels ministeris de Foment i
Defensa, de manera coordinada amb l’Ajuntament de Palma i
el Consell de Mallorca. Tota la feina però perquè pugui ser
entesa, necessita del coneixement històric  en relació a les
decisions preses per part de qui han ostentat responsabilitats
de govern, tant a l’Ajuntament de Palma com en el Ministeri
de Defensa. Decisions que ens han dut a l’actual situació, la
situació d’uns quarters militars desafectats per Defensa, però
amb aprofitaments urbanístics prou considerables a favor del
Govern d’Espanya, drets i beneficis atorgats per convenis
urbanístics i modificacions de planejament que cal entendre
i cal explicar abans de fer un plantejament de conjunt. 

Anem idò, si els sembla bé, per feina.

A l’octubre del 98, en el Govern d’Espanya hi ha el Sr.
Aznar, a l’Ajuntament de Palma el Sr. Fageda, en aquell
moment se signa un conveni entre l’Ajuntament de Palma i el
Ministeri de Defensa, mitjançant el qual el ministeri lliure els
immobles que ocupen els habitatges militars, la Casa de
Reclutes i locals comercials del Baluard del Príncep, per un
valor de 1.500 milions de pessetes. Aquestes actuacions,
aquestes construccions, recordaran vostès, es derrueixen per
poder completar la intervenció a la Murada i en el conjunt del
Baluard del Príncep. A canvi d’aquesta donació que el
Ministeri de Defensa fa a l’Ajuntament de Palma, a canvi dic,
el ministeri rebrà els aprofitaments urbanística a Son
Busquets, a Son Simonet i al parc automobilístic  del carrer
Joan Crespí. Així idò l’ajuntament es comprometia a
requalificar urbanísticament els usos de Son Busquets, perquè
s’hi permetés l’ús residencial compatible amb el comercial-
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lucratiu. Governava, ho deia abans, el Partit Popular amb el Sr.
Fageda a l’Ajuntament de Palma.

Les condicions de l’acord es van incloure en el Pla
General. Es permetia idò, i quedava recollit en el Pla General,
la construcció de 1.662 habitatges, dels quals el 30%
d’aquests habitatges havien de ser de protecció pública i la
resta lliures. Açò són, d’aquests 1.662 habitatges, 1.163
anaven directament a preu de lliure mercat i 499 quedaven en
règim de protecció oficial. S’havia de redactar el PERI que en
detallaria els usos. El PERI, el P la Especial de Reforma
Interior, amb aquestes condicions fou aprovat inicialment,
principalment amb els següents usos: ús residencial
plurifamiliar, amb una densitat de 150 habitatges per hectàrea;
equipaments públics de cessió, amb un 5,40% i amb uns espais
públics del 22,7%. La fase d’al·legacions suposava un autèntic
allau per part de col·lectius veïnals. La idea en aquell moment
de construir 1.600 habitatges sense preveure equipaments en
aquesta zona de Palma, la qual podia donar cabuda a més de
500 noves persones, encenia les alarmes. Aquesta era la
realitat, on es mantenia en aquell moment.

El temps passa, es produeix un canvi de govern a
l’Ajuntament de Palma, també en el Govern d’Espanya, som a
partir d’aquí a la legislatura 2007-2011, la Sra. Aina Calvo és
batlessa de Palma, per tenir referències, el Sr. Zapatero al
Govern d’Espanya, i s’inicien en aquell moment converses per
part del nou equip de govern municipal amb el Ministeri de
Defensa, per tal de modificar el conveni i adaptar-lo a les
necessitats de la ciutat i a un model urbanístic més sostenible.

L’Ajuntament de Palma fa feina durant dos anys per tal de
què el projecte que finalment es dugui a terme a Son Busquets
sigui un projecte, així es diu, més sostenible i en concordança
amb el nou model de ciutat. L’acord, s’arriba a un acord entre
l’Ajuntament de Palma i el Ministeri de Defensa, es comunica
el mes de gener del 2010 a l’Ajuntament de Palma per part del
ministeri, i es fa públic dia 16 de febrer del 2010. Se signa en
aquell moment un protocol, el juliol del 2010, on es
cristal·litza la signatura d’aquest nou conveni, d’aquest nou
compromís que substituirà el conveni de l’any 98. El canvi que
s’acorda entre el Govern central i l’Ajuntament de Palma
suposa un canvi important i garanteix que tots els habitatges
que es construiran han de ser tots de protecció oficial, ja no
n’hi haurà de lliure mercat i a més a més s’hauran de reduir
aquest nombre.

Què suposa aquest acord al qual s’arriba que el juliol del
2010 es tanca amb un protocol signat? Suposa, per una banda,
que hi haurà un canvi amb l’acord d’aquest Govern, suposa, per
una banda, que es triplica la superfície destinada a
equipaments, passam de 5.900 metres quadrats a 16.800; es
dotarà la zona amb 4 equipaments, una qüestió llargament
reivindicada pels veïnats de la barriada, aquests equipaments
seran equipament docent, equipament esportiu, equipament
sociocultural i equipament sanitari, abans no hi era i  ara
s’introdueixen; es fixa que tots els habitatges que es
construiran seran de protecció pública, així es dóna resposta
a la demanda social que també hi havia, amb més que usos
terciaris, comercials, oficines i administratiu; es disminueix

la densitat dels habitatges que passaran de 150 a 75 habitatges
per hectàrea, així com una reducció en un 17% de la
superfície edificable, 31.000 m2 , i així el projecte no jugarà
a aquesta idea de sostenibilitat i permetrà els 831 habitatges
als quals feia referència abans.

Aquests 831 habitatges, que seran tots, que han de ser tots
de protecció oficial, s’estableix i s’estipula, a més a més, que
un 15% del sòl corresponent a aquests 831 habitatges ha de
ser de cessió obligatòria municipal, açò és, 125 habitatges van
directament en cessió a l’Ajuntament de Palma, i la resta, un
50%, seran habitatges de protecció oficial en règim general i
l’altre 50%, 353, per una banda, i 353 per l’altra, en règim de
protecció oficial en règim concertat.

Perquè ens facem una idea, açò suposa en règim general
habitatges d’un poc més de 80 metres quadrats útils, superam
els 90 metres quadrats construïts, açò són dues habitacions
grosses generoses, plaça de pàrquing i traster, el preu màxim,
màxim estarà al voltant de 180.000 euros, màxim, màxim; i en
canvi el règim concertat aquí el preu màxim, màxim seria del
voltant d’uns 250, 260.000 euros, amb les mateixes
característiques.

Aquest és l’acord al qual s’arriba, a més a més,
s’incrementa la superfície destinada a ús terciari,
administratiu, comercial, establiments públics, equipaments,
de manera que aquests usos s’ubiquen en la trama urbana de la
ciutat i no en els polígons industrials. Parlam aquí d’un
equipament comercial de 70.000 metres quadrats, un 47% de
la superfície total edificada, a més a més d’un parc de 25.000
metres quadrats, espai públic, eh!, i cessió del 15% als quals
feia referència abans.

Aquest és el nou escenari, el nou acord al qual arriba
l’Ajuntament de Palma amb el Ministeri de Defensa. A l’any
98 hi havia únicament l’aprofitament urbanístic vinculat a la
part residencial, recordem-ho, 1.662 habitatges dels quals 499
seran d’HPO i 1.163 seran de lliure mercat, el canviam per un
altre de 831 habitatges tots d’HPO, dels quals un 15% seran
de cessió obligatòria a l’ajuntament. 

Al juliol del 2010, ho deia abans, se signa aquest protocol
d’intencions entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de
Palma, amb les condicions adaptades al desenvolupament de
Son Busquets. La història segueix i el maig del 2011 hi torna
a haver eleccions, hi ha canvis de govern i, per fer el mateix
símil que abans, veiem al Sr. Rajoy al Govern d’Espanya, al Sr.
Isern a l’Ajuntament de Palma, i a 31 de maig del 2012, ja hem
iniciat aquesta legislatura, el Ple aprovava la signatura del nou
conveni entre l’Ajuntament de Palma i el Ministeri de Defensa
sobre Son Busquets, el conveni que recollia el protocol, per
entendre’ns, el Sr. Isern recull els acords tancats per part de la
Sra. Calvo, regles generals, i aquest conveni s’aprova per 24
vots a favor i 3 abstencions, Partit Popular i Partit Socialista
a favor amb l’abstenció de PSM-IniciativaVerds. No hi ha cap
vot contrari, no hi ha cap plantejament a la contra d’aquest
acord i d’aquest conveni i el Partit Popular, en certa manera,
reconeix aquest nou conveni, aquest nou acord amb el Govern

 



8 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 2 / 30 de juliol de 2019 

d’Espanya com un plantejament al qual val la pena seguir
polsant.

Tant és així que dia 4 de juliol del 2012 la Junta de Govern
de l’Ajuntament de Palma aprova inicialment el Pla Especial
de Reforma Interior que estableix aquestes noves condicions.
El 23 de juliol del 2012 se signa, per tant, idò, el conveni que
ja s’ha validat prèviament per plenari i que recull aquestes
condicions pactades el 2010, i aquí hem de dir que en aquest
moment el Partit Popular finalitza, dic finalitzar, paralitza la
tramitació del Pla Especial de Reforma Interior en la mesura
que no hi va haver després aprovació provisional, ni aprovació
definitiva. 

Arribam aquí al maig del 2015, hi torna haver eleccions, es
produeixen de nou canvis de govern, hi ha nou govern a Palma,
en aquest cas el govern d’Hila-Noguera, per una banda, i el Sr.
Rajoy encara a Madrid, i aquí tampoc no es tramita el Pla
Especial de Reforma Interior. Sí que es produeixen alguns
canvis, i en el 2017 la Comissió Balear de Medi Ambient
acorda informar favorablement l’aprovació inicial del PERI i
estableix en el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental
simplificada algunes condicions o les següents condicions: la
necessitat d’un estudi de mobilitat externa i tenir en compte
les mesures proposades en el seu informe per prevenir i
compensar els efectes negatius i ambientals.

Davant d’açò l’Ajuntament de Palma manifesta la voluntat
de seguir tramitant e l P la Especial de Reforma Interior, es
remet a la propera legislatura, que ja seríem en aquesta que
acabam de comentar, però no es produeix en aquell moment
cap aprovació. 

En paral·lel les administracions segueixen fent camí, i aquí
valdria la pena fer un esment que a l’abril del 2019 el Consell
Insular de Mallorca en plenari aprova el Pla d’equipaments
comercials de Mallorca que zonifica i limita les gran
superfícies comercials de l’illa, entre d’altres, per tant, idò,
aquí hi ha el que coneixem com el PECMA, el Pla
d’Equipaments Comercials de Mallorca, i que diu entre
d’altres qüestions, i que val la pena també, després entendran
perquè m’hi referesc, que els instruments de planejament no
aprovats definitivament, però aprovats inicialment abans del
2014 s’hi hauran d’adaptar. Diu, a més a més, que el límit
d’edificabilitat destinat a aquests usos comercials amb noves
actuacions urbanístiques és del 30% de la superfície edificada,
com a màxim, i que és necessari un estudi de mobilitat quan es
prevegin establiments comercials de més de 4.000 metres
quadrats.

Aquestes són consideracions del PECMA i no són menors,
entre altres coses perquè el PERI, el Pla Especial de Reforma
Interior, aprovat inicialment, es va fer abans del 2014, no hi ha
hagut aprovacions posteriors i, per tant, l’hi és d’aplicació.
Açò vol dir, idò, que en aplicació del Pla Especial
d’Equipaments Comercials serà necessari, quan s’hagi
d’adaptar una reducció de la superfície comercial, seran
necessaris estudis de mobilitat i actuacions necessàries per
donar-ne compliment. 

Tot açò és, per tant, un procediment que s’ha produït on
aquí hi ha dos actors principals, el Ministeri de Defensa i
l’Ajuntament de Palma, com a definidor de model de ciutat
que vol establir; el Consell de Mallorca que té les
competències comercials que incidència en té; i el paper del
Govern de les Illes Balears durant tot aquest procés, que va
lligat evidentment al reconeixement de la capacitat de model
de ciutat que té l’Ajuntament de Palma, faltaria més, i des de
la capacitat que té el Consell de Mallorca per definir el seu
model de comerç que vulgui tenir. Però també, però també,
dic ara des del Govern de les Illes Balears, la responsabilitat
que en matèria d’habitatge tenim com a Govern de les Illes i
per tant la necessitat d’implicar-nos en aquelles coses que
puguin ser necessàries. 

Saben vostès que al llarg de la legislatura passada vam fer
esforços importants en matèria d’habitatge, em permetran que
els ho recordi molt breument, però crec que val la pena. Era
necessari definir un marc legal en matèria d’habitatge, i vam
aprovar la primera llei d’habitatge; necessitàvem millorar la
gestió dels habitatges existents en el parc públic de l’IBAVI,
i aquí amb tota la problemàtica que hi havia de morositat hi
establim un pla específic; era necessari fixar un pla d’ajudes
públiques d’accés a l’habitatge, i recordaran vostès les ajudes
al lloguer, més de 3.000 famílies en aquests moments que
se’n beneficien; i era també molt important, ja ho he explicat
més d’una vegada en sessió  plenària en aquesta mateixa
cambra, la necessitat d’incrementar el parc públic d’habitatge,
actualment amb 1.800 habitatges, i cercàvem maneres que hi
pogués haver més habitatge regulat. Per açò vam impulsar la
construcció de més de 500 nous habitatges, per açò vam
establir a través de la llei la cessió obligatòria dels grans
tenidors, que han inscrit més de 1.000 habitatges perquè els
puguem gestionar des de l’IBAVI, per açò era necessària, i ara
hi faig referència, la recerca de sòl públic que es pugui
destinar a la construcció d’HPO. I aquest sòl públic ens podia
venir, o pot venir, a través de la cessió  que bàsicament els
ajuntaments poden fer de sòl públic a l’IBAVI perquè l’IBAVI
construeixi, també pot sortir des del plantejament de la
promoció privada que pugui tenir interès en construir
habitatge de protecció oficial. Seria aquest el cas de Son
Busquets, on, regulat pel conveni urbanístic i regulat per les
condicions del Pla Especial de Reforma Interior, obliga que
tot l’habitatge que s’hagi de construir sigui d’HPO.

És idò dins aquesta recerca de sòl vacant, que permeti
construir HPO, que treballam amb la pastilla de Son Busquets
i la qual creiem necessari que s’hauria de desbloquejar, som
a la legislatura passada, ja que, si fos així, ho deia abans,
permetríem la construcció de 831 habitatges d’HPO a Palma
i la part interior... I tot açò, aquesta pastilla col·locada, com ja
no n’hi ha cap altra en tot Palma dins la via de cintura. 

No fa falta dir, idò, que amb la política, en qualsevol cas
que en aquell moment hi havia encara del Sr. Rajoy, a finals de
legislatura, amb eleccions permanents, qualsevol opció de
treballar açò era pràcticament un bloqueig, perquè no hi havia
opcions possibles, se’ns obre una oportunitat en el moment en
què hi ha canvi de govern, som ja al final de la legislatura
passada, el Sr. Sánchez arriba o agafa la presidència del
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Govern, tenim 7 mesos, li queden 7 mesos i en aquests 7
mesos cercam maneres, en coordinació amb l’Ajuntament de
Palma, també amb informació amb el Consell de Menorca,
d’explorar vies que facin possible desembussar Son Busquets,
desembussar-lo i permetre la construcció d’aquests 831
habitatges. 

