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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment per
tal d'explicar les accions de govern que pensa dur a terme
(RGE núm. 4000/96)

LA SRA. PRESIDENTA:

...diputats, després d'aquests incidents podrem començar
aquesta compareixença de la sessió de la Comissió d'Ordenació
del Territori i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

No havent-hi substitucions, passam, idò,a tractar l'únic punt
de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la compareixença, sol•licitada
pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
l'Hble. Conseller de Foment per tal d'explicar les accions de
govern que pensa dur a terme. Per informar sobre el tema, té la
paraula l'Hble. Conseller de Foment, el Sr. Joan Verger i
Pocoví, i ve acompanyat de distints alts càrrecs de la seva
conselleria. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sra. Presidenta. Farem una exposició d'allò que du
entre mans la conselleria, dividida en tres direccions generals,
habitatge, transports i carreteres. 

Pel que fa referència a habitatge, començarem per comentar
que hi ha en projecte dos esborranys de decret, el primer dels
quals és el decret regulador de les normes d'habitabilitat i de
disseny que la conselleria vol, en un termini màxim de dos
mesos, dur a la seva aprovació. Pel que fa referència al decret
de normes d'habitabilitat coneixem la problemàtica que existeix
a l'hora de poder donar cèdules d'habitabilitat a aquells edificis
de més de deu anys, allà on, bé, a través d'un informe o d'una
certificació d'un tècnic, d'un escrit del batle respectiu, ens
garanteix que aquell edifici té més de deu anys, idò de qualque
manera voldríem poder regular una altra forma de fer i de poder
concedir aquestes cèdules. 

Aquest decret, abans de ser aprovat, passarà a discussió amb
els consells insulars ja que són ells els que han de donar les
cèdules; però també dins aquest decret regulador voldríem
posar en marxa unes normes de disseny aplicables als
habitatges de protecció oficial, el que eren denominades
ordenances provisionals, aprovades per un ordre ministerial de
4 de maig del 1969, amb posteriors modificacions però que, en
més d'una ocasió, causen problemes d'aquest tipus d'obres,
perquè entre aquestes normes i les ordenances municipals o
l'urbanisme de molts de municipis, ens trobam més d'una
vegada amb complicacions que hem de superar. Vagi per
endavant, idò, que aquest esborrany en el termini de dos mesos
pensam que estarà fet i comentat, per què no dir-ho, amb els
distints consells insulars pel que fa referència, sobretot, a
cèdules d'habitabilitat.

Un altre esborrany de decret que es prepara i que crec
que en el termini d'un mes podrem dur a terme i aprovar
serà les ajudes a les actuacions per a la millora de la (...) i
supressió de barreres arquitectòniques, ajudes que aniran
dirigides a l'administració local -ajuntaments i consells
insulars- i també a les conselleries autonòmiques, amb un
import màxim, amb una ajuda màxima d'un 50% del cost de
la inversió i que, realment, és un decret que no té en ell
massa problemàtica, massa dificultat.

Podria comentar el Pla d'habitatge actual, el Pla 1996-
1999, amb conveni firmat i que crec que és important que
donem una explicació de com es va desenvolupant i quins
són els objectius que té la conselleria. Com vostès saben, hi
ha dos tipus d'actucions en habitatges de protecció oficial:
les de règim especial, les que podríem dir fa Ibavi, que al
llarg d'aquests anys hi ha d'haver 1.560 actuacions, de les
quals 1.096 seran habitatges per a venda, 468 per lloguer i
que, bé, es va desenvolupant en funció del conveni firmat;
Ibavi jo crec que fa una bona feina en aquest camp i, per
consegüent, no ens hem de preocupar del compromís firmat
amb l'administració de l'Estat, perquè entenem que es
complirà perfectament. 

El règim general, que normalment fan els constructors,
que ha de tenir un número de 4.350 actuacions al llarg del
96 al 99, sí que ens trobam, en certes ocasions, amb
dificultat de poder dur a terme totes les actuacions previstes
i negociam la possibilitat que aquestes actuacions que,
potser no es compliran totes, l'aportació econòmica que
hauria de fer l'Estat pogués passar a les àrees de
rehabilitació perquè creim que aquí sí que tenim peticions
sobrades per part dels ajuntaments per poder dur a terme les
tasques que ens demanen.

Pel que fa referència a habitatges a preu taxat, aquelles
ajudes que es donen a compradors d'habitatges acabats, amb
unes actuacions de 2.200 al llarg d'aquests anys, és
l'actuació reglada que no sol tenir problemes i que,
normalment, es compliran els objectius basats en el pla
quadriennal de l'habitatge.

Pel que fa referència a rehabilitació, bé, aquí saben que
hi ha dues línies: la rehabilitació que es pot fer a través
d'aquest pla d'habitatges i la rehabilitació a través d'un
decret del Govern balear, punt que fa referència a edificis de
més de deu anys, i un altre decret de la Comunitat
Autònoma que serveix per rehabilitar habitatges de més de
vint-i-cinc anys, les quals no tenen limitació de superfície ni
limitació d'ingressos el senyor que compra aquests edificis,
la qual cosa ha fet que la majoria de peticions s'hagin
encaminat més cap a les ajudes que dóna el decret de la
Comunitat Autònoma que no les ajudes que es poden
obtenir a través del Pla quadriennal de l'habitatge. El 92-95
no ha funcionat tan bé com voldríem, aquest capítol de
rehabilitació a través del Pla d'habitatges concertat amb
l'Estat, però creim que, de qualque manera, un dels objectius
fonamentals que ha de tenir la Direcció General de
l'Habitatge  ha de ser actuar, precisament, dins el camp de
la rehabilitació, ajudant, incorporant tot el que faci falta
perquè aquest capítol s'exhaureixi. Puc dir que hi ha unes
699 actuacions dins el Pla d'habitatge i que procurarem per
tots els mitjans complir-les.
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Les àrees, bé, aquí sí que és cert que tenim un excés de
peticions, les àrees de rehabilitació que, en aquests moments,
estan aprovades a Alcúdia, Eivissa, Maó, Palma, Mancor de la
Vall, Alaior, Calvià i, després, al Polígon de Llevant; bé, tenim
un muntant total de 1.026 actuacions, un pressupost amb unes
aportacions de l'Estat de 690 milions i unes peticions per valor
de 2.000 milions de pessetes. D'aquí és allà on dèiem que si les
actuacions en habitatge en règim general no les podíem
complir, estam en discussió amb la Direcció General de
l'habitatge del Ministeri de Foment per traspassar els fons
d'habitatge en règims especials a àrees de rehabilitació perquè,
efectivament,les peticions existeixen.

Tenim una àrea, dins aquest pla d'habitatge, de
cofinançació; són 100 actuacions al llarg d'aquests anys que són
just en règim de lloguer per aquella gent molt marginal, per un
sector molt marginal de la població, difícil, però que, bé,
procurarem dur-ho a terme. 

I pel que fa referència al sòl, sabem que el Pla d'habitatge
contempla dues possibilitats. Una es diu Sòl-1, que és per
ajudes a promotors per adquirir sòl per fer habitatges de
protecció oficial, amb 320 actuacions, i també Sòl-2, patrimoni
públic per sòl, també per fer habitatges de protecció oficial,
amb 1.040 actuacions i que, en funció del temps que estigui a
aprovar-se el Pla parcial de Palma, podrem complir o deixar de
complir aquest objectiu.

Des de la Direcció General de l'habitatge, com saben vostès,
hi ha, després, una actuació que va, com he dit abans, amb el
decret de la Comunitat Autònoma pel que fa referència a
rehabilitació d'habitatges, que és el Decret 26/94, que la gent
l'empra i, pràcticament, podem dir que s'empra tot el pressupost
de la Comunitat Autònoma que són devers 150 milions o 225
milions anuals, s'exhaureix i, per altra part, el Decret 71/110,
que es reben les ajudes per a rehabilitació del patrimoni
històric, al qual tenen accés tots els ajuntaments, entitats
religioses i, excepcionalment, qualque persona física o jurídica
amb uns edificis que, realment, tenguin una importància capital
i que, com el decret de deu..., que es paguen deu anualitats, etc.,
etc. i que tenen, dic, ajudes tots per rehabilitar edificis,
patrimoni històric i artístic de la Comunitat. I és cert que tenim
intenció de crear una altra línia diferent, perquè hi ha, qualque
vegada, dificultats per poder emprar aquest decret de cara a
importants rehabilitacions d'edificis i que les anualitats de deu
anys creen problemes i, per consegüent, si els Pressuposts de la
Comunitat Autònoma donen de sí el que pensam que poden
donar, mirarem, també, de posar en marxa una altra línia que
faci possible la rehabilitació del patrimoni històric i artístic en
funció del muntant pressupostari que puguem aportat, sense
necessitat d'haver de recórrer al pagament en deu anys, que
sempre és un problema.

Pel que fa referència a la Direcció General d'Obres
Públiques, departament de carreteres, lògicament estam
davant la direcció general inversora, quasi quasi, de la
conselleria per excel•lència, i tenim dos temes puntuals a
aprovar: el Pla de carreteres, que va ser aprovat, inicialment,
per la Comissió de  Coordinació de política territorial el 20
de juny del 1994, es va sotmetre a tràmit d'informació
pública i, en aquests moments, el departament de carreteres
està analitzant les nombrosíssimes -dic nombrosíssimes
perquè així són- al•legacions i escrits presentats, es a dir, es
mantenen reunions amb els ajuntaments i esperam que en un
termini de tres mesos, o sigui, a finals del 1996, podrem
estar en condicions de formular propostes concretes que
també voldrem sotmetre a la discussió dels consells insulars,
perquè creim que afecten moltes carreteres dels consells
insulars i crec que les hem de discutir; o sigui que, si és
possible, a final d'any aquest pla de carreteres, el Pla
sectorial de carreteres ens agradaria tenir-lo aprovat i
discutit.

Aquí es plantejarà i no vull deixar de comentar que
discutim amb el Ministeri de Foment la possibilitat de
firmar un conveni amb l'Administració de l'Estat per
invertir, l'Estat, a les carreteres de les Balears, cosa que no
és fàcil des d'un punt de vista jurídic, i hem de cercar la
forma que això sigui possible; la voluntat política i el sí del
ministeri existeix, però ara es tracta de trobar, dic, la forma
jurídica que faci possible que l'Estat inverteixi en carreteres
transferides a la Comunitat Autònoma. Hi hauria una
manera, que no acceptam, que si fossin carreteres d'interés
general, la qual cosa seria fer el traspàs, una altra vegada, a
l'Estat i per consegüent, això seria un contrasentit i, per
consegüent, per llei de carreteres no és possible invertir a no
ser que a través d'una llei pròpia o en els Pressuposts de
l'Estat, faci possible trobar la manera de superar aquesta
dificultat legal que en aquests moments hi ha.

