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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, conseller i alts càrrecs de la
conselleria.

Començam 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 2002. En primer lloc
deman si hi ha substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix el Sr. Guillem Camps.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Lluïsa Dubón substitueix el Sr. Tirs Pons.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristòfol Huguet el Sr. Manuel Jaén i Palacios.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

José Maria González sustituye al Sr. Jaume Font.

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, per
tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de
Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2002.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, Sr. Francesc Quetglas i
Rosanes, per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria. El Sr. Conseller ve acompanyat dels següents alts
càrrecs: Secretari General Tècnic, Joan Josep Manila Pons,
Director General d’Obres Públiques Joaquín Rodríguez, Director
General d’Ordenació del Territori Manuel Cabello, Director
General d’Habitatge Jaume Carbonero, Gerent dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca José Antonio Santos, Gerent de l’Ibavi
Teresa Garcia, Gerent de l’Ifibsa Joan Antoni Lleuger. Per
informar sobre el tema té la paraula l’Hble. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport el Sr. Francesc Quetglas i
Rosanes, té vostè la paraula Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
expressar en nom meu i l’equip directiu de la conselleria la
nostra satisfacció per estar presents en aquesta sessió
informativa sobre els pressuposts generals de l’any 2002, pel
que fa a la secció 17, Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports.

El primer que he de dir com a responsable de la conselleria
és que naturalment aquest pressupost, per dir-ho d’alguna
manera, mig fet o a les acaballes del mateix, per tant, és possible

que vostès trobin que no el tenc suficientment interioritzat i per
ventura no conegui els seus detalls, estic segur que ho sabran
disculpar i en qualsevol cas l’equip directiu és a la seva
disposició per aclarir els detalls que les senyores i senyors
diputats tenguin.

Aquest pressupost presenta un important increment, en
termes absoluts, en termes de volum global que representa i en
termes de la seva participació relativa en el conjunt del
pressupost. L’any 2001 la conselleria tenia un pressupost, ja
homologat en euros de 72,7 milions i representava el 7,76% del
conjunt del pressupost de la comunitat autònoma. L’any 2002
hem passat a 96,6 milions d’euros, amb una participació del
9,03%, en conjunt l’increment ha estat de 23,9 milions d’euros,
amb un increment de pràcticament un 33%, un terç. D’aquest
increment s’ha de destacar la vocació fortament inversora, no
podia ser d’alt ra manera en aquesta conselleria, dels 96,6
milions d’euros, 76,5 són relatius als capítols 6 i 7, o sigui
inversions i despeses de capital, el 80% de la despesa, per tant,
es refereix a operacions de capital, però si miram el pressupost
consolidat, juntament amb les empreses que depenen de la
conselleria, encara la vocació inversora queda molt més
accentuada, perquè d’un total de 195 euros, 166,4, és a dir, el
85% fan referència a operacions de capital. Per tant, estam
davant un esforç inversor jo crec que important i destacat en
relació a les despeses d’aquesta conselleria.

I passaré si els sembla, a fer una petita exposició dels grans
trets dels distints programes d’actuació. Començant pel que fa
referència a Habitatge i Arquitectura, aquesta direcció general
estructura la seva acció en dos programes, Habitatge i
Arquitectura per un costa. Quant a Habitatge, si em permeten
senyores i senyors diputats, obviaré les qüestions referides a
capítol 1 i 2, si volen detalls ja ens ho demanaran, entram una
mica dins allò que són capítols de despesa de la conselleria, pel
que fa a transferències corrents destaca un increment molt
important de 24.000 euros l’any 2001, a 144.000, la justificació
d’aquesta important pujada és la participació de la conselleria
dins allò que és Eivissa patrimoni de la humanitat, mitjançant el
consorci que esperam signar breument. Pel que fa a
transferències de capital val la pena destacar dins el capítol
relatiu a habitatge, un increment important per subvencionar,
per cobrir les despeses promogudes pel proper decret d’ajudes
a l’adquisició d’habitatge, el decret que fa referència per
entendre-nos, a l’accés a habitatges usats, de segona mà. L’any
passat per transferències de capital en matèria d’habitatges
teníem una quantitat de 7.098.000 euros, ara passam a 9.027.000
euros, traduït a pessetes estam parlant d’uns 1.500 milions de
pessetes, dels quals 1.200 són per cobrir els programes
habituals que ja veníem cobrint i un increment entre 300 i 500
que seran per finançar les despeses promogudes per aquest
nou decret.

Pel que fa a l’Ibavi, que és l’empresa tutelada de la Direcció
General d’Habitatge, desenvolupa els programes d’inversió
d’habitatges socials, crec que és important destacar el fort
increment de les inversions que aquest institut té i sobretot
tendrà en el futur, fruit de la posada en funcionament de les
promocions que han tengut lloc en aquests dos darrers anys i
que suposaran un fort increment de la inversió en els propers.
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En inversions reals l’Ibavi arribarà pràcticament als 44 milions
d’euros, repartits entre 31 promocions distintes d’habitatges,
de les quals 10 s’acabaran durant l’any 2002 i 4 actuacions
específiques, no de promoció d’habitatges, però sí actuacions
que val la pena destacar, l’actuació de Son Banya amb un
conveni amb l’Ajuntament de Palma i que per a l’any 2002
significarà una inversió de 601.000 euros. La rehabilitació del
Polígon de Llevant 631.000 euros. Un programa nou i específic,
bé no és nou el programa en si, però li donarem un especial
impuls a l’adquisició de sòl per a la promoció d’habitatges per
un total de 901.000 euros i un programa de condicionament
d’habitatges propietat de l’Ibavi per un total de 480.000 euros.

En resum crec que és important, jo diria, l’esforç inversor de
l’Ibavi que es manifesta una mica en aquest gràfic que vostès
poden veure, és l’evolució de la inversió de l’Ibavi, a partir de
l’any 2002 es veu quines seran les repercussions, en
inversions, de les promocions iniciades al llarg d’aquests dos
darrers anys. Destacar també quant a l’Ibavi que té la gestió de
les fiances de lloguers i a un saldo mig de fiances que hi havia
fa dos anys de 175 milions de pessetes, s’ha passat sense
procediment sancionador, simplement per una campanya i per
un esforç de gestió a tenir un saldo mig de 500 milions de
pessetes, que és un mecanisme que serveix per finançar, sense
cap despesa financera, els programes de l’Institut Balear de
l’Habitatge.

Passant per damunt, crec que el més important és atendre
les preguntes de les senyores i senyors diputats, en el
programa transports. Aquest és un programa que també té un
increment espectacular i val la pena destacar breument. El
programa de Transports en el seu conjunt passa de 7,8 milions
d’euros l’any 2001, a 13,1 milions d’euros l’any 2002, diguéssim
que a grans trets de com està dividit aquest increment de 5,3
milions d’euros, és fàcil, 2,1 milions se’n van a Serveis
Ferroviaris de Mallorca, que lògicament a mida que va
incrementant la seva actuació i per tant, les seves inversions
requereixen de majors inversions de capital i de renta per fer
front als deutes i interessos que les inversions generen, 2,1
milions d’euros i 3,2 milions d’euros que van íntegrament al
desenvolupament del pla de transports. El pla de transports
està diguem repercutit sobre distints capítols d’aquest
programa, entre les quals destaquen: capítol 4 quant a
transferències corrents 6.300.000 euros, dels quals 1,9 milions
d’euros, amb un increment de 700 se’n van a desenvolupar
aquella part de transport que fa referència a reestructuració de
concessions i ampliació de serveis i subvenció pel manteniment
de línies de trànsit dèbil, és a dir, estam parlant naturalment de
transport per carretera, de transport regular per carretera.

I d’altra banda el gruix d’aquests 6.300.000 euros se’n van
a Serveis Ferroviaris de Mallorca, 4.300.000, amb un increment
de 800.000 euros. Aquí veim la presència relativament
important, 700.000 euros del desenvolupament del pla de
transport, però allà on es nota més és en el capítol 6, inversions
reals, allà on vostès trobaran un pressupost de pràcticament
2.500.000 euros, amb un increment d’1.800.000. Aquestes
inversions directes se’n van fonamentalment en aquells
aspectes del desenvolupament del pla de transports que fan
referència a la instalAlació de marquesines, pals d’aturades,

noves construccions d’estacions d’autobusos i contractació
d’assistències tècniques per al desenvolupament del pla de
transports, així com una campanya important d’informació i
d’homogeneïtzació de la imatge de la marca de transports per
facilitar l’accés dels ciutadans a aquests serveis.

Capítol 7 de transports, les transferències de capital, veu
també un increment de 1.300.000 euros, que fonamentalment es
divideixen amb 1.900.000 per a SFM, són d’aquells 2.100.000
que havíem dit abans i 1.300.000 que van a desenvolupament
del pla de transports, pel que fa referència a les empreses
privades de transport regular, ajudes per a la renovació de flota
adscrits al servei regula i incorporació de mecanismes per
facilitar l’accés als mitjans de transport a persones amb
mobilitat reduïda i incorporació de sistemes d’innovació
tecnològica per a l’explotació. Dins dels subprogrames relat ius
a transports tenim aquells que fan referència al
desenvolupament dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. Per a
l’any 2002 destacaríem dins el conjunt d’accions que té
previstes el Servei Ferroviari de Mallorca, a part naturalment
estimular i desenvolupar un transport públic colAlectiu que ens
sembla essencial per articular correctament el territori de l’illa de
Mallorca. El capítol 6 es troben el gruix d’unes inversions reals
de 38.000.000 d’euros, que es divideixen en quatre grans blocs.

El primer un pla de seguretat de la via i per als vianants, que
consumeix 3,5 i busques d’euros, que respon a un pla de
seguretat que cobreix des de l’any 2000 fins l’any 2003,
l’objectiu és suprimir pràcticament la totalitat de passos a nivell,
automatitzar la resta tancar el corredor ferroviari, assolint
d’aquesta manera per a l’any 2003 una línia en condicions de
seguretat que superaran, sense cap dubte, les mitges arreu de
l’Estat. El segon gran bloc d’aquests 38.000.000 d’euros són la
p otenciació i millora dels serveis per 12 milions d’euros,
destinats principalment a l’adquisició de material mòbil, vagons
etcètera, la construcció de baixadors i la millora de les
instalAlacions a Son Rullan. Construcció de noves
infraestructures 6 milions d’euros, inversions d’estudis del
projecte Sa Pobla-Alcúdia, noves instalAlacions i altres estudis
i projectes. Finalment recuperació de línies fèrries i estacions
allà on troba l’anualitat 2002 de la nova línia Inca-Manacor per
un total de 2.775 milions de pessetes, és a dir, la meitat dels
5.500 milions que té previst el pressupost del contracte. També
s’ha de destacar dins el programa d’actuacions de SFM un
programa de rehabilitació d’estacions, finançat en un 35% amb
fons europeus, 600 milions de pessetes d’un total de 2.000, es
pensa actuar dins les estacions d’Artà, Manacor, Llubí i Muro.