Açò ens obliga a estudiar, a entendre la complexitat dels
acords, dels convenis urbanístics i les modificacions de
planejament municipal que ja els he explicat abans, i poden
creure’m que només aquesta feina d’entendre bé i d’aportar
seguretat jurídica a aquestes decisions per saber on som, ja és
i representa una feinada; que en tot aquest escenari, coneixent
exactament on som, què decidim o quin és el plantejament que
fem com a Govern de les Illes Balears? Tenim un conveni
urbanístic que reconeix drets molt clars al Ministeri de
Defensa i la realitat és aquesta, podem estar d’acord o no, però
són convenis vigents; ja sabem a més a més com actua el
Ministeri de Defensa, no regala res i defensa els seus
interessos, a més a més és duríssim en les negociacions, no
només el Ministeri de Defensa, com la majoria de ministeris. 

I aquí la reflexió que també fem és que també hauríem de
trobar algú, hauríem de trobar la manera que alguna
administració estigués disposada a adquirir aquests drets
urbanístics que permetin la construcció dels 831 habitatges
d’HPO, no des de la promoció privada, sinó que ho poguessin
fer directament des de la promoció pública. I aquí és quan el
Govern d’Espanya, el Ministeri de Foment, llança un pla per
construir 20.000 habitatges a l’Estat espanyol. Un anunci que
fa el Govern d’Espanya, en aquell moment el ministre Ábalos,
i aquí és allà on nosaltres veiem una oportunitat, que és la de
dir: facem una proposta des de l’Ajuntament de Palma i el
Govern de les Illes Balears als dos ministeris, que el Ministeri
de Foment adquireixi els drets, adquireixi part, sinó tot, de
Son Busquets, per tal que amb aquests recursos després
puguem fer aquest impuls d’habitatge públic des de la
promoció pública, que estan garantits els HPO, insistesc en
açò, era en tot cas perquè puguin ser públics.

I aquí hi ha reunions amb la presidenta Armengol amb la
ministra de Defensa, de la presidenta Armengol amb el
ministre de Foment, jo particip en algunes; jo mateix em
reunesc amb el SEPES, que és l’empresa pública promotora
d’habitatge, i aquesta estratègia no és altra i ho deia abans, que
el Ministeri de Foment mitjançant el SEPES, pugui adquirir bé
la parcel·la sencera, bé els drets urbanístics que permetin la
promoció pública dels HPO. El ministre Ábalos diu en aquell
moment que sí, que vol treballar açò i s’hi compromet, i de fet
ho diu, fins i tot públicament, i els dos ministeris es posen a
fer feina i a treballar per fer aquest traspàs, i  açò va de
compensacions, sempre econòmiques, entre un ministeri i
l’altre, perquè els pressuposts s’han de quadrar.

A partir d’aquí, surt després el que suposa la quantitat, com
vostès ja saben, 45,8 milions d’euros, i entre els dos
ministeris no hi ha acord, entre el Ministeri de Foment i el
Ministeri de Defensa no hi ha acord en relació amb la quantitat
econòmica que es considera massa elevada. Tant és així i..., no
hi ha acord però segueixen treballant i segueixen negociant i

segueixen discutint, tant és així que a em consta que aquesta
mateixa setmana, aquest dilluns els dos ministeris es tornaven
asseure per seguir discutint respecte d’aquesta qüestió. I
mentre  açò succeeix, sense comunicar-nos res a nosaltres,
Govern de les Illes Balears, el Ministeri de Defensa eleva a
Consell de Ministres, dia 12 de juliol, la proposta
d’enajenación del bien de Son Busquets, per la via de la
subhasta.

Quan en tenim coneixement, demanam reunió urgent,
manifestam ja immediatament el nostre rebuig a aquesta
decisió i açò és dia 12 de juliol que s’aprova per Consell de
Ministres; dilluns, dia 15 de juliol, jo mateix, també amb
l’Ajuntament de Palma, mantenim reunió amb el secretari
d’Estat de Defensa.

El nostre plantejament, seguim treballant perquè
l’aprofitament pugui ser de gestió pública, som aquí, el nostre
plantejament és dir que és clar, entenem que aquest preu és
excessiu, i no perquè sí, sinó perquè hi ha algunes qüestions
que no s’han tingut en compte, no s’ha tingut en compte el Pla
d’equipaments comercials que estableix límits màxims a la
superfície comercial que es pot construir; no s’ha tingut en
compte l’estudi de mobilitat que obligarà a fer connexions
viàries per ajuntar via de cintura amb la pastilla de Son
Busquets; els costs de construcció que hi ha damunt la taula no
es corresponen amb els preus de construcció que tenim a les
Illes Balears, on saben vostès que tot sempre és més car; a
més a més, el Govern de les Illes Balears, jo també ho puc dir
aquí, treballa en una nova... ha començat a treballar, un dels
nostres projectes és una nova normativa que permeti reduir el
preu màxim de venda d’HPO en règim concertat, açò és una
capacitat i una potestat que tenim nosaltres, i que, si davallam
aquest preu, açò té una incidència directa, a més a més; i
f inalment, una altra qüestió que jo crec que també és
claríssima és que el Pla Especial de Reforma Interior no està
aprovat definitivament. I per tant, licitar, subhastar una
parcel·la sense que hi hagi la seguretat jurídica urbanística
garantida amb tots els acords que pertoquen, aquí devora crec
que també és una reflexió que el Ministeri de Defensa ha de
tenir en compte. I seguim exigint la voluntat d’acord.

D’aquí ens hem citat a termini a una reunió tècnica, de
caire tècnic, per discutir el que suposa aquesta taxació i els
criteris de valoració, ens hem citat a termini el dia 5 de
setembre, hem de dir que el fet que s’hagi autoritzat per part
del Consell de Ministres no vol dir que hi hagi ara una
subhasta pública, açò són decisions que encara s’han de
prendre, i que nosaltres treballam per intentar poder arribar a
un acord abans, i aquí és, per tant, idò, on som ara, amb la
voluntat, -i acab ja-, on hem arribat en aquests moments és
amb la voluntat, ho podríem dir així, de tothom desbloquejar
Son Busquets, jo crec que açò és necessari, Palma necessita
d’aquest espai, amb la garantia que els 831 habitatges seran
d’HPO i que hi haurà d’aquests 831, 125 habitatges que seran
cedits sòl per construir, seran cedits directament a
l’ajuntament, i aquí intentam que la promoció d’aquests HPO
pugui ser pública, però amb les dificultats evidents que tenim
i que els acab d’explicar amb total franquesa, sabent, a més a
més, que una de les claus d’aquest conflicte radica
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evidentment en el preu de taxació, amb el cost que té, que fa
molt difícil que amb aquests nivells de diferència hi pugui
haver acords, però que els treballam.

Em van demanar vostès compareixença, per tant, jo ara els
he explicat, no?, minuto y resultado perquè ens puguem
entendre, aquesta és la situació que tenim en aquests
moments, aquesta és la feina que hem fet al llarg de la
legislatura passada i en aquestes dues setmanes que duim
d’aquesta legislatura. En qualsevol cas, jo qued a la seva
disposició per a qualsevol qüestió, qualsevol dubte que puguin
tenir; si els puc respondre, doncs, estaré encantat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ha esgotat quasi el temps
amb 28 minuts.

Ara passaríem..., bé, hi ha la possibilitat de suspendre la
sessió en 45 minuts per preparar, però bé, si hi ha unanimitat
ens botaríem aquest punt i passaríem directament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perfecte. Idò, ara passaríem a formular les preguntes i
observacions per la intervenció dels diferents grups
parlamentaris amb un màxim de 15 minuts.

Té la paraula el Grup Parlamentari Popular, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per aquesta explicació que ens ha donat aquí ara. Moltes
gràcies també, evidentment, per comparèixer, nosaltres
crèiem que era necessària aquesta explicació, ens faltava tenir,
doncs, el relat del fet sobretot a partir que tenim coneixement
de la subhasta. 

Jo discrep una mica amb la narració que vostè ha fet, amb
la cronologia que vostè ha fet dels fets, se n’ha botat un, que
és que a l’any 2006 hi ha una petita modificació del conveni
que tenien a l’any 98 i la meitat dels habitatges, dels 1.600 i
busques que vostè ha dit, ja havien de ser d’HPO, i és un
conveni signat entre el Sr. Bono i la Sra. Catalina Cirer. Crec,
si no vaig equivocada, que vostè no ho l’ha dit, i també hi era
abans, que vostè ha fet menció, de l’any 2010, que sí que es va
signar així la Sra. Calvo. I després el que va signar el Sr. Mateu
Isern amb el ministeri va ser una novació, va ser senzillament
perquè vencia a l’any i es va decidir signar una nova novació de
l’anterior conveni amb el ministeri.

Per tant, el que tenim ara actualment és el que vostè ha fet
menció dels 831 habitatges, tots d’HPO, un 15% per a
l’ajuntament i un 50% dels habitatges en règim general i l’altre
en concertat. Això és així.

Vostè, jo tenia aquí..., si li sembla jo li faré una sèrie de
preguntes i actuaré de la mateixa manera que he fet avui matí,
que sigui una cosa interactiva, perquè jo tenc molts de dubtes.

En tota aquesta cronologia que vostè ha fet ha passat molt
aviat per tota una legislatura, ha passat molt aviat, ha fet una
cronologia prou detallada d’una sèrie de legislatures, en canvi
la legislatura de l’any 2015 a l’any 2019 pràcticament se l’ha
botada, ha posat l’excusa que si Mariano Rajoy, que si no sé
què, que fins que no va entrar el Sr. Sánchez semblava que el
món s’havia aturat, i no, abans del Sr. Sánchez he de dir que hi
havia un govern, un govern que funcionava, un govern que feia
feina, uns ministeris que feien feina, i hi hauria d’haver hagut
un ajuntament que hagués fet feina en un PERI, i això és el que
ens va fallar. 2015-2019 hem tengut dos batles, hem tengut
dos regidors d’Urbanisme, però no hem tengut un PERI. El
PERI podria estar aprovat, ara, en aquest moment, tendríem un
PERI aprovat i adaptat, haguéssim pogut tenir un PERI adaptat
al que vostè  deia del PECMA, que té raó. Això canvia
substancialment el preu dels terrenys de la casa quarter de Son
Busquets, el tema de l’adaptació del PERI al PECMA.

Però no s’ha fet, no s’ha fet res. El mes d’octubre de l’any
passat, el mes d’octubre de l’any 2018 es va mostrar un dibuix
que hi hauria 8 edificis, que hi hauria uns equipaments, que es
conservarien, encara no se sabia si sí o si no, es conservarien
una sèrie d’edificis  que hi ha actualment en aquest quarter,
després va entrar un concurs d’idees amb els Joves
Arquitectes, després varen entrar unes altres idees d’ARCA,
però la veritat és que es va decidir esperar, no sé la raó. Supòs,
i jo intuesc, perquè ja devien saber que el ministeri, la
maquinària del Ministeri de Defensa s’havia posat en marxa i
volia treure el més aviat possible la subhasta dels terrenys, i
entenc que ja sabien vostès i tenien la informació que el
Ministeri de Foment no es quedava, no estava interessat i no
volia adquirir els terrenys, perquè això d’aquesta quimera que
el Ministeri de Defensa cedís sense cap tipus de cost al
Ministeri de Foment els terrenys vostès saben que era
impossible.

Però jo ara li deman, vostè diu que s’assabenten, que
s’adonen de cop de la subhasta, de quina manera s’adonen de
la subhasta, pel BOE, per la premsa?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Doncs, mira, tenim coneixement de la subhasta en el
moment que està a l’ordre del dia del Consell de Ministres
que..., no, tres dies abans que ja els secretaris d’Estat es
reuneixen i tenim contacte amb la Secretaria d’Estat de
Turisme que ens trasllada aquesta qüestió incorporada a
l’ordre del dia, perquè vagi al Consell de Ministres de dia 12. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

La Sra. Armengol va tenir una reunió, si no vaig
equivocada, dia 13 de setembre de l’any 2018 amb la ministra,
la Sra. Margarita Robles, una reunió de la qual va dir que havia
sortit molt contenta i que la Sra. Armengol volia que el
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Ministeri de Defensa cedís els terrenys a Foment i volia que
el Ministeri de Defensa.

Què li va dir la Sra. Margarita Robles i si la Sra. Margarita
Robles ja li va comunicar en aquells moments la intenció de
subhastar per part del ministeri els terrenys?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No, ja li he explicat abans, és que hi havia una
predisposició dels dos ministeris de posar-se d’acord, és que
el mateix ministre Ábalos comunica açò i ho fa públic. I es
posen a treballar, per tant, aquelles reunions sí que van bé,
perquè hi ha una voluntat del Govern d’Espanya d’entendre’s
entre els dos ministeris, entre d’altres qüestions perquè el
Ministeri de Foment ha d’impulsar un pla de 20.000 habitatges
i que part d’aquests han de venir a Balears i que, per tant, Son
Busquets pot ser una bona opció i que aquí devora entre ells
dos es posin d’acord, es posin d’acord a través de pagaments,
faltaria més. I aquí hi ha una voluntat, per tant, en aquell
moment sí se surt amb una valoració positiva, no només de la
valoració de la Sra. Robles, també del ministre Ábalos perquè
és ell mateix que ho comunica així, després es posen a
treballar i és quan es té, quan surt la negociació entre els dos
ministeris. Aquesta..., és el que suposa una valoració d’aquest
preu que a partir d’aquí açò refreda l’opció que hi pugui haver
un acord.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Miri, jo és que som més de fets que de voluntats,
el primer de to t m’agradaria que nosaltres tenguéssim
constància, el nostre grup parlamentari així ho demanarem, de
fet ja li comunic que la nostra diputada que tenim al Congrés,
Margalida Prohens, ha demanat, doncs, totes les actes de les
reunions que han tengut entre el Govern de les Illes Balears,
entre la Sra. Francina Armengol o vostè mateix, que ha dit que
ha dit que havia tengut reunions amb diferents entitats de
Foment, amb el SEPES, si no vaig equivocada  ha dit vostè,
però la Sra. Margalida Prohens ha demanat les dates
d’aquestes reunions, nosaltres volem saber, volem veure
papers, no en tenim prou amb les voluntats, perquè al final
acabam amb fets i amb realitats i les realitats són que ens
assabentam tres dies abans que vagi a un Consell de Ministres
una subhasta del solar, i això és una realitat. 

Al final resulta que sí hi havia molt bona intenció, sí
sembla ser que el Ministeri de Defensa amb el Ministeri de
Foment volien arribar a un acord, però no, pum pum!, subhasta
damunt la taula i ara tenim que uns solars que sempre havíem
dit que farien habitatges públics, perquè sí que és vera que han
de ser d’HPO sí o sí, al final, doncs, no seran públics; almanco
ara per ara, aquest percentatge que hem dit abans del 15% sí,
la resta no.

Per tant, jo tenc la sensació, i li dic amb afecte, és que no
pinten res a Madrid, ni la Sra. Armengol ni vostè mateix, que
el Govern de les Illes Balears cada vegada que va a reunions a
Madrid no treu res en net ni de profit per a les Illes Balears,

just treu falsedats. Entenc, vull entendre, que no és que vostès
vulguin dir falsedats, però els ho diuen a vostès i vostès les
transmeten perquè al final la realitat és que cada vegada que
anam a demanar pels interessos a Madrid sortim escaldats.

I he dir, per acabar amb aquesta conclusió, que ateses les
seves intervencions que ha tengut aquí d’aquests set darrers
mesos, que vostè ha dit que ha tengut diferents reunions amb
un govern del mateix color polític, govern socialista, doncs,
al final han acabat en res, han acabat en fum. Hauria de dir que
la Sra. Armengol és la pitjor negociadora que ha tengut mai les
Illes Balears, no només ho veiem en aquest aspecte sinó que
ho hem vist en molts d’altres, doncs, com és el REB o com
són els convenis ferroviaris, tot tipus de convenis. 

Això és una de les qüestions que a nosaltres ens queda
molt clara de la seva primera intervenció i d’aquestes dues
preguntes que jo li he fet a vostè. 