Dic que existeix la voluntat que es firmi aquest conveni;
és cert que el 97 les propostes econòmiques no són
generoses, perquè l'Estat central està en un procés
d'estrènyer el cinturó i, per consegüent, el que és important
per a nosaltres no és que el 97 sigui un any inversor, sinó
firmar el conveni durant deu anys, pràcticament, amb un
muntant d'inversió de devers els 50.000 milions de pessetes,
que és una valoració feta de les obres que  creim que són
necessàries, que s'hauran de fer més tard o més prest i, en
aquesta línia, el Director General, Sr. Le-Senne, i el
Director General de foment de l'Administració central
mantenen les discussions pertinents per veure si el més prest
possible podem firmar el conveni.
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De totes maneres voldríem avançar que, com saben, al llarg
del 96 s'estan acabant les obres d'emergència Deià-Sóller,
primer tram; la variant d'Alcúdia, tram dos; la ronda de Maó; el
condicionament de la carretera Santa Margalida-Can Picafort,
que un dia d'aquests ja es va inaugurar, ja es va posar en marxa;
i la via lenta d'Eivissa-Sant Antoni. Es continuarà la variant
Alcúdia, tram u, d'accés al Murterar; el tercer carril de
l'autopista de l'aeroport que, en aquest moment, tenim un
problema amb Emaya que discutim la col•locació d'un
col•lector i això causa una sèrie de problemes però que, en fi,
desitjam i esperam que aviat tenguem la possibilitat de tenir
aclarida aquesta situació; i també es treballa en les vies lentes
de la carretera 107-115, Palma-Manacor. Hi ha intenció...,
intenció no, ja hi ha la contractació de les obres Palma-Túnel de
Sóller i Túnel de Sóller-Sóller, no la connexió del túnel amb la
carretera, sinó la millora abans d'arribar al túnel i la millora una
vegada sortir del túnel cap a Sóller; el condicionament de
l'accés de Migjorn a Menorca, el condicionament de la carretera
Montuïri-Porreres, el tercer carril de via de cintura, de la via de
cintura de Palma i la possibilitat de tancar el segon cinturó de
Palma entre la carretera d'Inca i Sineu.

Pel 97 jo crec que els projectes són enormes i desbordarien
les possibilitats inversores que té la Comunitat Autònoma, però
no crec que valgui la pena entrar en discussió de quines seran
les previsions a fons, però just per damunt, vull anunciar la
millora d'accessos de la via de cintura amb motiu de la
Universiada, el condicionament del segon tram Sóller-Deià, els
accessos a Alaró, una variant sud d'Andratx, una ronda (...) al
final i la ronda nord de Sant Antoni o de Santa Eulàlia-Eivissa.
I, lògicament, deixaré moltíssimes inversions a fer, però que
després no hi ha cap inconvenient per poder-ho sotmetre a la
seva consideració si qualque obra en especial els interessa.

Pel que fa referència a transports, com vostès saben, en
matèria de transports les nostres competències comprenen, per
una part, el transport terrestre en dues modalitats: el ferroviari
i per carretera i, per una altra banda, el transport marítim. No
s'ha assumit encara cap funció o servei en matèria de transport
aeri encara que en el nostre estatut es contempli aquesta
possibilitat, entre aeroports, heliports esportius o sense activitat
comercial.

Lògicament, podem agafar el transport per carretera, la
Direcció General de transports no és inversora, entre les
direccions generals la que és inversora, com hem dit abans, és
la Direcció General d'obres públiques i, per consegüent, la
Direcció General de transports és de caràcter regulador
mitjançant l'ordenació jurídica del règim dels diferents sectors
operadors, amb presència al mercat de transports. 

La potestat normativa o reguladora del transport per
carretera, en aquests moments, es veu condicionada per l'entorn
que ens proporciona pertànyer a la Comunitat Econòmica
Europea; Europa en aquest moment es troba immersa en un
procés de liberalització del transport intern de viatgers dins un
estat membre, el que fa possible que un transportista faci feina
en un altre estat membre de la Unió Europea. El que se sol
demanar és el cabotatge, i el cabotatge de transport de viatgers,
que ja és una realitat, pel que fa referència a mercaderies es
posarà en funcionament dia 1 d'agost del 1998 i, lògicament,
aquestes idees liberalitzadores tendran una conseqüència dins
aquesta ordenació normativa de les autoritzacions de transport,
tant les que són de competència estatal com les que són de
competència autonòmica. 

Com saben, històricament la intervenció administrativa
del sector del transport públic s'ha centrat en dues eines
clàssiques: el sistema de tarifes autoritzades i la limitació
d'accés al mercat a través de restriccions de tipus (...), és a
dir, no tothom pot posar en marxa el nombre d'autocars o
camions que cregui oportú. Bé, idò, aquestes dues eines
seran incompatibles amb aquestes polítiques liberalitzadores
de tal manera que en un futur molt pròxim les tarifes tan
sols seran de referència i, normalment, en principi se
suprimiran les quotes d'autoritzacions que encara es
mantenen en viatgers i mercaderies d'àmbit nacional.

La nostra comunitat autònoma no ha estat subjecta a
serveis discrecionals, als serveis discrecionals amb tarifes
obligatòries, a causa de les petites distàncies que hi ha i
perquè el Decret 123 del 1994, de 15 de desembre, els va
suprimir, però, lògicament, malgrat aquesta liberalització
això no significa que hi hagi d'haver una desregularització
del mateix sector, i així, l'Estat i les comunitats autònomes,
continuaran regulant l'atorgament d'autoritzacions i
l'exercici d'activitats de transport i auxiliars, però se
substituiran les limitacions quantitatives que hi ha en aquest
moment per requisits de tipus qualitatiu, com ara són la
capacitat econòmica o la dimensió mínima d'empresa,
nombre de vehicles, etc., etc. I això, lògicament, obligarà a
modificar la nostra regulació autonòmica, possiblement en
aspectes relatius a aquest requisit d'accés al mercat de
transport públic, i en el transport privat complementari,
d'altra activitat, probablement quedaran exclosos de la
necessitat d'obtenir autoritzacions els vehicles de petit
tonatge i s'ampliarà l'àmbit territorial de les autoritzacions
autonòmiques del servei privat, és a dir, es convertiran en
autoritzacions de radi d'acció nacional.

Volia fer aquest comentari perquè crec que és important
veure que estam davant un moment important i allà on
haurem de modificar la nostra actuació en aquesta matèria.

En aquests moments crec que també, bé, també he de
comentar que aquestes mesures liberalitzadores sembla que
no es podran sostreure a dos tipus de serveis, que es podran
sostreure, més ben dit, a dos tipus de serveis: el transport
regular de viatgers d'ús general, que mantindrà la seva
estructuració a base de concessions administratives amb
exclusivitat d'operadors en el trànsit de cada concessió i
mantenint les obligacions del servei públic, obligació de
transport (...) o obligació tarifària, amb tarifa màxima
obligatòria, i el servei del taxi, que per la seva implicació en
la llicència municipal podrà continuar amb l'existència de
quotes i tarifes obligatòries. I en aquest moment també vull
dir que el servei regulat de viatgers en general a la  nostra
comunitat autònoma es troba, en aquests moments, en un
procés avançat de (...) i substitució de les concessions
existents d'acord amb les previsions de la Llei d'Ordenació
del transport terrestre del 1987 vigent.
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Lògicament, el transport urbà ha de ser regulat,
necessàriament, per les comunitats autònomes, no per l'Estat,
d'acord amb la sentència recent del Tribunal Constitucional de
27 de juny del 1996, que anul•la determinats articles de la Llei
d'Ordenació dels transports terrestres. La regulació que establia
aquesta comunitat es farà prèvia coordinació amb la resta de
comunitats autònomes, a través dels fòrums i discussions de les
direccions generals i de comissió de directors generals de
transport de tot l'Estat perquè sembla raonable que cada
comunitat, que totes les comunitats autònomes, entenguin,
estableixin els mateixos conceptes i regulacions que, potser
aquí a les illes, no ens afecten normalment, però a comunitats
autònomes properes de la península sí que té un sentit, que sigui
d'una fórmula estable i sigui d'una forma el més homogènia
possible. 

El transport turístic és un tema bàsic a la nostra comunitat
autònoma per raons òbvies. El transport turístic és aquell que
s'ofereix formant part d'un conjunt de serveis, que es contracta
un paquet complet a preu alçat i que requereix, necessàriament,
la intervenció d'una agència de viatges, i aquesta regulació que
a la nostra comunitat autònoma no és la millor que desitjam i
que, per consegüent, pensam que necessita una millor i més
correcta ordenació d'aquest tipus de serveis i, per consegüent,
pensam actuar modificant la regulació actual, avançant que el
que pensam fer és assegurar una millora consistent en el servei
complementari del transport; com vostès saben aquests serveis
necessiten una guia, donar la sensació que es veu un paisatge,
que hi ha manutenció dins aquell paquet i, per consegüent,
moltes vegades això crea les seves dificultats.

És cert i volem posar en marxa la creació del Comitè balear
de transport, que és un òrgan consultiu que agruparà les
distintes associacions del sector del transport públic de Balears
i de les seves activitats auxiliars i complementàries, és a dir,
agències de transports, magatzemistes, distribuïdors, transitaris,
arrendadors de vehicles, etc., etc., de manera que les
associacions hi siguin representades amb pes i puguem deduir
i cercar les millors formes perquè el sector trobi les millors
solucions als problemes que tenen presentats.

Faré un comentari del servei ferroviari que, realment, és,
dins la Direcció General de transport, el sector inversor, en
aquest moment, de la Direcció General de transports. Com
saben, és a dir, fa una sèrie d'anys, fa pocs anys, però la línia
Palma-Inca ha passat a Serveis Ferroviaris de Mallorca, a ser
una competència autonòmica, amb una política d'inversions
important i que voldria comentar just per damunt. Per l'any 97
es preveu un capítol d'inversions de l'ordre dels 1.500 milions
de pessetes, desglossat de la següent manera: adquisició de
trens cars, 220 milions de pessetes; espais pel parc d'aquestes
noves unitats, 25 milions de pessetes; la rehabilitació de la via,
64 milions de pessetes; la rehabilitació de les estacions, 307
milions de pessetes; millores en seguretat, 15 milions;
inversions a son Rullan, 400 milions de pessetes, una vegada
que ja s'han oblidat les inversions a fer en el Parc de les
Estacions de les zones d'emmagatzament i les zones de tallers,
es faran a son Rullan, amb un conveni que ja està firmat amb
l'Ajuntament i, per consegüent, les inversions que es pensen fer;
i en estudis i projectes, 15 milions de pessetes. 

Pensam estudiar la possibilitat d'implantar, a través d'un
estudi, de moment, una línia que anàs Universitat-aeroport;
no és fàcil, perquè el tema és com la feim transcórrer per
dins Palma; més d'una vegada pot ser més distància anar de
ca seva, un senyor que hagi d'emprar aquest servei, a
l'estació de la Plaça d'Espanya, si és aquest el punt de
sortida, que anar a la Universitat o a l'aeroport. Per
consegüent, no és un tema que sigui totalment fàcil, però sí
que és un dels projectes que, per part del Servei Ferroviari
de Mallorca, es pensen dur a terme. No hi ha previstes altres
obertures de línies, sinó simplement, com he dit, continuar
amb la millora de la línia Palma-Inca, acabar amb la
rehabilitació de les estacions i posar en marxa les inversions
a son Rullan per no crear problemes i per poder fer, a més,
aquests tallers que fan falta i que ja s'ha de rebutjar
totalment la idea que es facin en el Parc de les Estacions, en
funció del que pugui passar en aquest centre, en funció que
es declari BIC, que acabi o no acabi d'una manera o de
l'altra.

Lògicament, m'agradaria fer un comentari sobre les
competències que té la Comunitat Autònoma en matèria de
transport marítim i activitats que poden denominar-se
auxiliars o complementàries d'aquest. El transport marítim
és sabut que la competència de la Comunitat Autònoma
s'extèn a aquell servei de comunicació entre ports del
territori balears, sense connexió amb altres ports exteriors
a aquest; dins aquests serveis, actualment, només estan
sotmesos a regulació aquells que tenen el caràcter de
regulars, sotmesos a autorització administrativa, no a
concessió, com succeeix al cas de transport terrestre, i
estudiarem la conveniència de sotmetre els serveis no
regulars a qualque tipus de regulació administrativa. 