Passam a un altre capítol, Direcció d’Obres Públiques i
Carreteres, és aquí on el pressupost probablement i ho he
d’anunciar així, perquè crec que és la realitat i les senyores i
senyors diputats tenen dret a conèixer-ho, és allà on hem
presentat un pressupost que cobreix les necessitats de
presentació pressupostària, però jo he dir que el més probable,
ateses les circumstàncies que s’està desenvolupant el conveni
de carreteres i la negativa del Ministeri de Foment a finançar les
alternatives d’aquest Govern, haurem de produir canvis
substancials, perquè haurem de trobar altres esquemes de
finançament per dur endavant els projectes d’aquest Govern.
Carreteres està contemplat de tal manera que està finançada
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aquí la transferència als consells insulars, finançar per tant, la
llei d’acord amb el programa que té previst aquest Parlament
entrarà en vigor previsiblement dia 1 de gener i els
compromisos que el Govern de la comunitat autònoma té de
finançament a les Illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i dels
programes addicionals. 

El que passa és que hi havia una excepció, formant part
d’aquests compromisos pel que fa el Consell Insular de
Mallorca del desdoblament de la carretera de Manacor fins a
Montuïri, lògicament atesa la impossibilitat de trobar el
finançament normal d’aquest trajecte, que seria el conveni de
carreteres, haurem d’introduir elements de finançament sobre
la base, s’està en aquests moments, jo encara no podria oferir
una fórmula tancada de finançament, en aquest moments
juntament amb la Conselleria d’Hisenda es cerquen les noves
fórmules financeres, probablement aniran referits a determinats
nivells d’endeutament o imposts en marxa de fórmules de
finançament alemany, serà aquesta la forma com es
desenvoluparà la carretera, previsiblement una primera fase fins
a Montuïri, el desdoblament i després lògicament el que està
previst és el compliment dels compromisos pel que fa a les illes
de Mallorca, Menorca i Eivissa, 400 milions de pessetes per a
cada una de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, el
desenvolupament de la carretera de Manacor i el finançament
de la carretera de la UIB.

 Però la realitat i ho he de confessar així, haurem de fer un
replantejament per desenvolupar aquestes altres obres i fins i
tot possiblement, no m’atreviria a afirmar-ho rotundament,
renegociar d’alguna manera les obres que s’hauran de finançar
en càrrec als 10.000 milions de pessetes que el Govern de la
comunitat autònoma per llei de transferències ha de fer en
relació a carreteres, reestructurar d’alguna manera les
obligacions d’inversió i plantejar després d’alguna manera,
mirar les fórmules de reclamació, de reivindicació de les
quantitats pendents en càrrec en el conveni, que el Ministeri de
Foment es nega a finançar. En qualsevol cas voldria subratllar
que mai en la història hi ha hagut tants de doblers en el
pressupost de la comunitat autònoma destinats a carreteres,
mai en la història, la qual cosa és evident que els consells
insulars tendran una oportunitat de fer accions d’inversió
realment importants per a la millora de la xarxa i si no
tenguéssim aquest entrebanc de la postura del Ministeri de
Foment podríem fer front d’un amanera altament satisfactòria a
les necessitats de la nostra xarxa viària. 

Pel que fa a Ordenació del Territori, bé Ordenació del
Territori desenvolupa dos programes, el d’ordenació territorial
per un costat i cartografia i informació territorial per un altre. Pel
que fa el primer dels programes, amb unes inversions reals de
600.000 euros, que es dediquen fonamentalment a estudis
relacionats amb estudis de sòl (...),el programa i difusió de la
Llei del sòl i de la modificació de les Directrius d’Ordenació del
Territori, els contractes d’assistència tècnica lligats a aquests
projectes. Pel que fa a capítol 7 és aquí on la direcció general
efectua la seva feina més important de cooperació amb ens
locals, aquí destacam per un costat la participació en els
consorcis del Pla Mirall per un total de 5,9 milions d’euros per
als consorcis del Pla Mirall. En segon lloc subvencions als

consells insulars per al desenvolupament dels seus plans
territorials i els plans de difusió corresponents als mateixos, un
total d’1.330.000 euros. I per últim línies de subvenció als
ajuntaments, per un costat subvenció per a millores i revisions
de planejament 542.000 euros i als projectes de Pla Mirall, no
gestionats mitjançant consorci 1.192.000 euros.

Quant a cartografia, aquesta és una línia que és una especial
vocació d’aquesta direcció general, es desenvoluparà en bona
part a través de l’empresa, recentment creada, Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears (Sitibsa), té previst
fonamentalment dos grans capítols de despesa, 490.000 euros
en inversions reals per dur endavant tres projectes en concret,
l’elaboració d’un Pla de cartografia urbana 1:1000, la integració
de cartografies existents i l’organització d’unes jornades sobre
sistemes d’informació territorial, en el qual va quedar
compromesa la representació de les Illes Balears a la darrera
reunió, que va tenir lloc si mal no record a Navarra, Territorial
2002. Després 575.000 euros per transferències de capital a
Sitibsa, que desenvoluparà un programa d’inversions, basat per
un costat en el propi equipament, hem de tenir en compte que
les inversions informàtiques d’aquesta societat que ara
comença són relativament importants i fortes i inversions per
l’elaboració i posada en marxa de la comercialització de
l’exposició de les administracions i també de particulars de
nous productes com l’hortofotomapa d’1:5000 i nous productes
territorials, urbans i d’altres que sens dubte el Gerent de
l’empresa tendrà molt de gust en detallar si és del seu interès.

Jo crec que de moment n’hi ha prou.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions i si no hi ha
cap portaveu que demani que facem un recés, passaríem al torn
de preguntes i observacions. Grups parlamentaris que vulguin
intervenir? Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el diputat Sr.
Miquel Nadal. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no pot ser
d’una altra manera, agrair al conseller la seva compareixença i
la claredat de les seves explicacions per comprendre quin serà
el pressupost per al proper exercici de la seva conselleria.

Nosaltres, els diputats d’Unió Mallorquina i el Grup Mixt,
ens agradaria fer-li una sèrie de preguntes per aclarir després a
la rèplica aquestes qüestions. Ha parlat que hi ha un fort
increment a la conselleria i una part d’aquest fort increment
anirà a les actuacions previstes a l’Ibavi. Tenen previstes o
avaluades quines seran aquestes actuacions? Quants
d’Habitatges nous es pensen fer? I quina distribució tenen
d’aquests habitatges? Si pogués precisar el número
d’habitatges que faran el proper any. Ha parlat que una de les
fonts d’ingressos de l’Ibavi és el tema de les sancions, ens
agradaria..., sancions he entès jo i si pogués explicar com
s’articularan aquestes seccions. Ha parlat quan exposava els
Serveis Ferroviaris, que s’ha previst una forta inversió en un
Pla de seguretat per aïllar el corredor ferroviari, voldríem saber
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si té previst actuacions a nuclis urbans de soterrament de vies
i quines actuacions té previstes fer durant l’any 2002?

En matèria de carreteres, ens ha parlat dels problemes que
planteja l’actitud de Madrid de cara a la comunitat autònoma,
com vostè ha dit, no vol assumir les inversions que hi ha
previstes al Pla de carreteres, nosaltres feim una reflexió, si
estan previstes les transferències als consells insulars i com
vostè ha anunciat els terminis que tenen previst, aquestes
transferències es duran dia 1 de gener, normalment aquestes
transferències la part important de l’estructura de la conselleria
aniran als consells insulars, si el Govern ha de fer inversions en
matèria de carreteres i ha de fer inversions que no seran
assumides per al Govern central o que no entraran dins el
conveni, si no seria millor transferir les quanties que fossin
necessaris per fer aquestes inversions i que els equips dels
consells assumeixin aquestes inversions. Simp lement és una
reflexió, ens agradaria saber quina és la seva opinió.

Quant al tema de cartografia, si ens pot explicar si s’ha
previst que dins el tema de cartografia hi participin els consells
insulars, en el cas crec que el Consell de Menorca té un
consorci amb els ajuntaments i han fet importants inversions en
el tema de cartografia i el Consell de Mallorca, a través del
Consorci d’Informàtica també té previst fer aquestes inversions
i a veure si s’ha previst algun tipus de relació, de participació
dels consells, no fos cosa que estiguéssim duplicant esforços
i duplicant les despeses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Més grups? Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Joan Bosco. 

EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President. Agrair també la presència del

Conseller d’Obres Públiques i alts càrrecs que l’acompanyen i
jo li volia demanar un parell de qüestions. Hem vist que en
inversions en tema de patrimoni, la Direcció General
d’Habitatge s’ha parlat de les fortes inversions que s’havien de
fer a Eivissa patrimoni de la humanitat i jo voldria saber si, ben
segur que estan previstes, supòs que no de la importància
d’aquesta, però si en tenen d’altres que tenguin un pes dins
aquesta direcció general o una partida important.

Una qüestió que hem vist és el fort increment pel que fa a
l’Ibavi i una de les qüestions que afecten a la gestió dels nous
habitatges que es puguin fer des de la seva conselleria,
almanco pel que jo conec en el cas de Menorca, són les
dificultats que hi ha per adjudicar determinades obres i és veure
si en aquest cas la seva conselleria o l’Institut Balear de
l’Habitatge ha pres algun tipus de mesura per fer possible que
projectes que fa anys que estan en carreteres es puguin
adjudicar d’una manera definitiva. Hem vist també que la seva
conselleria paga les obres del Pla Mirall, que ja no només
pagam interessos, ja pagam capital amb importacions en els
consorcis i als ajuntaments, aquestes quantitats són 6.600.000

euros d’obres que estan ja fetes i que havien d’estar acabades
abans de les anteriors eleccions autonòmiques.

Hem vist una partida d’1.200.000 euros, destinada a
ajuntaments, de la Secretaria General Tècnica, si podria dir
exactament on anirien dedicades i després pel que fa a
protecció de patrimoni, veim que hi ha 1.500.000 euros,
destinats ajuntaments i consells insulars i saber quines seran
les inversions més importants d’aquesta partida.

De Direcció General..., de Protecció de Patrimoni són tres
partides, dues destinades a ajuntaments, i una destinada als
consells. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Cànoves té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair també
l’assistència a la compareixença del Sr. Conseller, acompanyat
de tots els alts càrrecs de la seva conselleria, i felicitar-lo també
per aquest important increment, tant en termes absoluts, un
33%; com en termes relatius, entre un 1 i 2 punts respecte de
l’any passat; i ja no parlem de l’increment si el comparam amb
pressuposts com per exemple el de l’any 1999, realment és
espectacular. 

Però aquí es tracta d’aclarir aquest pressupost, que ens hem
estudiat amb deteniment, partida a partida, i en primer lloc a
l’apartat d’habitatge hem vist que la diferència fonamental en
el capítol 7 en relació a l’any passat és un increment
d’aproximadament uns 420 milions de pessetes, que veim que
es destinen als plans autonòmics de rehabilitació, promoció i
accés a l’habitatge. Sabem que hi ha un nou decret a punt, que
crec que està al Consell Consultiu, i ens agradaria que si ens
pogués parlar un poc d’aquest programa, en què consisteix,
perquè és una important partida, que quasi quasi justifica
l’increment d’aquest capítol.