I ara li volia demanar: ha demanat el Govern de les Illes
Balears per escrit la suspensió de la subhasta?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Algunes reflexions si em deixa, perquè crec que també val
la pena, no? Bé, han demanat les actes, jo de cada reunió no
faig actes, ho dic perquè a partir d’aquí, ho deuen de saber
però jo em reunesc mil vegades amb mil institucions diferents
i no s’aixequen actes formals cada vegada, quan hi ha
comissions establertes sí, però quan no, no, ho dic perquè ho
sàpiguen, d’acord?

Feia referència vostè a la idea aquesta de la negociació
com pertoca o com no, i  a mi m’agradaria posar aquí un
exemple, crec que val la pena; feia referència abans al Baluard
d’Es Príncep, quan se cedeix a l’ajuntament, en aquell moment
es donen drets  urbanístics a Son Busquets, a Son Simonet,
d’acord?, i Son Simonet suposa, recordem-ho en tot cas el que
suposa Son Simonet, una subhasta pública perquè el millor
postor la pugui comprar; que es produeix tres mesos abans de
les eleccions del 2015, amb el Sr. Company de conseller
d’Habitatge, amb el Sr. Isern de batle de Palma i que
aplaudeixen aquesta licitació, que fa que un promotor pagui
5,5 milions d’euros, 5,5 milions d’euros, per construir 216
habitatges a preu de lliure mercat, i ningú del Partit Popular no
es preocupa ni tan sols de demanar a Madrid com és aquesta
subhasta i si s’haurien de fer passes perquè almanco part
d’aquests habitatges poguessin ser públics, de protecció
oficial almanco, ni una. És que llavors no varen obrir ni un
procés negociador vostès, van dir que sí, amén a tot el que els
venia directament.

El conveni que signa el Sr. Isern és fruit d’una negociació
de l’època de la Sra. Calvo i per açò tenim ara garantits 816
habitatges de protecció oficial de per vida, perquè la Llei
d’habitatge, i ho hem de recordar, estableix, in aeternum, la
qualificació d’HPO de les noves promocions que
s’estableixin. Per tant, fins i tot podem fer la comparativa de
dos sòls fruit del mateix conveni, gestionats pel Partit
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Popular, amb tota la deixadesa del món, que suposa que en
aquests moments ja hi hagi un promotor que estigui a punt de
construir no a 180.000 euros l’habitatge, eh, què valdrà un
habitatge a Son Simonet? Què es quedarà l’Ajuntament de
Palma? Quina negociació han fet vostès? Ni una, açò és, Sra.
Duran, per tant, el plantegem que hem de tenir.

Què fem nosaltres davant d’açò? Nosaltres tocam a
Madrid, amb totes les dificultats del món, i tant com sí! Aquí
ningú no regala res, ja ho sabem, però ho plantejam i ho
demanam i ho reivindicam i fem les discussions que facin
falta, i ho diem aquí: no estam d’acord amb una taxació que és
obsessiva, no hi estam d’acord. I cercam maneres imaginatives
de poder donar una resposta, açò són les coses que hem fet.

Arribarà tot a bon fruit o no? Doncs, en aquesta vida es
guanyen batalles i d’altres no, i ja ho sabem açò, però el que
ningú no pot qüestionar és que, com a Govern de les Illes
Balears, aquesta batalla no la facem, que no hi hagi hagut
visites, plantejaments, defenses que facin possible una solució
alternativa. I crec que valdria la pena, per tant, abans de fer
determinades afirmacions d’una manera tan lleugera vostè,
que, a més a més, coneix perfectament l’Ajuntament de Palma,
i que, per tant, coneix la història de l’Ajuntament de Palma,
abans de fer aquest tipus d’afirmacions fos un poquet més
humil tal vegada i també fos conscient d’aquestes
equivocacions que vostès han comès.

Gràcies, Sr. President.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. Conseller, li torn demanar la pregunta, perquè no m’ha
contestat. Li deman: han demanat al Govern, per escrit, al
Ministeri, la suspensió de la subhasta?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

La subhasta encara no s’ha produït, ho he dit, ho he explicat
abans, e l que hi ha és un permís del Govern d’Espanya al
Ministeri de Defensa perquè ells puguin, en tot cas, quan ho
creguin, en tot cas, eh, oportú...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Han demanat per escrit que se suspengui o que no es
realitzi, que no es realitzi?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, intentem no interrompre els torns de paraula.

(Se sent de fons la Sra. Duran i Cladera que diu:
“Pensava que ja havia acabat”)

No, quan pitja el botó interpretarem que ha acabat, gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Com li deia abans, anam fent el seguiment, hi ha en aquests
moments un plantejament de reunió aquesta mateixa setmana
que s’havia produït. Tenim reunió nosaltres per dur la part de
la taxació  en aquests moments per a dia 5 de setembre.
Seguim treballant i seguim intentant que part d’aquest
habitatge públic pugui anar per la via de la gestió pública.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, entenc que no, que
vostès no han demanat que no es produeixi la subhasta, vostè
diu que no pot demanar la suspensió perquè no ha començat,
bé, doncs entenc que vostès no han demanat per escrit la
suspensió. He demanat si abans l’havia demanada per escrit,
em diu que no, no ho han fet, d’acord.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Hem fet la petició , hem fet la petició a cada una de les
reunions que hem realitzat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, no entrarem.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

És a dir, no, no l’han feta. I jo ara continuu, vostès tenen
còpia de la taxació feta pel Govern, vostès tenen aquesta
còpia, saben com s’ha valorat aquest solar per arribar a aquesta
quantitat de 45,8 milions d’euros?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Sí, tenim, sabem com s’ha arribat a aquesta valoració.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Fa comptes vostè demanar una valoració a la baixa? Fan
comptes, he llegit també demanar-ho al Consell Insular de
Mallorca que faci una valoració tenint en compte el tema, com
està aquest tema de la nova valoració?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Sí, hem demanat, a més a més ho hem parlat amb el
Consell de Mallorca, el Consell de Mallorca fa un
contrainforme a aquesta valoració, que és el que precisament
serà discutit dia 5 de setembre, a una reunió de caire tècnic,
no polític, de caire tècnic, perquè açò és una qüestió tècnic
entorn d’aquesta sessió.
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LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies. Sap dir-me vostè quines són les actuacions que ha
fet l’Ajuntament de Palma, com jo li deia abans, de l’any 2015
a l’any 2019 quant al PERI? En quin estat es troba ara el PERI
després de quatre anys d’un govern del pacte d’esquerres a
l’Ajuntament de Palma?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

De quatre anys i de tres anteriors, perquè el primer any el
Sr. Isern fa l’aprovació inicial i s’atura aquí, i a partir d’aquí no
fa res més. Per tant, tenim una legislatura del Sr. Isern i una
legislatura del senyor... de la legislatura passada. A la passada
què es fa? La Comissió Balear de Medi Ambient, ho he
explicat abans, informa respecte del Pla especial de reforma
interior, hi ha un informe de la Comissió Balear de Medi
Ambient respecte del PERI, i aquí queda, no s’han fet més
passes.

Si ja s’hagués aprovat tot definitivament nosaltres ja no
tendríem cap opció de poder plantejar una negociació, perquè
totes les cartes, si li haguéssim fet cas a vostè totes les cartes
serien ja del Ministeri de Defensa, si tenim és el PERI no
aprovat encara definitivament, que pot ser un element amb el
qual podem discutir amb el Ministeri de Defensa.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

És a dir, em diu que utilitzaran la carta de no fer el PERI
fins que el ministeri... per fer força al ministeri, una mica de
xantatge, podríem dir, d’esperar fins que, és a dir, sense tenir
en compte, jo li diré el que ha passat aquí; aquí ha passat que
el Ministeri de Defensa s’ha cansat, s’ha cansat que
l’Ajuntament de Palma no tragués el PERI, perquè no s’entén
que es treguin a subhasta els terrenys de la casa quarter sense
un PERI, no s’entén. El mateix president de PROIMBA, Luís
Marín, deia que seria molt difícil que els promotors, que
qualsevol promotor privat fes una licitació en aquests terrenys
sense saber què hem de fer allà, perquè no se sap, hi pot haver
ics carrers, ics tal, poden decidir a l’Ajuntament de Palma
perfectament que la meitat, per exemple, jo m’ho acab
d’inventar, dels edificis actuals quedin, poden decidir llevar
tots els edificis, poden decidir-ho tot perquè està tot per fer.
És a dir, planificar, el que s’ha de fer allà i el que hi ha d’haver
allà no s’entén, per tant, jo el que crec és que el ministeri s’ha
cansat, després de quatre anys que no s’ha fet res de res de
l’Ajuntament de Palma, i tampoc no els han escoltat a vostès,
perquè tampoc no pinten res a Madrid, com he dit abans, i han
tret directament la subhasta, això és el que jo crec perquè és
que, si no, no s’entén.

I la pregunta que li faig és: sap dir-me quin temps es torba
l’aprovació definitiva d’un PERI?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Per açò és tan important un acord, per açò, Sra. Duran, és
tan important un acord entre el Ministeri de Defensa i
l’Ajuntament de Palma, perquè si no hi ha acord açò va per la
via que no toca, i açò és el que li ha dit el Ministeri de
Defensa, si tu licites i treus a concurs una subhasta sense un
PERI aprovat açò agafarà un mal camí. Asseure’ns i arribem a
un acord, tanquem un acord com pertoca, hi sortirem guanyant
tots, açò és la posició que defensa el Govern de les Illes
Balears, açò és la posició que defensa dins una negociació, sí.

I miri, el nou format aquest de comissió permet ser
transparent amb les coses, sí. Vostès amb Son Simonet no van
fer res, ho van deixar arraconat, tirau per endavant, feu el que
vulgueu, nosaltres hem dit no, tenim un PERI que encara s’ha
d’aprovar, hi ha interessos; nosaltres defensam els interessos
dels ciutadans de Palma en col·laboració i en coordinació amb
l’Ajuntament de Palma, amb la màxima lleialtat, amb la
voluntat de defensar els interessos d’aquesta ciutat i d’afavorir
l’accés a l’habitatge.

Jo no som el Ministeri de Defensa, si jo ho fos
segurament estaria ara en una altra tessitura, però no és aquest
el cas, i, per tant, què faig? Al·lots, si tirau per endavant una
subhasta, PROIMBA ho deia perfectament, el seu president,
trauran una subhasta sense tenir un PERI aprovat
definitivament, açò és incertesa? Si açò és incertesa, llavors
no és el més intel·ligent. No seria més intel·ligent que
poguéssim arribar a un acord? Açò és el nostre plantejament,
el que nosaltres hem defensat fins ara, que els hem traslladat
i els ho seguirem traslladant.

No tenim la darrera paraula, els convenis urbanístics
atorguen molt de poder al Ministeri de Defensa, és cert i, per
tant, sabem les nostres limitacions. Ho intentarem? Sí, ho
intentam i per açò som aquí avui reunits, perquè si nosaltres
no haguéssim fet res no hi hauria comissió, no hi hauria
compareixença, senzillament hi hauria hagut una subhasta que
ja es trobaria en marxa. Doncs, no, intentem-ho, Sra. Duran,
desembussem açò.

Durant tot el temps del Sr. Rajoy s’ha dormit, dormit, i li
puc dir, n’he fet molts de viatges al Govern d’Espanya i sabem
la dinàmica de deixar que les coses estovin sense frissar, açò
ha estat una... i no només d’aquesta comunitat, açò era una
tònica general entre consellers de tots els governs, de tots els
colors, érem conscients d’açò.

En aquests moments hi ha açò i aquesta carta. Sí, ho parlam
amb ells? Sí, sí perquè si... i açò ja no és nostre, açò és un
tema municipal, un tema municipal, però si l’Ajuntament de
Palma té una idea o  un plantejament de com ha de ser Son
Busquets, que és diferent ara del Ministeri de Defensa i
resulta que un vol passar per sobre de l’altre i tots dos es
necessiten, no és intel·ligent. I és una reflexió nostra que hem
fet a porta tancada i que també la faig aquí i que les seguirem
defensant.
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No dependrà de nosaltres, la darrera paraula és del
ministeri i açò també ho sabem, i tenim la capacitat que tenim,
efectivament, tenim la capacitat que tenim. Ho intentarem? Sí,
ho intentam.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

... perquè vostè parla molt però no em contesta. Ho tornaré
demanar: té idea més o manco de quin temps es torba tenir
aprovat definitivament un PERI.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Sí, sabem que açò és un projecte complicat i que dins
aquesta legisla...

(Se sent de fons la Sra. Duran i Cladera que diu: “més
o manco”)

..., Sra. Duran, doncs que poden ser nou mesos, un any a un
ajuntament que sigui àgil, sí; amb dificultats? Molt més, és
clar, efectivament.

(Algunes rialles i remor de veus)

És clar, dependrà de la qualitat dels professionals a l’hora
de plantejar aquest PERI, de plantejar, dependrà de moltes
qüestions. Ens trobam en aprovació inicial, eh, Sr. Melià,
passat per Comissió Balear de Medi Ambient, d’acord? Ara, a
partir d’aquí devora, doncs sí, sabem totes les dificultats que
açò suposa.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Bé, essent benèvols, molt benèvols, un any o un any i mig,
un any o un any i mig, molt benèvols, molt.

Li deman: sap què es torba, més o manco, l’aprovació
definitiva, tenir la llicència d’un projecte d’urbanització? Sap,
...

(Se sent de fons el Sr. Conseller que diu: “seguim”)

... sap el que es torba, encara no he acabat, no he pitjat el
botonet, sap el que es torba una llicència ordinària no d’una
urbanització, que primer ve el PERI, aprovació definitiva del
PERI, projecte d’urbanització, aprovació  definitiva
d’urbanització i després llicència dels edificis, de cada un
d’aquests edificis dels habitatges que hem de construir; sap
quin temps es torba una llicència d’un habitatge a l’Ajuntament
de Palma?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

A veure, Sra. Duran, venim del 98, fa vint anys que esperam
Son Busquets, aquí ningú no ha dit, aquí el que han dit és que...

(Se sent la Sra. Duran i Cladera de fons de manera
inintel·ligible)

..., no, home, sí, sí, Sra. Duran, hem de ser conscients del que
suposa açò; duim vint anys on en aquests vint anys no hi ha
hagut capacitat de fer camí en açò. Açò ho veurem tot
construït aquesta legislatura? Ja li dic jo que no, a cap moment
el Govern no ha dit açò, a cap moment, Sra. Duran. El Govern
el que ha dit és que treballem per desbloquejar i que hi hagi un
fil, un pla acordat entre les diferents administracions que
permeti fer camí fins arribar que sigui una realitat.

I així i tot, en una legislatura... necessitarem molt més
temps, en som perfectament conscients. Sra. Duran, la
pregunta del temps de la llicència d’obres la demani a
l’ajuntament, Sra. Duran, no tenc jo el control de les llicències
municipals, com pot vostè entendre.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Seria important que ho sapigués, eh, molt important. I li
diré per què: una llicència de mitjana es torba 14 mesos, 14
mesos, sí, de fet, vàrem haver d’anar al Defensor del Pueblo,
no sé si ho sap, això seria important que vostè ho sapigués, el
Partit Popular va haver d’anar al Defensor del Poble per mor
de les queixes que hi havia llicències que es torbaven 18
mesos, la mitjana ara són 14 mesos per treure una llicència.

Per tant, ja li podem dir ara que no és que no estigui tot
acabat, li podem dir ara, dia 30 de juliol del 2019, que a l’any
2023 no tendrem ni una sola casa acabada a Son Busquets, ni
una sola casa acabada, acabada, vull dir amb projectes acabats,
licitats, construïts , posats els bloquets, bé, una casa, no?, i
entregar les claus, cap, no en tendrem cap.

Però és que resulta -no, és clar, és clar-, però és que
resulta que hem estat quatre anys parlant, i en campanya
electoral ja no li  dic el que hem dit, perquè hem dit que
tendríem 830 habitatges, que tots els 830 habitatges serien de
lloguer, que tots serien públics, això ho ha dit, això ho ha dit
el PSOE, això ho ha dit MÉS, això ho ha dit Podem, habitatge
públic de lloguer, en campanya electoral; ja sé que les
campanyes electorals són el que són.