I no podem deixar, aquí, de manifestar la preocupació
del que pugui passar a partir del 31 del 12 del 97, allà on el
contracte de l'administració de l'Estat amb la
Transmediterranea acaba, aquest conveni i, per consegüent,
ens podria afectar d'una forma negativa en el transport que
es presta a Balears. És cert que hi ha un compromís per part
de l'Estat per compensar el cost d'aquest transport de la
Transmediterranea; haurem de prestar una atenció especial,
em sembla que és de l'ordre dels 500 milions de pessetes, el
que aporta l'Estat per compensar el dèficit o per fer més
barata la taxa de la Transmediterranea i, per consegüent, hi
serem al damunt.



102 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 6 / 26 de setembre del 1996

I pel que fa referència a activitats auxiliars o
complementàries de transport marítim, s'exerceixen
competències  sobre activitats de lloguer d'embarcacions
d'esplai, ensenyaments nauticoesportius i activitat de busseig,
i hem de dir que, realment, ho tenim poc regulat, això és una
competència que va venir, pràcticament, fora dotació, i que té
una regulació d'aquestes matèries pràcticament molt
insatisfactòries, especialment en matèries subaquàtiques
esportives, el busseig, que es pot dir que existeix i tenim un buit
legal i, per consegüent, creim que és imprescindible fer un
esforç normatiu en nom de la seguretat jurídica i del
coneixement de les regles del joc d'aquest sector.

Per consegüent, fins aquí, a grans línies, allò que són les
tasques que duen les direccions generals, el que és la
conselleria, i que, a partir d'ara em pos a disposició de tots
vostès per totes les preguntes que trobin oportú fer. Supòs que
demanaran un descans o un recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Arribats en aquest punt se
suspèn la sessió. Volen fer un descans de cinc minuts i tornam
començar tot d'una? Deu minuts? Idò feim un descans de deu
minuts; recomençarà la sessió a les 19,15 en punt.

Recomença la sessió. Procedirem al torn de formulació de
preguntes o observacions per part dels distints grups
parlamentaris. En primer lloc, correspon al Grup Parlamentari
Mixt, i té la paraula el Sr. Ramon Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. President. Bona tarda, Sr. Verger. Un parell
d'observacions i de sol•licituds d'aclariments de la seva
exposició, que ha estat breu, concisa i, per això, crec que, en
molts de casos, amb poca substància, diria jo. Per exemple, ha
parlat d'una cosa que no sé si l'he entesa malament o si és així,
m'agradaria que vostè m'ho aclarís; crec que ha dit que amb el
Pla d'habitatge estan previstes 468 habitatges de lloguer i que,
en principi, la idea és que els habitatges de lloguer vagin
destinats al sector de gent més marginat, m'ha paregut entendre;
m'ha semblat una mica estrany, per això m'agradaria que m'ho
confirmàs, no acab d'entendre molt bé per què hi ha una quota
tan petita d'habitatges que només es destinen a lloguer i, en
canvi, es prima més el que és la venda d'habitatges.

Per altra costat, m'agradaria que ens especificàs una mica
més o ens aclarís una mica més..., ha fet referència al fet que
l'any 97 podran estar llestes les rondes exteriors de Sant Antoni,
Santa Eulàlia i Eivissa; voldria saber si això és correcte i quan
es podrà disposar d'aquestes rondes, especialment les ronda de
Santa Eulàlia, que fa molts d'any que el poble de Santa Eulàlia
està absolutament colapsat pels cotxes, el centre, i que els veïns
demanden, fa molts d'anys, solució a aquest problema.

I després voldria fer, estendre'm una miqueta més, a tot
el que fa referència a transport urbà, ferroviari, etc. Vostè ha
dit que la tendència, ara, el que es pensa fer en transport
urbà és fer una normativa més o menys homogènia entre
totes les comunitats de l'Estat. Jo li volia demanar si es té
previst, o si s'ha parlat, o si no vull demanar que el seu
departament, quan es parli de posar damunt el paper la
normativa, per exemple, del que ha de ser, una mica, el
transport del futur, en aquest cas, per exemple, relacionat
amb autobusos i transport públic, es tengui en compte el que
són les noves tendències a nivell europeu i tal, i és que cada
vegada es treballa més en tema de transport ecològic, es
treballa en el sentit que els autobusos, per exemple, ja són
autobusos elèctrics; per exemple, a molts de llocs es fan
experiències pilot des de ja fa alguns anys, a moltes ciutats
europees; fins i tot, com vostè sap, hi ha moltes ciutats
europees i algunes espanyoles que s'han adonat que, en el
seu moment, varen eliminar els tramvies de les seves ciutats
i ara tornen a recuperar el tramvia com a transport públic,
per evitar el que és el col•lapse circulatori, el que és evitar
el col•lapse del transport privat a les ciutats. Les grans
tendències ecològiques, i no ecològiques, del transport a
tota Europa és anar cada vegada més cap a un transport
públic, un transport col•lectiu eficaç, segur i ecològic que
faci que, cada vegada, ciutadans europeus necessitem menys
del transport privat, del nostre cotxe privat que és el que
realment contamina i és el que realment té un impacte
ambiental greu i important.

Per tant, m'ha semblat una bona idea aquest estudi que
ha dit vostè que fan sobre la línia ferroviària Universitat-
aeroport; aplaudesc aquesta iniciativa i esper que els estudis
per dur endavant aquesta iniciativa es facin amb rapidesa i
puguin anar endavant. M'agradaria que no només a nivell de
xarxa ferroviària a Mallorca es quedàs amb aquesta possible
nova línia, sinó que s'anàs pensant a anar obrint noves línies
que, com dic, donin la possibilitat de transport públic als
ciutadans perquè, en definitiva, sempre la tendència del
Govern balear ha estat de dir: bé, com que cada vegada
tenim més cotxes, el que és lògic és fer més carreteres, i
això és absolutament antiecològic i antieconòmic, i això és
absolutament tot el contrari del que es fa arreu del món
modern. Precisament el que es fa, a molts de llocs, és posar
problemes al transport privat, cada vegada més, i facilitar i
incentivar, cada vegada més, el transport públic. 

Bé, simplement m'agradaria que vostè em donàs la seva
opinió respecte d'aquesta reflexió que he fet sobre el model
de transport i m'aclarís alguns dels punts com les rondes que
li he comentat abans. Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té el torn per
contestar al Sr. Balanzat.
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EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Amb el Pla d'habitatge, quan parlam d'actuacions
d'habitatges en règim general, aquests edificis construïts,
aquestes cases, es poden sotmetre a venda o a lloguer; règim
especial, que són les que fa Ibavi, tenen dos objectius, per
vendre o per llogar. Dins aquestes 1.560 actuacions de règim
especial, n'hi ha 1.092 per vendre i 468 per llogar. Per què és
així?, idò, no sé el motiu, però aquí, a la nostra comunitat, la
gent s'estima més comprar que pagar un lloguer, i les peticions
que es tenen per lloguer sempre són no excessives i no es
compleixen els objectius i, per consegüent, això és així, i la
gent s'estima més pagar, potser, 10.000 pessetes més i tenir la
propietat el dia de demà; idò aquest és el sistema que s'empra.

El que això vol dir és que el règim especial té venda i
lloguer. El règim general, que són un altre tipus d'habitatges, hi
ha 4.350 actuacions per venda, també; n'hi ha, també, que es
permetrien fer de lloguer, però el nostre conveni entre la
Comunitat Autònoma de Balears i l'Estat no contempla cap
actuació, els habitatges de règim general. I després hi havia les
de cofinançació, que són unes 100 actuacions al llarg d'aquests
4 o 5 anys, previstes, que són aquestes 100 actuacions per a
gent de sectors, no vull dir marginals, però amb un baix poder
adquisitiu, pensades per substituir els habitatges de Son Banya,
que en el 96 hi havia zero actuacions i, per consegüent, en
aquests concrets no hi havia venda, sinó que tots eren de
lloguer. Per consegüent, si vol jo li puc enviar -és un poc
complicat- els tipus d'habitatges que hi ha de règim especial,
general, taxada i de cofinançació però, sobretot, la venda o
lloguer és en funció de la petició que tenim i, per desgràcia, o
no sé, per sort, però és igual perquè és la realitat, idò la gent
s'estima més comprar que no llogar.

De la ronda de Sant Antoni i Santa Eulàlia, bé, la de Sant
Antoni el projecte està bastant avançat, és a dir, està bastant
clar, i la de Santa Eulàlia sé que, fins ara, han tengut dificultats
per trobar el projecte i el lloc on encaixar aquesta ronda; per
consegüent, sé que això està superat i, en principi, la intenció
és que dins el 97 es pugui començar. Les previsions que tenia
la direcció general era anar a la de Sant Antoni que a la de
Santa Eulàlia, però ens consta que Santa Eulàlia està més
colapsat i, per consegüent, per ventura haurem de fer més via
a la de Santa Eulàlia, una vegada que ja tenim el traçat definit
i el projecte més o manco endegat, que la de Sant Antoni. De
tota manera la idea és que dins el 97 es puguin començar i el
98-99 acabar; dependrà dels pressuposts i dependrà del conveni,
dependrà de mil coses, però el que és cert és que a Eivissa
aquestes dues rondes s'han de fer; per consegüent són obres
imprescindibles.

Del transport ecològic, bé, ja en parlarem, és a dir, jo he
vist també ciutats allà on ja hi ha cotxes elèctrics, però clar,
els cotxes elèctrics s'endollen a un endoll i hi ha d'haver una
central que faci energia. No és tan fàcil, això és més
complicat, és a dir, ara sí que es posen en funcionament
nous productes, en lloc del petroli; idò jo, quan estudiava
una pregunta d'examen era si de la patata obteníem alcohol;
idò sí, la biomassa és un futur energètic que jo hi crec, fa
molts d'anys que hi crec, i crec que serà el futur energètic
d'aquesta humanitat, però bé, crec que és bo i crec que,
efectivament, ja que és una opinió generalitzada, les
poblacions s'estan saturant de transport i, per consegüent,
bona cosa és que dins les poblacions tipus Palma, en aquest
cas, pensem en un transport públic positiu i bo perquè,
realment, congestionam els nostres carrers i, a això, li hem
de trobar una solució, i els carrers no es poden fer més
amples ni ens convé fer coses d'aquest tipus i, per
consegüent, transport ecològic veurem què és en el futur,
què significa, què vol dir.

Tramvies, no sé; bé, potser des d'un punt de vista turístic
seria interessant, però, torn a repetir, nosaltres, dins les
ciutats, dins la ciutat de Palma, sobretot, creim que és bo
potenciar el transport públic. No ho tenim tan clar pel que
fa referència a transport entre pobles, entre distints llocs de
les nostres poblacions, de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa;
nosaltres no posarem, efectivament, intentarem millorar
enormement la xarxa de carreteres, això sí que és cert, i això
no vol dir que no creguem en el transport públic, però
tampoc no posarem cap entrebanc al transport privat, a
efectes de transport entre poblacions, perquè pensam que
això és el que demanen els nostres ciutadans. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té la paraula l'Hble. Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo començaré pel tema
de les carreteres, Sr. Verger, i, en aquest sentit, li demanaria
una primera dada; vostè ha dit que l'aportació estatal pel 97
no seria generosa, és una expressió misteriosa i que convida
a la concreció, a la sol•licitud de concreció. Aquesta no
generositat del Govern de l'Estat, en milions, quant és?