Quant al capítol 4, veim que hi ha un fort increment per
subvencionar l’oficina d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat, i no
hi tenim res a dir, creim que quant a patrimoni històric artístic
amb les despeses ja compromeses d’anys anteriors, perquè
estam parlant d’un pla 10, poca cosa es pot fer. Jo no sé si hi ha
espai perquè es puguin solAlicitar més ajudes de patrimoni
històric artístic; supòs que sí; també m’agradaria que ho
comentàs.

També ens agradaria que comentàs, encara que no és
objecte d’aquests pressuposts, però que sí que és
complementari, el Programa estatal 2002-2005 d’habitatge, i
sobretot amb els criteris que hem anat parlant, d’introduir uns
criteris de flexibilització. Sabem que properament té una nova
entrevista amb el ministre, i crec que és important, perquè en
aquests moments de cada pesseta o euro que posa l’Estat, la
comunitat autònoma en posa dues, de pessetes; i és important
que es reconeguin tota una sèrie de criteris nous, de
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p eculiaritats noves, sobretot de peculiaritats del nostre territori,
a diferència d’altres territoris, perquè amb el capítol d’habitatge,
que no fa referència directament a aquests pressuposts, però sí
a les realitzacions i a l’execució de moltes obres que són les
realitats que veuen els ciutadans, és important saber com
acabarà aquest programa estatal 2002-2005, perquè
condicionarà molt, molt els resultats de cara als ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes.

Quant a l’Ibavi, vostè ha mostrat un gràfic, que ens ha
cridat molt l’atenció, sobretot per l’espectacular que es preveu
al 2002, i en comparació al 2001. Ens agradaria que també ens
explicàs aquesta important diferència que hi ha en aquest gràfic
quant a habitatges prevists per l’Ibavi entre el 2001 i 2002. No
sabem si és que al 2001 s’ha fet una feina preparatòria perquè
al 2002 es pugui executar aquesta important quantitat d’obra.
Però en definitiva sí que ens ha cridat l’atenció aquesta
diferència. Veim que al 2003 també, en el gràfic que ens ha
mostrat es manté aquest fort creixement.

També ens agradaria si ens pogués aclarir i concretar en
aquests moments, si ens pogués dir quina obra adjudicada hi
ha a data d’avui, aproximadament, i quina quantitat d’obra es
preveu executar en un horitzó de tres anys, o d’aquí a les
eleccions, per saber si s’estan complint les previsions inicials.

Quant a Son Banya, ja en vàrem parlar l’any passat, de
l’important que és solucionar aquest important problema
d’habitatge puntual, però que és un punt negre, i que realment
s’ha de dignificar, i que ja l’any passat hi va haver una
aportació de 100 milions, tant per la Conselleria com per
l’Ajuntament, però veim que les obres encara no s’han iniciat.
Jo no sé si és responsabilitat de la Conselleria o de
l’Ajuntament de Palma, però ens agradaria saber, si és que la
Conselleria sap per què no s’han iniciat aquestes obres, perquè
ja estam al segon exercici, i enguany veim que ja hi aportam 100
milions més, i 100 milions més l’Ajuntament, que ja seran 400.
Per tant, esperam tenir coneixement de si aquestes obres de Son
Banya s’iniciararan.

Veim també amb molta satisfacció que hi ha una partida
important per a adquisició de sòl. Crec que això és bàsic, cosa
que hauria de ser bàsic en tots els exercicis tenir un patrimoni
de sòl per poder afrontar tots els compromisos que té l’Ibavi.

Quant a transports, veim que ja el projecte que hi ha d’haver
de transports, ja es comença a fer una aplicació anticipada, amb
ampliació de serveis, amb reestructuració de concessions, amb
subvenció de manteniment de línies de poc tràfic, amb
renovació de la flota. Ens agradaria saber si la Conselleria té
pensat dins tota aquesta aplicació anticipada del Pla de
transports, de qualque manera homogeneïtzar o unificar tot el
que són concessions diferents, perquè el ciutadà identifiqui el
transport regular del que és transport discrecional. I també veim
amb bastant d’interès crear una xarxa de transport per carretera,
quant a mobiliari, marquesines, estacions d’autobusos. Jo crec
que això són les primeres passes per deixar de ser el far west
que hem estat fins ara en qüestió de transport de viatgers per
carretera.

Ens agradaria saber si hi ha partides concretes -no els hem
vist, però crec que hi deuen ser- quant al foment de l’ús del
transport públic, perquè des del Grup Socialista tenim clar que
hi ha importants previsions d’inversió en transport, tant
ferroviari com de passatgers; però creim que si no hi ha un
foment d’aquest transport, els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes estan acostumats que el transport no ha
funcionat durant dècades, i que no se n’adonen que comença
a canviar, i que comencen a millorar els transports, sobretot
ferroviari, i crec que és important una campanya, i sobretot el
foment.

Quant als Serveis Ferroviaris de Mallorca, ens ha cridat
l’atenció seguir amb aquest pla plurianual de seguretat. Ens
agradaria saber si definitivament es té pensat tancar el corredor
ferroviari i anar eliminant tots els passos a nivell que quedin, o
bé els que no es puguin tancar, o substituir per passos elevats,
si es té pensat automatitzar la resta, si això està previst al
pressupost del 2002.

També veim que hi ha una important partida, de 1.700
milions de pessetes -em perdonarà que encara continuï amb les
pessetes, però és que en euros un no acaba de saber de què
estam parlant. Supòs que l’any que ve serà forçós acostumar-
se, però enguany encara, jo almanco ho he traduït en pessetes,
perquè és així com m’aclaresc més- veim que hi ha 1.700 milions
de pessetes en l’adquisició de material mòbil. M’agradaria que
em concretàs un poquet més quin tipus de material mòbil tenen
pensat adquirir en el 2002.

M’ha cridat l’atenció també quant a la rehabilitació
d’estacions, perquè és un canvi molt important. Pensi que en
governs anteriors el que s’han fet són unes marquesines pures
i dures de formigó, allà on els ciutadans d’aquestes illes han
d’esperar a fora, aguantant aquests dies de fred i de pluges un
temps intempestiu, i el fet de rehabilitar estacions és si tornam
al model de l’inici del tren a Mallorca, que els ciutadans
esperaran dins una estació, i no a fora de l’estació. M’agradaria
que em concretàs si els tirs van per aquí.

Quant a carreteres, valorar positivament el fet que, com no
podia ser d’una altra manera, es dotin les transferències, i
esperam que acabi, que tengui un bon final, i que es
transfereixin directament als consells insulars, i hi ha una
important inversió de 6.775 milions de pessetes. En noves
carreteres veim que s’han pressupostat 1.900 milions de
pessetes, 400 a Menorca, 400 a Eivissa i 1.100 per Mallorca.
M’agradaria que m’explicàs un poquet els projectes concrets
d’aquestes noves carreteres.

Sabem que té, com he dit abans, una visita al Ministeri prop
de dia 20 d’aquest mes, quant a tractar el tema del Pla
d’habitatge. A nosaltres ens agradaria saber com a Grup
Parlamentari Socialista si té previst fer un altre intent quant al
finançament, si no ha tirat la tovallola definitivament. Jo crec
que hem d’insistir, a pesar que pareix ser que tenim un “no”
definitiu; però crec que després del debat general de la
comunitat, allà on es va veure clar que hi ha models com a la
Comunitat Valenciana, allà on se’ls permet fer allò que a
nosaltres no se’ns permet fer, jo crec que hi ha un argument de
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pes, i crec que s’ha d’intentar seguir per aquesta línia i no tirar
la tovallola. Crec que no ha de ser un “no” definitiu, i vostè ha
d’intentar que el finançament vengui per a aquestes carreteres
tan importants per a aquestes illes.

I quant a ordenació territorial, veim que predominen les
p artides immaterials, com no podria ser d’una altra manera,
perquè és un departament que elabora i encarrega l’elaboració
de molts d’estudis, estudis importants, tant de textos normatius
com de plans, i per tant ho veim perfectament justificat. A més
també hem vist, i ens agradaria que ens explicàs què és això
d’un congrés territorial 2002, que es prepara també per al 2002.

I quant a cartografia, no tenim res a dir, ho veim tot correcte.
Per tant, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar els diferents grups parlamentaris que acaben
d’intervenir, que són els que donen suport al Govern de les
Illes Balears. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Si el president ho permet, també
algunes de les contestes, però millor fer-ho per ordre, quasi,
no... Jo faria una contesta una mica més general, i després
donaria la paraula perquè contestassin els aspectes concrets.

Voldria, independentment del detall que facin referència els
directors generals i gerents de les empreses, explicar-li dues
coses al Sr. Nadal: primer, l’Ibavi farà un programa d’inversions
molt important, però no amb càrrec al pressupost de la
Conselleria, sinó al seus propis fons. No rep cap mena de
subvenció l’Ibavi per part de la Conselleria, tot i que ho va
demanar, que ho va intentar en el seu consell d’administració;
una mica per evitar el perillós a la llarga procés de
descapitalització en què es troba, perquè evidentment l’Ibavi en
la seva vocació social, cada vegada que promou habitatges,
sobretot si els habitatges són de règim especial, i fins i tot de
règim general, perd doblers literalment, i per tant aquest procés
de descapitalització encara no és preocupant, però a la llarga ho
podria arribar a ser. Per tant, l’increment d’inversions de l’Ibavi
no repercuteix en el pressupost general de la comunitat
autònoma.

Per ventura jo m’he equivocat, Sr. Diputat, i li deman
excuses si he dit sancions. Volia dir fiances. M’estic referint al
maneig de les fiances de lloguers que fa l’Ibavi, que li permet
disposar d’una font de finançament sense tipus d’interès, però
no, l’Ibavi no té capacitat sancionadora, com és lògic. 

El Sr. Santos explicarà el Pla de seguretat pel qual s’ha
interessat vostè i el Sr. Cànoves, si no hi té inconvenient.

Ha plantejat una qüestió sobre el tema del conveni i la
possibilitat de transferir quanties als consells insulars per
afavorir la seva gestió. Tant de bo que poguéssim transferir

quanties del conveni dels consells insulars, perquè quanties
del conveni no en tenim; perquè precisament un dels problemes
que tenim és que el conveni no..., el Ministeri en principi no
està disposat a finançar les alternatives que nosaltres
proposam al fantasmagòric programa d’autopistes, que no ha
existit mai perquè no hi ha un sol projecte, més que uns
dibuixos gruixuts damunt mapes, però projecte cap ni un, que
hi havia de l’anterior Govern. Per tant, a partir d’aquesta
situació és molt difícil que transferim quanties del Govern als
consells insulars, perquè aquestes quanties no existeixen. El
nostre plantejament és, per suposat, mantenir la reivindicació,
que l’execució del conveni es faci per part del Govern de la
comunitat autònoma, independentment de la transferència que
s’ha fet al consell. És una decisió política i parlamentària que es
va prendre abans de la incorporació a aquesta conselleria. Per
a mi és una dada, no és una variable. Per tant així estan les
coses, i nosaltres al que estam disposats és a dur endavant la
nostra part de responsabilitat, i si Madrid no ens respon com
pertoca, doncs nosaltres ja cercarem noves fórmules de
finançament per dur a terme aquelles obres que, com que estan
previstes al conveni, s’han de desenvolupar; i després ja
aclarirem amb Madrid si ens paga o no ens paga, o com
aconseguim que ens pagui, o com reivindicam, o tant de bo que
poguéssim trobar per les bones una fórmula de substitució
d’unes obres per unes altres, i d’aquesta manera poguéssim no
perdre els doblers del conveni i aprofitar-los amb unes altres
obres, i en qualsevol cas tendríem un conjunt d’obres fetes,
fins i tot superior al previst.

