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EL SR. PRESIDENT:

Si ens anem ubicant, podrem començar aviat aquesta sessió
d'avui. Per favor.

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem 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 2003. En primer lloc, hauríem
d'anotar si es produeixen substitucions. Ho volen indicar a la
mesa, per favor?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, Josep Portella substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució del Sr. Pere Palau.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó en substitució d'Antoni Marí i Calbet.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Lluïsa Dubon substitueix Fèlix Fernández.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur en substitució de Tirs Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. De Tirs Pons? És correcte?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. D'acord.

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 2003.

Passam ja a la compareixença del dia d'avui de l'Hble. Sr.
Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, Sr.
Francesc Quetglas i Rosanes, per tal d'explicar els pressuposts
de la seva conselleria. Per informar sobre aquests pressuposts,
té la paraula l'Hble. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, que ve acompanyat dels següents alts càrrecs de
la conselleria: Francisco Javier Nieto, secretari general tècnic;
Jaume Carbonero Malberti, director general d'Arquitectura i
Habitatge; Joaquín Rodríguez, director general de Transports;
Manuel Cabellos Barreiro, director general d'Ordenació del
Territori; Teresa García Alba, gerent de l'IBAVI; José Antonio

Santos Hierro, gerent d'SFM; Joan Antoni Lleuger, gerent de
CITTIBSA; i Joan Cifre Díaz Hoyuelos, cap del Departament
d'Obres Públiques.

Té la paraula, per tant, per informar dels pressuposts, l'Hble.
Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Francesc Quetglas.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Comparesc davant aquesta comissió per segona
vegada per presentar els pressuposts de la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, que són fonamentalment, per
fer dues pinzellades de caràcter general, uns pressuposts
presidits per la idea de la consolidació i de la continuïtat en
relació amb els programes operatius d'aquesta conselleria. Hi ha
hagut canvis, canvis importants, el més important és
naturalment la minva pressupostària produïda per la
transferència de carreteres als consells insulars, que fa realment
incomparables les xifres dels pressuposts de l'any 2003 en
relació amb els pressuposts de l'any 2002.

Les prioritats que des de l'equip de la conselleria hem volgut
donar a aquest pressupost són, en primer lloc, l'equilibri social,
que es manifesta en dos programes importants que tenen una
clara vocació en aquest sentit, que són el programa d'Habitatge
i el programa de Transports; en segon lloc, contribuir a la
sostenibilitat ambiental i territorial que es reflecteix molt
clarament en els programes de Transports, també, i d'Ordenació
del Territori; en tercer lloc, el compliment d'obligacions
adquirides de manera molt especial en matèria de carreteres, on
hi ha obligacions derivades de la llei de transferència que fan
que encara l'administració de la comunitat autònoma hagi de
preveure partides amb aquesta finalitat; i finalment, dos
programes que jo titularia sobre la rúbrica de qualitatius i
culturals, que són per un costat el programa d'Arquitectura, el
programa de recuperació i de rehabilitació del patrimoni, i el
programa de Cartografia encaminat a dotar la nostra comunitat
autònoma d'un instrument essencial per a operadors tan públics
com privats, per a institucions, ajuntaments, consells insulars,
per a elaboració de la cartografia necessària per prendre
correctament les decisions en matèria territorial i moltes altres.

És un pressupost amb un total de 58,35 milions d'euros, que
significa una minva, com hem dit abans, del 40% en relació amb
el pressupost de l'any 2002, dels quals 7,64 milions, és a dir una
quantitat realment petita, correspon als capítols 1 i 2, que si em
permeten els passarem per damunt, a no ser que vostès,
evidentment, vulguin alguns aclariments sobre els temes de
personal i despeses generals, però que no tenen absolutament
cap transcendència.

L'important, al meu judici, és analitzar el 50,71 milions
d'euros restants que es divideixen entre els capítols 3 i 7 i que
a continuació, si em permeten, en faré una breu pinzellada de
cadascun.
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Hem de destacar que d'aquest pressupost el 75% es dedica
a la inversió, un 46% a través d'inversions indirectes,
efectuades a través de les empreses públiques o a través també
d'empreses privades o famílies i institucions sense fi de lucre,
és a dir capítol 7; i un 29% s'executa directament a través
d'inversions directes, a través del capítol 6.

