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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, conseller, alts càrrecs que l'acompanyen.
Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001. 

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Jaume Font.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Salvador Cànoves en substitució de Francina Armengol.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Pere Palau.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Ma Antònia Vadell en substitució d'Antoni Alorda.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur en substitució de Josep Marí Ribas.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet en substitució de Manuel Jaén Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, per tal d'explicar el
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001 (RGE núm.
4494/00).

Passam a tractar la compareixença de l'Hble. Conseller
d'Obres Públiques, Habitatge i Transport, Sr. Josep Antoni
Ferrer i Orfila, per tal d'explicar els pressuposts de la seva
conselleria. Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller, que ve acompanyat dels alts càrrecs següents: Sr.
Josep Antoni Santos, gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
Sra. Teresa García Alba, gerent de l'IBAVI i Sr. Joan Josep
Manila, secretari general tècnic de la conselleria.

Per explicar els pressuposts de la seva conselleria, té vostè
la paraula Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

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

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sr. Conseller. Per favor, demanaria a tots els
presents  en aquesta sala que procurin guardar silenci per a un
millor desenvolupament de les explicacions. Gràcies.

Pot continuar.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Senyores i senyors diputats. Jo personalment i els membres
de la nostra conselleria, el gerent de SFM, la gerent d'IBAVI i el
secretari general tècnic, per si hi ha alguna pregunta més
profunda o més tècnica, podem ajudar també a l'aclariment
d'aquests  pressuposts, ens presentam en aquesta comissió per
defensar els pressuposts de la Conselleria d'Obres Públiques.

Són uns pressuposts que, dins l'escassesa general de la
comunitat autònoma, han estat una mica més afavorits respecte
de l'any passat, on comparant, tenim un total de 1.177 milions
de pessetes que ens permetran enfrontar amb una mica més de
comoditat, però tampoc no amb l'abundància que desitjaríem, el
proper any 2001.

El més important d'aquest pressupost, el que són els grans
capítols  probablement són el capítol 6 on hi ha un increment
important de 1.100 milions de pessetes, que pràcticament es
destinen a la construcció de noves carreteres.

Després quant als capítols 3 i 7, si sumam els dos,
pràcticament queden igual que l'any passat, hi ha una quantitat
important al capítol 7 que és el que es destina a rehabilitació
d'habitatges.

Si anam per direccions generals i centres de cost, dir que el
més important, a la Direcció d'Habitatge i Arquitectura, com he
dit, és la partida de 1.000 milions de pessetes destinats al
programa de rehabilitació, segons el decret que es va aprovar
el març passat, i després també continuar amb les ajudes que es
fan per a la rehabilitació de patrimoni arquitectònic, tant per a
privats com per a ajuntaments i edificis públics, no amb una
quantitat tan important, però també substanciosa.

Hi ha una sèrie de partides més petites, però també
importants, com és la supressió de barreres arquitectòniques
que seguim el programa que ja tenim iniciat, i una partida que
també és important, que és el trasllat de la direcció general,
aquesta direcció general es trasllada a l'antic edifici de la
Cambra de Propietat Urbana i té una partida de 63 milions com
a inversió per a la millora d'aquest edifici que ja dins els propers
mesos es podrà ocupar.

Després, a la Direcció General d'Ordenació del Territori, que
ja sabem que hi ha competències que es transfereixen als



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 29 / 14 de novembre del 2000 571

 

consells  insulars, de totes maneres dins aquesta direcció
general s'enfronten una sèrie de feines, com és la redacció de la
llei del sòl, s'estudien els sostres de població per veure com
afecten les Directrius d'Ordenació del Territori, se seguirà amb
la feina actual de control d'urbanisme i les funcions d'arxius
centrals  d'urbanisme, també es preveuen subvencions per al
planejament, ajudes a planejament, i una de les accions que
volem incentivar més és un mandat de les DOT, que és
l'elaboració d'un sistema integral geogràfic, de referència
cadastral, així com l'actualització de les cartografies, 1/5.000,
1/1.000, que 1/1.000 és molt ambiciós, però també s'intentarà
iniciar l'expedient; i l'estudi o possible creació d'una agència o
societat que gestioni tot el tema d'informació territorial.

Quant a Transports, hem de dir, encara que en aquest
moment ja està a punt d'adjudicar-se, els pròxims dies, el Pla
sectorial de transport, peça que ha de definir el futur i les
inversions en transports, de totes maneres ja enguany
s'inclouen unes partides per a ajuda i millora del que és el
transport  regular per carretera, de fet es duplica aquesta partida,
es passa de 110 milions a 204, per augmentar freqüències i
creació de possibles noves línies que en aquest moment no
estan dotades. També s'inicia, es preveu una quantitat de 50
milions i després una altra de 17, en total ens aniríem als 120
milions, que serviria per ajudar a l'inici de renovacions de flota
i ajuda a les empreses de transport regular.

Evidentment, aquí hi ha les partides habituals, que són les
aportacions que es fan a SFM, on enguany s'aporten a
transferències corrents de SFM la quantitat de 594.642.450, i
després per a transferències de capital de SFM, s'hi aporten 95
milions de pessetes.

En Carreteres, probablement és on més impacte té aquest
pressupost, en conservació passam de 1.500 milions de
pessetes a 1.600 milions; i en nova construcció, passam de
2.960 a 3.921 milions, és a dir, un increment de 1.000 milions de
pessetes, per a la nova construcció de carreteres.

Pel que fa referència a les dues empreses públiques, per part
d'IBAVI el pressupost d'enguany és de 8.300 milions, el de l'any
passat era de 10.000, però aquesta rebaixa es justifica perquè
amb les auditories operatives que s'han fet, s'ha vist que els
pressuposts anteriors de l'IBAVI sempre estaven molt inflats i,
de fet, només s'executaven en un 46%, per tant s'ha ajustat a la
quantitat de 8.300 milions que és la quantitat que consideram
que es pot executar i que pensam executar, i és bastant
ambiciosa perquè si comparam amb la manca d'execució dels
anteriors pressuposts, completar aquest pressupost és
important. De fet, en el programa d'inversions es preveuen 6.300
milions de pessetes, es contemplen obres de construcció de
1.300 habitatges, amb un 20% de lloguer; obres de rehabilitació
de 200 habitatges; s'inicia un programa d'eradicació del
barraquisme, en concret a Son Banya, per veure ja una quantitat
de doblers en col·laboració, i que es pensa ja col·laborar amb
l'Ajuntament de Palma per eradicar el problema de Son Banya;
i després una sèrie d'obres de manteniment, conservació del
parc antic d'habitatges de lloguer de l'IBAVI; 500 habitatges
aproximadament. També es preveu una adquisició de sòl als ens
locals.

Hi ha uns ingressos de fiances de 800 milions de pessetes,
que és el saldo entre ingressos i devolucions, i els ingressos
per a venda d'habitatges són només 1.400 milions de pessetes,
perquè només es podran acabar part dels 400 iniciats, és un
tema d'ajustament dins el període pressupostari.