Per tant, així estan les coses, i jo el que vull garantir-li des
del Govern i des de la meva responsabilitat com a conseller, és
que en qualsevol cas cap de les iniciatives que prengui el
Govern, o cap de les obres que plantegi, que programi o que
vulgui fer, es farà sense l’acord, el diàleg i l’absoluta
colAlaboració amb els consells insulars. No pot ser d’una altra
manera, perquè naturalment unes obres no han d’estar
deslligades d’unes altres. Crec que a vostè li consta que així ho
estam fent fins ara, independentment que circumstàncies
personals del Sr. Pascual -li desig una propera recuperació-
possiblement han impedit aquests darrers dies mantenir els
contactes amb la fluïdesa que és habitual, però en qualsevol
cas sap que s’està fent així, i així és la vocació de continuar-ho
fent en el futur.

Planteja la qüestió de la implicació dels consells insulars
dins Sitibsa per evitar duplicacions i altres tipus de fenòmens.
Crec que el Sr. Cabellos en pot parlar més, perquè ha viscut més
la gestió de Sitibsa que jo mateix, però sé, em consta que és així,
que és la voluntat de Sitibsa obrir la porta a la participació i a la
gestió dels consells insulars, i unificar els esforços. En
qualsevol cas no conec els detalls de la història, m’han contat
una mica quina és la nostra voluntat, i jo la ratific, li don suport,
i en qualsevol cas estam disposats a estudiar qualsevol fórmula
de facilitar aquesta integració.

Les altres preguntes li contestaran, si no té objecció, els
responsables corresponents.

El Sr. Gomila em demanava per altres partides de la Direcció
General d’Habitatge pel que fa a patrimoni. El Sr. Carbonero, si
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no hi té inconvenient, li detallarà. Sobre les dificultats
d’adjudicació d’obres de l’Ibavi la Sra. Garcia. ...ah, em
demanava els 1,2 milions d’euros de Secretaria General Tècnica,
i és un tema que efectivament ens havíem apuntat, i en
qualsevol cas havíem predit que ens oblidaríem de dir-ho,
perquè no està efectivament ben colAlocat. Això fa referència al
pla 10 de vies urbanes subvencionades per carreteres, pel qual
hi ha un pressupost de 2.000 milions de pessetes, que s’abonen
en 10 anys de cara als ajuntaments. La convocatòria es va fer
aquest estiu. El termini de solAlicituds acaba, si no record
malament, a 31 de desembre, i la veritat és que fins ara ja hem
tengut nombroses solAlicituds de colAlaboració per aquest tipus
d’actuació, la qual cosa augura que aquesta convocatòria
efectivament és un èxit. El que passa és que efectivament,
probablement està mal colAlocada. Hauria d’estar colAlocat dins
el programa de carreteres. El que passa és que, com que això és
una línia nova, i el tema de les transferències estava un poc
dubtós com aniria això, es va colAlocar a Secretaria General
Tècnica, i supòs que després ja, en propers pressupostos es
regularitzarà aquesta situació.

Demanava pels 1,5 milions d’euros de protecció del
patrimoni, el Sr. Cànoves haurà pres nota, segur, del tema; igual
que, pel que fa al Sr. Cànoves, que ha fet una sèrie de
preguntes relatives a habitatge i patrimoni, com són les línies
del nou decret d’habitatge, que tal com ja he anunciat a la meva
primera intervenció, fan sobretot referència a l’equiparació de
l’accés a l’habitatge per habitatge usat pràcticament en les
mateixes condicions que per a l’habitatge nou amb qualque
règim de protecció. El Sr. Carbonero pot estendre’s en els
detalls, si és del seu interès. També en relació a la qüestió
d’Eivissa, Patrimoni de la Humanitat, quins són els plans que
tenim i els convenis que s’han signat. Ajuts a patrimoni.

Sobre el programa estatal 2002-2005, la veritat és que tenim
escassíssima informació. El Sr Álvarez Cascos ha informat
detalladament als promotors constructors, del programa
d’habitatges 2002-2005, a les comunitats autònomes encara no.
Les prioritats són les que són; i nosaltres ens reunim aviat. És
una reunió de la conferència sectorial d’habitatge, no és una
reunió en la qual jo li pugui plantejar qüestions reivindicatives
en relació -i contest a una de les preguntes que m’ha fet- al
finançament de carreteres. En qualsevol cas, no es preocupi, Sr.
Diputat, insistirem tot el que faci falta per reivindicar el tema de
les carreteres. Jo personalment una de les coses que tenc
pensat fer és exposar-li el cas de l’autovia aquesta d’Alacant-
Cartagena, probablement perquè el Sr. Álvarez Cascos no se
n’ha adonat que allò que diu que no fa mai, que és finançar
desdoblaments davant renúncies d’autovies, és demostrar-ho
que el Ministeri sí ho fa, tal vegada és una cosa que ell no té
present en aquell moment, i tal vegada això ens permetrà un
canvi d’actitud que ens solucionaria l’execució del conveni, i
seria una notícia molt favorable per a aquesta comunitat.

Sobre el programa de l’Ibavi, la Sra. Teresa Garcia li detallarà
quins són els plans d’actuació i les promocions i inversions,
l’obra adjudicada a data d’avui, obra en execució, etcètera.

El Pla de transports, crec que ja ho he dit a la meva primera
intervenció, hi ha una voluntat de subratllar els aspectes

d’imatge i els aspectes d’unificació de la idea a través de les
marquesines, del propi material mòbil, de la unificació d’imatge
de tren i línia regular per carretera. Evidentment el que volem fer
des del Govern -i ho vull anunciar així, perquè és la nostra
voluntat- és posar tots els elements que per part del Govern
facilitin poder arribar a la signatura d’un gran consorci de
transport per a les Illes Balears, o almanco tres grans consorcis
a nivells insulars. Hauríem d’incloure jo crec també en el
consorci probablement el transport marítim interinsular, i molt
especialment en el cas d’Eivissa i Formentera en qualsevol cas.
Per tant, per part nostra totes aquelles passes, totes aquelles
qüestions que facilitin des de les distintes maneres de
transports que administra o que té competència el Govern,
facilitin el bon fi d’aquest consorci, que en definitiva és la
fórmula més civilitzada, sofisticada, i que facilita més la vida als
ciutadans, al qual naturalment han d’entrar els ajuntaments i
altres maneres de transport.

Sobre el Pla de transports, el Sr. Rodríguez li detallarà, i de
ferrocarril el Sr. Santos; i per part meva, si no té inconvenient el
Sr. President, donaríem la paraula. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però perquè quedi constància en el Diari de sessions, s i
vostè li vol donar la paraula, ho pot fer, però digui el càrrec i el
nom. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies. Intervendrà en primer lloc, per ordre, idò, el Sr.
Rodríguez, director general de Transports.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTS (Joaquín
Rodríguez i Rodríguez):

Buenas tardes. En lo que es el Plan Director Sectorial de
Transportes voy a referirme a los capítulos que se aumentan
con respecto al año 2000. Capítulo 4, en el que estarán la
reestructuración de las concesiones y ampliación de servicios,
para mantener el equilibrio económico de las líneas de débil
tráfico. En el capítulo 6 se estudiarán y se realizarán estaciones
de autobuses. La idea primera es empezar por Palmanova.
Haremos también el estudio y el desarrollo de todas las
marquesinas y paradas de todas las islas, al igual que asistencia
al desarrollo del Plan Director Sectorial en diferentes sectores.
Y en el capítulo 7 es la ayuda para la renovación de la flota para
vehículos adscritos únicamente desde luego al servicio público
regular; incorporación también de mecanismos para facilitar el
acceso a personas de movilidad reducida, y sistemas de
innovación tecnológica para la explotación del transporte
público. También se mantienen las compensaciones de
descuentos en el precio de billetes para familias numerosas y
tercera edad; y se continuará con los sistemas de mejora de
gestión administrativa informatizada. Eso son los puntos más
importantes en el Plan. 
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Sr. Manuel Cabellos, director general d’Ordenació del
Territori.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI (Manuel Cabellos i Barreiro):

Quant a la pregunta del Sr. Nadal, respecte de la participació
dels consells a Sitibsa, he de dir que Sitibsa és una empresa
que té una vocació comercial i una vocació de servei, i per tant
dins les seves potencialitats és oferir serveis que cobrarà per
les seves feines, fins i tot a les conselleries. Per tant també està
oberta en el futur a qualsevol colAlaboració comercial amb els
consells i els ajuntaments, però evidentment també té una
voluntat de servei, servei de formació d’uns productes que en
aquests moments no tenim, que és la formació..., hem passat de
ser una secció de cartografia de la Direcció General, a una
empresa que vol gestionar el territori des del punt de vista de
la informació mitjançant l’anàlisi i la formació de la dada única
territorial, que vol dir que damunt cada peça del territori es
colAlocarà sobre la part gràfica d’aquesta peça totes les dades
alfanumèriques de què disposin els diversos ens administratius
de la comunitat autònoma. Per tant, evidentment, la nostra
voluntat és ser una empresa que canalitzi la totalitat de dades
d’informació de la comunitat autònoma. Evidentment , això
passa per colAlaboració amb totes les administracions.

Evidentment l’empresa ha nascut com a eina del Govern,
perquè la legislació així ens afavoria, ens afavoria l’intercanvi
entre conselleries i l’empresa, amb una relació molt fàcil i molt
àgil, però crec que és evident, ja hem tengut unes primeres
converses amb el Consell de Mallorca i el de Menorca
concretament -d’Eivissa menys- perquè després es puguin
incorporar els consells a aquesta empresa, jo pens que des de
les dues vessants, des de la part de servei i des de la part
comercial, que implica també implicar-se en finançar aquesta
empresa, el Govern haurà d’emprar molts de doblers per
aconseguir que tots aquests productes gràfics tenen uns
costos molt alts, i que per tant creim que podem col Alaborar
perfectament invertint, i al mateix temps traient tots els beneficis
que d’aquesta empresa puguin sorgir, com a gaudir de tots els
productes gràfics i productes de servei tecnològic que aquesta
empresa en el futur donarà. Gràcies. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Sr. Jaume Carbonero, director general d’Habitatge.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’HABITATGE (Jaume
Carbonero i Malberti):

Gràcies, Sr. Conseller, senyores i senyors diputats. Per
contestar a les intervencions, la del PSM en primer lloc, que
solAlicita informació en relació bàsicament a Eivissa. En relació
a Eivissa, figura al capítol 4 del pressupost 24 milions de
pessetes -parlaré en pessetes-, que van destinades a la
colAlaboració que té el Govern mitjançant un conveni subscrit

amb el consorci Eivissa Patrimoni per la Humanitat, perquè
pugui posar en marxa i desenvolupar les tasques de l’oficina de
gerència i de gestió d’aquest consorci.