Després, sobre el tema del conveni de carreteres, en
general, que sembla que a partir del 98 començarà a donar
fruits, s'han manejat moltes xifres; es parla de 54.000
milions, 5.000 milions en un any..., tenc declaracions seves
que diuen que 3.000 milions anuals ja seria un mínim
acceptable; clar, amb declaracions com aquestes,
evidentment, no es pot aspirar a més de 3.000 milions, com
és natural. A mi m'agradaria que, al marge del ball de xifres
que ha sortit a la premsa ens fes, vostè, un pronòstic tan
ajustat com sigui possible, perquè comprenc que,
naturalment, no depèn exclusivament de la seva voluntat, un
pronòstic tan ajustat com sigui possible a allò que serà,
finalment, el contingut d'aquest conveni de carreteres. 
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Conveni, de tota manera, darrera el qual no tendrà a
Esquerra Unida, ni a nivell d'Estat ni aquí, intentant que li posin
excessius milions; per què?, perquè nosaltres estam en desacord
amb la política de carreteres que vostè vol desenvolupar, això
és la veritat. En primera perquè, per exemple, nosaltres pensam
que una de les seves preocupacions bàsiques hauria de ser el
manteniment dels vials, perquè pensam que la seguretat dels
vials és, en aquests moments, un objectiu bàsic, a illes on les
distàncies són extraordinàriament curtes i, per tant, el factor
temps sempre és curt, comparat amb...; ja sé que quan un va de
Maó a Ciutadella li fa l'efecte que travessa tot el món, com és
natural, però objectivament no és cert i, per tant, en aquest
sentit, clar, es destinen 1.400 milions i també  he vist -
m'agradaria que m'ho confirmàs- he vist escrit a la premsa que
aquesta, precisament, serà la partida que romandrà congelada
de cara al 97 i, en tot cas, hi haurà un petit increments en
matèria d'inversions, amb la qual cosa aquí s'arrossega un
dèficit estructural en matèria de manteniment de carreteres i, no
obstant això, l'objectiu continua essent l'obertura de nous vials.

Nosaltres pensam que això no és raonable, que aquí, allò
raonable seria, d'entrada, cobrir la inversió òptima en temes de
manteniment i, a partir d'aquí, plantejar-se el tema de nous vials
que nosaltres sempre plantejaríem a partir d'actuacions que,
sobretot, anassin en la línia d'intentar proporcionar comoditat
a les poblacions, de fer circumvalacions, de fer desviaments, de
fer, també, carrils lents, de facilitar la circulació, en definitiva,
però, evidentment, sense entrar en la política de grans obres
d'impacte, com és l'autopista Palma-Manacor, que nosaltres
estimam que és un atemptat ecològic i un malgastament
extraordinari de territori. De fet, a mi m'agradaria, tenim
preguntes fetes a la conselleria fa, jo crec, gairebé un any, que
no se'ns han contestat en el sentit de la incidència en termes de
temps gastat per l'automobilista per anar de Palma a Manacor,
càlculs en funció de possibles obres de millora del vial, de
construcció d'aquest segon carril, de fer, evidentment, una obra
imprescindible, que és la circumvalació de Vilafranca, i que
nosaltres pensam que amb obres d'aquestes característiques
seria més que suficient per garantir una circulació segura i una
circulació còmoda per aquest vial, i que és absolutament
innecessari ficar-se en la construcció d'una nova autopista.

Una pregunta, també, concreta: el tema del túnel de Sóller,
data d'obertura i si la reforma de les carreteres per l'entrada i la
sortida del túnel, més o manco coincidirà en el temps amb
l'obertura del túnel o si ens trobarem el túnel fet i després el coll
de botella a l'entrada i a la sortida; en fi, un pronòstic i després
ja, en una propera compareixença, ja veurem si el pronòstic ha
funcionat o no.

Sobre el tema del Pla de l'habitatge vostè no ha
comentat, en absolut, el fet de si s'han complert o no els
objectius fixats per l'anterior pla, si s'han emprat tots els
recursos que, en principi, estaven prevists i per què no ha
estat així, en cas que no ha hagi estat així, perquè jo crec
que a l'hora d'afrontar un segon pla de l'habitatge és
important fer un examen i fer-lo en aquesta compareixença,
també, de com ha funcionat l'execució del pla anterior i, en
aquest sentit, m'agradaria, molt concretament, una anàlisi de
per què no ha funcionat el tema de la rehabilitació; vostè ha
fet esment que hi ha altres línies de finançament de
rehabilitació; en tot cas, tal volta el que hauríem de fer és
intentar coordinar ambdues coses, però no sé si de cara al
segon pla de l'habitatge i als recursos que en aquest segon
pla s'inverteixen o es pensen invertir en rehabilitació es té
en compte, ja, aquest factor que ha resultat limitador en el
cas del primer pla d'habitatge. 

I, en aquest sentit, jo vull fer, també, una aposta clara
com ha fet l'anterior portaveu pel tema del lloguer. Jo
comprenc que a la gent li agrada més comprar que estar de
lloguer, i tant que sí!, clar que sí!, el que passa és que es pot
o no es pot, és a dir, que quan es fa una enquesta: "vostè què
vol, comprar o llogar?", idò clar, comprar; després pagar ja
és una cosa distinta però, com voler comprar, clar que es vol
comprar; i la veritat és que, donada l'evolució del mercat de
feina a la nostra comunitat, donada la creixent precarietat
del mercat de feina, la manca d'expectatives d'una feina
segura, la veritat és que em resultat incomprensible que no
existeixi una demanda significativa d'habitatges de lloguer,
perquè molt difícilment una persona pot, i els joves, bé, no
importa donar xifres sobre el que és l'atur juvenil i el que és
la situació de precarietat en què viuen els joves durant
bastants d'anys fins que s'incorporen al mercat de feina amb
una certa estabilitat. Amb aquestes perspectives és molt
difícil ficar-se en un procés de compra d'habitatge i, per
tant, jo crec que el lloguer és una aposta clara a fer. 

Aposta clara també, en la meva opinió, s'hauria de fer
pel tema de la rehabilitació, que és, òbviament, la manera de
resoldre el tema de l'habitatge amb menys consum de
territori possible, i aquí jo crec que en aquestes illes hem de
ser extraordinàriament avars en el tema del territori; i una
altra línia, crec jo, que s'hauria d'impulsar és la facilitació de
la feina de les cooperatives susceptibles de participar de la
construcció d'habitatges, per exemple, en règim especial, és
a dir, jo he sentit, en compareixences anteriors, per exemple
el Sr. Reus, que es queixava que l'Ibavi havia de carregar
amb tot el pes d'aquesta construcció, però jo crec que, a
vegades, les cooperatives que podrien dedicar-se a aquests
temes, moltes vegades no troben les facilitats necessàries i,
lògicament, ha de ser necessària també una política activa
de promoció de sòl per aquests tipus d'habitatges.

I sobre el tema dels transports, bé, jo crec que hi ha
temes..., efectivament, en transport aeri no tenen
competències, però jo crec que ara hi ha un parell de coses
de bastant actualitat a la nostra comunitat autònoma i, com
que hem de ser una comunitat autònoma amb ambició de ser
competents en tot allò que ens afecta, hi ha dos temes, que
són la taxa de l'aeroport i el tema de la supressió de línies,
amagada per Iberia i després retirada, davant els quals a mi
m'agradaria un posicionament per part del seu govern.
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Sobre el tema del ferrocarril, jo també he vist a la premsa,
durant aquest estiu, que ha estat un període pròdig en
declaracions per part de la seva conselleria, que s'estudiava una
possible ampliació del tren a Alcúdia, i sé també que en el Pla
territorial del Pla es contempla la possibilitat, per exemple,
d'una línia Inca-Manacor, amb una inversió que, probablement,
seria de l'ordre de 1.000 milions de pessetes. Jo no sé si això
que s'estudia i el fet que ni tan sols s'esmenti en aquesta
compareixença vol dir que, bé, que vale, ad calendas grecas,
no?, i en aquest sentit supòs que tampoc no he de creure
excessivament el tema del tren a l'aeroport o a la Universitat,
figures també bastant recurrents, però que sempre estan dins la
nebulosa de l'estudi mentre que l'eixamplament de la carretera
a la Universitat ja té una concreció i una projecció bastant més
material dins les perspectives de feina de la conselleria.

Vull dir, també, com a punt, que nosaltres estam clarament
a favor que aquesta competència sigui transferida al Consell
Insular de Mallorca i, en aquest sentit, m'agradaria sentir la
seva opinió sobre aquest tema, és a dir, la possibilitat de
transferir la competència de ferrocarrils a l'illa que, en
definitiva, utilitza aquests ferrocarrils en exclusiva i, en tot cas,
des de la impossibilitat material de fer una línia de ferrocarril
entre illes, que seria una justificació de la permanència de la
competència en mans del Govern.

I per acabar, sobre el tema del transport terrestre, al marge
de liberalitzacions del mercat, etc., jo crec que des de la
conselleria s'ha d'assegurar una cosa molt important, que és la
seguretat, la seguretat dels viatgers, i això significa un control
estricte sobre la situació dels vehicles que es destinen al
transport de viatgers, ja sigui regular o discrecional. En aquest
sentit volem manifestar la nostra preocupació per la situació
dels vehicles, especialment, del transport escolar, és a dir,
nosaltres trobam bastant ignominiós que el cementiri d'elefants
dels autocars de transport de viatgers sigui el transport escolar;
hi ha d'haver una vigilància, també, important sobre el tema de
les jornades que efectuen els treballadors dels transport
terrestre, perquè d'una manera recurrent ens trobam amb
accidents molt relacionats amb aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Grosske, jo li demanaria, per favor, que acabàs.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Deu segons, per dir que, en part, ajudaria a solucionar això
que es tengués un diàleg permanent i s'obrís un diàleg i un
canal de participació permanent en uns col•lectius que estan
molt implicats en el tema que són, en concret, els sindicats, i
vostè, quan ha fet esment d'aquest comitè balear de transport ha
parlat de congregar tots els sectors, empreses i col•lectius
implicats en el tema perquè participassin del disseny de la
política i perquè aportassin solucions i no ha fet cap esment
dels sindicats, que jo crec que podrien jugar un paper positiu en
aquest sentit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr.
Conseller per contestar.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. Grosske, Sra. Presidenta. Bé, misteriós del
conveni de carreteres pel 97; sí, un poc misteriós perquè no
els puc contestar, és a dir, per quant si hi ha voluntat
decidida, i existeix, de firmar aquest conveni, sí que ens
varen posar..., ens varen advertir dient-nos: "Escolti, els
pressuposts de l'Estat s'estan elaborant ara i, realment, no
podem garantir una xifra ni tan sols mínima", per
consegüent vull dir que així de clar.