Quant a SFM, també és un pressupost ambiciós, passa d'un
pressupost de 4.257 milions a un de 7.814, i en el pressupost
també se li adjunta un pla triennal, un pla plurianual
d'inversions perquè s'ha decantat cap a la línia d'endeutament,
però amb uns objectius molt concrets, que són millora de totes
les instal·lacions existents, siguin actuals estacions, baixadors,
passos a nivell, i també ja decidint i que dins l'any que ve es
podran començar les obres del tren cap a Manacor, d'Inca a
Manacor, així com esperam que l'estudi de sa Pobla-Alcúdia
també estigui finalitzat i permeti concretar el projecte i, tal
vegada, iniciar les obres també d'aquest tram de tren. A més a
més, ja sap que s'han iniciat uns estudis del tren de Palma-
Universitat i Palma-aeroport.

En definitiva, aquest pressupost passa a ser 7.000 milions
de pessetes on es contempla que per a l'any 2001 la inversió
dins el ferrocarril serà de 6.765 milions de pessetes.

En definitiva, aquest és un resum bastant ampli, bé ampli,
vull dir que és poc concret, probablement, però si els senyors
diputats  tenen dubtes o volen que els ampliem en determinades
preguntes més concretes, serà un gust per a nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions. Grups
Parlamentaris que vulguin intervenir? Gràcies.

Si cap grup no diu el contrari, continuarem immediatament,
sense fer cap pausa. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la
diputada Ma Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair la presència al conseller i al seu equip que ha
vengut avui a explicar-nos el tema dels pressuposts d'Obres
Públiques.

En segon lloc, donar l'enhorabona per alguna de les
aportacions que se'ns han fet avui aquí. I creim des del Grup
Mixt i d'Unió Mallorquina que són molt positives determinades
polítiques que des d'aquest departament es duran endavant,
entre elles el tema de les rehabilitacions, per a les quals el
nostre grup aposta d'una forma molt decidida i convincent.

Dir també que creim important que es donin solucions als
problemes existents en l'actualitat, però que al nostre entendre,
el tema de la qualitat de vida ha de ser la qualitat de vida per a
tothom, i que han de vigilar molt el tema dels habitatges de
protecció oficial, on es fan, amb quines circumstàncies, que mai
no es puguin fer a sòl rústic, atès que hi ha una proposta de
resolució del mateix parlament en aquest sentit, perquè si hem
d'evitar el creixement desmesurat, l'hem d'evitar en tots els
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sentit, i l'habitatge és una de les coses que pot aprofundir en el
tema del creixement.

Nosaltres estam per una qualitat i creim que són molt
important les ajudes a la rehabilitació dels habitatges, creim que
és una necessitat que aquests es rehabilitin i que tenen i
gaudeixen d'una major qualitat de vida per a aquells que els
habiten que el que és el típic habitatge de protecció oficial. Per
tant, encaminam al conseller i al seu departament perquè vagin
cap a la rehabilitació abans de la nova construcció, que siguin
per a qui siguin els habitatges, signifiquen consum de territori
i de recursos naturals.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un moment, Sra. Diputada.

Per segona vegada deman que es guardi silenci, perquè hi
ha un rum-rum dins la sala que moltes vegades fa difícil la
comprensió de les paraules de la persona que parla. Si algú té
ganes de parlar, per favor, que se'n vagi al passadís.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President.

Pel que fa al tema de Carreteres, ens agradaria saber quina
quantia econòmica es pensa destinar exactament, a quines
carreteres i fins quan, atès que la transferència és esperada i
desitjada als respectius consells, almenys al Consell de
Mallorca, i ens agradaria saber per quan es té prevista i quins
doblers dels pressupostats es pensen transferir exactament i
per quan.

I també si tenen el tema de la diferència entre els
pressuposts actuals i els que s'han de transferir, quina solució
tenen prevista si en tenen cap.

Pel que fa al tema del tren, fins on pensen que dins aquesta
legislatura pot arribar, atès que creim que la planificació de les
carreteres depèn en molta mesura de fins on el transport públic
pugui arribar i en quina mesura.

També, i crec que li afecta d'alguna manera, encara que no
sigui del seu respectiu departament, el tema dels transports
d'autocars, etc., que influeixen, d'alguna manera, encara que no
directament en el tema, i que crec que seria interessant tenir, de
cara al proper exercici, què es pensa fer amb totes les
concessions existents al dia d'avui, en matèries de transport
públic que incideixen en bona mesura en la planificació del
transport a l'illa de Mallorca.

Res més, felicitar-lo pels pressuposts i pel seu augment i
desitjar-li molts d'èxits.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair la presència del conseller i dels alts càrrecs
del seu departament, i també congratular-nos de l'increment del
pressupost, amb  un 10,8%, crec que no és suficient mai, com ja
vaig dir a la compareixença de la consellera de Medi Ambient,
mai un polític no pot trobar suficient els pressuposts que se li
assignen, perquè sempre les necessitats són superiors a la
disponibilitat, però crec que és important aquest increment del
10,8% i sobretot la traducció en una decidida política de fer
noves  carreteres, amb aquest increment del pressupost en
carreteres, en concret veig que en el pressupost té fixat
l'objectiu de la carretera de la Universitat, que ja no parlarem de
la greu necessitat que en aquests moments suposa aquesta
carretera de què tant se n'ha parlat, de la millora de la
intersecció de Santa Ponça, de la carretera de sa Pobla a
Alcúdia, de la redacció del projecte d'inici de desdoblament de
la carretera Palma-Manacor o del tram de Son Ferriol a Montuïri,
carreteres totes necessàries, i n'hi ha moltes més de necessàries
si disposàssim dels doblers que aquesta comunitat creu que té
dret de Madrid.

Quant als transports, ens ha alegrat molt, a la fi, sentir que
la setmana que ve s'adjudica l'estudi del Pla de transports, jo
recordaré que l'octubre del 1997 el Sr. Matas va anunciar a
bombo i platerets que en unes poques setmanes, crec que va
dir "la setmana que ve, el conseller de Foment ens presentarà
el Pla de transports". Jo crec que el Sr. Matas no sé en què
devia pensar, o devia estar mal informat, com en tantes altres
coses, perquè aquest pla de transports no va ser encarregat ni
presentat, en aquests moments el pacte de progrés és qui
l'encarregarà.

Quant a habitatge, també ens congratulam de llegir aquests
pressuposts  perquè veig que hi ha una aposta decidida en
habitatge de VPO, repetiré que és necessari no sols fer
promoció pública d'habitatge, perquè és un segment molt petit
i que no mobilitza el mercat, el mercat necessita que s'injectin
molts d'habitatges més, i crec que s'ha de fer un esforç per
negociar amb Madrid, que s'augmenti el mòdul perquè el sector
privat també s'animi a fer, una vegada més, habitatges de
protecció oficial. Tots sabem, i aquests pressuposts ho
reflecteixen, que el mòdul actual es troba per davall dels preus
de mercat i, per tant, no anima el sector privat a tornar fer
habitatges de protecció oficial i és important aconseguir
lleugerament pujar aquest mòdul.

És important també aquest 20% del pressupost en
habitatges de nova creació, habitatges de protecció oficial que
sigui en règim de lloguer, és molt important sobretot per al
segment jove, que no pot accedir a un habitatge si no és en
règim de lloguer i, per tant, després del projecte que s'està
construint en aquests moments, de Son Gilbert, crec que és
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important que es faci un esforç en aquest aspecte perquè els
joves de la nostra comunitat ho esperen.

En tema d'arquitectura, també ens ha cridat l'atenció el tema
de com seguir amb el plantejament de restauració i conservació
del patrimoni històric i de fomentar, una vegada més, continuar
amb el foment de l'eliminació de les barreres arquitectòniques.