Demana el Sr. Diputat també quins altres ajuts hi ha en
relació a patrimoni, i el Govern té subscrit un altre conveni amb
l’Ajuntament i amb el Consell d’Eivissa per colAlaborar a la
rehabilitació del castell d’Eivissa, que està a Dalt Vila, i
producte d’aquest conveni s’estan destinant al 2000 15 milions
de pessetes, al 2001 60, i la previsió del 2002 és de 60 milions de
pessetes més, 360.000 euros. A més a més està en avançada
redacció el projecte de rehabilitació d’una sèrie d’esglésies
rurals d’Eivissa, que comptaran amb la pertinent subvenció per
part de la Direcció General, del Decret de rehabilitació de
patrimoni arquitectònic, i fins i tot producte d’aquesta
colAlaboració segurament sortirà una publicació, redactada per
l’arquitecte Elias Torres, i que és un inventari que recull la
totalitat de les esglésies rurals d’Eivissa.

Quant a la subvenció per temes d’habitatge, a més a més de
les línies normals, està pendent d’aprovació, presentat ja per
l’Ajuntament, però pendent d’esmena de deficiències la
declaració d’àrea de rehabilitació integrada de les zones de Sa
Penya i Sa Marina de Dalt Vila de l’Ajuntament d’Eivissa. Una
vegada que es presenti completament la memòria programa
d’aquesta àrea de rehabilitació integrada, aquesta ARI, sabrem
exactament quina part pertoca a la comunitat, quina part pertoca
a l’Estat, però entrarà dins la partida corresponent,
evidentment, a subvenció d’habitatges.

El Sr. Bosco Gomila em diu... Jo crec que he contestat la
pregunta que s’ha fet en relació a les qüestions d’Eivissa. No
sé si hi havia qualque pregunta en relació a Menorca, però...,
amb molt de gust, però bé, tota vegada que vostè és diputat de
Menorca... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Carbonero, faci el favor de contestar les seves preguntes
i no estableixi cap diàleg entre els senyors diputats i vostè. (...).

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’HABITATGE (Jaume
Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, president. Continuaré, és un malentès,
disculpi, continuaré.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista demana
aclariment respecte al nou decret d’habitatge. Doncs he de dir
que aquest decret el que intenta és ajudar aquelles famílies que
tenen dificultats, o aquells ciutadans que tenen dificultats per
adquirir habitatges ja construïts. Hi ha unes línies d’ajudes de
la legislació estatal per a habitatges ja construïts, però són
línies que tenen una acceptació baixíssima perquè es basen en
el preu bàsic que té establert el ministeri i que és un preu que
en qualsevol dels seus règims, inclòs el de protecció
autonòmica, està molt enfora de la realitat del mercat i, per tant,
el que es fa, com molt bé ha dit el conseller, és amb el decret
apropar el preu de venda subvencionable al preu de mercat.
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A més a més aquest decret té altres línies d’ajuts: uns ajuts
als promotors que rehabilitin edificis per destinar els habitatges
rehabilitats a lloguer, i més ajuts si aquest lloguer va destinat a
joves; també té una línia d’ajuts a allotjaments específics, és a
dir, el que es diu normalment o vulgarment habitatges tutelats,
i una línia d’ajuts a projectes d’habitatges de protecció oficial
que incorporin mesures efectives d’estalvi energètic.

Res més i moltes gràcies. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

El Sr. Antonio Santos, gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

EL SR. GERENT DELS SERVEIS FERROVIARIS DE
MALLORCA, SFM, (Antonio Santos i Hierro):

Bueno, para contestar al Sr. Nadal el tema de seguridad
ferroviaria, y también al Sr. Cànoves, comentar que
evidentemente los presupuestos de este año, con 595 millones
de pesetas... Perdón, a ver, ¿se oye? Perdón, lo siento, estaba
un poquitín..., no bien direccionado.

Por contestar, como he dicho, a las preguntas planteadas en
el tema de seguridad comentar simplemente que en los
presupuestos de este año con un partida importante de 595
millones de pesetas en el tema de seguridad, contempla
actuaciones exclusivamente en lo que sería rehabilitación y
automatización de pasos a nivel, cerramiento del corredor
ferroviario y automatización de todo el tema de circulación de
trenes. Evidentemente no contempla ningún apartado de
soterramiento puesto que, como ustedes saben y es público, en
el estudio que hizo SFM, que encargó SFM y que está
terminado y presentado hablamos de unos 9.000 millones de
pesetas. Nos gustaría, evidentemente, haber podido contar o
contar con esta partida en el futuro, pero dependerá de
negociaciones importantes y aportaciones serias desde Madrid,
tal como se ha planteado en otros temas.

En cuanto a las preguntas planteadas por el Sr. Cànoves
respecto a material móvil, indicar que la partida de 1.600
millones de pesetas que se plantea para cesión de material
móvil no es sino la continuidad de las inversiones que se han
ejecutado hasta la fecha con la adquisición, bueno,
prácticamente la duplicación del parque móvil existente hasta
ahora, y evidentemente es la respuesta y continuación a una
creciente demanda de transporte ferroviario y a un int ento de
dar una mayor calidad en el servicio. Por lo tanto, el tipo de tren
que SFM irá adquiriendo y, siendo una partida importante
simplemente es parte del plan plurianual para adquirir un
material suficiente al objeto de hacer realidad llegar desde Palma
a Inca y Manacor dentro de un proyecto de todos ustedes
totalmente conocido.

Y ya para acabar, con respecto al tema de rehabilitación de
estaciones es una partida como se ha mencionado importante
dentro del capítulo de inversiones de SFM. En el plan
plurianual estamos hablando de una partida de prácticamente

2.000 millones de pesetas a ejecutar entre los años 2001, 2002 y
2003, al objeto evidentemente de recuperar un patrimonio que
estaba como estaba en su momento y que ahora mismo se
pretende incorporar al servicio ferroviario, e incluso aquellas
estaciones que no estando insuficientemente dotadas poderlas
actualizar y ponerlas al servicio de los ciudadanos y usuarios
ferroviarios, y también estaciones intermodales como por
ejemplo ya ha mencionado el conseller Manacor, Artà, Llubí,
Muro, y aquellas actuaciones cuyo objetivo es que a final del
2003 el Servei Ferroviari de Mallorca , lo que sería el tren de
Mallorca, en fin, haya hecho un cambio importante gracias a
estas aportaciones importantes del Govern  y la apuesta
decidida por parte del Govern en el tema ferroviario.

Y nada más, gracias. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

La Sra. Teresa García Alba, gerent de l’Institut Balear de
l’Habitatge, IBAVI.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’INSTITUT BALEAR
DE L’HABITATGE, IBAVI, (Teresa García Alba):

En resposta a la pregunta sobre què feim per adjudicar les
obres de Menorca, que porten molt de temps sense adjudicar-
se, i és veritat, doncs bé, el primer que feim és revisar els
projectes perquè realment tenen un cost inassumible i en
aquests moments..., i negociar amb empreses un cop que ha
quedat deserta la licitació d’obres. En aquest moment podem dir
que en el cas de Ferreries l’adjudicarem -ja tenim dos
pressupostos- l’adjudicarem ja, i a Ciutadella esperem que
t ambé: estam enmig d‘una negociació i esperem adjudicar-la
abans de finals d’any, però efectivament ens hem trobat amb
molta dificultat perquè els preus de construcció de Menorca
estan a 140.000 el metre quadrat construït, segons la mateixa
associació de constructors, i nosaltres hem de construir i
vendre a 125 el metre quadrat útil, la qual cosa fa molt difícil a
vegades l’adjudicació d’obres.

Pel que fa al gràfic d’inversions i als habitats que tenim
previst construir i obra adjudicada, efectivament durant els
anys 2000 i 2001 el que hem fet ha estat, per una banda, acabar
els 378 habitatges que s’havien començat la legislatura anterior.
Per un altre cantó hem adquirit sòl a particulars o a ajuntaments,
hem redactat els projectes i efectivament hem tingut poca
càrrega, poca obra, durant l’any 2001, bàsicament, i per això el
pressupost o les inversions baixen. Ara, a 31 de desembre del
2001 tendrem adjudicada, perquè estan en procés de licitació i
moltes d’elles adjudicades ja, 7.750 milions de pessetes, vull dir
que són uns 700 i busques d’habitatges perquè calculam com
a mitja 10 milions per habitatge. Aleshores el 2002 aquesta
inversió encara s’incrementa més perquè esperem adjudicar uns
9.000 milions d’obra, que serien els 1.600 habitatges dels 2.000
que sempre hem anunciat, és a dir, hem anunciat que
intentaríem fer-ne 2.000; el que passa és que d’aquests 2.000
tenim dues obres importants que sumen uns 500 i busques
d’habitatges a l’Ajuntament de Palma per tramitació de figures
de planejament: el PERI de front marítim en un cas, el de la
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façana marítima, que sabem que s’ha alentit, i per un altre cantó
un pla parcial que esperem que es pugui resoldre aviat i que
podrem posar en marxa 220 habitatges més. 

És a dir, que ens continuam movent dintre aquests 2.000
que havíem dit, si bé pensem que l’any que en podrem acabar
uns 400 o 500, i l’any 2003 uns 900 o 1.000, i ens quedaran per
al 2003 o el 2004, perquè no hi ha projecte immobiliari que duri
menys de dos anys i mig, doncs ens quedaran els de
l’Ajuntament de Palma, concretament, en funció del que trigui
l’aprovació del planejament.

Em sembla que amb això... Bé, allò de Son Banya que s’ha
comentat, a Son Banya el que s’ha de fer és una gestió de
reallotjament de tots els habitants de Son Banya perquè
desaparegui el poblat. Aleshores l’Ajuntament de Palma no ha
començat encara la gestió, però la veritat és que..., bé, vàrem
firmar el conveni el juliol, vull dir que tampoc no han passat
molts de mesos malgrat que les converses es van iniciar fa dos
anys, però vam signar el conveni el juliol i jo espero que
començarà d’un moment a l’altre la gestió per desallotjar 60
famílies de Son Banya.

I crec que... 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

El Sr. Joan Antoni Llauger, gerent de SITIBSA.