Allò que sí vàrem comentar és que aquests 50 i tants de
mils de milions, que parlàvem fins a l'any 2004, sí que seria
possible arribar a un acord; ho haurem de puntualitzar
després, perquè he de dir que en aquests moments cercam i
discutim la formulació legal perquè això sigui possible i, per
consegüent, a mi no em preocupa que l'any 97, o sigui, un
any allà on el misteri, fins al darrer moment, puguin ser 200
milions, 300 o cap, no; el que em preocupa de veres i el que
desitjam i crec que aconseguirem és firmar aquest conveni
amb aquestes inversions necessàries, perquè vostè ha dit
que, per vostè, el que és important és el manteniment dels
diàlegs existents i per a nosaltres també, però també és molt
important la seguretat vial, i aquí a Balears, idò no sé si per
sort o per desgràcia, tenim un parc mòbil de l'ordre de 750
vehicles per 1.000 habitants, el més alt d'Espanya; això fa
unes intensitats de trànsit tremendes a moltes de les nostres
carreteres i això fa que, pensant, dic, en seguretat vial,
moltes d'elles, per molt que vulguem fer un bon
manteniment, siguin perilloses i, per tant, hi ha corredors
allà on, des del punt de vista de seguretat vial, és bo pensar
en autovies o autopistes, i nosaltres volem dir que si hi ha
possibilitats Palma-Manacor la durem a terme, volem
continuar des de Palmanova fins a l'entrada de Peguera,
perquè coneixem la dificultat que hi ha a la rotonda de Sta.
Ponça, allà on a l'estiu es creen un taps impressionants, i la
continuació, per què no dir-ho?, des d'Inca fins a sa Pobla,
fins a l'encreuament de Pollença, perquè pensar que, per
seguretat vial, és bo que així es faci. Perquè la realitat ens
ho imposa i, lògicament, hi haurà opinions contràries en
aquesta matèria, com vostè ha manifestat i que són tan
dignes com la meva.
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El túnel de Sóller s'acabarà a final d'any, principis de l'any
que ve, desembre, gener..., finals del 96, principis del 97, i els
enllaços amb la carretera actual estan garantits. Una altra cosa
és la millora de la carretera fins arribar al túnel, a l'entrada i a
la sortida, des de la sortida del túnel fins a Sóller; coneixen
vostès perfectament la dificultat d'aquella carretera i la
dificultat de la millora d'aquella carretera, però el que són els
accessos entre el túnel i la carretera actual estan garantits
perquè formen part del mateix projecte del túnel de Sóller.

Bé, pel que fa referència al pla anterior d'habitatges, bé, s'ha
complit de l'ordre del 80%; parlam del pla 92-95; no es va
complir, efectivament, el 100% i això obeïa, generalment, a dos
o tres principis: un, la falta de sòl per edificació en règim
especial; en certa manera, també, una falta d'iniciativa dels
promotors privats pel que fa referència a habitatges en règim
general; la falta de suport -per què no dir-ho?- de les
cooperatives en el règim especial, és a dir, jo, aquí..., aquelles
que han operat a Mallorca, què vol que li digui?, no han estat
un exemple perquè tant la Pablo Iglesias com a son Ferrer han
causat una sèrie de problemes que no són un exemple a imitar.
Per consegüent, no ha estat possible aquesta cooperació amb les
cooperatives, que haguéssim desitjat.

I també, per què no dir-ho?, una burocràcia excessiva pel
que fa a la rehabilitació per les exigències estatals també ha
frenat, en certa manera, la possibilitat, sobretot 92-95, allò que
feia referència a rehabilitació d'habitatges contemplats en el Pla
d'habitatges 92-95 no s'hagi complit, que hagi estat de les coses
que s'han complit menys. També és cert que el Govern autònom
treu el decret que ho fa més fàcil, perquè el decret autònom no
limita les superfícies, no limita, és més flexible i, per
consegüent, els peticionaris s'han inclinat més, han tengut més
fàcil demanar rehabilitació via decret autonòmic que via
rehabilitació pla d'habitatges; però no obstant això, tornam a
repetir, per part de la Direcció General de l'habitatge de la
Conselleria de Foment, creim que és una cosa que s'ha de
potenciar i hem d'exhaurir tots els recursos, tant els que ens
assignin els pressuposts de la Comunitat Autònoma com els que
venguin per part de l'Estat.

Lloguer; miri, el Pla d'habitatges està molt reglat, no és una
cosa que ens puguem inventar, és a dir, et limita les superfícies,
et limita les ajudes en funció del salari de cadascun dels
peticionaris..., per consegüent, no és una cosa flexible, és a dir,
amb aquest marc tu pots accedir a unes ajudes, a uns tipus
d'interessos i, per consegüent, no hi ha elàstics que permetin fer
unes ajudes especials a uns determinats sectors. Per consegüent,
en funció, dic, del que hi ha del Pla d'habitatges 92-95 i l'actual
96-99, el que hem de dir és que la gent, el que demana
especialment és comprar i no llogar, i això és una realitat que
és aquí.

Transports. Bé, lògicament tots ens omplirem la boca
aquests dies de dir que no volem de cap manera que se
suprimeixin les línies aèries i que amb les taxes que vol posar
l'Administració de l'Estat no estam d'acord, i nosaltres deim
que, efectivament, com a Govern autonòmic, hem de mantenir
aquesta postura perquè crec que és la postura lògica que
mantengui el Govern autonòmic.

I després, pel que fa referència al transport, estam
totalment d'acord amb vostè: que l'important és la seguretat
dels vehicles i, per consegüent, en aquesta tasca la direcció
general executarà perfectament la seva tasca inspectora i els
sindicats, lògicament, no hi ha cap inconvenient que no es
consultin. Realment hi ha un òrgan consultiu que és la
Comissió de transports allà on els sindicats hi pertanyen
però de tota manera prenc nota perquè si s'han d'incorporar
no hi hagi inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, diríem un poc en
primer lloc aquest tema d'habitabilitat; ha anunciat aquest
decret, molt necessari, per substituir el decret de l'any 86;
ens agradaria que ens anunciàs, en aquesta primera
compareixença, en  quin sentit poden anar aquestes cèdules,
sobretot no tant per l'element propi de la institució que és
per l'habitabilitat, que no és el problemàtic, entenem que és
gairebé tècnic i, en tot cas, aquest debat no és d'un abast
polític important si no es fan grans disbarats, sinó la seva
repercussió dins la disciplina, a través de la llei de..., de fora
d'ordenació dins la Llei de disciplina urbanística, com s'han
incardinat aquestes dues institucions en el decret o la
proposta de decret que vostès plantegen.

No ens ha quedat molt clara la contestació, si s'ha feta,
al pla anterior d'habitatges, quines han estat les pèrdues.
Hem escoltat que en el règim especial vostè hi tenia
confiança, que l'Ibavi feia una bona gestió; a nosaltres
l'anterior conseller ens comentava, precisament, que era
difícil el règim especial i ara li demanam si aquest augment
el tenen ben plantejat perquè, òbviament, per al nostre grup
és una prioritat: mentre hagi demandes de règim especial
són les que s'han de cobrir, perquè és precisament allò que
pretén un pla d'habitatge. 

També vull fer més esment, peu fiter, en la rehabilitació,
Creim que aquest és un camí important; i respecte de les
rehabilitacions integrals que, evidentment, tenen un abast
més important, més ambiciós, que hi participam
absolutament, ens agradaria saber els criteris de selecció
que hi ha hagut en els projectes en marxa i quins fa comptes
tenir la convocatòria i el règim en què es fa comptes
seleccionar aquestes àrees de rehabilitació integral.

Vostè ha tocat un tema que ens sembla molt important,
que és la necessitat de sòl públic, per tant, de polítiques
actives de sòl que és la manera de poder, després,
emprendre accions de VPO. Però, evidentment, aquest
patrimonis municipals de sòl tenen  moltes dificultats, ara,
passant del 15 al 10% en el urbanitzables; fins i tot, avui
matí el Sr. Reus expressava el seu refús a una institució que
podria servir, com la de tempteig i retracte que, en fi, l'ha
dejectada prou contundentment. Nosaltres creim que sí que
és important i que han de tenir suport, els ajuntaments, per
part de la conselleria per poder fer polítiques actives de sòl
i adquirir sòl i tenir patrimonis de sòl importants.
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Respecte del Decret de patrimoni històric, és un tema
conegut, la reivindicació del nostre grup, que el gestionin els
consells insular com a part que és d'aquest 1% cultural. Creim,
a més, que tenint com té les competències en matèria de
patrimoni històric i artístic i tenint les comissions de patrimoni,
com a mínim haurien de participar en la priorització dels
projectes; creim que no hi pot haver un decret autonòmic que
vagi a incentivar la recuperació de patrimoni històric i artístic
sense la participació d'aquestes comissions de patrimoni, (...)
alguna manera institucions autonòmiques que també són.
Aquesta altra línia que vostè apuntava, ens agradaria que ens
digués, una miqueta, per on anirà, saber si ja la tenen un poc
teoritzada.

Respecte de les carreters, francament, fan un poc de
llàstima, si no fos altres coses, aquestes declaracions seves;
nosaltres teníem, a la darrera, per donar-li un apunt, a la darrera
compareixença semblant del Sr. Reus, ens apuntava que entre
el 89 i el 93 les Illes Balears havien rebut 6.000 milions de
Madrid, mentre que a Canàries, Múrcia, n'havien rebut de
l'ordre de 85.000, 90.000, és a dir, de l'ordre de 10, 11.000
milions de pessetes/any. Ara tractar 3, 5.000, és una qüestió
com unes rebaixes i tornam en zero. Estant en la discussió, ara,
que el conveni de torrents, signat i refrendat però sense partida
pressupostària, el Govern sembla que es fa el desentès, a
nosaltres ens convencerien més números damunt pressupostos
que no declaracions i, fins i tot, signades que tant de bo si, com
a mínim, estan signades, perquè fins ara la veritat és que ens
sorprèn aquesta alegria amb que vostè hi torna, sobretot per
model perquè, efectivament, nosaltres també creim que hi ha
d'haver..., nosaltres denunciam el greuge; evidentment no
dedicarien tant a aquestes obres de carreteres, que creim que és
ben important fer despesa d'inversió en carreteres, com en
d'altres, però sobretot tenint en compte que el seu model sí que
és el del transport privat per carretera com s'ha demostrat fins
i tot en aquesta compareixença per enèsima vegada, respecte
que no hi ha cap mena de substitutiu ni pal•liatiu que vostès
contemplin, més que d'una manera jo diria que absolutament
adjectiva.

Sobre el Pla de carreteres, que confiam que es faci aviat, la
primera pregunta és si contestaran les al•legacions, si les
contestaran; creim que és important que aquell que s'ha
molestat en fer una al•legació rebi una contesta per part del
Govern; i és molt important veure aquesta xarxa única de
carreteres i veure-la en el seu conjunt, això ens ho donaria el
Pla de carreteres i també una certa coordinació de les carreteres
dels distints nivells. La veritat és que veure com el Conseller de
Foment ens surt amb una ruta cicloturística per dins carreteres
d'un consell insular, en ajuntaments tots del Partit Popular, ens
sorprèn aquesta iniciativa, per exemple, creim que són coses
que valdria més, per moltes circumstàncies, tenir-les un poc
més consensuades. Celebram, per cert, haver sentit que alguns
dels temes importants es pactaran o es consultaran amb els
consells insulars.

Les carreteres, desgraciadament, totes, moltes d'elles, un
percentatge important, les que estan en execució tenen
problemes, problemes públics importants. La Deià-Sóller ha
demostrat una falta de sensibilitat per l'entorn, no reconèixer
que no es tracta tant d'una via de transport, o no només, sinó
d'una part integrant d'un paisatge i que, per tant, s'hi ha
d'anar amb bones, amb les quals els marges i tots els
elements antropològics i tots els elements de l'entorn s'han
de respectar amb molta cura. Un altre tema és el de
Maristany, que també per damunt un espai natural, una zona
humida, creim que és un tema que, fins ara, confiam que les
noves actuacions de la conselleria tenguin més esment en
tots aquests temes com fins aleshores no els ha tengut.

Un dels clàssics era el túnel de Sóller, jo crec que ja ha
sortit; un altre són els pagaments de les expropiacions, el
pagament de les expropiacions i, fins i tot, el seguiment de
la finalització de les obres; la mateixa autopista d'Inca no ha
estat recepcionada, els passos per davall de l'autopista, com
estan?, com està el tema de jardineria?, el tema del
seguiment de les obres acabades.