I en ordenació del territori, també llegint detingudament els
pressuposts, ja se n'ha parlat avui matí al ple, de la col·laboració
de la Universitat Carlos III per a la redacció d'un avantprojecte
de la llei del sòl de les Illes Balears, que crec que és una de les
notícies més important i que ens congratulam també de rebre,
perquè això ha de suposar la integració en un sol text, en un
text  refós de tota la dispersa i abundant normativa urbanística
que tenim a les nostres illes. crec que és important, sobretot per
als professionals que es dediquen a l'ordenació del territori i a
l'urbanisme, disposar d'un text que ho refongui tot.

També, i per acabar, en el tema del Serveis Ferroviaris,
també els hem de felicitar per a l'important increment i per la
previsió d'endeutament, sobretot per fer millores importants, no
sols d'instal·lacions existents, com s'ha dit, sinó també del tren
cap a Manacor, dels estudis de sa Pobla-Alcúdia, Palma-
Universitat i Palma-aeroport, crec que és una aposta important
per al transport públic, és una aposta important per al tren i crec
que s'ha de fer també una altra feina paral·lela, que és, dins
mobilitat, col·laborant amb la Conselleria de Medi Ambient,
començar a plantejar als ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes,
la cultura el ferrocarril i la cultura del transport públic. Fa molts
d'anys que els nostres ciutadans estan acostumats a percebre
que el transport públic no funciona correctament i, per tant, no
hi creuen. Hi ha d'haver una labor pedagògica, una labor
didàctica perquè, al mateix temps que es facin aquestes
importants inversions en transport públic, al mateix temps
també es vagi recuperant la credibilitat de tots els ciutadans i
que vagin creient en aquesta cultura del transport públic i del
ferrocarril.

I també, tornant a l'IBAVI, m'ha cridat l'atenció dins els
pressuposts, i m'agradaria que m'aclarís aquest tema, tots tenim
clar que hi ha una manca de sòl, que el principal problema és
crear un banc de sòl i que, bé, en tot cas, aquest banc de sòl
l'han de crear els ajuntaments, però m'agradaria saber de quina
manera creu la conselleria que es pot incentivar o fomentar que
els  ajuntaments creïn aquest sòl, sobretot per a reserves de sòl
residencial, ara estam discutint a altres institucions la
legalització d'indústries en sòl rústic i quan parlam d'habitatges
ens posam les mans al cap, jo em plantej si és més important en
aquests  moments una cosa o l'altra, en tot cas, jo crec que és
molt important que al mercat hi hagi molt d'habitatge de
protecció oficial perquè els preus són per damunt de les
possibilitats de les famílies mitjanes i baixes i, per tant, és
necessari una política decidida en aquest aspecte i per fer una
política adequada fa falta sòl.

I també ens congratulam des del Partit Socialista de
l'objectiu de crear, d'iniciar la construcció de 1.300 habitatges,
ens congratulam que la previsió sigui més realista, no sigui tan
a l'alça i que, després, la realitat sigui diferent; se'n ha dit, per

part del conseller que això és a causa d'una auditoria operativa
que realment ha demostrat que les previsions mai no s'han
acomplert dins l'IBAVI i que, en aquest moment les previsions
són més realistes, esperam que aquesta previsió de 1.300
habitatges dins el bienni 2000-2001 es pugui complir i sobretot
aquest altre objectiu marcat per l'IBAVI, d'obtenció de sòl per
iniciar 2.000 habitatges dins el bienni 2002-2003.

res més, moltes gràcies i felicitar-lo per aquest increment del
10.8% que he dit a l'inici, i esper que a final de l'exercici, tots
aquests objectius es compleixin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. José Ma González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller y altos cargos que
le acompañan, gracias por la comparecencia y por las
explicaciones, si bien fueron explicaciones realmente breves,
como nos tiene acostumbrados el conseller de Obras Públicas,
espero que ahora y a preguntas nuestras, sea un poquitín más
extenso en sus explicaciones.

Bien, de los diversos programas que hemos visto, algunos
de los cuales realmente lo único que hemos podido comprobar
es que se han cambiado de nombre, no sé si para despistar a la
oposición o con alguna otra finalidad, porque la verdad es que
tampoco se ve muy claro. Pero, en fin, vamos a ello.

La Secretaría General Técnica no tiene nada de particular,
sigue con un presupuesto muy parecido, sube enormemente el
gasto de personal, en 38 millones, gastos en bienes y servicios,
capítulo 2, 9 millones, no vemos ninguna novedad, por decir
algo los equipos informáticos, pero la verdad es que es un
presupuesto de casi 700 millones de pesetas, 700 millones en el
que hay novedades cero. Yo creo que, después de los
reiterados anuncios de que el presupuesto de este año iba a ser
un presupuesto absolutamente nuevo, sorprende ver que en
una conselleria como la suya, 700 millones de pesetas se vayan
en capitulitos, uno u otro, en los que realmente no hay
absolutamente nada destacable, no sabemos si se esconden
algunas realizaciones importantes detrás de todos estos
capítulos porque la suma son 700 millones de pesetas, nada
nuevo que consignar salvo, como digo, 16 millones en equipos
informáticos.

Si entramos en materia de planificación y construcción de
carreteras, que es uno de los temas estrella, al parecer, del
presupuesto de su conselleria este año, es un tema estrella
porque se suben, aparentemente 1.000 millones de pesetas.
esos 1.000 millones de pesetas los vemos asignados al capítulo
de terrenos y bienes naturales, capítulo 6, terrenos y bienes
naturales, 1.000 millones, un capítulo que el año pasado no
existía y que este año aparece con 1.000 millones, no sabemos
si ese capítulo responde a expropiaciones, si responde a
expropiaciones todo lo que significa es que durante todo este
año 2000 no han pagado ustedes 1 peseta, y finalmente ponen
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los 1.000 millones aquí, porque en lo que es el capítulo de
infraestructura y bienes destinados al uso general, han quitado
ustedes  100 millones de pesetas, para hacer carreteras tiene 100
millones de pesetas menos, para hacer carreteras nuevas, luego
hablaremos de conservación, para hacer carreteras nuevas,
tiene usted 100 millones de pesetas menos que el año anterior,
eso son los números que tenemos. Tiene usted para
infraestructura y bienes destinados al uso general,
2.863.522.530 pesetas, y, como digo, la única novedad son 1.000
millones de pesetas que usted, el año pasado, por cierto, mayor
cantidad, casi 1.300 millones, pasaba a los Servicios
Ferroviarios, luego hablaremos de eso, y que este año parece
dedicarlo a expropiaciones, salvo que usted me corrija y me
diga que este capítulo, este programa 60000 terrenos y bienes
naturales, 1.000 millones de pesetas que es la única novedad
que tiene usted en el programa de planificación y construcción
de nuevas carreteras, salvo, insisto, que esto signifique otra
cosa, pero mucho me temo, insisto, que lo único que signifique
es que el año pasado usted no puso ni una peseta para
expropiaciones y que este año tiene que hacer frente a eso.

Pero lo que son nuevas carreteras, lo que es construcción
de nuevas carreteras, tiene usted 100 millones de pesetas
menos en números redondos que el año pasado.