EL SR. GERENT DEL SERVEIS D’INFORMACIÓ
TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS, SA, SITIBSA (Joan
Antoni Llauger):

Bàsicament crec que allò referent a la preocupació de si la
creació de SITIBSA pot significar una duplicat d’esforços entre
el Govern i el consell insular, crec que el director general ja ha
contestat. Però jo voldria potser insistir en un tema, i seria que,
pel que fa a la cartografia d’àmbit regional, que podríem dir que
és d’escala 1:5.000, perquè ens entenguem, d’alguna manera la
Conselleria d’Obres Públiques assumeix que és una
competència pròpia d’aquesta conselleria i es compromet en els
seus pressuposts a dur a terme les inversions necessàries per
tenir aquesta base cartogràfica feta i actualitzada, amb
manteniment.

On sí que hi ha una necessitat més important de coordinar-
se seria en els temes de cartografia urbana, on potser les
necessitats competencials de govern, consells insulars,
ajuntaments, estan més mesclades i la voluntat seria arribar a
acords per dur endavant un pla per elaborar aquesta cartografia
urbana.

Crec que amb això ja estaré. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Acaba la contestació del conseller i dels alts càrrec, torn de
rèplica? Sí, Sr. Miquel Nadal, pel Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé, donar les gràcies al conseller i a
tots els membres del seu equip per aquesta interessant
explicació. Felicitar, pel tema de l’IBAVI, el número d’habitatges
que es faran, crec que es fa un esforç important, si aconseguim
arribar a aquests 1.500 habitatges que es tenen prevists crec
que és una important fita.

En matèria de carreteres, dir-li al conseller, i només és una
reflexió i per ventura no és el lloc adequat per fer-la, però
aprofitant que vostè ha parlat d’aquest tema en relació al
conveni de Madrid, tenc entès que en el moment que es va
prendre la decisió política de transferir les competències en
matèria de carreteres als tres consells insulars, es va decidir fer
la transferència de tota la competència en matèria de carreteres
i deixar exclusivament al Govern de la comunitat aquelles que
entraven dins el compliment d’aquest conveni que la comunitat
autònoma, que el Govern de les Illes Balears tenia signat amb
el Govern de l’Estat espanyol i que representava una important
inversió de més de 50.000 milions per a aquestes Illes. I aquest
era un argument important.

Quan el conseller, dins la seva compareixença, ens diu que,
dissortadament, aquesta inversió, tan necessària per a aquestes
illes, no vendrà de Madrid; que Madrid no tendrà aquesta
sensibilitat de cara a la comunitat autònoma i no farà aquestes
inversions, i que haurà de ser el Govern de la comunitat
autònoma qui haurà d’utilitzar fórmules imaginatives, com la
que ens ha anunciat el conseller; i donat que si dia 1 de gener,
aquesta transferència en matèria de carreteres, amb tot l’equip
tècnic, amb tots els mitjans humans i tècnics s’hauran transferit
als consells insulars, per ventura, si ja no hi ha la necessitat
que estiguin incloses dins el conveni de carreteres, podríem
optimitzar recursos transferint aquests doblers als consells -que
jo estic segur que els tres consells estaran disposats a
colAlaborar amb el Govern de la comunitat autònoma, assumint
aquesta part de les competències- per poder dur endavant
aquestes carreteres que no es puguin incloure dins el conveni.
Jo crec que ..., és una reflexió.

Amb el tema de SITIBSA, compartir l’opinió del Sr. Llauger,
no tant la del Sr. Cabellos. Jo crec que el tema de la cartografia
és un tema molt important, molt important per a aquestes illes;
entenc que el Govern, si ha de fer aquesta important inversió,
cobri per aquests serveis, fins i tot cobrir als ajuntaments i al
consell i a les seves conselleries, però esper que també, per a
l’obtenció de les dades, pagui. Perquè no podrà només
demanar als ajuntaments i als consells que quan necessitin
qualque cosa paguin per aquesta cartografia, i que quan ell
necessita les dades per fer aquesta cartografia, doncs no
compti per als consells. Jo crec que hagués estat una sàvia
decisió, i estic segur que el conseller, que és un conseller que
té una gran sensibilitat pels temes insulars, per la seva
experiència anterior, encara la resoldrà; i crec que hagués estat
una bona decisió que des de l’inici, que des de la constitució
els tres consells insulars haguessin estat de la mà en aquesta
empresa amb el Govern de la comunitat autònoma. A mi em
consta que el Consell de Mallorca i el Consell de Menorca
tenien molt d’interès a entrar en aquesta societat, a poder
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participar, aportant tant el Consell de Menorca com el Consell
de Mallorca la seva experiència, i a més la colAlaboració que
tenien amb els ajuntaments, pensi que en el Consell de
Menorca estan integrats tots els ajuntaments de Menorca, i al
de Mallorca, quasi tots menys Palma i Inca, i que hagués estat
una decisió important.

En el tema ferroviari, entenc del que ens ha dit el
responsable dels Serveis Ferroviaris de Mallorca que durant
l’exercici de l’any que ve no hi haurà soterraments, i que en
aquesta via Palma-Inca-Manacor no està previst cap
soterrament, perquè havia donat la impressió, per comentaris de
qualque batlle, que a determinats municipis hi hauria qualque
soterrament; però, he entès perfectament, de les manifestacions
del responsable dels Serveis Ferroviaris, que amb aquestes
inversions que estan previstes no hi ha cap soterrament.

I per tant, agrair al conseller, agrair al seu equip, les
explicacions que ens han donat i assegurar-los el nostre suport
a aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Sr. Conseller, si vol ...

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Bé, només una petita postil Ala; de la transferència de
carreteres als consells insulars, les obligacions que queden al
Govern són el desenvolupament de les obres de conveni que
no només fan referència a les suposades autopistes,
desdoblaments del Govern, sinó a altres tipus d’obres que es
desenvolupen, en major o menor agilitat, major o menor lentitud
per una altra banda, es duen a terme, la darrera d’Eivissa es va
adjudicar a penes fa una o dues setmanes. I a més a més, hi ha
una altra obligació del Govern, que és el desenvolupament de
les inversions per 10.000 milions de pessetes, 7.500 a Mallorca
i 1.250 a cada una de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
que estan programades que el Govern també desenvolupi. Per
tant, són un gruix d’obligacions que té el Govern a
desenvolupar, malgrat la transferència de carreteres, tot i en el
benentès que en el moment que aquestes carreteres estan
acabades, naturalment s’entreguen i s’integren dins la xarxa de
les carreteres dels consells.

En qualsevol cas, Sr. Nadal, estic absolutament que
comptam amb el seu suport, per no renunciar a convèncer el
Ministeri de Foment de què, tot i que el model, tot i que la
pretensió del Govern sigui no exactament o no en absolut la
que pretén el ministeri de desenvolupar a les Illes Balears, no
renunciam a convèncer de què el ministeri es comporti amb les
Illes Balears exactament igual que es comporta amb la resta de
les comunitats autònomes. No demanam cap discriminació,
demanam que ens apliquin exactament el mateix criteri que
apliquen a València o a Galícia o a altres comunitats autònomes,
on renúncies a autopistes han suposat el finançament de

desdoblaments en rotondes, moltes rotondes per part del
Ministeri de Foment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. José María González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, una vez más, por citar mis apellidos
en el orden correcto, y gracias al Sr. Conseller por su
comparecencia y sus explicaciones, breves, por otra parte, y
sobre todo las de su equipo directivo de la conselleria.
Empezaba el conseller diciendo que se encontró el presupuesto
medio hecho, prácticamente hecho y, efectivamente, vemos que
es así y nos preocupa. Nos preocupa porque, después de dos
años y medio, la verdad es que con los presupuestos
habituales de la Conselleria de Obras Públicas no se han
conseguido grandes avances en ninguna de las materias que a
usted le toca ahora gestionar. Y veo que es usted un gran
experto en ruedas de prensa, pero no especialmente experto,
veo, en elaboración de presupuestos, o tal vez empezó
demasiado tarde.

Bien, yo me voy a limitar a hacerle preguntas, porque creo
que esta comparecencia es fundamentalmente para enterarse de
las cosas, y hay cosas de las que no me he acabado de enterar
bien. Por ejemplo, empecemos por vivienda y arquitectura,
empecemos por vivienda concretamente. Y en vivienda resulta
que tenemos un capítulo, el 44300, que efectivamente sube, es
nuevo, sube 120.000 y pico euros, que parece que está
destinado, según nos ha dicho usted, a Eivissa patrimonio de
la humanidad, algún otro portavoz le ha pregunta y, en
definitiva, parece que nos hemos quedado en que todo eso se
va a dedicar a una oficina de gestión. Yo espero que se me
aclare un poco más en qué consiste esto, porque la verdad es
que no parece que sea precisamente más oficinas lo que haga
falta a este Gobierno, pero espero, como digo, que se me
explique.

El capítulo 74300, hay una subida de inversión, una subida
de 300.000 euros que, si no he apuntado mal, parece que se
dedica a promociones del IBAVI. Yo en este asunto, igual que
en el capítulo 78000, en que también hay una subida con relació
al pasado año, de 1.500.000 euros, me gustaría que, con claridad
y con sencillez, se nos explicará qué es lo que se va a hacer.
Porque, en definitiva, tenemos que en materia de vivienda
social, tenemos tres tipos de viviendas sociales y yo quisiera
saber cuál es el esfuerzo inversor que va a hacer realmente la
comunidad autónoma, en qué tipos de esas viviendas.

Y algo así pasa con la rehabilitación, se le da muchas
vueltas, se incluye aquí más o menos unos capítulos u otros,
pero resulta francamente difícil deducir del presupuesto que
ustedes nos dan exactamente qué se dedica a viviendas de
régimen autonómico, a viviendas de régimen especial y a
viviendas de régimen general y qué se dedica exactamente a
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rehabilitación y si se va a hacer algo más en rehabilitación que
lo que se viene haciendo hasta ahora, que es subvencionar
determinados proyectos; si realmente se va a abordar la
rehabilitación en serio. Mucho me temo, por lo que leo, que no,
pero me gustaría que se me aclarara.

En cuestión de arquitectura, de protección del patrimonio
histórico-artístico y arquitectónico, todo eso se llama el
programa 458 A, no vemos ni una novedad, ni una sola, ni una
peseta de novedad. Lo debo señalar porque la verdad es que es
así.

En materia de transportes, que se nos anuncian grandes
subidas, la verdad es que parece que las grandes subidas se
basan, sobre todo, en los traspasos para el Plan de transportes
y para SFM. Si no vamos equivocados el presupuesto de SFM
es fundamentalmente el endeudamiento, vuelve a ser el
endeudamiento, vuelve a crecer y vuelve a ser de
endeudamiento. Y hablando de SFM, yo quisiera también que
con palabras sencillas y fáciles, que nos pudiéramos enterar
todos, se nos dijera qué se va a hacer con eso. Porque, claro,
cuando se habla de mejora de la línea, de marquesinas, de no sé
qué planes de seguridad; bueno, pero, exactamente ¿qué obras
importantes se van a hacer, en qué se van a gastar todo este
dinero que, como digo, en gran parte procede del
endeudamiento, qué se piensa dedicar a SFM? ¿Se van a seguir
comprando traviesas y carriles y repartiendo los proyectos para
que alguien las reparta a lo largo de las líneas y las deje allí para
que se puedan utilizar en algún momento o se va hacer de
verdad algo en serio? Porque seguimos oyendo hablar de Inca-
Manacor, que ya tenía que estar en marcha este año, pero que
no lo está, y ni siquiera se tiene el proyecto definitivo; y claro,
efectivamente, ni hay soterramientos en ningún sitio ni se
acaba de saber cómo se resuelve el tema del cruce por Petra, ni
la entrada en Manacor, con la eventual continuación de la línea
ni siquiera se ha resuelto algo que parece evidente que habría
que empezar por ahí, por resolver, que es la prolongación de la
línea de sa Pobla-Alcúdia.