Fins i tot ahir, la Sra. Sílvia Cano a La Ser deia que hi
hauria habitatge públic a Son Busquets, és clar que sí, aquest
15% que dèiem abans. Al final, al final, Sr. Marc Pons, el que
volen els c iutadans és que hi hagi habitatge i habitatge
assequible, que, com vostè deia abans, amb aquests dos règims
que tendrem a Son Busquets, a l’HPO, uns se’n aniran a uns
180.000 euros, aproximadament, i els altres, com uns que es
fan a Eivissa, doncs se’n aniran a 250, 260.000 euros, d’acord?
Això habitatge, l’habitatge caurà.

Aquest habitatge, aquest PERI hauria d’haver estat fet, és
clar que sí, no haurien d’haver hagut esperar la subhasta; el
tema que al final, el promotor final sigui públic o sigui privat,
escolti’m, que la persona a la qual vostè entrega les claus de
per vida, a un habitatge d’HPO li és igual, a no ser que darrera
de cada compra d’habitatge tengui una subvenció, això és una
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altra cosa, que la subvenció te la pot fer directament el Govern
de les Illes Balears o el Govern de l’Estat sigui la promoció
privada o pública. Però no, vostès, els partits d’esquerres,
s’han omplert la boca de dir que ja tendríem habitatge públic
i habitatge públic i que seria públic; la Sra. Armengol ha dit
que tendríem habitatge públic de Foment.

Per tant, no han sortit d’aquí, habitatge públic, i al final
eren 800 habitatges de lloguer, dels habitatges que al final
siguin de l’ajuntament es podrà decidir o no si aquest 15%
d’aquests 125 habitatges són de lloguer, per els altres no,
perquè no hi haurà cap promotor que faci tots aquests
habitatges, els 800 i busques de lloguer, seran habitatges de
venda.

I jo ara li deman, li faig una altra pregunta: fa comptes el
Govern obligar de qualque manera que els ajuntaments
d’aquestes illes acompleixin el termini legal per fer les
llicències?

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

A veure, crec que s’ha fet un poc d’embolic, aquí els únics
que se’n van anar a fer una foto en campanya electoral a la
parcel·la de Son Busquets van ser vostès i Ciutadans, que van
dir que farien mil habitatges a Son Busquets.

(Remor de veus)

En general, d’acord, el Partit Po...

LA SRA. PRESIDENTA:

Intentarem no entrar en debat.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

El Partit Popular se’n va anar a Son Busquets i va dir que
aquí ells construirien mil habitatges, vostès, no altres partits,
vostès van anar allà i van fer...

(Se sent de fons la  Sra. Duran i Cladera de manera
inintel·ligible)

... tenc aquí..., a més a més hi van anar el mateix dia, tenc aquí
la foto, el mateix dir vostès van fer la mateixa roda de premsa
explicant exactament el mateix, anant aquí devora, no, no em
digui que no hi van anar perquè veig aquí el Sr. Company...

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, no entrem en debats, per favor, si no hauré de
donar la paraula.

(Remor de veus)

Sr. Conseller, té la paraula. Sra. Duran, després tendrà la
seva. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

I per entendre-ho, açò ho dic perquè també ara aquí
discutim, jo entenc, Sra. Duran, que vostès el que defensen és
que la promoció d’aquest HPO sigui privada...

(Se sent de fons la Sra. Duran i Cladera que diu: “No,
no he dit això jo”)

..., sí, sí que ha dit açò vostè, idò m’expliqui, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Què he de tornar dir el mateix?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Si el que vostè ara demana és que espera que s’aprovi ja
immediatament i que els HPO l’important és que puguin
sortir, vostè em demana, vostè defensa açò, i si no defensa
açò, llavors defensa que sigui de règim públic i, per tant,
haurem de tenir una negociació amb el Ministeri de Defensa.
O si no com pensa fer-ho?

És clar, i, si no, com pensa fer-ho? El seu plantejament, tot
el seu raonament la du a fer el mateix que a Son Simonet, en
aquest cas amb HPO, que és un plantejament de dir: escolta,
que el Ministeri de Defensa ho tregui ja, que tregui el concurs,
que ho faci, li és igual si no hi ha habitatge de promoció
pública, açò és el que vostè ha vingut a dir, açò és el que vostè
ha vingut a dir.

I nosaltres li diem no, nosaltres hem intentat, en la mesura
del possible, que açò pugui ser així.

Si va per la via de la promoció privada passarà el mateix,
Sra. Duran, els terminis aniran en aquesta direcció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

No m’ha tornat contestar.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

La compareixença avui és per a Son Busquets, no per a la
política municipal de temps que es torben per donar les
llicències els 60 i busques d’ajuntaments que tenim a les Illes
Balears, em facin aquestes preguntes i jo estaré encantat de
poder-los respondre, però crec que tampoc no és l’objecte del
plantejament d’aquesta compareixença analitzar els ritmes de

 



16 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 2 / 30 de juliol de 2019 

llicències que tots els ajuntaments de les Illes Balears puguin
tenir.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Doncs és molt important, és molt important, perquè si no
haguessin tengut, miri, si no haguessin tengut..., miri, és molt
important...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. Pons, nosaltres anàrem allà, anàrem al Quarter de Son
Busquets i  vàrem presentar una proposició, una proposta la
qual, de fet, el nostre grup parlamentari ha presentat, amb tota
una sèrie de mesures que tenen a veure amb adaptar els plans
generals  a les necessitats urbanístiques actuals, amb
incrementar l’índex residencial, amb unes línies de crèdit per
facilitar l’accés a l’habitatge, per tant, nosaltres anàrem a això,
es veu que vostè es queda només amb la foto i no es queda
amb la resta, vàrem anar a això, vàrem anar nosaltres.

El que sí va anar també a Son Busquets, i s’ho ha deixat, és
MÉS, MÉS també hi va anar, jo record perfectament el Sr.
Antoni Noguera, aquesta foto vostè no la té, però el Sr. Antoni
Noguera i la Sra. Fina Santiago també varen anar a Son
Busquets i varen parlar de Son Busquets, i eren els que deien
que tendríem allà 800 habitatges de lloguer, era MÉS, no érem
nosaltres, nosaltres parlàvem d’una altra cosa.

Miri, jo no he dit si ha de ser públic o ha de ser privat, el
que està clar és que allà hi ha d’haver habitatge, hi ha d’haver
habitatge, i que els ciutadans d’aquestes illes s’han trobat amb
una total paralització de l’habitatge a les Illes Balears. Els
preus dels habitatges s’han agreujat moltíssim, han augmentat
moltíssim, som una de les comunitats autònomes amb el preu
dels habitatges més alts en aquesta passada legislatura.

No s’ha fet res, aquest pla de xoc que ara diuen que volen
fer, ve de l’herència rebuda la qual, per cert, és seva, de la seva
herència rebuda ve que hagin de fer un pla de xoc.

I després, la gran mesura estrella és fer un observatori.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Duran, ha esgotat els 15 minuts, si vol fer la darrera
pregunta.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

No, ho deix per a després, després miraré de fer... No puc,
idò, doncs ja està, doncs s’ha esgotat.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Tenc dret a rèplica, presidenta, tenc dret a rèplica?

LA SRA. PRESIDENTA:

Que sí, que sí.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Ha esgotat 15 minuts i no sabem de quina manera vol vostè
gestionar els 831 habitatges, si públics o privats, no ho sabem,
volem habitatge.

(Se sent de fons la Sra. Duran i Cladera de manera
inintel·ligible)

Sí, però no pot, si vol venir aquí...

(Se sent de fons la Sra. Duran i Cladera de manera
inintel·ligible)

..., si vostè ve aquí i resulta que el seu plantejament està lligat
a crítiques sense aportar cap tipus de solució, sense fer cap
tipus de plantejament de quin és el seu model, llavors queda
coixa, perquè el que vostè ens demana amb el que vostè
defensa...

(Se sent de fons la Sra. Duran i Cladera de manera
inintel·ligible)

..., no, jo li responc al que vostè m’ha dit, Sra. Duran, i per tant
ha perdut també a la vegada un temps preciós, ens anam d’aquí
sense saber si vostè defensa que els 831 habitatges siguin de
promoció pública o no, i veig que, malauradament, no ho
sabrem.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Conseller. Ara passaríem al torn del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per haver
vingut i haver explicat com es troba el tema de Son Busquets.

Jo no voldria deixar passar aquesta oportunitat per poder
explicar el posicionament d’Unidas Podemos, en referència
amb aquest tema, nosaltres volem remarcar que Son Busquets,
el quarter ha de ser cedit al Govern balear o a l’Ajuntament de
Palma. L’habitatge és un dret fonamental i no es té en compte
i això que vivim una situació d’emergència d’habitatge aquí a
Palma, però també a totes les illes.
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Des d’Unides Podem consideram que la decisió del
ministeri de subhastar el solar pot posar en perill que la
totalitat dels terrenys siguin per a habitatge públic. Tots els
partits, fa uns mesos, amb les campanyes electorals, com es
comentava un poc, hem denunciat el problema de l’habitatge
i vàrem fer aportacions, és a dir, mesures per poder solucionar
aquest problema. En accions com aquestes és quan es
demostra qui està per la labor de realment voler arreglar el
problema de l’accés a l’habitatge.

Des de la nostra formació lluitarem perquè l’habitatge
sigui de caràcter públic, ja que les necessitats de tots els
ciutadans i ciutadanes han d’estar al capdavant de les accions
de les institucions i han de prevaler per sobre de la recaptació
de l’Estat.

Volem recordar també que nosaltres, des del Congrés dels
Diputats, les nostres diputades ja fan feina en aquest tema, han
registrat tota una sèrie de preguntes per a, bé, per conèixer de
primera mà com es troba el tema de la subhasta i o la intenció
de voler-l’hi posar.

Per això, davant..., és a dir, per això posam sempre els
interessos de la ciutadania per endavant, nosaltres li fèiem...
tot i que, bé, una sèrie de preguntes, que serà un poc el format
que ha fet la Sra. Duran.

Coneix el Govern per què es decideix treure a subhasta uns
terrenys públics en aquests moments no existint urgència
acreditada i trobar-se el Govern de l’Estat en funcions, en
virtut de la Llei 50/1997?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Bé, els motius que ells al·leguen és una qüestió, per una
banda, pressupostària, a partir dels drets atribuïts al conveni
urbanístic firmat amb l’Ajuntament de Palma, és a partir d’aquí
que ells prenen aquesta decisió, emparats per un conveni que
els atorga aquest dret i per una qüestió pressupostària que així
actuen, ells tenen una gerència específica per vendre
patrimoni públic, que no només s’ha produït amb Son
Busquets, sinó que s’ha produït amb moltíssims altres solars
a les Illes Balears.

LA SRA. SANS I REGIS:

Bé, en temes de pressuposts, el Ministeri de Defensa sol
estar molt ben dotat en aquest cas, però bé.

Pensa el Govern de les Illes Balears exercir alguna opció
respecte del Govern central encaminada a cercar una solució
amb l’Ajuntament de Palma perquè el Quarter de Son Busquets
pugui continuar essent públic i pugui destinar-se a la
construcció d’habitatge públic?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

M’agradaria, perquè no hi hagi cap confusió, ho he dit
diverses vegades abans i ho torn..., l’HPO, el Pla d’habitatge de
protecció oficial es troba fixat al conveni, es troba fitxat al
PERI i per tant aquí devora, a no ser que hi hagi modificacions
que accepti l’Ajuntament de Palma, està garantit que és HPO,
d’acord o no. Jo crec que per aquesta part d’aquí devora no hi
ha cap dubte.

I perdoni, perquè ara, i m’ha demanat, la pregunta era per...
si me la pot...

LA SRA. SANS I REGIS:

Bé, sí, quin tipus d’accions..., és a dir, perdona, quina opció
pensa dur a terme el Govern, juntament amb l’ajuntament, per
donar una solució?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No, bé, nosaltres el que hem intentat és cercar l’acord a
partir d’una persona que ja té drets reconeguts a través
d’aquest conveni. Aquest acord nosaltres, i açò també ho he
explicat abans, l’hem plantejat des de la idea que el Ministeri
de Foment s’hi pogués implicar, hi pogués posar recursos
econòmics que compensessin la devaluació que en aquest cas
pogués tenir la promoció pública d’aquests HPO i en açò fem
feina. Ho vam plantejar així, s’han fet diferents reunions i en
aquests moments hi ha una qüestió de taxacions que fa que no
hi hagi acord entre els dos ministeris.

Seguirem empenyent perquè es pugui arribar a un acord.

LA SRA. SANS I REGIS:

No creu el Govern que, referent al territori, mantenir fins
i tot augmentar la propietat pública és una eina contra
l’especulació urbanística i garantia de protecció del territori?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Jo crec que Son Busquets s’ha de desenvolupar, jo ho
defens, que s’ha de desenvolupar, que és necessari
desenvolupar Son Busquets. Dels escenaris que nosaltres, el
primer, el que voldries de ver seria que fos la gestió pública.
Si acaba essent de gestió privada i són 831 habitatges d’HPO,
si és aquest l’escenari final que es dóna, la Llei d’habitatge el
que permet és, o al que obliga, és que ho siguin per a tota la
vida.

Jo record èpoques del Sr. Matas que feia HPO a 10 anys i
al cap de 10 anys immediatament entrava en el lliure mercat,
la Gerreria és un exemple claríssim d’açò, del que suposa
incrementar immediatament el cost una vegada passats 10
anys.
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Però açò què vol dir? Que deixarem de per vida un mercat
d’HPO de compravenda. Són elements que també hem de tenir
en compte i dels quals n’hem de ser conscients, jo crec que
aquí devora sapiguem, quan discutim, per què discutim.

LA SRA. SANS I REGIS:

Des del nostre grup parlamentari instam el conseller que
sol·liciti al Ministeri de Defensa que el Quarter de Son
Busquets sigui cedit al Govern autonòmic o a l’Ajuntament de
Palma o, en el seu defecte, que li cedeixi el Ministeri de
Foment amb la finalitat que continuï essent sòl públic i que es
pugui destinar a lloguer d’habitatge social.

Aquest Govern estatal, en funcions, per exemple, ha
aprovat una despesa de 2 .100 milions d’euros per comprar
tancs, cedir el Quarter de Son Busquets només suposaria
deixar d’ingressar uns 46 milions d’euros, qualque cosa
irrisòria si tenim en compte el pressupost anual que té aquest
ministeri. No hi ha major acte de patriotisme que defensar el
dret de l’accés a l’habitatge de la gent del teu país, per la qual
cosa demanam al Ministeri de Defensa que cedeixi aquest
solar per construir els habitatges de protecció oficial i que els
puguin gaudir els ciutadans i ciutadanes d’aquí, de les Illes.

Gràcies, no tenim més preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans, ha esgotat 4 minuts dels 15.

Sr. Conseller, no té res més a dir?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Queda recollida aquesta petició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò passarem al Grup Parlamentari Ciudadanos,
Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Conseller, ante  todo darle las gracias por su
comparecencia y por habernos hecho esa explicación que,
finalmente, me ha ahorrado dos o tres páginas de mi
exposición.

Tengo una pregunta que parece que nadie ha hablado de ella
y es que parece que uno de los temas por los cuales Son
Busquets lleva parado dos mandatos es en realidad por la falta
de acuerdo entre Defensa y las compañías eléctricas por la
instalación de una estación de transformación eléctrica, que,
aparentemente, se había pedido, por un acuerdo con Cort, que
se cambiara el emplazamiento a Son Pardo, que,
aparentemente, pues ahora se instalaría en el mismo sitio, en
Son Busquets, lo que, teóricamente, si fuera así, pues obligaría

a proceder la aprobación de un plan parcial y luego,
evidentemente, la nueva tramitación del plan especial.