Si pasamos al programa de conservación y explotación de
la red de carreteras, el panorama es muchísimo más triste, el
panorama es desolador, el panorama es desolador porque
vuelve usted a poner el presupuesto del año pasado, vamos del
año en curso, del año 2000. Como recordará, porque se lo dije
muchas veces, y además porque lógicamente es su
presupuesto y usted lo sabe mejor que yo, este año 2000, el
presupuesto del Gobierno, en materia de conservación de la red
de carreteras, es 500 millones más bajo, siempre en números
redondos, que el año 99. Eso significa que el presupuesto de
conservación de carreteras de este año 2000, es más o menos
el de 1995, si yo recuerdo bien, más o menos el presupuesto
que había en conservación de carreteras en el año 95, fíjese
usted, ahora lo prolonga al año 2001, o sea que el año que
viene sigue usted con el presupuesto de conservación de
carreteras del año 95. Lógicamente, después pasa lo que pasa,
es decir los firmes de las carreteras están hechas un desastre,
la señalización no se corrige, la limpieza de las carreteras no es
que sea manifiestamente mejorable, es que es fácilmente
mejorable, las condiciones de conservación, en definitiva, bajan
o han bajado de forma estrepitosa, porque las cosas cada vez
cuestan más y usted cada vez tiene menos presupuesto, Por
consiguiente, el presupuesto de conservación de carreteras
vuelve a ser tremendamente preocupante, un presupuesto, por
cierto, en esta materia, que yo creo que no tendría por qué dar
ningún problema a un gobierno que pretende, que dice y que
anuncia que está por la cultura de la rehabilitación y de la
conservación, yo creo que si estuviera realmente por esa
cultura, y si fuera verdad lo que dice, el presupuesto, los
presupuestos de conservación de carreteras, serían
notablemente aumentados en vez de disminuidos como está
pasando.

En cuanto a la ordenación e inspección del transporte
terrestres, no hay mayor significación que el hecho de que el
año pasado ustedes traspasaban a los Servicios Ferroviarios de
Mallorca del orden de 1.300 millones de pesetas, 1.200 y pico,
y este año sólo les traspasan 95. Como luego diremos,
efectivamente SFM va a trabajar con puro endeudamiento, un
endeudamiento brutal que este año se ve acrecentado porque
efectivamente no dedican ustedes prácticamente dinero a
traspasar a la empresa de Servicios Ferroviarios de Mallorca.

Nada que decir de regulación, gestión e inspección del
transporte marítimo interinsular. Esto son gastos puramente,
podríamos decir burocráticos, que no tienen tampoco ninguna
novedad.

En cuanto al presupuesto del programa de promoción y
ayudas a la rehabilitación de vivienda, a parte de subir, como -
por cierto- en todos los capítulos, la inversión inmaterial, eso es
una cosa que sube imparablemente en todos los capítulos. Mire
usted, en éste..., pone usted cara extraña o de extrañado; le diré,
el capítulo 64000, gastos en inversiones de carácter inmaterial,
el año pasado tenía 4 millones y este año tiene 25. Lo ha
multiplicado usted per seis, por seis y pico, este capítulo de
inversiones inmateriales. Esto es uno más, esto pasa en todos
los programas: las inversiones inmateriales a este gobierno le
entusiasman. Pero después hay, efectivamente, unas
cantidades de dinero que a mi me gustaría que usted nos
explicara, porque en la memoria -usted aquí nos ha repetido más
o menos como viene en el presupuesto- nos habla de la
aplicación del Decreto de rehabilitación y del Plan estatal de la
vivienda. Nos dicen que han subido o han ajustado las cifras
a las necesidades de ambas cosas y lo que nos gustaría saber
es exactamente cómo, porque aquí hay 1.000 millones a familias
y a instituciones sin finalidad lucrativa en capítulo 7, el
programa 78000, hay, como digo, 1.000 millones que me imagino
que son de rehabilitación pero que no están explicados con
detalle. Nos gustaría saber exactamente qué van a hacer con
eso. Hay también un capítulo de plan cuadrienal de vivienda
que son solamente 100 millones de pesetas, y nos gustaría,
insisto, saber exactamente en qué consiste eso. Y para
rehabilitación de fachadas hay simplemente 50 millones de
pesetas, una cantidad puramente testimonial. 

No vemos aquí, una vez más, la cultura de la rehabilitación,
pero espero que ahora, en su intervención, nos aclare estas
cifras y podamos ver si efectivamente hay algo más detrás de
todo esto, porque sinceramente nos parece un presupuesto
virtual, el suyo, muchos aspectos de un presupuestos virtual.

Bien. En cuanto a la protección del patrimonio histórico
artístico, tenemos aquí algunos capítulos que también nos
gustaría aclarar. Hay, en el concepto de capítulo 7, de
ayuntamientos, 200 millones de pesetas y nos gustaría saber a
qué se va a dedicar eso, concretamente qué rehabilitaciones va
a haber; esto es lo que creo que en su comparecencia tendría
que quedar claro a efectos de que cuando tengamos que
presentar las enmiendas correspondientes podamos saber
efectivamente en qué nos movemos, y después hay
subvenciones  para rehabilitación de patrimonio por un valor de
327 millones y pico de pesetas. También nos gustaría saber a
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qué se van a dedicar estos 327 millones. Además esta sí que es
una cifra que no parece estar improvisada, sino que parece
responder a unas obligaciones concretas, 327.815.736 pesetas;
supongo que efectivamente se corresponden con actuaciones
determinadas que usted no nos ha explicado pero que espero
que nos explique.

Bien, en la Dirección General de Ordenación del Territorio
hay también, como no, una subida de gastos de personal. Eso
es una cosa habitual, en el capítulo 1 y capítulo 2 que suben, y
después hay, en gastos de inversión inmaterial 198.510.000
pesetas, casi 200 millones de pesetas de gastos de carácter
inmaterial que quisiéramos saber exactamente a qué
corresponden. Hay después 620 millones de pesetas a
empresas públicas y otros entes públicos que suponemos que
son obligaciones derivadas del Pla Mirall, consorcio o no
consorcio, pero que nos gustaría mucho que usted nos
especificara un poco para saber, como digo, efectivamente a
qué se corresponde. También nos gustaría saber aquí y en este
capítulo qué pasa con los planes territoriales parciales: si tienen
una subvención prevista en el 2001 en este capítulo de la
Dirección General de Ordenación del Territorio, y dónde está
también lo previsto para la confección de la Ley del suelo de
acuerdo con ese convenio que se ha anunciado con la
Universidad Carlos III.

Bien, en cuanto a cartografía resulta chocante que se haga
un programa exclusivamente, prácticamente exclusivamente,
salvo unos gastos de personal que se imputan en este capítulo
supongo que porqué resulta conveniente, en definitiva, porque
es un programa que gasta 80 millones de pesetas en
inversiones de carácter inmaterial. También nos gustaría que
nos aclare esas inversiones de carácter inmaterial y esos 80
millones, que justifican, al parecer, hacer un programa y dedicar
una parte importante de dinero, 12 millones de pesetas,
prácticamente, de capítulo 1 y más de 4 de capítulo 2 que sí se
justifican con esos 80 millones de pesetas, porque si realmente
és exclusivamente, como dice la memoria, para revisar la
cartografía de las islas a escala 5.000 y la cartografía urbana a
escala 1.000, no acabamos de entendemos para qué se necesita
tanto capítulo 1 y capítulo 2, porque todo eso se va a encargar
fuera y yo creo que la propia dirección general, con sus gastos
ordinarios, podría hacer frente al asunto sin necesidad, como
digo, de incluir otros gastos.