Se sigue hablando de estudios de viabilidad, ¿hasta cuando
estudios de viabilidad en medio de miles de millones de
pesetas?

Hay también, como no, en este capítulo subidas de
inversión inmaterial y grandes presupuestos dedicados a
inversión inmaterial; nos gustaría saber ¿para qué tanta
inversión inmaterial, cuando vamos a ver transformada la
inversión inmaterial en inversión real, en inversión que
podamos disfrutar y utilizar todos los ciudadanos?

En el tema de carreteras lo primero que tengo que decir es
que la verdad es que no me salen las cuentas, las carreteras
suben porque, aparentemente, se incluyen los traspasos a los
consells insulares, y además de los traspasos a los consells
insulares se incluyen también las obras que debe de hacer la
comunidad autónoma, y que también están contenidas en la ley
de traspasos; hay previstos 7.500 millones de pesetas para
M allorca y 1.250 para cada una de las otras islas de Menorca y
de Eivissa y Formentera durante los tres primeros años. Bueno,
eso supone, en definitiva, que se necesitan, si los traspasos

son 6.600 millones, creo que son 5.000 Mallorca y 800, en
números redondos, 800 a cada una de las otras islas, eso nos da
6.600, más la tercera parte de los 10.000 millones que hay que
gastar por parte de la comunidad autónoma, eso nos da otra vez
10.000 millones de pesetas. No me salen las cuentas; en
inversión me salen 45 millones de euros, que son unos 7.000
millones de pesetas. Me faltan 3.000, pero espero que eso se me
pueda aclarar, porque, como digo, no me salen las cuentas;
aquí parece que el único dinero que hay es el de traspaso
directo a los consells insulares, pero que no está prevista
ninguna actuación por parte de la comunidad autónoma, y
parece importante que eso se concrete porque es un
compromiso contenido en una ley que, Dios mediante, pues
aprobaremos aquí.

En cuanto a carreteras, también, me ha llamado la atención,
el conseller se ha referido a la posibilidad de ponerse a hacer
algunas carreteras mediante el sistema alemán, yo quisiera que
nos aclarara un poco más eso. ¿Se van a endeudar? Como digo,
no me salen las cuentas; si el conseller habla del sistema
alemán, no sé si es que para hacer determinadas obras de
carreteras, efectivamente se van a endeudar.

Y la segunda parte es que la conservación de carreteras,
una vez más, es la cenicienta. Este Gobierno que es,
aparentemente también, o vende cuestiones de reserva de
territorio y de volcarse en rehabilitaciones y conservación, una
vez más, un año más olvida la conservación de carreteras, una
cuestión fundamental e importantísima a efectos de seguridad.
Y que, sin embargo, como digo, está francamente en situación
de depresión económica, lleva así los últimos dos años.

Bien, en ordenación del territorio poco puedo decir, no hay
nada, en ordenación del territorio no hay nada nuevo tampoco,
estamos igual, ni un solo avance.

En el tema de cartografía, que parece que de alguno manera
se le quiere dar este año una singularidad especial, lo que veo
es yo creo que una acumulación de un servicio y de una
empresa, una empresa pública de esas tan combatidas por la
izquierda mientras otros gobernaron, y que, además, sus
presupuestos no solamente se amenaza con que sus
presupuestos se basen en gran medida en la venta a las propias
consellerias; se pierde a mi juicio completamente la opción de
que eso sea un servicio, pero es que, además, sus
presupuestos son unos presupuestos de pura endogamia.
Parece que lo que se va a hacer es comprar equipos para montar
la empresa, y a eso se van a dedicar yo que sé cuantos cientos
de miles de euros. Es decir, realmente me parece que huelga una
empresa, como digo, cuyo presupuesto fundamental se basa en
mantenerse a sí misma, y cuya finalidad es cobrar a los demás
por unos servicios que yo creo que la Conselleria de
Ordenación del Territorio, de Obras Públicas debía de prestar
y de prestar sin ninguna duda y sin ninguna discusión por
parte de nadie.

Transporte marítimo sale muy perjudicado, ni siquiera lo ha
citado usted, Sr. Conseller, ni siquiera lo ha citado, es que no se
ha hablado de transporte marítimo. Al parecer ahora resulta que
el transporte aéreo tiene un gran interés pero del transporte
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marítimo ni se acuerda; y yo creo que eso, que tienen ustedes
unas competencias importantes, y que para estas islas es
también importante, debía de merecer al menos alguna palabra
y no digamos alguna mención en el presupuesto, pero ni
siquiera eso. De manera que tampoco ahí encuentro que
tengamos nada de particular y me gustaría ver si es que
efectivamente en todos estos temas, transporte marítimo,
ordenación del territorio, protección del patrimonio artístico
han decidido ustedes renunciar. Y si efectivamente en
carreteras han decidido igualmente renunciar y únicamente se
les ocurre que si las cosas vienen muy mal dadas acudan
ustedes a endeudamientos.

Y finalmente tengo que decirle que me gustaría muchísimo
que, insisto, me contestara usted o sus altos cargos, mes es
igual, pero con enorme concreción a las cuestiones que
pregunto. Es decir, la filosofía y la literatura están muy bien, las
venimos oyendo ya hace bastante tiempo, pero, como
comprenderá, a la altura que estamos y para el próximo año nos
gustaría que nosotros y, en consecuencia, los ciudadanos que
nos escuchan, supiéramos exactamente qué es lo que piensan
hacer ustedes en materia de vivienda, en materia de carreteras
y en materia de ferrocarriles. Las demás veo que han
renunciado completamente a hacer nada.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller, té vostè la paraula,
per contestar.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Amb una cosa coincidesc amb el Sr.
González i Ortea, jo també veig molta més filosofia i literatura
que preguntes a la seva intervenció, i per tant serà molt breu
contestar les seves preguntes, perquè n’ha fetes molt poques,
comentaris molts, però preguntes poquetes. A veure,
intentarem aclarir-ho.

Bé, moltes d’elles ja han estat contestades amb anterioritat.
Eivissa, patrimoni de la humanitat; el Govern farà el que li toca
fer segons el conveni i segons el conveni el que li toca fer és
muntar una oficina i pagar, per tant, les persones que estiguin
al front d’aquesta oficina per desenvolupar el conveni. Això és
el que toca fer al Govern i ho farà i posa els doblers que
pertoquen per finançar aquest conveni.

Xerrant d’habitatge, m’ha parlat d’un increment de 300.000
euros al subconcepte 74300. En aquests moments jo no sé si
s’està referint, però li detallaré el capítol 7 una altra vegada, ja
ho he dit a la meva primera intervenció, però al Sr. González i
Ortea tal vegada li ha passat per alt. A veure, tenim a capítol 7,
d’habitatge, 9.046.000 euros, dels quals 6.980 es dediquen,
pràcticament, 6.000, als consorcis participats per la comunitat
autònoma, al Pla Mirall fonamentalment; d’aquests 9.000, 6.000
van aquí. Segona gran partida: subvencions als consells
insulars, que abans figuraven al capítol d’inversions, 1.330.000

euros; per a la subvenció al desenvolupament i elaboració dels
plans territorials insulars i la seva difusió. Tercer subconcepte:
ajuntaments; aquí n’hi ha dos: 542.000 euros per a ajuts al
planejament i 1.192.000 euros per als projectes del Pla Mirall no
finançats mitjançant consorcis. Crec que el desglossament de
la partida esper que sigui suficient aquesta vegada.

Arquitectura, diu que no hi ha novetats; no n’hi ha, bé.
Transports, vostè em demana, en relació a l’increment del Pla de
transports, ha fet comentaris; no he apuntat cap pregunta,
molts de comentaris però cap pregunta. En relació als SFM, diu:
¿Qué se va a hacer con eso? La contestació és òbvia, el que
s’ha de fer és la línia Inca-Manacor; que això està a punt
d’adjudicar-se ja, ja ha sortit la convocatòria del concurs, el
termini acaba una d’aquestes setmanes, s’obriran les pliques,
s’adjudicarà i es començaran les obres exactament l’any que ve.

Vostè ha fet qualque comentari estrany en relació a la
compra de travesses i vies. Miri, li explicaré, molt senzillament,
a veure si ens entenem i aclarim el tema. Vostè sap que la
compra de travesses i vies és un sistema que s’utilitza també
per part de la Gestió d’Infraestructura Ferroviària de l’Estat,
perquè passen dues coses, si aquesta compra de travesses i
vies, en lloc de fer-la directament l’administració que contracta,
la fa el contractista, succeeixen dues coses: primer, que
automàticament resulta un 19% més cara, el benefici industrial
que el contractista carrega; i segon, es produeixen
inevitablement retards en l’aprovisionament. Evidentment, el
contractista no fa les comandes de material fins que no té
garantida l’adjudicació del contracte i la signatura del contracte.
Per tant, si es vol desenvolupar el contracte amb temps, i a més,
en condicions econòmiques més barates, el que fa l’empresa
SFM, exactament igual que ho fa RENFE o ho fa la Gerència
d’Infraestructura Ferroviària de l’Estat és comprar travesses i
vies i posar-les a disposició del contractista, de tal manera que
l’obra surt sense el subministrament de travesses i vies. Crec
que està ben clar, estalviam temps i doblers. Ara, si vostè troba
que qualsevol altra fórmula és millor, doncs ho digui; nosaltres
consideram que aquesta és òptima per als interessos generals.

Sa Pobla-Alcúdia? Sa Pobla-Alcúdia, jo li vull recordar que
sa Pobla s’ha acabat l’any passat o fa a penes dos, sí l’any
passat crec que va ser, per tant que en aquests moments es
facin els estudis de traçat no tant de viabilitat, sinó com els
estudis previs, simplement per arribar fins a Alcúdia, em pareix
absolutament raonable, de la mateixa manera que
simultàniament que s’arriba a Manacor ja s’han encarregat els
primers estudis de viabilitat de l’alternativa des de Manacor
fins a Cala Ratjada. Jo tenc molta urgència, exactament la
mateixa que pugui tenir vostè, i no passi pena que li donarem
l’impuls a la línia de sa Pobla-Alcúdia perquè, evidentment, no
té cap sentit arribar a sa Pobla sense arrodonir fins a Alcúdia.
Per tant, farem tota la via que podrem per arribar-hi.