Si pudiera explicarme, a lo mejor sería algo para
aclararme.

El segundo punto, evidentemente, es como ya ha repetido
mi compañera del Partido Popular, pues es que estamos
bastante sorprendidos de la falta de firmeza del Govern balear
con el Gobierno central de España. Se ha lanzado, sobre todo
durante toda la campaña electoral, el proyecto urbanístico
estrella del pacto, que era Son Busquets; hace casi un año la
presidenta Armengol se reúne con la ministra socialista de
Defensa para recuperar el proyecto y luego ya pues la reunión,
aparentemente, fue tan fantástica que Defensa decide
presentarlo a subasta con sobre cerrado al alza, cosa que
aprueba el Consejo de Ministros. Entonces aquí, pues a lo
mejor ya se ha hablado, pero bueno, el Grupo Ciudadanos pues
tiene que presentar, fijar su asombro.

Un punto evidente es que esta especie de subasta, pues,
obviamente, es un absurdo, un absurdo jurídico porque no se
puede presentar una subasta cuando no hay proyecto, cuando
no hay PERI, hay una situación de inseguridad jurídica tal que
es que ninguna persona en su sano juicio pues se presentaría
a esa subasta, sobre todo que, además, aparentemente, por
algunas presiones ahora mismo, pues se está hablando
inclusive de quitar, re tirar los locales comerciales, lo que,
evidentemente, pues llevaría el proyecto a una rentabilidad, si
fueran privados, pues próxima a cero.

Últimamente también una cosa que comentó mi compañera
del PP, pues, efectivamente, que aquí me da la impresión que
se le ha ocultado a la ciudadanía una situación, puesto que,
efectivamente, Neus Truyolls, justo después confirmó que,
efectivamente, sabía que el Gobierno central tenía previsto ir
hacia esta subasta.

Una cosa que nos extraña, bueno, evidentemente, yo no voy
a entrar en justificaciones, pero nos extraña mucho que nos
hablen de todas estas VPO que se iban a hacer en Baleares,
puesto que, bueno, teóricamente, según tengo yo en mis notas,
en la pasada legislatura el IBAVI el total de construcciones fue
de cero, nosotros, evidentemente nuestro grupo pues
propusimos durante la campaña la construcción de mil
viviendas sociales en toda Baleares, analizando municipio por
municipio, incluido Palma, que, evidentemente, pues ahora
mismo no se puede hacer.

Realmente ha sido muy difícil  seguir las actividades en
materia urbanística del Govern y de algunos consejos. Nuestro
grupo le pidió a usted, en febrero de este  año, una lista de
todas las viviendas que, por ejemplo, tenía el IBAVI en todos
los municipios que tenía el IBAVI en toda Baleares. La
respuesta que se nos dio fue que, por ejemplo, en el caso de
Ibiza, por ejemplo, había cero peticiones, cuando las propias
declaraciones del Govern y del Consejo de Ibiza, decían que
había 1000 personas inscritas al IBAVI. En fin, cosas que nos
sorprenden.
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Nosotros, sabe, Sr. Pons, le hemos presentado por escrito
una solicitud con todas las obras de VPO que se tienen
planeadas en Baleares y será, pues, nuestro objetivo, luego,
evidentemente, controlarlas.

Yo tengo dos preguntas y una propuesta. Mi pregunta,
evidentemente, ¿qué hará el Govern para tratar de que
finalmente se apruebe un PERI? Ya sé que no es realmente
competencia, pero bueno, las similitudes de gobierno
ideológicas pues pueden hacer que a lo mejor tengan ustedes
más posibilidad de hacer avanzar las cosas que nosotros.

La segunda, que ya sé que todo el mundo la pidió, pero la
pido yo también, es, bueno, pedir una reunión urgente el
Govern con el Gobierno central para llevarles a que Defensa
reconsidere la situación, se vuelvan a retomar las
negociaciones de la forma más rápida posible.

Y a nivel de propuesta, pues bueno, el interés de
Ciudadanos, el interés real pues es que el Govern tome un
interés real en esta problemática que hay de vivienda social,
que se pueda empezar ya la construcción de vivienda pública
con o sin la colaboración de iniciativa privada, y en este
sentido, sepa usted que siempre va a encontrar al grupo
Ciudadanos apoyando al Govern.

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies pel to, l’actitud constructiva en els
plantejaments i que sempre a disposició, faltaria més!

A veure, de la part de la sots-estació, que efectivament aquí
hi ha una obra que s’ha d’executar, fins on jo sé, bé, aquesta
obra estaria inclosa dins la taxació, per tant el promotor haurà
de construir físicament aquesta sots-estació per donar
cobertura i per garantir la infraestructura necessària, no?, el
proveïment elèctric necessari, no ha estat en cap cas un
element que nosaltres haguem detectat objecte que suposi una
demora, que hagi suposat una demora en el temps, com vostè
atribuïa. Els motius, així ho hem entès nosaltres, van per altres
camins, PERI aprovat o no PERI aprovat, més que per
l’execució d’una infraestructura concreta com pugui ser
aquesta sots-estació que dins la taxació ja queda recollida.

Nosaltres, és a dir, ara hauríem de fer un poc de memòria,
almanco molt ràpida, nosaltres a la legislatura passada quan
vam començar no ens vam trobar cap projecte en marxa
d’habitatge públic, cap; és més, la política que tenia el Govern
anterior, el del Sr. Bauzá i del Sr. Company, era una política de
vendre solars públics, i si se’n van al Baluard del Príncep,
fixi’s vostè quina ironia, al Baluard del Príncep el Govern de
les Illes Balear, el Sr. Company va vendre un solar per
construir allà un hotel, un solar d’HPO per construir un hotel,
d’acord?

Per tant, arribar, posar en marxa, recuperar terrenys,
projectes, redactar projectes, licitar obres, tot açò és un

plantejament que no el fas un dia per un altre, la dinàmica de
l’habitatge públic du una inèrcia molt grossa i necessita temps,
molt de temps, llicències amb tot el que suposa.

Nosaltres vam presentar un pla de 500 nous habitatges,
amb solars concrets, explicats, que volíem posar en marxa.
Una part d’aquests 500 habitatges ja es troben en aquests
moments en construcció, ja estan en construcció, no estan
encara finalitzades les obres, ja estan en construcció. Dins
d’aquests propers tres mesos veurem l’inici de part d’aquestes
obres, alguns d’aquests ja s’han adjudicat, alguns altres estam
a l’espera d’alguna llicència municipal, i anam fent.

D’aquí en vindran més, jo crec que nosaltres dins aquesta
legislatura hem de veure més de 1.000 habitatges públics
nous.

I Son Busquets no ha format mai part d’aquest pla
d’habitatge perquè du un altre ritme, té massa dificultats
afegides.

I la decisió d’aquest PERI no és d’aquest Govern. Ara
compareix el conseller i compareix el Govern de les Illes
Balears però realment el Govern de les Illes Balears respecte
de Son Busquets és de les administracions que menys
capacitat d’influència té, perquè ni aprova cap instrument de
planejament, ni crea cap conveni signat, ni té cap vincle
absolutament de res, i d’açò jo crec que també n’hem de ser
absolutament conscients.

Què hi ha, sí, voluntat de veure fer possible aflorar açò per
construir habitatge públic, i açò és el que a nosaltres ens mou
i per açò animal els ajuntaments que facin camí i que posin
solars i que tenguin i que arribin a acords i que el Ministeri de
Defensa que... Però des d’aquesta voluntat d’agilitar i de
dinamitzar i aquesta pastilla, insistesc, és massa important.

Acab ja, i faig un comentari, però crec que també està bé
que ho sapiguem, dins d’aquesta feina anava lligada respecte de
Palma una pastilla que també era important, que era la pastilla
de Can Domenge, propietat del Consell de Mallorca, on vam
detectar d’analitzar, vam arribar a un acord amb l’Ajuntament
de Palma i amb el Consell de Mallorca. Per què? Perquè el
Consell de Mallorca ens pugui cedir Can Domenge, el solar de
Can Domenge al Govern de les Illes Balears, nosaltres
urbanitzem i executem, i ara parl de memòria i em sembla que
200 i busques d’habitatges que hi van. Bé, açò forma part
d’aquesta...

Nosaltres açò ho podríem demanar mil vegades al Consell
de Mallorca, que si el Consell de Mallorca ens hagués dit que
no volia, per molt que tu forcis, doncs també ets conscient de
quines són les teves capacitats de pressió que també pots
tenir, i no ens ha de fer por dir que nosaltres no ho controlam
tot; si ja ho sabem, si cadascú té àmbits competencials
diferents, el que cercam són acords amb les administracions
per fer aflorar sòl, per fer possible. I els recursos nostres,
econòmics, que en tenim i n’hem de voler tenir e ls  volem
destinar sobretot a la construcció, que és caríssim, construir
habitatge és caríssim.
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Per tant, cercam maneres d’aconseguir sòl cedit per a
després a sobre nosaltres construir, aquest és el plantejament
que hem fet i aquest és el plantejament dins aquesta
legislatura, al marge d’aquests 500, aniran apareixent jo esper
que nous solars, nous projectes per seguir fent encara més
habitatge públic.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias por su explicación. Una sola cosa, evidentemente
entiendo que no es competencia en muchos casos del Govern,
pero bueno, si el Govern arreglara o  tratara de arreglar el
problema con Defensa, muy seguramente pues impulsaría la
resolución de este tema con el Ayuntamiento de Palma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, una pregunta, sí.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Jo els segueix explicant coses, perquè crec que també val
la pena que tots tinguem informació. En el mateix moment que
nosaltres vam batallar, batallàvem, teníem detectades dues
qüestions de calat en aquest amb el SEPE i el Govern
d’Espanya, un era Son Busquets, 831 habitatges; l’altre era Can
Escandell, a Eivissa, 500 habitatges. Vam arribar a..., és a dir,
vam aconseguir que el Ministeri de Foment es comprometés
amb el desencallament de Can Escandell, i açò permetrà dins
aquesta legislatura la construcció de 500 habitatges, que no
farà el Govern de les Illes, el Govern de les Illes tampoc no ho
pot acaparar tot, ho farà el Govern d’Espanya, a partir de
plantejaments d’urbanització i de construcció per a venda i de
construcció per a lloguer, amb la iniciativa privada donant
suport, i tot açò també són iniciatives que també són
interessants i que les hem de tenir en compte.

Ara, què és l’important? Que açò camini, que totes
aquestes coses caminin, perquè d’aquí ve la creació de més
habitatge i per tant l’opció de més ciutadans de poder-hi
accedir.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Una sola cosita, bueno, el caso de Can Escandell lo
conozco porque yo estaba en Can Escandell cuando vino y
cuando vino la presidenta Armengol, y allí evidentemente lo
que también se hizo eco es que venir tres meses antes de las
elecciones a sacarse una foto delante de un terreno baldío,
bueno, vale lo que vale, pero lo que realmente pedimos es que
luego, después de la foto, y esto no es un tema político de
grupo, sino simplemente un problema hacia la ciudadanía, que,
aparte de la foto, pues que luego se pueda poner en marcha
realmente porque yo soy diputado electo por Ibiza, y en Ibiza
tenemos un problema extremadamente importante. Quiere
decir que la foto está muy bien, pero a ver si efectivamente se

adelantan un poco las cosas, que es lo único que nosotros
pedimos.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Estic d’acord amb vostè, açò no pot quedar només amb una
foto, però fixi’s, vostè ens diu tres mesos abans de les
eleccions; és que va ser possible  desencallar-ho quan hi va
haver canvi de govern d’Espanya, quan hi va haver canvi de
govern d’Espanya, perquè amb el Sr. Rajoy no va ser possible
desencallar res, i amb set mesos doncs aquesta va ser una de
les que ha estat possible.

Haurem de fer un seguiment exhaustiu en aquests quatre
sobre el Govern d’Espanya per garantir que Can Escandell tira
per endavant, i aquí també tenim qüestions municipals, sabem
què és el Pla general d’Eivissa, amb les dificultats que ha
tengut amb la Comissió Balear de Medi Ambient i tot el que
açò suposa, però no quedarà per nosaltres de fer seguiment i
d’afavorir el seu desenvolupament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Benalal, té més preguntes? No.

Idò passarem al Grup Parlamentari VOX, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenas tardes, gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó, perdó, perdón, Sr. Campos, me he
equivocado.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

¡Ah! Buenas tardes, de todos modos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, primer ve el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr.
Mas, perdoni.

EL SR. MAS I TUGORES:

No, només faltaria, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller,
bé, li agraesc el recordatori històric que ens ha fet, és
important contextualitzar les qüestions per poder-les
entendre; que a les Illes Balears patim una emergència
d’habitatge és una realitat que a dia d’avui molt poca gent no
pot discutir, de fet molts dels grups que som aquí avui anàrem
a Son Busquets, Sra. Duran, agafàvem número, com a la
carnisseria, agafàvem número per anar a Son Busquets a fer la
foto per presentar el programa electoral d’habitatge, això és
una cosa que tots sabem.
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És clar, per què a Son Busquets? Perquè Son Busquets a
dia d’avui és un símbol, és un símbol de la necessitat
d’habitatge que hi ha a Palma i la possibilitat de fer habitatge
públic en sòl públic a Palma, perquè fa més de vint anys que en
parlam. Una anècdota, quan fa més de vint anys jo em vaig
declarar insubmís vàrem anar a presentar la meva insubmissió
davant el Quarter de Son Busquets, perquè ja era un solar
abandonat, públic, abandonat, i reclamàrem, a més a més de la
despenalització de la insubmissió el retorn dels solars del
Ministeri de Defensa als ajuntaments, a la comunitat
autònoma, i això fa més de vint anys.

Ho dic perquè parlam d’un símbol, sòl públic, habitatge
públic.

Ens preocupa que el Ministeri de Defensa, en aquests vint
anys d’història, no hagi estat sensible; no ens sorprèn, el
Ministeri de Defensa i sensibilitat són dues coses que es
contraposen, però que no hagi estat sensible a les necessitats
de sòl públic que hi ha a Palma. I ens preocupa que a dia d’avui
un govern en funcions, tenint en compte que hi ha
negociacions a més d’una banda, perquè parlam del Ministeri
de Foment, parlam de l’Ajuntament de Palma, parlam del
Govern de les Illes Balears, posi en marxa un procés de
subhasta, això és un tema que també ens preocupa com a grup.

Voldríem que el Govern de les Illes Balears, a més a més
d’anar de la mà del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de
Palma, també anàs de la mà, per exemple, d’ARCA o de
l’Associació de Joves Arquitectes i de les associacions de
veïnats afectades perquè dins Son Busquets hi ha patrimoni
que aquestes associacions han demanat que es preservi, per
tant, sí que aquesta seria una cosa que per ventura seria
interessant a l’hora de reprendre les negociacions si al final
podem aconseguir aturar la subhasta.

I li faig la pregunta: fan comptes vostès reunir-se, establir
complicitats, no només amb ajuntament i consell, sinó també
amb societat civil, ARCA, Joves Arquitectes, associacions de
veïnats?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, també pel to i per la reflexió que sempre
són importants. Jo vaig tenir oportunitat d’asseure’m amb
ARCA i de poder conèixer de primera mà quina era la seva
visió respecte de Son Busquets, ho vaig voler fer la legislatura
passada i ho vaig fer. M’agradaria, però, sempre ser molt
conscient de l’àmbit competencial que tenim cada un de
nosaltres i en aquesta part d’aquí açò és sobretot model de
ciutat el qual pertoca a l’ajuntament, és l’ajuntament qui ha de
ser..., qui ha de recollir aquest tipus de sensibilitats i qui ha de
definir realment com vol que sigui Son Busquets, des d’un
punt de vista també arquitectònic i de plantejaments. I em
consta que l’Ajuntament de Palma, no una, diverses o prou
reunions precisament per analitzar tot aquest tipus de
qüestions.