Per ordre d'importància numèrica, del que representen
aquests capítols, del 3 al 7, dels distints programes que
conformen els pressuposts, començarem pel programa de
Transport terrestre, dotat amb 12.200.000 euros. Aquesta
quantitat, en qualsevol cas, té un fort component de les
transferències que des de la Direcció General de Transports
s'efectuen fonamentalment a l'operador ferroviari, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, amb un total de 6,3 milions d'euros,
pràcticament, dels quals 4.216.000 són transferències a SFM en
concepte de transferències corrents, per a funcionament, i
2.071.000 per transferències de capital, per fer front
fonamentalment al pagament dels deutes dels crèdits d'SFM per
fer front a les seves inversions.

A part d'aquests dos conceptes que formen, evidentment,
una part gruixuda, la meitat, pràcticament, del pressupost de
transports, la resta es dedica de manera pràcticament global al
desenvolupament del Pla de transports. 2 milions d'euros
dedicats a la subvenció directa d'expedicions de transport
terrestre especialment a aquells de trànsit feble que inclouen
naturalment algunes de les línies renovades, de les noves línies
que amb motiu de l'aplicació del Pla de transport es fan ja, al
llarg de la geografia, increment d'expedicions i subvenció a les
expedicions de trànsit feble; 1,5 milions d'euros destinats a
inversions directes en matèria d'infraestructures,
infraestructures naturalment sempre lligades al Pla de
transports, parlam aquí des d'estacions intermodals,
marquesines, informació, pals informatius, parades,
condicionament de parades, etcètera; i 1,3 milions d'euros
destinats a subvencionar per via de transferències de capital les
empreses privades per a renovació de flota.

Hi ha altres accions, ja amb un pressupost menor, destinat
sobretot a campanyes de conscienciació i informació en relació
amb l'esquema i amb el sistema de transports públics.

El segon dels grans programes, per ordre d'importància, ja
dic, numèrica, entre els capítols 4 i 7, és el de carreteres, dotat,
en números rodons, amb 12 milions d'euros. Aquest és un
programa que té com a finalitat, naturalment, per un costat, a les
obligacions derivades de la Llei de transferència de carreteres
als consells insulars, també fer front als pagaments
d'expropiacions antigues i de liquidacions d'obres que resulten
anteriors a la transferència i que ha d'assumir el Govern de la
comunitat autònoma i, per suposat, també per fer front a un
capítol important que són les expropiacions derivades de
l'aplicació del conveni de carreteres que, tal com està establert
al mateix conveni, és a la comunitat autònoma a qui correspon
fer-hi front.

El tercer dels grans programes, estic comprimint la
informació, perquè m'han demanat brevetat en ares a l'etern
problema dels avions, el tercer programa és el d'Habitatge, dotat

amb 10.010.000 euros. Es tracta fonamentalment de dotar
pressupostàriament el Pla d'accés a l'habitatge, fonamentalment
el pla autonòmic, les mesures complementàries al pla estatal,
simplement per donar als senyors diput ats i a les senyores
diputades una idea de l'esforç d'aquesta comunitat autònoma
en matèria de política d'habitatge, direm que d'aquests 9.350.000
euros que figuren al pressupost, 1.275 provenen del Pla estatal
d'habitatge, i 8.075 són els fons propis que la comunitat
autònoma aporta al Pla estatal d'habitatge, per un costat, i al
desenvolupament del pla autonòmic que, com vostès
recordaran, fa èmfasi sobretot en matèries com les de
rehabilitació, tan rehabilitació per a habitatge propi com per a
les empreses que s'hi dediquen, ajut per a accés de l'habitatge
als joves, impuls i subvenció als lloguer, dotar també d'ajuts a
l'aporta al mercat d'habitatges de segona mà i estimular també
i facilitar subvencions als promotors que promoguin habitatges
amb destinació de lloguer.

El quart programa, per ordre d'importància, és el d'Ordenació
del territori, amb 9.642.000 euros, és un programa que ve
condicionat d'una manera molt important per la quantitat que es
destina a fer front als pagaments derivats del Pla Mirall,
7.260.000 euros es destinen a amortitzar els crèdits, per un
costat, del Pla Mirall gestionat a través de consorcis, 6.573.000,
i 687.000 euros per finançar les obres del Pla Mirall que
s'efectuen directament pels ajuntaments fora de consorcis. De
la resta, 2.060.000 euros es destinen al planejament local i a la
subvenció als consells insulars en matèria de plans territorials
insulars; 390.000 euros destinats a les indemnitzacions a les
quals el Govern de la comunitat autònoma ha de fer front amb
motiu especialment de desclassificacions; i 580.000 euros
dedicats a estudis, a implantació de sistemes informàtics i
cartogràfic com un visor sobre el qual es treballa per tenir accés
informàtic al fons cartogràfic que elabora la direcció general, el
mapa de sòl classificat, l'escanejat de l'arxiu d'urbanisme,
estudis, dictàmens, també està dins els projectes de la direcció
general efectuar una delimitació de les àrees naturals d'especial
interès en base digital i amb una precisió molt més gran de la
que tenim fins ara, etc.