No sé si es queixa o s’estranya o no li agrada el fet que el
tren es faci a base de l’endeutament dels SFM, però em pareix
que és l’única fórmula possible, jo no n’imagín una altra; si
vostè ens en proposa una altra, l’estudiarem. Però l’única
fórmula possible de fer ferrocarrils i desenvolupar una xarxa
ferroviària a Mallorca és a través de l’endeutament dels SFM.
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Jo no ho sé, vostè qualque comentari, no ha fet cap pregunta,
però sí ha fet qualque comentari respecte d’això, que la veritat,
sembla estranyar-se, diu: el deute dels SFM continua creixent.
I clar que continua creixent, mentre faci ferrocarrils SFM el
deute dels SFM continuarà creixent, lògic. De totes maneres, a
mi em pareix un òptim moment, atesa la situació dels interessos
en aquests moments, perquè una empresa com SFM, amb una
voluntat de servei públic, s’endeuti, perquè és un moment
òptim, és millor ara que en qualsevol altre. Per tant, no sé si
vostè té una alternativa o simplement es limita a posar de
manifest una cosa que és òbvia, que és natural, que és lògica
i que és la manera com s’han de fer les coses.

A vostè no li surten els números en carreteres. A mi tampoc,
a mi tampoc no em surten els números, em sortirien millor si el
Sr. Álvarez Cascos acomplís els seus compromisos i finançàs
els projectes, també em sortirien molt millor. De totes maneres,
vostè diu que per acomplir les obligacions a la conselleria li fan
falta 10.000 milions de pessetes, en números rodons per a l’any
2002. Hi estic d’acord, però, tal com he explicat abans, a l’any
2002 s’adjudicaran i s’iniciaran les obres de Son Ferriol-
Montuïri per un import global de 5.500 milions de pessetes.
Això es finançarà amb un sistema alemany, és a dir, a pagar al
contractista en acabar l’obra i de manera finançada, amb un
finançament que també ha d’aportar el contractista, i d’aquesta
manera estarem acomplint, sobradament, no sobradament, sinó
en la seva justesa, els compromisos que tenim d’execució
d’aquests 10.000 milions de pessetes, en números grossos, que
signifiquen les inversions que ha de fer la conselleria arreu de
les tres illes.

Diu que a ordenació del territori no hay nada. Bé, el que hi
ha a ordenació del territori és la continuïtat dels projectes que
tenim i l’obertura d’una línia, crec que prou interessant, en
matèria de cartografia.

Vostè opina que SITIBSA hauria de prestar gratis els seus
serveis. Bé, és una opció, és una opció més socialitzant, més
progressista, tal vegada, més esquerrana, potser, no ho sé; però
en qualsevol cas, el que crec que hem de fer és optimitzar els
costs i tenir en compte que el desenvolupament de sistemes
cartogràfics avui en dia és tecnologia, és alta tecnologia que
molt ràpidament queda obsoleta, que es necessita un nivell de
renovació del material informàtic i infogràfic molt important, i
que, per tant, que molts d’aquests productes són d’interès
comercial per a professionals, per a sectors de població que
manegen la cartografia dins la seva feina quotidiana, i per tant
no pareix lògic que hi hagi una subvenció pública a uns
aprofitaments estrictament privats d’uns productes que surten,
moltes vegades més, com a conseqüència d’haver de fer la feina
global a uns preus molt més raonables, que les elaboracions
cartogràfiques ad hoc que, en definitiva, no creen una base de
dades. En aquest sentit, em pareix que la fórmula elegida que,
no vull cap, és evident, no la vaig elegir jo, és una fórmula que
jo vaig heretar i que accept i que assumesc, em pareix molt
adequada, sempre i que SITIBSA no perdi aquesta vocació de
servei públic, especialment en les seves relacions amb les
administracions, especialment quan ofereix productes per posar
a l’abast de cara a desenvolupar projectes d’interès general i de
servei públic. Però que hi hagi una fórmula que li permeti entrar

al mercat i li permeti oferir un producte competitiu que li permeti
la finançació, em pareix una fórmula bastant adequada.

Quant a transport marítim; bé, jo, efectivament, la partida de
subvenció al trànsit marítim és una partida oberta. Vostè sap
que això és una tècnica que de qualque manera, des de la
Conselleria d’Hisenda, ens recomanen, sobretot tenint en
compte que no sabem exactament quina és la quantia de les
subvencions a les quals s’ha arribat i, sobretot, la Conselleria
d’Hisenda no sap com i quan arribaran les ajudes promeses o
esperades pel mai complert REB, Llei del règim especial de les
Illes Balears; per tant, tenim una partida oberta, la Conselleria
d’Hisenda té el compromís d’anar-la dotant i té l’esperança, tal
vegada és una esperança excessivament ilAlusòria, que la Llei
del règim especial de les Illes Balears qualque dia sigui una
realitat.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica? El Sr. José María González Ortea, té la
paraula.

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, porque algunas
cosas sí me las ha aclarado el conseller, la oficina que va a
montar en Eivissa, patrimonio de la humanidad. En vivienda me
aclara un poco la partida 7, lo que no me ha aclarado para nada
es el tema del IBAVI; esto le agradecería que ahora que tiene la
oportunidad me lo aclarara.

Respecto a transportes, también me ha aclarado; lo
agradezco, que van a hacer la línea Inca-Manacor, y que
además van a insistir con las traviesas y vías, porque esto,
efectivamente, han descubierto ustedes, en esto como en
materia de carreteras, han descubierto ustedes la pólvora. Es
decir que es más caro comprarle las traviesas o las vías a un
contratista que haga la obra que comprarlas directamente la
administración; efectivamente, es decir, por eso la
administración puede empezar a comprar ladrillos y cemento y
asfalto, etc., porque con esta teoría suya se evitan los retrasos
y se consigue, efectivamente, abaratar mucho los costes. Es un
invento que hay que agradecer al gobierno, como dicen, de
progreso; efectivamente, es un buen invento y les felicito, es
algo que no se nos había ocurrido porque realmente es
fantástico.

En cuanto a los ferrocarriles, me dice usted que se siguen
endeudando porque mientras hagan ferrocarriles tienen que
endeudarse. Y ¿qué ferrocarriles han hecho, Sr. Quetglas? El
problema es que no han hecho ferrocarriles, mi problema no es
que se endeuden porque hagan ferrocarriles, es que no los
hacen, es que no han hecho ni un metro de vía, ni un metro de
vía. Por consiguiente, no me hable usted de endeudamientos
mientras se hagan ferrocarriles porque el problema, insisto, es
que no se hacen.
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En cuanto a carreteras, dice usted que, claro, no tendría que
endeudarse si el Sr. Cascos, o sea, efectivamente, por cierto, yo
llevaba razón, efectivamente, no salen los números de
carreteras; ustedes nos plantan aquí un presupuesto, dice que
van a cumplir una ley que, por cierto, todavía no se ha acabado
de aprobar, pero esta a punto, y ya en el presupuesto
incumplen lo que dicen en la ley de transferencia; pero eso sí,
la culpa, por supuesto, la tiene el Sr. Cascos, que no cumple
sus compromisos. Mire, aquí el que no ha cumplido sus
compromisos es el Gobierno de la comunidad, porque hay un
convenio firmado que compromete a dos administraciones, y de
momento la que no ha cumplido es la administración de aquí;
que le recuerdo que no ha mandado ni un solo proyecto en dos
años y medio, no volvamos a insistir en este asunto. Pero bien,
me aclara usted que van a hacer el Son Ferriol-Montuïri por el
sistema alemán. Conforme, enterado.

Y finalmente, en cuanto a la empresa SITIBSA, me dice
usted que, hombre, que le parece que, claro, no es justo que no
cobre por sus servicios porque se permite a un
aprovechamiento privado de una cosa pública, de una
actividad pública. Usted ha dicho que la empresa SITIBSA va
a cobrar a los consells y a los ayuntamientos y a las otras
administraciones, eso no es un aprovechamiento privado, es un
aprovechamiento público. Y de eso, por supuesto, es de lo que
me quejo y me parece, sinceramente, y me sigue pareciendo
poco razonable. Pero, naturalmente, ustedes verán.

Le agradecería y, finalmente, con esto acabo, Sr. Presidente,
que de todas maneras me aclarara un poco más esto que le pido
de la actividad futura del IBAVI, la actividad durante el 2002 del
IBAVI en materia de construcción de viviendas sociales de las
diversas categorías, del IBAVI y de la Dirección General de
Vivienda.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González i Ortea. Sr. Conseller, té la paraula per
al torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Sí, li aclaresc el tema de l’estat dels
habitatges en promoció de l’IBAVI. En aquests moments, del
gruix que estan en diverses fases de promoció, 450 són del
règim especial en lloguer; 250 en règim autonòmic i 1.300 en
règim general.

Jo, després dels seus comentaris sobre SFM, crec que el
millor que pot passar en aquest país és que a vostè no el facin
mai gerent de SFM, perquè a sobre ens duria molt més a la
ruïna. Vostè està disposat a pagar un 20% més per les travesses
i les vies i a més que els projectes es dilatin molt més. Diu:
quins projectes han fet vostès, aquest Govern, amb SFM?
Home, acabar un projecte, acabar una obra d’Inca a sa Pobla
que vostès inauguraren, quan per allà no podia passar un tren
encara. Varen haver de posar les vies, fer la inauguració i

després retirar les vies per tornar a fer l’obra, perquè, a més de
poder-la inaugurar, poguessin passar passatgers. Si pareix poc,
el 20% estava fet d’Inca a sa Pobla quan vostès l’inauguraren
i amb menys d’un any aquest Govern va acabar aquest traçat.
Per tant, no digui vostè que no s’ha fet cap via, se n’han fetes
i s’està fent i ja està en marxa, el projecte està en subhasta, ja li
he dit, d’Inca a Manacor. Crec que en el tema ferroviari s’està
fent molta i molt bona feina.

I la qüestió de SITIBSA, miri, és a dir, és que avui la
cartografia, les administracions l’han de comprar també, l’han
de comprar. I per tant, el que nosaltres, el que SITIBSA vol fer
és una discriminació de preus, distinta al públic i a les
administracions, com és lògic. Per tant, desenvolupar una
vocació de servei públic, però garantir al mateix temps el
manteniment d’un adequat nivell de qualitat cartogràfica que
s’ofereix al públic i que s’ofereix a les administracions. I això és
tot, vull dir, no es tracta, aquí no, vostè, com pot imaginar i
supòs que reconeix i sap, no hi ha darrera això cap tipus
d’operació especulativa rara per part del Govern. El Govern no
guanyarà doblers amb aquesta història, però sí, simplement, el
que volem mantenir és la viabilitat d’una cartografia a nivell que
és cara, que necessita constants inversions i constants
renovacions per mantenir-se al seu nivell.

Crec que això és tot, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d’aquesta
compareixença, només ens queda agrair la presència de
l’Honorable Conseller i dels alts càrrecs que l’han acompanyat,
i també agrair la colAlaboració dels senyors diputats.

S’ha acabat l’ordre del Dia, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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