Quan les administracions parlam, evidentment, i Palma té
un paper fonamental, ell té present i em consta que té present
bona part de les reflexions que ARCA ha fet, jo aquí devora
em remetria sobretot a l’Ajuntament de Palma, al marge que
nosaltres, com a govern, sí que ens hi hem assegut i hem
volgut conèixer de primera mà quina era la seva opinió i què
en pensaven.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, és evident que la taxació es troba inflada, per mor de
l’espai comercial que no té en compte el Pla d’equipaments
comercials que va aprovar el Consell de Mallorca la passada
legislatura. Ja ha dit vostè que tenen en marxa una segona
taxació feta sobre la realitat, tenint en compte el Pla
d’equipaments comercials, i jo crec que aquesta taxació real
no només és imprescindible, sinó que s’hauria de fer amb la
major urgència possible.

Tenen idea més o manco de quan podran tenir la nova
taxació?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

És, a veure, realment parlaríem, i ho he dit, d’un informe
que qüestiona la taxació i estableix plantejaments crítics
respecte d’aquesta i per tant propostes de modificació i
elements que s’han de tenir en compte.

D’aquesta col·laboració que hi ha entre l’Ajuntament de
Palma, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes vam
quedar que seria el Consell de Mallorca que faria aquest
contrainforme, bàsicament perquè ells tenen tot un gabinet o
una àrea que fa feina de taxacions vinculades sobretot a la part
de carreteres i ho tenen molt per mà, sabent, a més a més, que
el Pla d’equipaments comercials d’aplicació correspon al
Consell de Mallorca. Vam quedar que serien ells que farien
aquesta tasca.

Jo li puc dir que es troba molt avançada i que, de fet, ja
sabem, ja començam a veure un poc açò, on hi ha les qüestions
a discutir realment amb ells.

Com que la citació a termini de la reunió ha quedat per al
dia 5 de setembre, i ara el mes d’agost doncs tots sabem que
tot serà un poc inhàbil, doncs la idea és que evidentment en
aquesta reunió els nostres tècnics, que són els del Consell de
Mallorca, els de l’Ajuntament de Palma i també els del Govern
de les Illes Balears, doncs es puguin reunir havent tramès
abans aquest contrainforme amb tots els arguments que
pertoquen.

EL SR. MAS I TUGORES:

Ja per acabar, m’agradaria, aprofitant la comissió, posar en
valor l’actitud cap al bé públic que va tenir a la passada
legislatura el Consell de Mallorca amb Can Domenge, posant
els solars de Can Domenge, cedint els solars de Can Domenge
al Govern de les Illes Balears, per fer habitatge públic en sòl
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públic i només demanant a canvi una sèrie d’habitatges que
seran per a l’IMAS, per a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Crec que és important posar en valor l’actitud d’una
administració i d’una altra.

I només, ja per acabar, e l que li demanam que defensi
davant el Govern de Madrid, sigui el ministeri que sigui, és
que Palma, les Illes Balears necessiten sòl públic  per a
habitatge públic i de lloguer, i això, aquesta entenem nosaltres
que és la necessitat real que hi ha a dia d’avui a Palma i a les
Illes Balears, en general.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Compartesc completament aquesta reflexió i queda
recollida i posam en valor, efectivament, la generositat o, jo
crec que tampoc no ha de ser generositat, el plantejament
encertat del Consell de Mallorca a l’hora d’entendre que la
problemàtica de l’habitatge si d’haver la volem abordar o ho
fem entre tots o és d’una magnitud tan gran que no ho
aconseguirem. Per tant, jo crec que açò sí que val la pena
posar-ho en valor.

I d’aquí veurem bons resultats per als ciutadans de Palma,
sense cap dubte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara sí passarem al Grup Parlamentari VOX, Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenas tardes, Sra. Presidenta, buenas tardes, Sr.
Conseller, gracias por su comparecencia.

Mire, yo he escuchado atentamente su discurso y la verdad
es que es la crónica de un despropósito continuado, porque es
que estamos hablando, y usted ha hecho el calendario, que esto
empezó en octubre de 1998, o  sea, hace veintiún años. Yo,
realmente, así, además, como lo ha explicado, lo que es muy
preocupante es que si seguimos así ni en el 2030, ni en el
2040 vamos a tener nada de lo que ustedes estaban
prometiendo, porque me veo que ni mis hijos o los hijos de
mis hijos podrán ver una vivienda si seguimos con una
dinámica imposible donde aquellos que tienen responsabilidad
de gobierno pues no hacen las modificaciones oportunas en
una normativa que es la que realmente está impidiendo esto,
una normativa y la falta de voluntad política.

Ustedes, además de aprobar decretos que intervienen la
propiedad privada, que en eso sí que son especialistas,

realmente para paliar esa gravedad que sufrimos hoy en día en
Baleares que es el acceso a la vivienda, pues han hecho,
vamos, prácticamente nada, y aparte de ustedes entrar en una
dinámica de discusión, que son los que tienen responsabilidad,
ustedes, los del Partido Socialista, y luego entrar en discusión
con el Partido Popular en el y tú más, yo hice aquello pero el
alcalde era el suyo, el del otro color, aparte de todo eso
solución al ciudadano de a pie ninguna. Es más, lo que se va a
llevar el ciudadano después de escuchar sus intervenciones es
precisamente lo que provoca desafección y son las que unos
por otros aquí no hace nadie absolutamente nada.

Está muy bien lo de anunciar 831 viviendas, está muy bien
utilizar las campañas electorales para hacerse fotos de todo
tipo, pero oiga, es que después de veintiún años tenemos que
hacer algo más. Usted mismo ha relatado en su intervención,
nos ha dicho que las negociaciones son duras con el
Ministerio de Defensa, vale, incluso ha cargado tintas con el
Ministerio de Defensa hablando, por una parte, que la tasación
es muy elevada; por otra parte, encima, que ahora entra en
discusión con otro ministerio, e l Ministerio de Fomento;
pero, oiga, es que el Ministerio de Defensa es la
administración que está cumpliendo estos convenios
sucesivamente desde el año 98, y yo creo que estamos en el
2019 y cuando ya harto de que esto siga en la misma situación
pues lo saca a subasta.

Efectivamente, una subasta que dudo que alguien puje por
esta falta de seguridad jurídica patente, ¿no? Pero es que esa
falta de seguridad jurídica, esa causa de la falta de aprobación
del PERI, que se tiene que aprobar por parte del Ayuntamiento
de Palma. Entonces, mi primera pregunta es: ustedes supongo
que son conscientes de que realmente la traba, la dificultad de
seguir adelante con esto está en que no tenemos PERI, y si no
tenemos PERI difícilmente podremos continuar avanzando,
porque podemos tener mil comisiones, mil discusiones e
intentar llegar a mil acuerdo, pero, oiga, si no se aprueba un
PERI es que no vamos a poder avanzar. Entonces, resulta que
quien tiene responsabilidad de aprobar ese PERI es la alcaldía
de Palma, un señor alcalde, que se llama José Hila, que,
además, comparte partido político con usted, y digo yo que la
relación será fluida y será amena, ¿no? ¿Usted tiene intención
de reunirse con el Sr. Hila para intentar desatascar esta
situación y que se apruebe un PERI? ¿Sabe si, o tiene
intención en estas próximas semanas o meses reunirse con él
para intentar desatascar esta situación?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Bé, jo amb el Sr. Hila i amb l’Ajuntament de Palma tenim
contacte, faltaria més, i hem parlat d’aquest PERI i em consta
la voluntat de l’Ajuntament de Palma de tramitar i de poder
aprovar aquest pla especial de reforma interior.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Ya, pero aparte de tener la voluntad, que eso queda muy
bonito, es que esa voluntad ya nos la anunciaron en la prensa
el 28 de octubre del año pasado, que nos decían que en pocos
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meses iban a tener el PERI aprobado, que en poco tiempo,
nada, que estaban pendientes de dos informes -eso decían
desde la Gerencia de Urbanismo- para poder aprobarlo, pero
es que estamos en julio de 2019 y seguimos exactamente
igual. Insisto, y esa es la pieza clave para poder desatascar eso,
o sea, yo, además de echarle la culpa como siempre a esos
malos malísimos que viven en Madrid, que son todos los
ministerios y demás, empecemos por casa a solucionar un
tema que, además, sobre todo, es de competencia municipal,
y ya que ustedes están anunciando..., o usted ha dicho que el
Gobierno autonómico pues intenta intervenir para procurar
acuerdos y demás, pues yo creo que tendrían que ir, en vez de
ir a reunirse con ministros, a intentar solucionar el tema en
casa. Porque si además esas reuniones que hace la presidenta
del Gobierno no sirven absolutamente para nada, porque
incluso usted ha llegado a decir que de repente se sorprenden
con esta salida a subasta, y les dicen que no han comunicado
nada al Gobierno de las Islas Baleares, pues no sé exactamente
para qué va la Sra. Armengol a reunirse con la ministra.

Entonces, mi segunda pregunta és: ¿usted sabe realmente
qué tipo de acuerdo o qué se trató en esa reunión entre la Sra.
Armengol y la ministra de Defensa?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

El plantejament que hi havia, entre altres qüestions, era
Son Busquets, i era el fet que Son Busquets pogués
desenvolupar-se i que pogués fer-se a través del Ministeri de
Foment, i que aquí devora hi pogués haver una relació entre els
dos ministeris que fes possible un acord per tal que, a través
d’una aportació econòmica del Ministeri de Foment al
Ministeri de Defensa, el Ministeri de Foment es quedés amb
tot l’aprofitament urbanístic per part dels habitatges de
protecció oficial. Aquest va ser el plantejament.

Ara parl de memòria, crec que va ser públic, crec que va
ser públic i, per tant, hi va haver..., si no vaig errat, eh?, en
qualsevol cas aquesta va ser la (...), aquesta va ser la reunió, la
reunió sí que va ser pública, perquè sí que es va fer públic, i,
per tant, a partir d’aquí... I la ministra de Defensa està per la
labor, sí. Si el Ministeri de Foment fa un plantejament que
pugui ser interessant, és clar que sí, a mi sí que m’interessa,
també diu el Ministeri de Foment. 

Per tant, nosaltres també cosim entre ministeris, nosaltres
som..., ens agrada fer la política des de l’acord, no tant des de
la confrontació. I en aquest cas el que hem fet també ha estat
feina que no ens pertoca a nosaltres, vostè ho deia abans, el
PERI és d’àmbit municipal, pertoca a l’ajuntament. Ara, som
conscients que tenim una problemàtica d’habitatge a la qual
hem de dedicar esforços, i com a conseller d’Habitatge farem
tots aquells esforços que siguin possibles, amb tota la
imaginació que puguem, per intentar aflorar sòl públic o sòl
privat que permeti la construcció d’habitatge públic. I per açò
si ja hem fet reunions idò també hem plantejat açò i hem anat
a Madrid les vegades que també ha fet falta.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, eso de llegar a acuerdos y evitar la confrontación
queda muy bonito, pero después de veintiún años comprenderá
que el ciudadano de a pie que le digan: no, pero yo tengo la
voluntad de llegar a acuerdos, pues le digo que eso no le va a
solucionar el problema de vivienda que tiene. Por eso cambien
un poco la perspectiva, no incidan en los problemas, insisto,
no sólo suyos, ¿eh?, de los que han gobernado antes también,
porque, insisto, llevamos veintiún años sobre un problema que
afecta a muchísimas familias, e intenten otra vía, primero,
insisto, sobre las administraciones que tienen aquí al lado,
como es el Ayuntamiento de Palma.

Y yo, un consejo, y también otra pregunta: ustedes se
quejan de que la tasación les parece demasiado elevada, ¿usted
ha tenido acceso a esa tasación?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Sí, hi feia referència abans, sí, sí, vam tenir accés a aquesta
taxació; a partir d’aquesta taxació a què hem tingut accés hem
demanat, o el Consell de Mallorca ha fet un contrainforme on
qüestiona algunes d’aquestes qüestions de la taxació, i jo n’he
apuntades algunes.

En aquesta taxació no es té en compte el Pla
d’equipaments comercials. L’estudi de mobilitat obligarà a fer
algun tipus d’inversions necessàries per connectar Son
Busquets amb la via de cintura i, per tant, açò també tindrà un
cost. Els costs de construcció a l’illa de Mallorca no són els
mateixos que a Madrid -de la construcció, eh?, de la
construcció, els de Madrid o  els de la península, per
entendre’ns- i per tant també hi ha elements que també has de
tenir en compte. I aquestes són les qüestions principalment
que quedaran recollides en aquest contrainforme, i que amb
els tècnics doncs la idea és que puguin discutir amb els
tècnics també del Ministeri de Defensa, que són els que han
fet aquesta taxació.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias por la respuesta. De todos modos yo, si me
permite, porque no me quiero extender demasiado, darle unos
consejos precisamente que sean constructivos para que no
sigamos dentro de veintiún años con esta misma cuestión -no
sé si aun estará usted en el gobierno, yo espero que no-
porque, si no, no vamos a salir de ahí; yo les aconsejaría,
primero, que, en vez de discutir cuestiones para llegar a esto
que ustedes dicen llegar a acuerdos y demás, y echar las culpas
a otras administraciones, atiendan un poco a lo que está
pidiendo el ciudadano de a pie; el ciudadano de a pie lo que
está pidiendo, sobre todo, es tener acceso a un alquiler social
asequible, que pueda realmente pagar para poder vivir en unas
condiciones dignas. Como sabrá, y eso es algo que nosotros
le vamos a pedir, habría que reformar precisamente toda esa
normativa que impide a día de hoy que la vivienda tasada pueda
ser destinada a alquiler social, y que pone tantas trabas y
dificultades. 
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Pero, además, yo le doy otro consejo, para que vea que
nosotros también somos muy transparentes, y es que antes que
enrocarse en cuestiones de buscar suelo  público y después
que no lleguen absolutamente a ningún acuerdo, miren también
las miles de viviendas vacías que quedan por rehabilitar en
infinidad de pueblos y que no se pueden hacer ni se pueden
destinar a ningún tipo de vivienda social, precisamente por el
marasmo normativo y la burocracia administrativa, que esa sí
que se puede modificar, desde los consistorios y desde las
competencias que tienen los consejos insulares, para que sea
más ágil y se pueda utilizar precisamente para eso.

Son consejos que usted los toma o los deja, pero vamos,
como aquí lo que nos interesa es el ciudadano y no entrar en
la discusión perpetua del y tú más, pues yo simplemente se lo
traslado para eso.

Y sobre todo, lo que es urgente, mientras desatascan todo
esto, ya digo, desde hace veintiún años, no pierdan el tiempo
en el desatasco, sino que utilicen también el tiempo para llevar
a cabo eso que han prometido también en campaña electoral
y que dijeron que iban a destinar hasta 5.000 viviendas en
gestión pública; pues, en serio, no pierdan el tiempo, pónganse
en eso porque es un problema grave que tienen los ciudadanos.

Y sí que le instamos, por favor, a que, además de reunirse
con los ministros de turno y ver que los resultados no son
nada satisfactorios, pida una reunión urgente con el Sr. José
Hila, con los técnicos del Ayuntamiento de Palma, aprueben
el PERI y sigan adelante para sacar algo que necesitan
urgentemente los ciudadanos.

Muchísimas gracias, Sr. Pons.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Queden recollides aquestes aportacions i les analitzarem
cada una d’elles. Moltes gràcies, Sr. Campos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller.

Passarem, idò, al torn de paraula per al Grup Parlamentari
El Pi, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donam la benvinguda al
conseller i a la resta de l’equip que l’acompanya.