Bien. En cuanto al Ibavi tendríamos, o nos gustaría mucho
saber que nos especifique usted bien, porque la verdad es que
en la memoria del Ibavi viene de la forma más confusa posible,
o por lo menos más ininteligible posible, la cuestión del
presupuestos de ingresos y del de gastos. Es decir, aquí hay en
otras inversiones 6.298 millones de pesetas largos, no son
redondos. Nos gustaría saber exactamente, primero, de dónde
proceden esos ingresos, qué previsiones hay de esos ingresos,
cómo se va a hacer frente, supongo que será a base de
préstamos, qué parte de esos préstamos se piensa amortizar
con las actuaciones que tenga que hacer el Ibavi... Por cierto,
nos gustaría saber también qué tipo de actuaciones va a hacer,
porque tampoco queda nada claro en la memoria; si se van a
hacer viviendas de protección quisiéramos saber si son de
régimen general, de régimen especial, de régimen autonómico,

cómo las van a hacer, de qué manera. Yo, Sr. Conseller, lamento
tener que decirle que la memoria del Ibavi que nos presentan
ustedes  con los presupuestos es una memoria que está
destinada a ser leída e interpretada exclusivamente por quien la
ha hecho, porque le puedo asegurar que cualquier otra persona,
por muy experta que sea en materia de vivienda, y no hablo de
mí, hablo de otras personas que la han visto, le resulta
absolutamente imposible qué es de verdad lo que se quiere
hacer y sobre todo, insisto, de dónde provienen los ingresos y
cómo se van a hacer los gastos. Es una memoria que es
imposible, creo sinceramente que es imposible hacerla más
oscura.

Bien, y finalmente en el tema de los Servicios Ferroviarios
de Mallorca llama la atención -ya lo decía antes- que este año
no hay ningún traspaso de fondos prácticamente, 95 millones
nada más, creo, por parte de la conselleria. Es decir, que todo el
gasto hecho en Servicios Ferroviarios proviene de
endeudamiento, es decir, que esta es una empresa que tiene
como principal misión cubrir una deuda, que no se hace porque
no se puede hacer desde la comunidad, y que parece que debe
hacerse desde esta empresa pública. Tampoco hemos
encontrado aquí en toda esta larga lista, porque la memoria sí
es más explícita, pero la verdad es que no hemos encontrado
justificación de todo ese endeudamiento. 

Hay un plan plurianual de inversiones que se acompaña con
posterioridad a la memoria o a los tomos de presupuestos y
dentro de este follón de presupuestos que nos ha mandado el
Gobierno este año, tremendamente confusos, se nos manda una
hojita que uno recupera en una caja de esas de cartón porque,
en fin, porque Dios es bueno y uno lo mira todo, pero si no la
verdad es que seria imposible de encontrar, y ahí viene un
programa de inversiones plurianuales de Servicios Ferroviarios
de Mallorca, y vienen algunas cosas sorprendentes: que se
necesite toda esta cantidad de millones de pesetas, 6.765
millones, pues algunos son para cosas como la línea sa Pobla-
Alcudia, 500 millones. Es decir, una línea que ni siquiera tienen
estudiada por dónde tiene que pasar, que no tienen el
proyecto, ¿ya piensan gastar el año que viene, en el 2001, 500
millones de pesetas en obras? Sr. Conseller, me parece de un
optimismo  completamente desproporcionado. Yo le podría
asegurar en este momento que no van a gastar ustedes 500
millones el año que viene en la línea de sa Pobla-Alcudia, y al
Diario de Sesiones me remito, el año que viene me podrá usted
decir, en su caso, que me he equivocado, pero vamos, no se los
va a gastar usted ni de broma; ¿500 millones de pesetas para
obra civil?, 500 millones son muchos millones ¿eh?, hay que
hacer mucha obra. 

En la línea Palma-aeropuerto se van a gastar ustedes 200
millones, y todavía no saben, vamos, no por dónde van a pasar,
ni si la van a hacer. En la línea Palma-Universidad, 150 millones
de pesetas. Pero ya lo que es verdaderamente alucinante es que
en Inca-Manacor se van a gastar ustedes, según este
presupuesto, 2.000 millones de pesetas. ¿Usted sabe, Sr.
Conseller, el trabajo que cuesta gastarse 2.000 millones de
pesetas? Cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. En obra civil
naturalmente gastarlo bien, tirarlo no, tirarlo por la ventada
cuesta muy poco; gastar 2.000 millones de pesetas, pero
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hombre!, pero si de carreteras, de un convenio de 58.000
millones, no han sido ustedes capaces de gastar ni 150 millones
de pesetas, no han sido capaces de gastar 150 millones de
pesetas en un convenio de carreteras, y ahora se van a gastar
ustedes  2.000 el año que viene en la línea Inca-Manacor, que
han sacado ustedes un concurso para ver por dónde sale el sol,
por dónde tiene que ir. 

Sinceramente me parece, insisto, que esto es un
presupuesto virtual, pero espero que ahora, en la oportunidad
que tiene usted de réplica, nos explique y nos convenza de que
efectivamente eso no es así y de que lo tienen ustedes muy
bien estudiado.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar als diferents
portaveus que han intervengut, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, amb la
intervenció del Grup Mixt estic completament d’acord.
Compartim l’interès per la rehabilitació. De fet potser podré
aprofundir més (...) preguntes. Jo entenc que ha quedat clar en
aquesta legislatura la no construcció d’habitatges en sòl rústic.
En tot cas la nova llei del sòl rústic el que ha de preveure és
que quan hi hagi creixement urbans probablement incentivar
que sigui per a habitatge públic o que es generi sòl barat, però
evidentment estam totalment d’acord en què s’hauria de
construir en sòl rústic.

En aquest moment precisament tenim acabat, i esper poder
enviar-ho a tots els membres o representants (...), un estudi de
necessitats  d’habitatge social que tenim a les Balears. És a dir,
estan acabats ja els estudis i la setmana que va podríem ja
comprometre’ns a enviar a cada portaveu de cada grup
parlamentari un exemplar d’aquest estudi, que crec que
juntament amb un estudi que s’està realitzant d’habitatges
buits a Balears, probablement serà motiu d’un debat que es
podria produir en aquest parlament per enfocar el problema de
l’habitatge a les Balears.

Quant a carreteres, bé, la conselleria té unes quantitats, els
traspassos jo  entenc que han de ser el més generosos possible
perquè, als ciutadans, no els importa qui gestiona, si és el
consell o el Govern, però el que sí que volen són unes bones
carreteres i, en açò, hi estam tots d’acord, i (...) el traspàs de les
carreteres del Govern als consells ha de venir millorada la seva
assignació pressupostària, jo crec que tots aquí ho celebrarem.

Quant al tema d’autocars i açò, que sí que afecta la nostra
conselleria, bé, d’aquest jo crec que hi ha una eina important,
que és el Pla director sectorial de transport, que és el que
s’adjudicarà aquests pròxims dies. En aquest moment ja s’han
obert les pliques, s’estan estudiant ara les ofertes, i esper que
en els pròxims dies es pugui adjudicar ja aquest pla sectorial de

transports, que serà el que definirà un poc el futur de com ha de
ser el transport a les illes, no tan sols a Mallorca, si és
convenient generar uns consorcis a nivells insulars i com es
coordina el tema transport, el tema transport ferrocarril, tema
transport  per carretera, i totes aquestes coses que jo tenc molta
confiança en aquest pla sectorial.