Sobre tema de transports, el nostre grup també demana
la cessió als consells insulars i ara se'ns ha anunciat, dels
transports terrestres, li demanaríem, un poc, el calendari; de
fet, nosaltres cediríem gairebé tota la Conselleria de
Foment, ens perdoni vostè, però..., podria quedar habitatge,
però..., i creim que és important alguns dels temes que, en
aquest moment, no es cobreixen: l'obsolescència del parc
mòbil, especialment en el transport escolar, alguna
companyia amb moltes queixes, l'impunitat dels manteros en
el tema del transport turístic, per exemple; aquest transport,
com tothom sap, ha de donar una sensació de veure un
paisatge, ha estat una fórmula que crec que tendrà èxit,
assentarà càtedra, i creim que en aquest tema sí que a nivell
de guies, a nivell de la regulació d'aquest sistema agressiu
dels manteros, necessiten una resposta per part del Govern.

El tema de la liberalització, nosaltres ens queda clar que
hi ha una absoluta garantia de les línies deficitàries a través
de la concessió del transport regular, en tot cas una
rectificació d'aquest tema, però creim que és clar.

Respecte del tren, sobretot primer enhorabona per la
campanya de màrqueting que vostè és capaç d'engegar,
perquè veure titular i veure pàgines del tren d'Alcúdia, del
tren..., i llavors, quan li demanen, quasi quasi semblar que
vostè no... Jo li demanaria un mentis oficial, bàsicament,
perquè la ciutadania no quedi tan errada de comptes: és bo
saber que els del PP som els que hem estat sempre, aquí hi
ha una línia de continuïtat i, per tant, el tren no continua, el
màxim, potser, és que llevam 500 metres de línia, però no
es facin il•lusions que n'afegim gaires. Crec que podria ser
interessant lligar el tema de la UIB amb l'aeroport, que
s'estudiï, seria molt interessant, per dins Palma, el tema del
tramvia, hi ha un desig de tramvia important, s'ha dit,
perquè circula per dins Europa -nosaltres també ho creim-
i crec que la Conselleria de Foment hauria de ser molt més
sensible i deixar d'anar campanes al vol i fer coses més
concretes.
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Una pregunta que em queda és si es manté el quilòmetre
zero a la Plaça d'Espanya, on el nostre grup encara continuarà
treballant amb aquesta hipòtesi, creim que, de moment, és així.
Es mantendria?, seria igualment intel•ligent aquests 400
milions a son Rullan? Nosaltres creim que pot ser que pel
mateix Parc de les Estacions ho sigui; jo li deman si seria
raonable.

Bé, el transport marítim interinsular, per acabar, vostè ens
ha deixat amb un dubte: jo confio que no hi hagi cap dubte que
hi hagi un augment de costos en aquest sentit, que si hi ha el
tema de la Transmediterranea, se solucionarà amb qualsevol
altra mecanisme, si no és el mateix prorrogat doncs serà un
altre dins els marges que sigui, però que aquest transport, com
a mínim, amb les circumstàncies que el coneixem, ja basta les
amenaces que tenim per altres bandes, com a mínim, allò que
tenim no està amenaçat, a mi m'agradaria una paraula
tranquil•litzadora en aquest sentit. I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contestar
l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, tenc ganes de contestar-li a
la seca perquè és curiós que, en referència al punt darrer que
vostè ha comentat del tren, que es fan inversions de l'ordre del
mil i busques de milions, vostè em surti amb cançons de si
llevarem 500 metres o en posarem 500. Sr. Alorda, això no és
seriós. Jo crec que es fa un esforç important a una línia existent,
a una línia que empra molt la gent i, per consegüent, creim que
el millor que s'havia de fer quan es va rebre la transferència era
millorar substancialment aquest servei que era necessari, que,
curiosament, curiosament perquè tothom ens entenem, si anàs
a mirar els resultats d'explotació com a empresa tendria un
dèficit de 400 o 500 milions de pessetes; manco mal que la
transferència es va fer molt bé, en el seu moment, i això permet
invertir. Aquestes inversions generaran, han generat uns
préstecs que s'hauran de pagar fins a l'any 2007, però crèiem
que era bo i era fonamental que el tren Palma-Inca tengués unes
garanties de bon funcionament. Que no es preocupin els
ciutadans que no els llevarem ni un metre, i que vostè ara em
surti amb cançons de quilòmetre zero quan han declarat -per
nassos- o incoat un expedient de BIC en el Parc de les
Estacions quant molts d'edificis no el necessiten, jo crec que és
una cosa que s'ho hauria de fer mirar.

Per consegüent, el Parc de les Estacions (...) edificis de
son Rullan, és necessari fer les inversions allà perquè no
sabem com acabarà cap ni un dels edificis que hi ha a les
estacions de la Plaça d'Espanya del tren.

Tranquil, pot estar ben tranquil que la línia Palma-Inca
es millorarà fins allà on es pugui. Es fan inversions de
l'ordre del mil i busques de milions perquè creim que és una
línia emprada, que s'usa, que té ús i, per consegüent, així
s'ha de dur a terme.

Per no enganar la gent, avui per avui, el Servei
Ferroviari de Mallorca no pot fer més inversions i no es pot
allargar més... -això està encès- és a dir, no es poden fer més
inversions ni es pot allargar més la línia d'Inca cap a
Alcúdia, ni Inca cap a sa Pobla, ni Inca-Manacor; no és
possible, a no ser que volguéssim invertir en una cosa que
no tenim possibilitats econòmiques, crec jo, de fer-ho i, per
consegüent, dins aquest anys 97-98 crec que és millor que
la gent sàpiga que inversions d'increment de línies no es
faran, perquè el que sí es pensa fer és millorar
substancialment, com he dit, la seguretat en el tram
d'aquesta via. 

I ara ja anem a allò primer. Pel que fa referència a
disciplina urbanística, escolti, això és una competència
municipal i subsidiària dels consells insulars. Efectivament
hem de mirar si a través del decret de les cèdules
d'habitabilitat que causen problemes en aquells edificis
antics, com vostè sap, de més de deu anys que, com he dit
abans, bé, necessitam un certificat d'habitabilitat d'un tècnic
i després unes fotos de les façanes i un escrit del batle dient
que allò té més de deu anys, i els que coneixem els batles
més d'una vegada saben que no sabem si en tenen deu,
quinze o vint; jo crec que haurem de mirar com ho podem
fer. Una manera positiva seria si tenguéssim i disposéssim,
que jo sé que ja es comença a disposar, de fotografia aèria
de tot el territori, allà on poguéssim comprovar, no sé si les
fotografies aèries ja tenen, des de fa deu anys, tenien tot
Balears, no ho sé, però bé, si ho tenim jo crec que això
podria ser un instrument vàlid per saber,almanco, que allà,
on se certifica que allà hi ha un edifici de més de deu anys
hi fos. Conforme que no és fàcil, també és complicat,
perquè qualque vegada hi ha ampliacions que..., però
almanco sabríem això, que si a un lloc determinat no hi
havia res construït fa cinc o sis anys, sabríem de què va i de
tota manera, aquest decret, abans de treure'l sí que el
consultarem i el consultarem amb tots els consells insular,
que són els que han de dur a terme la tasca de concessió de
les cèdules.
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Règim especial, anant ja a habitatge, bé, sí, hem tengut
problemes; el Sr. Reus deia que Ibavi havia de fer tota la tasca,
idò jo dic que Ibavi fa tota la tasca dels habitatges (...) en règim
especial. Per què?, perquè, bé, l'altra gent no ho vol fer i a mi
no em preocupa. Ha tengut problemes en qualque ocasió, Ibavi,
per falta de sòl; bé, això és un tema que també ha de potenciar
però que és així i, bé, jo crec que el tema no està en els
habitatges de règim especial, el compliment del Pla de
l'habitatge, sinó com he dit en règim general i en temes de
rehabilitació.

Criteris que es puguin emprar per seleccionar un ARI o no
ARI; bé, idò com més degradada sigui una zona crec que més
dret té que el Govern de la Comunitat Autònoma declari ARI
aquella zona, aquell tram, aquelles zones que les peticions dels
ajuntaments ens demanin. El cert i segur és que, efectivament,
tenim de l'ordre de 2.000 milions de peticions i just hi ha 690
milions de disponibilitat del Pla d'habitatge, per consegüent
aquí haurem de fer alguna cosa, negociar -com hem dit- el que
siguin excedents de règim general per poder veure incrementar,
almanco, aquestes àrees que hi ha peticions fetes i que crec que
són peticions importants i que quasi totes les que almanco hem
contemplat són necessàries i es poden dur a terme.

Falta de sòl, moltes vegades ens hem trobat, no justs pel que
ha dit el Sr. Reus; en aquests moments a Palma tenim un
problema seriós, hi havia totes unes actuacions per adquisició
de sòl que la falta d'aprovació del Pla general de Palma ens pot
causar una sèrie de problemes, però bé, l'anirem aconseguint i
l'anirem treballant.

Rehabilitació del patrimoni històric i artístic, la partida que
té la Conselleria de Foment no és l'1% cultural, això és una
altra història, és a dir, si vostè vol, és una partida pròpia
allunyada d'aquest 1% cultural que el conseller de Cultura em
sembla que els ha explicat o els ha pogut aportar documentació,
això és una partida pròpia per a rehabilitació i estam bastant
d'acord en què la priorització d'ajudes sigui, per ventura, una
discussió, no hi ha per què no discutir conjuntament, perquè
certs edificis necessitaran, potser, de la col•laboració de l'1%
cultural, dels consells insulars i del Govern per dur a terme
obres importants; pot ser el cas del Teatre Principal de Maó o
podria ser el cas del pati de Sant Francesc de Palma, allò on són
obres d'una quantia important i no seria dolent, per dir-ho de
qualque manera, que fessin possible treballar conjuntament, i
no tenc cap inconvenient que així sigui.

En matèria de carreteres, ja li he dit que les inversions
presentades a conveni són 56.000 milions de pessetes, que són
les inversions que estimam necessàries, amb aquesta sèrie
d'anys fins a l'any 2004, dur a terme en les nostres carreteres i
no tenim per què comparar si a Múrcia són 80.000 o si a
Cartagena són 3.000, ens és igual, el que nosaltres volem són
els 50 i tants de mils de milions de pessetes per dur a terme, si
és possible, les obres que creim necessàries i que, lògicament,
amb alguna coincidirà vostè, altres grups no coincidiran, però
que serien interessant poder dur a terme, i el cert i segur és que
tampoc no em preocuparia en un excés si en lloc de 56.000
fossin 38.000 o 40.000, no passaria res en absolut; millor si són
aquestes xifres que dic, la quantificació de les obres globals que
pensam que amb aquesta sèrie d'anys a venir, set o vuit anys
pròxims, s'haurien de fer en aquesta comunitat autònoma, i si
en lloc de vuit anys són deu anys, idò no ens morirem del
disgust.

Transport públic i transport privat. Lògicament el
transport públic ha d'existir i s'ha de potenciar i ha de tenir
una garantia i ha de ser segur i ha se ser a l'abast de tothom,
faltaria més, tant si govern el PP com si governa el PSM,
això és de cajón. El que passa és que també, a la nostra
comunitat, idò miri, el transport privat també és important
i moltíssima de gent es vol acollir a això, i per molt
d'autocar que li posin, per molt de tren que hi hagi Palma-
Inca, l'autopista va al màxim, de Palma a Inca, i molts
d'inquers també hi vénen; i què vol que li faci?, jo no puc
fer res, en aquest tema, perquè crec que és una realitat i torn
a repetir, 750 vehicles per 1.000 habitants, el més alt
d'Espanya; no sé si és per estar satisfets o no estar satisfets,
però això és la realitat que tenim. Per consegüent, transport
públic sí, transport privat també.