Jo ja sé que a aquest govern no li agraden els toros, però és
que el ministeri li ha pegat una torejada i, per tant, crec que és
bo reconèixer que dels seus dos grans objectius en matèria
d’habitatge, 5.000 habitatges, no de gestió pública com ha dit
el portaveu anterior, de titularitat pública, parc públic, no ens
hem acostat en absolut a aquest objectiu a través d’aquesta
operació de la subhasta, i evidentment la prioritat de la seva
política d’habitatge, que és el lloguer, tampoc no serà

possible, encara que es facin habitatges de protecció oficial,
no serà possible en la mesura que està plantejada, només serà
possible amb el 15% de cessió d’aprofitament.

Per tant, no caminen cap al seu objectiu, objectiu que vostè
sap perfectament que el nostre grup parlamentari li ha dit que
era compartit i que era necessari. Per tant, Son Busquets és
una gran oportunitat per aconseguir un avanç molt important
en aquest parc d’habitatge públic que necessitam a les Illes
Balears, i per això no ho podem desaprofitar.

Jo li vull fer preguntes molt concretes. La primera, que
crec que és necessària i imprescindible per aclarir el tema, és
que em contesti la qüestió de si els convenis urbanístics tenen
caràcter vinculant per al planificador. Pel que vostè diu, és que
els convenis tenen molta força, tenen molta força, contesti’m
la pregunta: tenen caràcter vinculant per al planificador?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Vostè és misser, d’acord, no?, jo amb aquest tipus de coses
sempre..., però els convenis si s’incompleixen els pots
denunciar i si açò suposen..., i si en aquests convenis una de
les parts ha complert i, per tant, l’incompliment de l’altre li
genera perjudicis llavors...

EL SR. MELIÀ I QUES:

No li deman si generen perjudicis, li deman si són
vinculants.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Home!, en el moment en què no acompleixi’s el que diu el
conveni, llavors tendràs costs econòmics que hauràs de fer.

És vinculant? Ho és en la mesura que si no tens costs. Açò
és la voluntat, tu signes un conveni amb una altra administració
i aquesta altra administració es compromet a complir aquells
acords, si no ho fa, no té perquè fer-ho, si no ho fa...

EL SR. MELIÀ I QUES:

No té perquè fer-ho. Ja està, ja m’ha contestat...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

..., sí, no, no, sí...

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, ja m’ha contestat...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No, no, però, Sr. Melià,...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, no entrem en debat.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

..., Sr. Melià, si no ho fa, llavors tendrà uns costs econòmics
que haurà d’assumir, és clar.

EL SR. MELIÀ I QUES:

M’ha contestat perfectament, si no ho fa, no té perquè fer-
ho, m’ho ha dit; és a dir, des del punt de vista urbanístic no són
vinculants, poden tenir conseqüències econòmiques
indemnitzatòries...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Però, ...

EL SR. MELIÀ I QUES:

..., però des del punt de... 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

..., ja està.

EL SR. MELIÀ I QUES.

... no, però hem de clarificar la qüestió. Primera qüestió, no
són vinculants des del punt de vista urbanístic, per tant,
l’administració competent en matèria d’urbanisme pot fer un
planejament diferent del previst a aquest conveni. Ho dic
perquè no és dogma de fe el que diu el conveni per al
planificador urbanístic. Primera qüestió que crec que val la
pena tenir clara i que no s’havia clarificat.

Segona qüestió, realment la normativa urbanística vigent en
aquest moment és el pla general que preveu 1.662 habitatges,
sí o no?

(Remor de veus i se sent el conseller de Mobilitat i
Habitatge de fons de manera inintel·ligible)

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Aquestes preguntes les ha de fer a l’Ajuntament de Palma,
Sr. Melià, però jo li diria d’entrada, és clar, sí...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, conseller, vostè ens ha vengut aquí, ens ha donat una
explicació històrica...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó, perdó, Sr. Melià, intentarem no entrar en
debats perquè sinó...

EL SR. MELIÀ I QUES:

D’això es tracta, la interactivitat...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Aquest pla..., aquest pla especial de reforma interior,
aquest pla especial de reforma interior perquè el puguis
aprovar inicialment ha de penjar d’un instrument de
planejament superior, si jo no tenc un instrument de
planejament que em digui les condicions que estan fixades en
el PERI que jo he aprovat l’estaria aprovant en contra del que
diu el pla general. Per tant, jo li he de dir ara aquí, i hauria de
revisar-ho, i aquí hi ha gent de l’Ajuntament de Palma que
n’hauria de saber..., que hauria de tenir més àgil aquesta
informació, llavors, no pot haver-hi contradiccions entre el pla
especial de reforma interior i el pla general.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No és possible que el pla general marqui un màxim
d’habitatges i el PERI, en desenvolupament d’aquest màxim,
redueixi el límit?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No, vegem, no només és l’edificabilitat vinculada a
habitatges, hi incorporam nous usos, incorporam els usos
comercials, incorporam els usos d’oficines que no hi eren en
el Pla general del 98, perquè en el Pla general del 98 hi havia
bàsicament, bàsicament, bàsicament habitatge, però no hi havia
70.000 metres quadrats de sòl comercial. Per tant, aquest ha
de penjar d’un instrument que quedi recollit.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Però, en tot cas, a les seves, a les seves...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Ho farem, en tot cas, eh!, Sr. Melià, aquest tipus de format
permet un mínim de.., de...

EL SR. MELIÀ I QUES:

En la seva exposició fàctica, històrica, que ha dit vostè, no
ha fet referència que s’hagi produït un canvi del Pla General
d’Ordenació Urbana que reculli aquesta reducció dels 1.500
als 800, no ho ha dit. Per tant, jo li deman, quina és
l’ordenació urbanística? No em pot contestar en aquest
moment? D’acord.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No, ens ho mirarem, però segur que hi és, eh!, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, en aquest moment no em pot contestar.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Tercera pregunta que li faig, també per clarificar el
panorama. S’entén que mentre no s’aprovi el PERI no es pot
atorgar cap tipus de llicència urbanística, ni es pot aprovar cap
tipus de projecte d’urbanització, projecte compensació, etc,
s’entén així. Per tant, perquè quedi molt clar que l’aprovació
del PERI és condició sine qua non, urbanísticament parlant,
perquè es pugui fer això. És així?, perquè quedi clar.

Quarta pregunta. La subhasta, entenc que per ara tenim un
permís per fer la subhasta, per tant, no tenim uns plecs de
condicions que regulin aquesta subhasta. Per tant, en aquest
moment no estam en disposició de saber si dins aquest plec es
reflectirà el conveni firmat. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Efectivament, no tenim nosaltres encara aquesta
informació. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

En cas que el Ministeri de Defensa no escolti la seva
contravaloració, no escolti els arguments del cost de
construcció, no escolti les seves valoracions sobre el
PECMA, etc., es plantejarà el Govern de les Illes Balears
impugnar aquesta subhasta jurídicament, judicialment,
jurisdiccionalment?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Encara no hem fet aquesta anàlisi, Sr. Melià, i en el
moment que ens trobem en aquesta situació farem aquesta
anàlisi. No li puc dir ara una afirmació respecte  d’aquesta
qüestió d’un plantejament que demana, evidentment, també
consultes tècniques i jurídiques abans de prendre la decisió,
però és un element que podem tenir en compte.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Vostè diu, la Llei d’habitatge, diu que els habitatges de
protecció oficial ho són permanentment, eh!, permanentment.
Quines conseqüències té per al propietari que ha adquirit

aquest habitatge de protecció oficial que sigui permanent? Del
dret de tempteig, d’adquisició preferent, de límit de preu? Hi
ha permanentment durant tot el temps un..., s’haurà de
subjectar la compravenda d’aquest habitatge al límit de preu?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

El límit de preu, per suposat, ara tenia el dubte de si el
tempteig i retracte a habitatge privat també el podia exercir
l’administració, em diuen per aquí que sí. Per tant, tenim tant
el dret de tempteig i retracte com el límit de preu, aquest
queda de per vida. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Vostè ha dit, a mi m’ha semblat entendre-ho, però per
ventura ho he entès malament, que en funció que s’ha aprovat
el Pla d’equipaments comercials això tendrà unes
conseqüències sobre l’ordenació urbanística d’aquests
terrenys, i m’ha semblat entendre, però m’agradaria que m’ho
confirmàs, vostè ha dit que s’haurà de reduir la superfície
comercial. Ha dit això?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Això és una primera..., un avanç d’aquest contrainforme,
però pel que nosaltres hem pogut veure i la interpretació que
fa el Consell de Mallorca, parl ara de memòria, estableix que
el màxim de superfície comercial que es permet és un 30% de
l’edificabilitat que hi hagi. En el PERI es troba en el 47%, per
tant, l’hauríem de baixar de manera significativa.

Açò no vol dir, però, que hi hagi menys edificabilitat,
perquè no només es permet el comercial, sinó que també es
permet tota la part d’oficines. I el que es faria seria: hi hauria
menys sòl comercial, però, en canvi, jo ho dic si es vol anar al
màxim, eh!, de l’edificabili..., dels paràmetres urbanístics,
permetre disposar de més oficines.

Des d’un punt de vista del comprador açò no és poca cosa,
ho dic perquè a Palma el preu val molt més el sòl que et
permet fer, és a dir, hi ha més demanda d’equipament
comercial i, en canvi, podríem dir tal vegada que a Palma
d’oficines, doncs, no és que anem curts, per dir-ho de qualque
manera, per entendre’ns. Per tant açò, a l’hora de fer números
per part de qui vulgui apostar a aquesta subhasta açò sí que serà
un element que evidentment haurà de tenir en compte perquè
la venda del sòl, sigui comercial o sigui d’oficines, serà el
preu de venda serà substancialment diferent, malgrat que el
preu de construcció sigui pràcticament el mateix o molt
similar.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Precisament, anant a això del valor, vostè ha dit que ha
tengut accés a la valoració que ha fet el ministeri per arribar
a aquest preu dels 45 milions d’euros i, com bé diu vostè, hi
ha la sensació que una part substancial de l’aprofitament
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lucratiu bo, positiu, interessant, atractiu per a aquest futur
comprador seria el sòl comercial. I jo li deman: d’aquests 45
milions d’euros, quants doblers, quants milions d’euros
s’imputarien a la part comercial?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No li puc respondre perquè no tenc en aquests moments
aquesta informació quant al que representa, ho podem analitzar
i li podem donar una resposta.

Sí que li puc dir en qualsevol cas que els paràmetres
d’HPO estan molt regulats, aquí hi ha poc marge a la
interpretació del cost de les coses. On hi ha fluctuació grossa
i, per tant, la disparitat de criteris serà especialment en tot el
que fa referència a la part dels equipaments comercials, o
d’oficines. El percentatge d’una banda i l’altra, la quantitat no
li puc dir perquè no la tenc en aquests moments aquí.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Vostè sap perfectament que el nostre grup parlamentari
està en contra d’aquest sòl comercial, considera que s’hauria
de produir una reducció dràstica d’aquesta previsió comercial
en aquests terrenys i que la necessitat i l’interès general de la
ciutat i de les Illes Balears és donar accés a l’habitatge, i no
especular amb més sòl comercial.

Però això evidentment..., vostès tenen alguna capacitat,
perquè jo amb el que no puc estar d’acord, Sr. Conseller, és
que vostè  em digui, bé nosaltres fem d’intermediaris, de
mediadors, però al final som els que manco competències
tenim. Bé, vostès tenen algunes competències importants, una
de les quals és l’impuls legislatiu, l’impuls legislatiu. Per què?
Perquè a vostès, quan els ha convengut, i m’ha semblat
beníssim, al nostre grup parlamentari li va semblar molt bé,
quan els ha convengut impulsar, és a dir, agilitar tràmits per fer
escoles, per fer hospitals, per fer centres sanitaris, per fer
centres socials, vostès varen fer un decret llei, i es varen botar
la normativa i varen eliminar possibles entrebancs de
tramitació. És a dir que és perfectament plantejable que vostès
impulsin iniciatives legislatives per reduir terminis, per reduir
tràmits, es poden dir PERI, i per possibilitar que l’opció que
hi hagi habitatge públic a Son Busquets sigui molt més ràpida.

Es plantegen aquesta opció?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

En aquests moments aquest plantejament, per via
legislativa agilitar els tràmits de Son Busquets, no és una
qüestió que tampoc haguem analitzat, Sr. Melià.

El plantejament i l’aprovació del PERI és d’àmbit
municipal i és a l’ajuntament a qui pertoca.

I crec, a més a més que, aquí no només parlam d’habitatge,
parlam també de comercial com vostè hi feia referència abans,

quant a la part de l’agilitació, i nosaltres, quan hem tocat
agilitació per sobre dels ajuntaments varen ser escoles i
centres de salut, la necessitat de donar resposta i amb un cert
acord municipal, per la necessitat de resoldre problemes
històrics de pobles que esperaven escoles des de feia la
intemerata, o centres de salut pendents de. I davant d’açò, per
aquí sí que ho vam fer.

No ens ho hem plantejat en sòls que tenguin aprofitaments
urbanístics diferents d’aquests i manco encara, en habitatge ho
podríem plantejar, però manco encara on també hi ha
aprofitaments comercials, d’oficines i de qualsevol altre tipus.
No és un plantejament que hagi fet, tenim una legislatura per
endavant i com totes les coses, d’aquests debats surten també
propostes que queden recollides totes i que s’analitzen en
profunditat, per veure si algunes es poden aprofitar, faltaria
més.

EL SR. MELIÀ I QUES:

També vostès tenen una capacitat d’instar, d’iniciar tràmits
de protecció patrimonial, perquè en aquest solar hi ha edificis
que algunes entitats, aquí s’ha anomenat ARCA, per exemple,
considera que hi ha uns edificis que mereixen o podrien ser
mereixedors d’una protecció patrimonial, es digui que siguin
catalogats o siguin fins i tot un Bé d’Interès Cultural, per al
seu conjunt. Aleshores vostès també tenen aquesta opció,
també li ho deman: s’han plantejat impulsar aquest camí?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

L’àmbit patrimonial és especialment del Consell de
Mallorca, a ells els pertoca fer aquest tipus d’actuacions i anar
per la via legislativa amb aquestes qüestions, crec que ens hem
de mesurar molt, molt quan en fem alguna.

Les decisions de les escoles i  dels centres de salut
d’agilitació, des de l’àmbit legislatiu autonòmic, passant per
sobre de l’àmbit municipal va ser fruit d’un plantejament molt
madurat durant molt de temps i conscients de necessitats i de
demandes municipals que ens feien directament que fóssim
nosaltres els que poguéssim fer açò.

No hem tingut, jo no he tingut mai una reunió amb cap
batle de cap municipi, demanant agilitacions o plantejaments
legislatius per passar damunt d’ells, per fer catalogacions
patrimonials, no són plantejaments que haguem fet, ho
plantejam, tot en aquesta vida val la pena tenir-ho en compte,
perquè açò va de servir als ciutadans, però també hem de ser
molt prudents a l’hora de prendre decisions, perquè també
cream precedents que poden ser perillosos en mans de qui
estiguin.

EL SR. MELIÀ I QUES:

A nosaltres ens sembla bé que se sigui prudent, però davant
el fet que ens toregen per ventura hauríem de fer exercici de
les eines que tenim a l’abast, i jo només vull constatar amb
aquestes preguntes que vostès tenen eines a l’abast per evitar
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que ens toregin i per intentar avançar cap als objectius que en
teoria compartim, que són aquests 5.000 habitatges de
titularitat pública i aquesta política de lloguer.

Per tant, pensam que haurien d’haver estudiat, haurien de
començar a estudiar algunes de les possibilitats que els posam
damunt la taula perquè evidentment són camins transitables i
són camins que ens poden permetre tenir una força, entre
altres coses, a l’hora de negociar.