Quant al que també s’ha aportat per part del PSOE estic
completament d’acord. Evidentment compartim, i en aquest cas
més per la meva pertinença a aquest partit, els objectius, i quant
als altres “daçons”, idò bé, aquí hi ha hagut una sèrie ja de
preguntes, més d’aclariment del pressupost per part del
portaveu del PP. 

Jo, abans de continuar, crec que aquí hi ha hagut un error
per part seva, perquè jo aquí davant tenc els dos..., el
pressupost de l’any passat i el d’enguany, i el que és en
carreteres els  1.000 milions per a expropiacions, hi eren l’any
passat i enguany hi són, i són dues partides totalment
identificables, i en una altra hi ha les infraestructures i béns
destinats  a l’ús general, que es veu l’increment de 1.000 milions
de pessetes. És a dir, que crec que ha estat un error perquè en
els dos pressuposts, almenys en els  exemplars que jo tenc, hi
són i (...) es reflecteix açò. Probablement potser el seu exemplar
té qualque errada (...) de literatura o no sé què, però no és així.
Hi ha un increment de 1.000 milions en noves carreteres. Si s’ho
llegeix bé, a vegades, com que açò són línies molt juntes (...)
amb problemes de vista a vegades és fàcil confondre’s, amb
una vista cansada, però en principi hi és.

Quant a..., ha fet aquí una espècie de..., quan ha parlat de
tots  els temes, que era d’inversions immaterials, i de fet totes
les inversions immaterials que apareixen aquí són per a
projectes, no era com abans, que es feien inversions immaterials
per contractació de personal i coses d’aquestes. De fet, a totes
les partides que han sortit, una d’ordenació del territori, que
m’ha demanat per què aquella quantitat precisament allà on hi
ha inversió immaterial, són els plans territorials  de les illes i la
inversió en la Llei del sòl. És a dir, el Pla territorial de Mallorca
idò hi ha unes quantitats exactament..., 105 milions de pessetes
per a l’anualitat de l’any que ve, també hi ha la quantitat del Pla
territorial de Menorca, el d’Eivissa, és a dir que totes aquestes
quantitats  en inversions immaterials estan justificades en
projectes.

Quant a transports, en inversió immaterial evidentment hi ha
el Pla sectorial de transport, que és un pla sectorial que ha sortit
a concurs per 60 milions de pessetes. I també independentment
d’aquest s’adjudicarà el Pla sectorial de transport marítim i aeri,
que s’adjudica com a un estudi independent, però que també
pròximament sortirà a concurs. És a dir, que quant a inversions
immaterials les més importants són aquestes, no sé si me n’he
deixada qualcuna, però totes són per fer projectes. Fins i tot la
majoria ja estan contractats.

Quant a allò primer que ha tocat, que ha estat per què la
secretaria general tècnica té una determinada quantitat de
doblers, té una quantitat similar a la de l’any passat. Vostè sap
que a la secretaria general tècnica tot el que són llocs base,
encara que sigui personal que estigui a carreteres, o a
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habitatge, o a altres direccions generals, però tot el que és sou
base està assignat a la secretaria general tècnica. Per aquest
motiu la secretaria general tècnica té una quantitat que és molt
important quant a capítol 1, que són 400 i busques de milions
de pessetes, que realment açò es justifica no tan sols per a
personal nostre, sinó per a personal que està dins les
direccions generals, totalment justificat, és a dir, que a més ha
estat un increment de pressupost percentual en funció del
creixement, és a dir, que no hi ha cap despesa així que tengui
cap dubte.

Quant a l’Ibavi, idò bé, l’Ibavi... 

Bé, també li he de dir que una partida en què hi ha 80
milions és per a cartografia. La cartografia, si ho sap vostè, els
80 milions són per començar, però aconseguir cartografies 1-
1.000 i tal és un pressupost molt més elevat que tenim, i tenim
un estudi que fins i tot la intenció és que açò es faci a través
d’una empresa pública i crear un organisme com tenen altres
comunitats autònomes per gestionar aquest tema, però aquests
80 milions és una quantitat ínfima per a les necessitats. És a dir,
jo som conscients que haurien de ser més, però aquests 80
milions són dedicats, és inversió material dedicada a
cartografia, fonamentalment.

Quan ha parlat d’habitatge, que parla de quin és el nivell del
Pla quadriennal, vostè sap que el Pla quadriennal acaba l’any
que ve, i li puc dir que per exemple enguany el Pla quadriennal
estam a un nivell de compliment, i açò que el Pla quadriennal es
computa a partir del març perquè el ministeri tanca el mes de
març, és a dir, que duim nou mesos, de fet, o vuit mesos, i estam
a un nivell de compliment d’un 46%, cosa impensable fa dos
anys, quan estàvem a un 4%, i llavors la quantitat s’ha ajustat
a les necessitats d’aquest pla quadriennal que tots sabem que
l’any que va acaba.

Quant a l’Ibavi, fonamentalment tots els doblers
d’inversions van destinats a nous habitatges, i evidentment els
ingressos es fan via hipoteca que després es transfereix al
comprador, i per tant són xifres que estan totalment
equiparades a les despeses-ingressos i és el sistema habitual de
qualsevol empresa promotora d’habitatges, és a dir, els
ingressos es treuen mitjançant endeutament, però endeutament
d’hipoteca que es transfereix als compradors dels pisos.

Quant a... Bé, i després també ha parlat molt del tren. Bé, el
tren, el que li he de dir és que tant sa Pobla-Alcúdia com Palma-
aeroport i Palma-universitat, els estudis, o els preestudis, estan
a punt de ser presentats, és a dir, a final d’any, principi d’any
tindrem aquests estudis i ja ens permetran definir i fins i tot ja
iniciar, si hi ha l’opció molt clara de quin ha de ser el traçat i
quin tipus de tren o de mitjà de transport ha de ser, idò iniciar
aquest projecte. Aquests són projectes cars i, per exemple, en
el cas d’Alcúdia-sa Pobla esperam tenir l’opció per on ha de
passar el tren, (...) ja aquest estudi està pràcticament acabat i,
per tant, serà iniciar i contractar ja el projecte i anar el més ràpid
possible, i si s’han de començar a fer actuacions com són
expropiacions i tot açò, idò començar. Evidentment és un
programa optimista, però és que sense optimisme no es faria el
tren a Mallorca i nosaltres som optimistes, creim en aquest

programa i, per tant, hem jugat i volem jugar fort quant a
possibilitats.

Em diu que els 2.000 milions Palma..., perdó, Manacor-Inca
és una quantitat excessiva. Bé, el projecte vostè sap que ja està
contractat, el projecte i direcció d’obra, ja hi ha una empresa,
que és Sener (...) que fan aquesta feina, el projecte està
pràcticament fet i pens que en poc temps podrem iniciar els
tràmits de contractació. Tal vegada les certificacions d’aquí a
finals  d’any si no arriben als 2.000 milions serà una quantitat
més petita, però és evident que dins l’any que ve esper que
aquesta obra estigui iniciada.