Del cicloturisme li puc assegurar que jo sí que he
manifestat que pot ser interessant, pot ser interessant fer
aquesta ruta cicloturística; jo el que no he anunciat és per on
passarà, si qualcú ho ha anunciat, no ho sé, jo el que li dic
és que si ens hem de seure per traçar, que potser no ha
d'anar per cap carretera o per ventura no s'han de fer
carreteres especials sinó aprofitar camins veïnals i qualque
carretera del consell o de la Comunitat Autònoma que no
siguin importants, allà on hi pugui haver limitació de
velocitat, que és com es fa el cicloturisme a Holanda i a
altres bandes, hem podem parlam i n'haurem de parlar,
perquè jo crec que és una oferta complementària positiva
per a la nostra comunitat autònoma. Vostès mateixos, (...) el
seu grup més d'una vegada ha presentat proposicions no de
llei o de llei en aquest sentit i ens hem convençut tots que
això és positiu i que haurem de fer alguna cosa. Per tant, sí,
i ho discutirem i crec que arribarem a solucions interessants.

Quant a allò dels manteros, la Conselleria de Turisme i
la de Foment treballam conjuntament per regular aquesta
activitat econòmica, agressiva, molt agressiva, i que
realment hem de reconèixer que no ens agrada en absolut,
perquè l'agressivitat no ens agrada a ningú i realment
necessitam una regulació, que no sabem si és turística, si és
econòmica, si és de transport, sinó que és de conjunt i per
consegüent, en aquest sentit, les dues conselleries hi fan
feina. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Alorda
per torn de rèplica; té un temps màxim de cinc minuts.



110 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 6 / 26 de setembre del 1996

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, breument. La veritat és que haver d'entonar
el "quina alegria quan em varen dir" perquè es manté la línia
Palma-Inca i es millorarà un poc... perdoni, perdoni, però sóc
incapaç d'entonar-lo. Reserv els himnes per qüestions una
miqueta de més transcendència. La veritat és que a una illa com
Mallorca o fins i tot a les Illes Balears pensar que es fa un ou de
dos vermells amb una línia com la de Palma-Inca ens assembla
com a mínim, pensar que algú li hagi d'aplaudir, un poc fort. 

    Jo li vull dir que, efectivament, potser que siguin inversions
importants. Potser que Múrcia i Canàries necessitin més doblers
en carreteres. Aleshores, pot ser que si nosaltres les demanassin
en tren.. no sé. Depèn. Les prioritats del model. L'AVE en va
costar molt més, no passi pena. És a dir, si va a cercar les línies
deficitàries que hi per dins la península i que arreu de l'Estat i
que hi ha arreu del món, per altra banda, en trobarà, no passi
ànsia. Que, per cert, les carreteres també generen dèficit. Jo no
he vist carreteres amb guanys a no ser faci posar taxes, ara, a
les carreteres. Estam parlant de transport públic, estam parlant
de línies per allà on puguin circular els ciutadans com un bé, un
servei que s'ha de prestar.

    M'ha preocupat, m'ha preocupat i estic content que més
envant ens hagi dit que la comissió de patrimoni és bo que per
ventura opini amb el patrimoni del tren, perquè a una decisió
d'una comissió de patrimoni unànimament presa, vostè li digui
per nassos, ho trob preocupant a nivell de crítica institucional.
Quan la comissió de patrimoni d'una illa diu que uns
determinats edificis s'han de protegir, crec que, com a mínim,
hi pot haver discrepància, és evident, hi pot haver discrepància,
però no es pot dir tan alegrement que és una qüestió de nassos.

    Quant a les cèdules, d'acord que la disciplina no és una
qüestió de Foment, però sí de fora d'ordenació, em referia jo, a
l'hora de calibrar quan és que un edifici queda fora d'ordenació.
I això és un tema que és complicat i veurem aquest decret com
és que el regularà.

    No he sentit massa el Pla 93-96, aquests 1.500 milions que
diuen que hi ha hagut de pèrdua, com és que els ha explicat. 
    No entenc gens aquest pla general de Palma... que existeix:
n'hi ha un, de pla general de Palma; com així, no es poden fer
actuacions ara i n'hi haurà després? Això se m'escapa.

    I respecte del transport públic no ens digui que no hi pot fer
res. Vostè intenti viure a Mallorca, a Menorca o a Eivissa
volent utilitzar el transport públic, volent anar en transport
públic. I vostè visqui a Búger i supòs que a qualsevol altra
banda i intenti viure-hi. Vostè faci una opció i digui "jo aniré en
transport públic", i ho intenti. I llavors em consultarà si vostè
pot fer més o no pot fer més. És que no s'hi pot anar.I podem
anar a cercar després ratios europees d'usos de transport públic
i hi ha altres maneres d'incentivar-lo. Al tren Palma-Inca
mateix, clar que sí que hi pot haver més horaris, hi pot haver
recuperar el túnel, tramvies dins Palma, algunes idees perquè el
deixin més cèntric, etc.

    Creim no només que es pot fer més, sinó que la mateixa
dinàmica històrica ens hi durà. És molt difícil solucionar
tots els problemes d'aparcaments i tots els problemes que du
el transport de vehicles a través només de fer més vies de
ronda. Creim que hi ha d'haver altres actuacions i una de les
quals, evidentment, serà donar més importància al transport
públic. Moltes gràcies.

    LA SRA. PRESIDENTA:

    Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per replicar té la paraula el
Sr. Conseller de Foment.

    EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

    Gràcies, Sra. Presidenta. La línia Palma-Inca m'és igual
si l'aplaudeix o no l'aplaudeix. No em preocupa. No es tracta
que vulguem aplaudir. Es tracta que l'usuari, és a dir, tengui
la millor garantia a una línia que es va traspassar, es va fer
una bona transferència, l'Estat crec que va ser generós,
aquells 500 i busques de milions anuals no condicionats
crec que han permès fer aquesta inversió de l'ordre d'aquests
1.000 i busques de milions i, per consegüent, amb
aplaudiment o  fora aplaudiment -em preocupa molt poc-
crec que la línia Palma-Inca de tren serà una bona línia pel
que és Mallorca. I per consegüent, m'és igual tota la resta.
    
    I a l'AVE, jo no m'atrevesc a anar a demanar un AVE,
perquè no fos cosa que ens donin un siurell, eh? Per
consegüent, ho deixarem córrer. 

    És a dir, la comissió de patrimoni de incoació de BIC,
miri... no hi va haver unanimitat a la comissió de patrimoni,
eh? No,no. I crec que certament és possible que hi hagi
edificis en el Parc de les estacions que mereixin una
qualificació d'edifici protegit o especial, però crec que
també n'hi ha (...) coneixem que no hi tenen res. Res. Hi ha
edificis allà que els poden tomar perfectament, maldament
la comissió de patrimoni els declari BIC. N'hi ha, que tots
coneixem, que no mereixen cap categoria de protecció i
altres que sí, i tots ho sabem, això. I això va ser un poc de
lluita política que hi va haver al seu moment, i bé, i ja està.
Per consegüent passarem i jo supòs que al final la comissió
de patrimoni triarà la millor solució pel parc de les
estacions, perquè és el que hem de fer.

    I, efectivament, sí que es pot fer molt més per al transport
públic, ho sabem. No voldria dir que es pensassin que no
podem fer bastant més per al transport públic, el mateix que
pel transport privat i que per tots els transports, i sé que una
persona de Búger pot tenir problemes, si just empra el
transport públic; sé que hi deu haver una línia que passa per
Búger, qualque cosa hi deu haver, no ho sé, en aquest
moment li puc assegurar que no ho sé però me
n'assabentarè, i farem tot el possible per millorar, dins les
nostres possibilitats, el transport aquest que vostè vol.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l'Hble. Sra. Diputada
Joana Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, enhorabona pel
càrrec i, bàsicament, li vull fer una sèrie de preguntes o de
dubtes que queden després de la seva exposició, evidentment.
En el tema d'habitatge; en el tema d'habitatge ens ha explicat el
Pla d'habitatge a nivell estatal, el segon pla de l'habitatge, que,
per una banda, celebram que es mantengui l'acord que s'havia
plantejat en el seu moment amb el ministeri sabent,
evidentment, que les comunitats autònomes poden anar revisant
els seus objectius de cadascun dels tipus d'habitatge i que, per
tant, és una qüestió positiva que es vagi avançant en aquesta
línia, sobretot per no anar perdent el tren dels recursos que,
anualment, són necessaris en aquest camp.

Però així i tot, hi ha dues coses que ens preocupen; la
primera qüestió l'havia anunciat el mateix conseller el mes de
juliol, tant just després de prendre possessió, que faria el seu
propi pla d'habitatge que complementaria el pla estatal, i
concretament parlava d'habitatges per a joves, minusvàlids, i
que s'intentaria posar en marxa l'any 97; per tant, hauríem de
demanar com està aquesta qüestió; i en segon lloc, respecte a la
política de sòl públic. El Sr. Reus, anterior conseller en el
càrrec, plantejava la urgència de fer un pla estratègic del sòl,
bàsicament per aconseguir, amb actuacions entre diferents
administracions, suficient sòl públic que permetés complir els
objectius en habitatge de règim especial del Pla de l'habitatge
i, alhora, també s'aprofitassin els recursos que el Pla de
l'habitatge destinava al que eren actuacions de sòl.

He de recordar que règim especial i objectius en política de
sòl foren allà on hi havia més nivell de satisfacció, quant a
compliment del pla. Açò, juntament amb el decret de mesures
liberalitzadores en matèria de sòl, fa que, d'entrada, haguem
perdut un terç del sòl que, potencialment, els municipis haurien
de destinar a allò que és habitatge de protecció oficial, habitatge
de sòl públic, i encara que alguns ajuntaments tampoc no
destinassin aquest sòl, concretament, a sòl públic per habitatge
de règim especial, sí és necessari que front aquesta actuació (...)
de reducció, es puguin habilitar actuacions i previsions, per part
de la conselleria, com per fer possible sòl públic suficient per
cobrir o anar cobrint aquesta demanda i objectius en habitatge
de règim especial, i que mai, el fet de sòl públic o la seva
manca, suposi incompliment d'objectius en aquest tipus
d'habitatge.

En rehabilitació, evidentment hem d'estar contents que
es vulguin augmentar els pressuposts; no voldríem que fos
a costa d'una deficient gestió en els habitatges de règim
general, sinó que, en tot cas, fos per la demanda, perquè no
hi hagués, en tot cas, prou demanda, i en aquesta qüestió, en
el seu moment en què es revisin els objectius, supòs que
podrem demanar més informació respecte d'això. I una cosa
molt concreta, àrees de rehabilitació no he sentit si el
municipi de Ciutadella està inclòs en aquesta àrea.

En matèria de carreteres. En matèria de carreteres el
1997, que no se sàpiga, si demà s'aprova el projecte de
pressuposts a nivell de l'Estat, que avui no sapiguem què
inverteix l'Estat el 1997, la veritat és que és mal de fer
creure-ho; suposam que vostè, amb els viatges que ha fet a
Madrid contínuament per tal de negociar-ho, hauria de
saber, a hores d'ara, la data que el projecte de pressuposts,
que segurament s'aprovarà demà al Consell de Ministres,
quina xifra hi ha per procurar aquest conveni i, per tant, el
conveni bastaria, quan parlam de carreteres, bastaria que ens
contestàs açò: conveni quan?, quina quantitat i en quines
condicions?, i, evidentment, no podem acceptar que amb
3.000 milions vostè es conformi perquè, hem de recordar,
després d'anys de fer una política clarament victimista en
aquest aspecte que no vol a voltes mancada de raó, hem de
recordar que fa molt poc temps, quan es va aprovar la
proposta unitària en el Congrés de Diputats de conveni en
matèria de carreteres, estaven calculant, membres del Partit
Popular, una inversió en torn als 10.000 milions de pessetes
anuals; parlaven d'aquesta quantitat, després passen a 5.000,
però bé, 3.000 milions que és el que l'Estat va firmar l'any
92 i que ha estat durament i fortament criticat pels membres
del Partit Popular, evidentment no seria, en absolut,
admissible.