I vull acabar amb una pregunta molt òbvia, però, després de
sentir el discurs d’investidura, aquesta sí real i ben reeixida de
la presidenta Armengol, on se’ns va explicar que un dels
objectius, un dels grans objectius d’interès general per a la
presidenta era l’accés a l’habitatge, després de sentir, aquesta
no reeixida, la investidura del Sr. Sánchez, però on també es va
constatar que un dels objectius era donar compliment al dret
constitucional a l’accés a un habitatge, jo li deman: l’interès
general no és fer polítiques efectives per aconseguir l’accés
a l’habitatge?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Sí, sí, sí que ho és.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, i aleshores li deman, no, li deman...

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

... sí que ho és, i jo vull també insistir, perquè siguem
conscients que a Son Busquets no hi ha només habitatge, a Son
Busquets hi ha habitatge i moltes altres coses, i n’hem de ser
conscients d’açò.

Que aquest Govern hagi de fer algunes reflexions per veure
mecanismes d’agilitar habitatge públic de promoció pública,
crec que açò sí que és una reflexió i aquí li ho vull dir, açò és
una reflexió que està damunt la taula. Però una cosa és la
promoció pública de sòl públic d’habitatge públic i l’altre és
el plantejament que, amb l’excusa de la promoció pública
d’habitatge, desenvolupem per la via d’urgència un centre
comercial de 70.000 metres quadrats, d’acord? Crec que són
coses que val la pena tenir en compte i que hem de ser molt
acurats, molt.

Crec que el plantejament de les escoles i dels centres de
salut hem vist que havia anat bé, perquè no hi ha hagut
interpretacions que hagin suposat després. Volíem acotar-ho
molt, ens hem de centrar només amb açò, volem centrar-nos
només en açò. I a partir d’aquí, sobre l’habitatge crec que sí
que açò és una reflexió i un debat que dins aquesta legislatura
en aquest Parlament podem tenir.

EL SR. MELIÀ I QUES:

El nostre  grup parlamentari estaria encantat que
eliminàssim el comercial i entenc que podrien, dins aquesta
idea de reflexió que vostè ens fa, evidentment els equipaments
estan vinculats a l’habitatge, perquè donen servei a la població
que ha d’acollir aquest habitatge, per tant, entenc que
formarien part del mateix conjunt, no es podrien dissociar,
lògicament.

Però bé, jo anava que vostè em diu que l’interès general és
l’accés a l’habitatge, ho dic perquè a un moment determinat de
la seva compareixença vostè em diu: el Ministeri de Defensa,
vostès ens diu, no m’ho diu a mi, ho diu a tot el públic, en
general, diu, defensa els seus interessos; i, és clar, jo li dic: si
l’interès, en teoria, l’interès general és l’accés a l’habitatge,
quins interessos defensa el ministeri, si no defensa els
interessos generals, -un ministeri socialista, ho vull recordar?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

No seré jo el que tampoc faci apologia de la defensa de
l’interès general de la defensa, d’acord?, però aquí podem
entendre que la superposició d’interessos generals sigui
existent i que des de l’àmbit competencial que tenim cada un
de nosaltres -que aquí no és Defensa, evidentment, sinó que és
el Govern d’Espanya-, des d’aquesta perspectiva ells també
entenguin que defensen un interès general com és en aquest
cas el de la Defensa, i per açò desenvolupen tota una sèrie de
polítiques.

Hi podrem estar més d’acord o manco, però sí que el que
és absurd és no entendre, almanco quan negocies, no entendre
la posició i els raonaments que des de l’altra banda hi pugui
haver. Els pots compartir més o manco, i per a mi és més
important l’accés a l’habitatge, molt més, molt més; ho tenc
claríssim i batallam precisament per a açò, però l’interlocutor
que hi ha a altra banda sí que pots entendre que la feina seva
sigui en aquest cas una altra, que és la de donar resposta a mil
compromisos internac... En fi, no ho he d’explicar perquè en
sé molt poquet, jo, de la part de Defensa, però sí que hi ha
realitats que crec que vostè també entén perfectament.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Jo entenc perfectament que el ministeri vulgui fer caixa i
que necessita doblers i que necessita quadrar el pressupost; jo
això ho puc entendre, el que no puc entendre és que després el
president d’aquest govern que fa això digui que la prioritat
absoluta és el dret a l’habitatge, perquè una cosa es contradiu
amb l’altra, i evidentment perdem a les Illes Balears, i a Palma
en concret, una gran oportunitat per l’actitud d’aquest
ministeri, perquè li vull... -i amb això sí que acab
definitivament-, ja sap vostè que el mes de març ja li vaig
formular una pregunta a plenari sobre Son Busquets, i que
vostè, no sé si per optimisme preelectoral, em va venir a dir
que les gestions amb el Ministeri de Foment anaven endavant
i que semblava que aconseguiríem un bon acord i que
aconseguiríem els nostres objectius, perquè no perdem de
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vista que crec compartir l’objectiu que tots els habitatges que
es facin a Son Busquets siguin de titularitat pública i es puguin
dedicar a lloguer. 

Si aquest és l’objectiu que compartim crec que algunes de
les aportacions que li he fet, alguna de les propostes que li he
fet i alguna de les accions que li hem plantejat podrien ser
molt útils per assolir aquest objectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Recollim... No hem dit res que no haguéssim dit a la
pregunta que vostè em va formular respecte del Ministeri de
Foment, de la importància de tancar un acord entre Foment i
Defensa, que ja estàvem fent feina, i que en aquell moment, en
aquell moment aquella era la valoració que fèiem a partir de la
situació.

Ara és una altra, la vida canvia i ens podem trobar tal
vegada amb un acord que pugui ser possible, o definitivament
no i es rompi tot. Açò crec que sí que ho sabem. 

En qualsevol cas recollim cada una de les seves
aportacions, Sr. Melià; segurament dels que som aquí vostè
sigui de les persones que més coneixements en matèria
urbanística té, i per tant són reflexions que queden recollides,
que seran estudiades i analitzades, perquè crec que val la pena
contemplar-les totes, faltaria més, i n’hi ha hagut algunes de
noves que crec que sí que val la pena tenir presents. Per tant
les agraesc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passarem al torn del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Garrido té la paraula.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bé, Sr. Conseller,
moltíssimes gràcies per les seves explicacions i per la seva
paciència. Fa ja dues hores i escaig que som aquí, jo intentaré
ser breu, però si em permet el suggeriment crec que a una
compareixença semblant a aquesta, si es torna produir, crec
que haurem de començar explicant què és un PERI, què suposa
un PERI, quina és la tramitació que té un PERI, i, a més, crec
que també és important explicar quina és la vinculació que un
PERI pot tenir amb la resta d’instruments de planejament, ja
siguin els mateixos instruments de planejament municipals o
supramunicipals. 

I ho dic perquè per ventura és molt fàcil fer afirmacions
que quedin en una pregunta, sí o no, sí o no; hi ha coses que no
són tan senzilles contestar sí o no o contestar d’una manera
clara, si el PERI s’aprovarà en nou mesos, en un any o en cinc,
és a dir, són coses prou difícils de poder fer l’afirmació. I no
és el meu paper en aquesta compareixença, però sí m’agradaria
donar una mica de llum quant al fet que el planejament de

Palma el que preveu, després del conveni del 98, és aquest
canvi, aquesta permuta de l’edificabilitat dels terrenys d’Es
Baluard per l’edificabilitat i  e l canvi d’ús d’una sèrie de
quarters que podien passar d’aquesta manera a tenir un ús
residencial o altres usos que no fossin els usos de defensa,
militars o de quarter.

Això és el que recull e l P la General de Palma. Què diu
després? Que serà un PERI el que desenvoluparà aquests usos,
aquests distints usos, i són els usos més civils, i són els usos
residencials, els comercials, els d’oficines, etc. I és la Sra.
Cirer, en el 2006, la que aprova de manera inicial un PERI, que
mai no acaba d’aprovar de manera definitiva, que és la que
introdueix aquests 1.600 no sé quants habitatges. Tots vénen
d’aquell conveni de Fageda amb el Sr. Aznar, però que acaba
posant-li les banderilles -ja que avui anam de toros-, li acaba
posant les banderilles la Sra. Cirer a l’any 2006.

Després vostè ha explicat la cronologia i per tant no crec
que faci falta repetir-la, però sí vull manifestar, i si no aquí
crec que vostè em podrà corregir, que l’Ajuntament de Palma
el que va fer dins aquesta legislatura va ser respondre les
al·legacions que es varen fer o estudiar les al·legacions fetes
a l’aprovació inicial del PERI; formular una planificació
concreta, una ordenació concreta de l’àmbit dins el PERI que
va dur a la Comissió Balear de Medi Ambient, i que la
Comissió Balear de Medi Ambient va respondre i que va donar
les prescripcions, va posar les prescripcions que hi havia allà.

Per tant el plantejament o el final del PERI és a prop, però,
això sí, sempre que aquest PERI s’adapti a nova normativa
sobrevinguda després d’aquesta aprovació inicial que es va fer
a l’any 2012, que és el cas del Pla d’equipaments comercials.

I aquí m’agradaria que aclarís -se n’ha parlat, però...- que
aclarís el tema de si la taxació inclou de manera clara el cost
de les externalitats que la mobilitat dels usos comercials, ja
siguin 70.000 metres, o 60.000, o 40.000, o 30.000, o
20.000, és a dir, però les externalitats que la mobilitat dels
usos comercials, i la mobilitat també -crec que s’ha de tenir
en compte i això és el que diu la Comissió Balear de Medi
Ambient-, la mobilitat dels mateixos usos residencials, és a
dir, la gent que hi ha de viure, si la valoració té en compte
aquests costs que provocaran les externalitats d’aquesta
mobilitat. Sobretot perquè hem de tenir en compte l’espai on
es troba Son Busquets, perquè no està enmig de fora vila,
allunyat de tot, sinó que es troba a l’eix que ens condueix cap
a Son Espases, es troba a l’eix que ens condueix cap a la
Universitat de les Illes Balears, es troba devora l’eix d’un
Carrefour, devora l’eix de les Avingudes, també, amb una forta
implantació comercial, per tant, si el PERI, si la valoració que
ha fet el Ministeri de Defensa ha tengut en compte aquestes
externalitats.

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Garrido. No, de manera clara, com
vostè em demana, el plantejament clar d’aquestes externalitats,
del que suposa la connexió directa de la mobilitat per garantir
una bona funcionalitat de trànsit, no. Podríem dir que hi ha una
partida lligada directament a..., una partida genèrica
d’urbanització, que aquí un pot fer més una interpretació, però
no hi ha els recursos fixats específicament de les obres
necessàries per connectar Son Busquets amb la via de cintura,
no hi són.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No, no, no, no, és que ara, per lligar una mica... no, moltes
gràcies. Era, jo crec que era precís tenir aquesta resposta
concreta i taxativa, perquè si no he entès malament la seva
intervenció en aquest moment es qüestiona per part del
Govern, del consell, de l’ajuntament, es qüestiona la valoració
que fa el Ministeri de Defensa, i la via del Ministeri de
Foment no està tancada, encara. Per tant, si el Ministeri de
Defensa, una vegada vist tot el que es plantegi per part de les
administracions de Balears, una vegada vist tot això i sobretot
vist que han de fer front a una sèrie de costs d’externalitat de
la mobilitat pels usos comercials, si després el ministeri
modifica la seva taxació som al mateix punt en què per ventura
érem el mes d’abril o el mes de març, que era la pregunta que
li plantejava..., o el que parlaven amb el Sr. Melià, la pregunta
que li varen fer.

Per tant, som un altre pic en el punt que el Ministeri de
Foment continuï negociant amb el Ministeri de Defensa per
poder fer l’execució o per poder aportar a l’execució
d’aquests habitatges.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Sí, jo..., després les interpretacions, no?, però crec que
també hem de ser conscients de la situació que hem anat
veient del Govern d’Espanya, que és una sensació de
provisionalitat permanent, es troba ara en funcions, són
moments també complicats de gestió, no? Escolta, nosaltres
governam, partim ara, tenim projectes, sabem..., no?, posam fil
a l’agulla i vas fent. Al Govern d’Espanya en aquests moments,
doncs, malauradament la situació de trobar-se en funcions,
doncs, també fa que part dels esforços no els destinis  a la
gestió directa, i això són projectes de gestió directa del que
parlam ara. Per tant, se’ns dificulta més.

Jo esper que si açò ara, doncs, en el moment que tot
s’acabi tancant i hi hagi un govern que el nou govern, el
ministre de Foment, immediatament doncs pugui de nou
embarcar-se directe a poder tancar un acord amb Defensa.
Nosaltres farem feina per a açò, eh!, nosaltres farem feina per
a açò, però és cert que ara també és més difícil to t amb el
Govern d’Espanya, ara sempre tot és més complicat.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, ja per acabar, perquè he dit que intentaria ser breu i no
sé si ho he aconseguit o no, però ja per acabar, jo de les
intervencions dels distints grups i també de les intervencions
del conseller el que he entès, no ho sé, amb el PP no m’ha
quedat tan clar, però m’ha semblat entendre en un primer
moment, després sembla que ha dit una altra cosa, però sembla
que el que cerca tothom aquí és que es pugui fer habitatge i a
ser possible que es pugui fer habitatge de promoció pública,
però si no que es pugui fer un habitatge de protecció oficial.

Considera vostè que aquí hem de cercar o hem de posar en
marxa espais, sobretot, espais d’encontre entre tots els grups
i entre les administracions i no cercar un espai de
confrontació i de crispació?

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Sí, no, no, i tant que sí, per suposat, i ho dic perquè,
malgrat tota aquesta tensió, no?, que sembla que hem generat
i que..., jo sí que voldria tornar a reincidir en la idea de veure
per primera vegada, en tot cas, habitatge de protecció oficial
amb qualificació in aeternum, açò ja ho tenim, açò ja hi és,
831 habitatges que passi el que passi, a no ser que l’ajuntament
faci canvis, em costaria d’entendre-ho, suposa garantir
habitatge públic d’iniciativa privada, però públic amb preus
taxats, regulats per a sempre, que açò ja és una cosa nova a la
nostra comunitat autònoma, i que és gràcies a la Llei
d’habitatge, en part, i a la negociació que va fer la Sra. Calvo
en el seu moment, per tant, jo crec que per aquí sí. El que
passa és que la voluntat nostra no és quedar-nos només aquí,
la nostra voluntat era veure si açò podia anar acompanyat d’una
promoció pública i, per tant, d’una iniciativa pública que
permetés incrementar un major nombre d’habitatges que
fossin de gestió per a lloguer des de la perspectiva pública. En
tenim de 125 de garantits en aquests moments, perquè seria la
cessió que es faria a l’Ajuntament de Palma, però nosaltres
volem anar a més, i aquesta batalla la volem fer. 

Però ho hem de saber, no fem açò perquè si perdem açò
ens quedarem sense habitatge públic, aquest està garantit,
aquest hi és, i açò crec que és un missatge que també hem de
saber i entre tots també hem de compartir.

A partir d’aquí, seguirem parlant, a disposició de
comparèixer les vegades que facin falta, faltaria més! I sempre
amb la intenció de poder mantenir debats constructius que
ajudin a aportar llum a aquesta qüestió. He volgut aportar el
màxim de llum amb els coneixements que hi ha, amb la
informació que tenim en aquests moments, nosaltres seguirem
fent feina en aquest sentit, i ho farem sempre en col·laboració
amb l’Ajuntament de Palma i també amb el Consell Insular de
Mallorca.

Moltes gràcies, Sra. Garrido, i moltes gràcies, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. A veure, pel compliment del
Reglament intern em veig obligada a dir que tots els grups
parlamentaris, excepte el PP, no han esgotat el temps, és a dir
que els restarien minuts a tots  els portaveus per fer alguna
pregunta més.

No miraré malament ningú, però algú vol intervenir...?

(Remor de veus i algunes rialles)

No? Així podem tancar la sessió, idò.

Moltes gràcies, bones tardes.
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	Punt únic.- Compareixença urgent del conseller de Mobilitat i Habitatge, sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 3354/19, relativa a anunci de la subhasta dels terrenys de Son Busquets.