Després tenim ja programes quantitativament molt menys
importants, encara que la seva importància qualitativa és fora
de dubte, com és el programa de cartografia, un programa que
s'efectua a través de l'empresa pública CITTIBSA, dotat amb
1.560.000 euros i que té fonamentalment com a objectiu fer les
transferències tant de funcionament, 430.000 euros, com de
capital per a inversions, 630.000, destinats a l'empresa
CITTIBSA i ara, quan exposem aquesta empresa, exposarem els
plans que té per fer amb aquests doblers que se li passen per
part de la comunitat autònoma. 

I, per últim, el programa de la Secretaria General Tècnica,
que a pesar que té una dotació que crida l'atenció per la seva
importància, 1.250.000 euros, hem de dir que aquí estan
pressupostades les anualitats corresponents al Pla 10 d'obres
de travesseres urbanes que es menja 1.199.000 euros d'aquest
1.250.000, la resta són per despeses d'inversions de caràcter
fonamentalment informàtic per al funcionament de la
conselleria.
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Pel que fa a les empreses públiques, tenim en primer lloc
l'IBAVI; que té un pressupost total de 90 milions d'euros, dels
quals 52.861.000 es dediquen a inversió per desenvolupar els
programes de construcció i edificació d'habitatges. En relació
amb aquest tema, continuen els ambiciosos programes de
l'IBAVI per a construcció d'habitatges, tenc aquí algunes xifres
ilAlustratives en relació a això -almenys les tenia. L'IBAVI -
gràcies- durant el 2003 acabarà 748 pisos de protecció oficial
d'edificació directa, repartits en 23 promocions i es continuaran
i s'iniciaran obres per a la construcció de 1.357 pisos distribuïts
en altres 26 promocions. Això, a més de dur endavant els
programes de rehabilitació entre els quals destaca de manera
molt especial el pla de rehabilitació del Polígon de Llevant de
Palma.

Pel que fa a Serveis Ferroviaris de Mallorca, aquesta
empresa compta amb un pressupost total de 65.462.000 euros,
dels quals en destinarà 51 a inversions directes. Dins aquests
projectes d'inversió es destaca, en primer lloc, el corredor a la
Universitat, és a dir el nou traçat ferroviari Palma-Universitat,
del qual s'acabarà el projecte i esperam ja poder iniciar les obres
amb una anualitat petita durant l'any 2003. A continuació el
corredor sa Pobla-Alcúdia, que també tendrà el projecte i
esperam que també es puguin iniciar les obres amb una petita
anualitat, i el corredor de Manacor-Cala Rajada, del qual no
esperam encara poder iniciar les obres, però sí ja tenir enllestit
el projecte al llarg de l'any 2003. Continuen les obres i per tant
l'anualitat corresponent del ferrocarril d'Inca a Manacor, que les
obres ja estan molt avançades, amb les seves obres
complementàries, com és la recuperació d'estacions, la
construcció d'abaixadors, el tancament, els passos, els camins
accessoris, etc.; continua el pla de supressió, rehabilitació de
passos a nivell, d'automatització dels passos a nivell, un
programa de seguretat dotat amb 1.442.000 euros; i un programa
de serveis, entre els quals hi ha l'adquisició de material mòbil,
la rehabilitació integral d'estacions, etc., per 11.700.000 euros.

En conjunt, incloent-hi el que són inversions també en
diversificació, amb estudis de nous corredors, incloent-hi la
possibilitat d'estudis en aquest nivell, de moment, d'implantació
de sistemes ferroviaris o tramviaris a les illes de Menorca i
Eivissa, i una dotació per a assistències tècniques de manera
especial per al seguiment d'aquest pla d'inversions, les
direccions de les obres, els controls de qualitat, etc. Això
conforma el conjunt d'inversions previstes per SFM que han
vist i veuran incrementat, ja han vist incrementades les seves
freqüències al llarg d'aquest any, que han patit alguns
problemes derivats de les obres fonamentalment de
rehabilitació sencera de la via entre Palma i Inca i les obres de
tancament del corredor en compliment del programa previst de
seguretat.