I vostè sap que els pressuposts de les empreses públiques
no passa com els pressuposts de la conselleria, que va a
romanents, sinó que és acumulatiu i per tant va a una inversió.
I de totes maneres el que sí farem és que l’endeutament que
s’hagi d’executar es farà compensat amb la realitat i amb
l’execució de les obres que farem. Evidentment no demanarem
o esgotarem tot l’endeutament per a enguany, si pels motius
que siguin, per expropiacions s’hagi de retardar l’obra i en lloc
de 2.000 milions en gastàssim 1.800 o 1.500 o els que siguin.
Però aquí el que s’expressa és la voluntat i hi és la voluntat i jo
crec que la possibilitat que aquestes línies comencin a caminar.
A més a més de donar per acabada la línia de sa Pobla que, si
no fos per motius aliens a la pròpia societat, que hagués de fer
un mur al polígon d’Inca i històries d’aquestes, doncs
probablement ja podria estar inaugurada la línia.

En definitiva, crec que he intentat respondre totes les
preguntes, però ja li dic que el que és inversió immaterial li
responc d’una manera global perquè li faig la relació de
projectes, plans territorials parcials, plans sectorials de
transport, estudis del sòl, cartografia; és a dir que en definitiva
no és una manera, com es practicava abans, de contractació de
personal en coberta, sinó que el que es fa són estudis i és molt
clar on van destinats.

De totes maneres també m’ha demanat quant a pobles, el
que són ajuntaments, IBAVI i tal, aquí tenc una relació més
extensa, li faré arribar; però bé, li puc començar a llegir, el que
passa és que té una lletra bastant petita, però aquí tenc una
relació d’una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, trenta o
cinquanta convenis amb ajuntaments que vostè sap que es fan
i després hi ha tots els convenis amb l’església, que són (...)
d’església, millores, que açò també és la quantitat que es
preveu dins el que es la Direcció General d’Arquitectura.
Subvenció al bisbat de Menorca per a la restauració de l’Ermita;
subvenció del bisbat de Mallorca per a la remodelació de
l’església, no sé què; en definitiva, aquí hi ha tot un llistat que
si vol després li adjudicaré, ara crec que en aquest moment la
lectura exhaustiva de tot seria bastant pesant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions. Torns de
rèplica, grups que vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. José María González.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Por empezar por el final, yo le
agradecería al conseller que nos hiciera llegar, aquí la lectura
pormenorizada efectivamente puede ser larga, y para los que
estamos cortos de vista es difícil, pues que nos haga
efectivamente llegar eso, para que lo pasemos a algún diputado
más joven y con mejor vista que pueda verlo, sobre todo, y
fundamentalmente porque efectivamente era una cantidad que
parecía claro que venía del desglose de una serie de cosas, y en
evitación incluso de que presentemos enmiendas para que se
haga tal o cual actuación en materia de patrimonio, pues si ya
las tenemos y coinciden con las que efectivamente nos parece
que es más urgente o más adecuado hacer, pues ya no tenemos
que volver a insistir en el tema.

Secretaría general técnica me dice usted que claro que hay
unos puestos base, ya lo sé, claro, 700 millones de pesetas
supongo que dan para bastantes  puestos base; yo lo que pasa
es que claro luego usted me habla de inversión inmaterial y me
dice, no, no es como antes, no es como cuando estaban
ustedes que hacían proyectos de inversión inmaterial para que
trabajara gente, nosotros ahora los hacemos para hacer
proyectos, para hacer estudios..., sí claro, efectivamente, y
quien los hace los proyectos y los estudios, ¿los hacen
máquinas? Los hacen personas, están ustedes en lo mismo,
sólo que nosotros, claro, hacíamos inversiones, proyectos de
inversión inmaterial muy pequeños y ustedes cada año
aumentan las cantidades destinadas a proyectos de inversión
inmaterial. De manera que lo hacen ustedes exactamente igual
pero corregido, aumentado y multiplicado por cinco, a eso es a
lo que voy precisamente.

Muy bien, me ha aclarado lo que es el PTP de Mallorca, 105
millones; no sé los de Menorca y los de Ibiza, no me lo aclara.
Yo lo que le agradecería, conseller, es que, efectivamente que
en los presupuestos todos estos datos que usted tiene y da por
hecho nosotros no los tenemos, nosotros nos tenemos que
atener a esto que nos da usted, y con esto que nos da usted,
aquí picos, palas y azadones 1.000 millones, no viene nada más;
tenemos que preguntar y nos iría muy bien que efectivamente
usted nos diga exactamente qué es lo que se piensa hacer.

En planificación y construcción de carreteras, puede ser que
haya un error, no me extrañaría, este presupuesto se mandó con
un tomo  en el cual tenían ustedes un presupuesto para el año
2.000 de más de un billón de pesetas, de manera que que haya
errores no me extraña. Pero yo, a pesar de mi escasa vista,
tengo aquí, que quitándolo del 6000, 1.000 millones para
terrenos y bienes naturales, infraestructura y bienes destinados
al uso general, que supongo que son los que son para
construir carreteras nuevas, son 2.863.522.530 pesetas, 17
millones y pico de euros, si esa es la cifra usted ha bajado 100
millones de pesetas en relación con el año pasado. Bien,
entonces  está mal la del año pasado o la que gastó usted,
también lo tengo lo del año pasado, pero en fin. Yo de todas
maneras le diré lo que creo que opino con 2.800 millones de
pesetas y las pocas obras que tiene en marcha no tiene usted
ni para empezar, es decir, con esto poco va a hacer. Y además
ya lo reconoce en la memoria, va a hacer el paso inferior en la

rotonda de Santa Ponça, lo que se está haciendo en Bendinat
y alguna variante, la de Vilafranca, y pare usted de contar; no
tiene para más, no le da para más con 2.800 millones, eso no
hay ni para empezar en cuanto a una mejora sustancial de la red
de carreteras.

De la conservación de carreteras no me dice nada, porque
salvo que me diga que tampoco sé leer, tiene usted para
infraestructura y bienes destinados al uso general en carreteras,
1.599 millones y pico, en números redondos, 5 millones más que
el año pasado, no tiene usted ni para pipas. La conservación de
carreteras con 1.500 millones, conservar una red de 1.450 más
o menos quilómetros, que son las que tiene usted de momento
a su cargo, pues es una cantidad insignificante y ridícula. Y a
los hechos me remito, mire usted como  están las carreteras; en
fin, creo que no necesito insistir con esto, la conservación de
carreteras ha caído en picado en los últimos años, desde que
están ustedes es una cosa evidente y manifiesta, y lejos de
poner remedio a eso resulta que mantienen ustedes el
presupuesto, ya digo que salvo 5 millones de pesetas, ni
siquiera suben ustedes el IPC al presupuesto de conservación
de carreteras. Y eso me parece un hecho, y los hechos, insisto,
son tozudos.

En cuanto a las ayudas de rehabilitación de vivienda no me
ha explicado, no sé si porque se le ha pasado, porque ha
tratado de explicarme una serie de cosas pero de esto no me ha
hablado, de exactamente cómo se distribuyen estos 1.000
millones de pesetas del capítulo 7, y por qué el plan cuadrienal
de vivienda baja a sólo 100 millones de pesetas.