Altres dues qüestions, expropiacions hi ha un compromís
que el 97 es tanqui el deute pendent amb els expropiats a
nivell particular, el deute que s'anava arrossegant?, quina és
la situació? I pla de carreteres, que li hem de recordar que
hi ha un compromís, en aquest parlament, de nova
informació pública del Pla de carreteres; es durà a terme la
nova informació pública?, i quan aquesta es durà a terme i
si es resoldrà, d'una vegada per totes, el tema de la titularitat
en matèria de carreteres. Tendrem ocasions per prioritzar i
comentar les obres que l'any 97 vostè farà, o que estan en
curs, però sí ens agradaria saber si té la dada del pressupost
que ja hi ha condicionat, en matèria de carreteres, del 97.
Darrerament el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma ha aprovat projectes de carreteres, plurianuals -
no sé si el darrer Consell de Govern, concretament,dos- en
càrrec a una part pressupostària enguany i una part l'any que
ve. Per tant, la pregunta és molt concreta, de l'any que ve,
quina quantitat ja hi ha compromesa en obres que s'han anat
nomenant?
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I en matèria de transports, només tan just una qüestió, que
jo crec que val la pena, també, compromisos d'aquell que se
suposa que són compromisos de tots el Govern; el Sr. Soler va
anar a Eivissa i Formentera, quan era president, i va defensar,
allà, d'una manera molt ferma que el Govern de la Comunitat
Autònoma subvencionaria 300 pessetes del passatge entre els
residents de Formentera cap a Eivissa, pels residents, i que açò
es pagaria abans de l'estiu; ha passat l'estiu, ara es negocia amb
Madrid, i ens agradaria saber aquest compromís si es manté, si
és ferm, qui pagarà, què costarà i quan es pagarà.

En qüestió del tren, evidentment, totes les actuacions que
suposin ampliacions d'aquest mitjà i, alhora, un mitjà públic i
col•lectiu com és aquest tendrà el suport, encara que hi hagi
aquestes qüestions a resoldre com és la del Parc de les
Estacions o el quilòmetre zero. I, d'entrada, res més; en tot cas,
ja quedaran altres qüestions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
Sr. Conseller

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sra. President. Sra. Barceló, bé, jo estic totalment
d'acord amb el Sr. Reus en la matèria que ha fet referència de
sòl públic, subscric les seves paraules i crec que, a més, hem de
sumar, a les actuacions manifestades pel conseller Reus, una
actuació conjunta en Gestur Balear, a veure si realment tenim
aquesta capacitat d'aquest sòl públic per a habitatges de
protecció oficial.

Rehabilitació, com he dit aquí, és una preocupació. La falta
de gestió d'habitatges en règim general no és així; és que,
realment, moltes vegades no hi ha peticions, i quan no hi ha
peticions la discussió constant amb la direcció general del
ministeri fa que reassignem recursos i és possible, perquè així
ens ho han manifestat, que aquests recursos puguin anar a
rehabilitació o puguin anar als ARIs; crec que també són
importants els ARIs perquè fins i tot allà dins hi podria anar la
rehabilitació d'edificis i, en aquest sentit, almanco la
predisposició és positiva i no em preocupa, no em preocupa
més que estar damunt la matèria.

I pel que fa referència a l'ARI de Ciutadella, em passen una
nota que diu que en 20 dies presentaran les obres que vulguin
que entrin en conveni; això és la nota que tenc aquí del Director
General Sr. Abad, perquè jo ho desconeixia.

Més aviat (...) tant com això. Jo, és a dir, no m'agrada molt
viatjar, però si no hi vaig jo, qualque vegada hi va el Director
General Sr. Le-Senne. 

El conveni; el conveni es firmarà, el que no li puc dir és
la xifra, no la sé; és a dir, les converses que vàrem tenir
voltaven..., passaven una revisió a aquells 56.000 milions
que vàrem comentar i jo no li diré si es firmaran els 56.000
milions o no es firmaran els 56.000 milions de pessetes,
però la intenció és que, realment, sigui d'aquest ordre. I el
tema important, la preocupació, en aquest moment per part
del ministeri no era la xifra, sinó el marc legal que havien
de trobar, que no és fàcil però que, en fi, es gestiona i es
discuteix aquests dies, precisament, allà on faci possible
aquest conveni; que si no és al pressupost hi ha la llei de
seguiment dels pressuposts allà on és possible fer-ho i, si
no, ahir mateix el director general va ser a Madrid discutint
amb la direcció general a veure com ho farem. No tenc cap
dubte que així serà, i torn a repetir que la data quan ho
firmarem no la sé. Esper que sigui enguany i, sobretot,
sobretot, allò que esper és que les inversions a fer el 98-99,
aquestes previstes, es compleixin perquè, realment, el
compromís hi és i crec que serà possible dur-lo a terme.

Pel que fa referència a les expropiacions es complirà el
compromís que el 97 pràcticament quedaran totes pagades;
en aquest sentit vàrem analitzar, també, a carreteres el que
hi havia pendent, jo no sé si quedarà res o no, però almanco
la intenció és que el 97 es compleixi el compromís que es va
dur i que es va comprometre el Govern anterior en aquesta
matèria.

Pel que fa referència a la nova informació pública del
Pla director de carreteres, es contestaran totes les
al•legacions, a una pregunta que li he fet a un conseller
anterior, se sotmetrà a una nova informació pública, es
discutirà amb els consells i mirarem, el més prest possible,
treure el Pla director perquè crec que és important.

I pel que fa referència a pressuposts del 97, compromès
no ho sé; l'única cosa que puc dir és que les previsions
pressupostàries són de 1.425 milions en conservació i 4.500
milions en construcció, aproximadament; en total, les
previsions previstes o allò que hi ha previst en el Pressupost
de la Comunitat Autònoma són 5.000 milions de pessetes,
aproximadament, i no li puc dir, en aquests moments, els
compromisos que ja hi ha consignats. Efectivament, el
darrer Consell de Govern es varen consignar xifres
importants, però no tenc cap inconvenient que la direcció
general li trameti aquesta informació que vostè em demana.

Pel que fa referència al compromís del Sr. Soler, me'l
feren saber fa poc; com que els compromisos de paraula no
queden escrits -i això és un error- per consegüent jo vaig
recollir aquesta suggerència que em varen fer quan els vaig
visitar, d'aquestes 300 pessetes o no sé quantes pessetes
eren, ho miram a veure si és possible que els compromisos
fets per qualsevol persona que hagi estat en un govern, sigui
quin sigui, hem de mirar de complir-los i, en aquest sentit,
sense poder-li anunciar exactament de quina partida ni com,
procurarem complir amb allò que un president de la
Comunitat Autònoma es va comprometre amb els ciutadans.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

(...) dues qüestions; també li demanava la quantitat que
l'Estat, a nivell pressupostari, invertirà en carreteres l'any 97; si
existeix alguna partida i els pressupostos ja estan tancats, vull
dir, (...) que se sap, no?, si n'hi ha, si no n'hi ha i quina...

I respecte al Pla propi d'habitatges, vostè tal vegada pensa
que valdrà la pena esperar la compareixença pressupostària per
allò de complementar, i quina previsió pressupostària es preveu
per complementar, amb altres normes, aquest pla de l'habitatge
a nivell estatal; i també ens agradaria, si s'ha avançat un poc en
el compromís de transport marítim, si, vertaderament, aquest
compromís quan es pensa complir?

Respecte al tema de carreteres, demanarem per escrit, en tot
cas, aquestes previsions compromeses i, tant just, una qüestió
molt puntual: el desviament de Ferreries, al marge -i és una
qüestió que tots els grups polítics de Menorca hi estam d'acord-
es durà a terme l'any 97?

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Bé, no conec...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni. Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr.
Conseller per contrareplicar.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Barceló, em sembla que no hi
ha cap xifra, cap partida pressupostària en els pressuposts
generals de l'Estat; no tenc cap referència, no els conec, però
crec que, en principi, no hi ha cap partida assignada, la qual
cosa no vol dir que si es firma el conveni no sigui possible fer
inversions i ja li torn a repetir, li he dit, que el 97 la xifra serà
petita i que l'important no és això, sinó firmar el conveni. 

Bé, ja en parlarem quan hi hagi la compareixença
pressupostària en matèria d'habitatges, el que farà referència al
97, i el tema de Ferreries, bé, sabem perfectament que a
Menorca hi ha dos projectes que s'hauran de fer: la variant de
Ferreries i la variant de Ciutadella, més tard o més prest, crec
que també són dues obres importants. La variant de Ferreries té
un pressupost de l'ordre del 1.200 milions de pessetes, amb un
impacte ecològic important que, des d'un punt de vista viari pot
tenir la seva justificació, però que també m'agradaria estudiar
altres solucions; en principi està fet l'avantprojecte o les
valoracions inicials, amb un pressupost de sortida de 1.200
milions de pessetes (...) pràcticament el més prest possible
entrar a Ferreries i passen ponts i dos túnels i no sé quantes
coses més hi ha, és un projecte molt ambiciós i hem d'estudiar,
vull estudiar la possibilitat d'abaratir aquest projecte, sense dir
que renunciï a aquest de 1.200 milions de pessetes i, per
consegüent, jo entenc que no vull comprometre la garantia
absoluta de començar-ho el 97, però en part és una obra
necessària i que es farà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l'Hble. Sr. Bartomeu
Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, Sr. Conseller,
per part del Grup Popular li volem agrair avui la seva
compareixença voluntària davant aquesta comissió per tal
d'explicar les directrius de govern dins la seva àrea.

Pensam que ha estat un encert per part del Govern
separar Foment i Ordenació del Territori, ja que són dues
matèries prou importants com per merèixer una atenció
individualitzada amb una conselleria pròpia la d'Ordenació
del Territori amb unes altres, com es pot suposar, com així
ha estat. 

Només vull dir-li que pot tenir per segur que comptarà
amb el suport del Grup Parlamentari Popular per dur
endavant tots aquests projectes, dels quals avui ens ha fet un
petit esquema, aquí, i el volem, senzillament, felicitar. El Sr.
Alorda ha dit que no el podien aplaudir; nosaltres l'aplaudim
per tota la feina que han fet fins ara. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies. Està clar que quan és un dels teus, la
contestació és molt fàcil, Sr. Blanquer. Jo li agraesc, no
l'aplaudiment, sinó el suport a la tasca que haurem de dur a
terme que, realment, com totes, és una tasca inversora, en
una situació de restriccions econòmiques per part de tothom,
amb unes peticions de tots els ajuntaments de qualsevol
color polític, que demanen inversions d'aquest tipus i que,
per consegüent, intentarem satisfer, en la mesura de les
nostres possibilitats, les necessitats que es presenten dia a
dia a tots i cadascun dels llocs de les illes. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només ens queda agrair la presència, aquí, del
Sr. Conseller i distints alts càrrecs de la seva conselleria,
secretaris generals, directors general i gerents de distintes
empreses públiques i, arribats a aquest punt, senyores i senyors,
essent les 20,30, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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