Y por cierto que hablando de vivienda y del IBAVI, claro
usted me cuenta una historia de que ahora hacen el 40% y que
antes han subido el 40% y que antes se hacía menos y que no
sé qué, usted no me ha aclarado lo que yo le he preguntado; le
he preguntado de todo este dinero cuánto se va a dedicar a
viviendas en régimen general, o sea las baratas, las más baratas,
y las que, claro, las familias más modestas podrían acceder a
ellas, bien es verdad que a los promotores no les salen a
cuenta, pero ustedes podrían subvencionarlas; en definitiva la
pregunta és ¿van ustedes a poner una sola peseta en esto?
Porque hasta ahora no han puesto ni una, ¿van a ponerla o se
van a ir ustedes al régimen autonómica, que son viviendas más
caras, y que el que tiene más dinero las puede comprar, pero las
familias más modestas no? Todo eso no me lo ha aclarado.

En cuanto a la protección y rehabilitación de patrimonio
público, si es tan amable de darme esa relación, pues está la
cosa bastante clara.

Y respecto, por abreviar, porque el presidente ya me mira
con ojos de que vaya acabando, vaya concluyendo, le tengo
que decir que en el tema del tren me dice usted que los estudios
de Palma, aeropuerto y de Palma-Universidad estarán, ¿han
hablado ustedes con el Ayuntamiento de Palma? ¿Están de
acuerdo con el Ayuntamiento de Palma? Me parece que este es
un tema que está absolutamente verde, lo primero de todo que
había que hacer era una encuesta de movilidad en Palma, ¿la
han hecho? La tienen, hombre, espero que venga usted y nos
la cuente porque se había comprometido en la Comisión de
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Ordenación del Territorio, no en ésta, a hablarnos del asunto,
no nos ha hablado para nada; sí, esto de Palma-aeropuerto y
Palma-Universidad, intermitentemente leemos algo en el
periódico de que ustedes van a hacer muchas cosas, pero de
momento nada.

Claro, respecto Inca-Manacor y sa Pobla-Alcúdia, yo ya no
le tengo que añadir nada; si usted me dice que efectivamente
hacen un programa optimista, pues estamos de acuerdo, muy
optimista, conseller, muy optimista, le puedo asegurar que muy
optimista; que ustedes no gastan 2.000 millones de pesetas el
año 2001 en el tren de Inca a Manacor y que ustedes no gastan
500 millones de pesetas en el sa Pobla-Alcúdia ya digo que eso
se lo puedo asegurar y se lo puede asegurar cualquiera que
sepa de qué va la cosa, cuando ni siquiera tienen ustedes el
proyecto hecho. Y en algunos casos, como el sa Pobla-Alcúdia,
tienen ustedes que empezar a pensar por dónde va y sacarlo a
información pública; no sé si ha pensado que tendrá usted
problemas, de sa Pobla a Alcúdia no es fácil hacer un trazado
de tren, no es una cosa sencilla. El de Manacor, ustedes van a
utilizar el trazado antiguo, pero en el de sa Pobla a Alcúdia ni
siquiera ha tenido esa posibilidad. Y usted sabe muy bien que
desde que se hace un proyecto de un ferrocarril hasta que en
el ferrocarril se han gastado 2.000 millones de pesetas en la
construcción del ferrocarril pasa mucho tiempo, créame que
bastante más de un año. De manera que, efectivamente, es muy
optimista.

Claro, también me dice que los presupuestos de las
empresas públicas no son como los de la administración
corriente, sí, eso también se lo decía yo, que ustedes están
empleando las empresas públicas y no sólo en el caso de su
conselleria sino en otras, ustedes han empleado las empresas
públicas -por cierto, que se han pasado años diciendo que las
empresas públicas había que cerrarlas, que había que acabar
con eso, que eso era una fuente de gastos y no sé qué de no sé
qué más, y se han pasado ustedes los años diciendo eso, no,
usted no porque usted no estaba en este parlamento ni era
conseller, pero los de su grupo, los de su grupo sanguíneo, se
han pasado la  vida diciendo eso, y resulta que ahora ustedes
otra que tal; corregido y aumentado. No queríais empresas
públicas, pues ahora empresas públicas que se endeudan en
6.000 y pico millones de pesetas y viva Cartagena, ya veremos
lo que pasa porque somos gente muy optimista. Yo creo que
eso, Sr. Conseller, tendría que mirarlo.

Y por último, quería también hacerle una petición que
venimos haciendo y que también nos iban a atender, porque,
claro, cuando el gobernaba el PP nunca lo hacía, pero ustedes
lo iban a hacer enseguida; y era que el presupuesto se pudiera
discutir por islas, inversiones que se hacían en cada isla y
gastos que atendían a cada isla. Este era un tema que, hombre,
una gente tan insularista como son los que hoy apoyan, los
partidos que apoyan a su gobierno, pues tenía que hacer
inmediatamente. Han pasado ya dos años, es el segundo
presupuesto, y me gustaría saber de todo esto que usted nos
presenta aquí cuánto va destinado a cada isla.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Crec que això de la partida 60100, tant
als  pressuposts de l’any passat, de l’any 2000, figurava una
quantitat que eren 1.933 milions; si no ho té, li puc fer arribar
una còpia dels pressuposts de l’any passat, però que quedi clar
que hi ha 1.000 milions de diferència a favor d’enguany.

La veritat és que la vista cansada la tenim tots i més a
aquestes  hores, però bé. El que li voldria dir és que quant a,
m’ha informat el secretari general tècnic, jo no ho recordava
perfectament, convenis  privats, subvencions de tot el que és el
patrimoni històric i artístic la veritat és que el grup parlamentari
seu ens ha fet diverses preguntes al respecte per escrit i
nosaltres les hem respost, és a dir que tenen el llistat aquest,
però bé, no tenim inconvenient a fer una nova còpia i tornar-la
a enviar.

I quant a l’IBAVI, tipus de “daçona”, evidentment jo maneig
el mateix pressupost que utilitza la comunitat autònoma quan
l’aprova, el que passa és que utilitzam el format que nosaltres
vàrem utilitzar quan els vàrem aprovar al consell
d’administració, i aquí també tenim el llistat d’obres amb el
règim que seran i les quantitats, que també farem una fotocòpia
i la farem arribar a tots els consellers perquè tenguin una
informació més exhaustiva. Perdó, no té sent.

(S’escolta algú que diu “diputats”)

Diputats. Què havia dit? Bé, és igual, tothom ho és, in
pectore tothom ho és.

EL SR. PRESIDENT:

Srs. Diputats, per favor, no estableixin un diàleg, els
diputats són consellers també. Segueixi Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Vull dir que aquí tenc aquesta llista d’actuacions:
promocions a es Vivero, són 50 habitatge en règim general; (...)
règim general; Blanquerna Palma, règim autonòmic; Moscari,
règim autonòmic; Maó, règim general; Inca, règim general;
Ciutadella, règim general; Secar, Valldemossa, Sant Lluís, règim
autonòmic; Son Gibert, règim general; Deià, règim autonòmic;
Ciutadella, Ferreries, Calatrava, Manacor, Artà, règim general;
i en definitiva, una llista que, n’hi ha més, el que farem serà una
còpia, quasi serà molt més efectiu per a vostè que no llegir-ho
ara.



580 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 29 / 14 de novembre del 2000

 

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat
d’aquesta compareixença, no em queda més que agrair al Sr.
Conseller i alts càrrecs que l’han acompanyat les seves
explicacions, i esgotat l’Ordre del Dia, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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