No em vull allargar més, amb el permís del Sr. President
donaria per conclosa aquesta intervenció i em sotmet a les
preguntes que supòs que seran el que els diputats esperen amb
més interès.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Finalitzada aquesta exposició,
es podria produir, si així ho demanen els grups parlamentaris,
una suspensió per un temps. Demanaria si ho volen fer o si
podem continuar.

Podem continuar, idò, la comissió sense suspendre.

Per tant , passaríem ara al torn de preguntes o observacions
per part dels diferents grups parlamentaris, en aquest cas de
menor a major. I així donarem la paraula al representant del Grup
Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no podia ser
d'altra manera, agrair al conseller la seva compareixença i dels
membres del seu equip, felicitar-lo per la brevetat de la seva
exposició, quasi no hem tengut temps de sentir l'explicació del
que farà en un any tan important com l'any que ve una
conselleria tan important com la seva.

Per donar-li la possibilitat que expliqui a tots els ciutadans
o que quedi reflectit davant els mitjans de comunicació i al
Diari de Sessions, nosaltres voldríem que aprofundís en
determinats temes que pensam que són molt importants per als
ciutadans d'aquestes illes.

Ha parlat d'un programa de carreteres dins una conselleria
que ha aplicat la transferència en matèria de carreteres amb un
total de 12 milions d'euros, aproximadament. M'agradaria saber
si el Govern té previst, amb aquest pressupost, dur endavant
qualque tipus de carretera de les que tenia previstes, i si té
prevists projectes o execucions d'aquestes carreteres per a
aquesta legislatura, i si en té de prevists, com està la seva
planificació.

He volgut sentir, en matèria de carreteres, que ha parlat del
tema d'expropiacions, voldria veure si ens podria aprofundir
sobre aquest tema.

En matèria tant del programa d'habitatge com de les
inversions que té previstes l'IBAVI, creim que un dels
problemes fonamentals que tenen els ciutadans d'aquestes illes
és la manca d'habitatge, problema que pensam que és difícil de
resoldre, la disjuntiva entre poc sòl i habitatge econòmic o
habitatge a un preu raonable, perquè clar a altres llocs on el sòl,
ancha es Castilla, diuen, altres llocs que tenen molt més sòl
que nosaltres i que no tenen la necessitat de protecció del
territori que tenim nosaltres, poden usar altres sistemes que,
evidentment, no podem usar en aquestes illes per abaratir
aquest sòl, si té previstes actuacions en aquest sentit.

Ens agradaria que ens pogués ampliar un poc més els ajuts
per a joves. Ens agradaria saber si amb aquests programes de
què ha parlat de nous habitatges, supòs que de promoció
pública, però de promoció privada, participació de promotors
privats en execució de nous habitatges per aconseguir posar
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habitatges sobretot per als joves a preus raonables en el
mercat.

Si no he sentit malament, i m'haurà de perdonar el conseller,
però és que l'exposició ha estat tan breu que per ventura m'he
perdut la meitat de les explicacions, si és així deman disculpes
i li demanaria a veure si pot aprofundir un poc més, però he vist
que tenien previst fer 1.357 nous habitatges l'any que ve, a
veure si aquesta inversió està prevista per a aquest nombre
d'habitatges, i quins programes o propostes té en matèria de
rehabilitació d'habitatge, rehabilitació que, a unes illes com les
nostres on el sòl o el territori és un dels elements a protegir, és
un dels valors a potenciar, la rehabilitació seria, per ventura, la
solució per aconseguir bons habitatges.

I, en darrer lloc, m'agradaria saber si en matèria de
cartografia té previst que als CITTIBSA hi entrin els consells,
ja li vaig demanar l'any passat, de Mallorca i de Menorca,
perquè crec, sobretot en el cas de Menorca, que existint, com
existeix un consorci que s'encarrega del tema d'informàtica a tot
Menorca o un consorci a Mallorca, que estan, a Mallorca, tots
els ajuntaments menys, crec que en aquest moment Calvià i
Palma, a veure si té previst qualque tipus d'acord, no fos cosa
que els ajuntaments vagin en el tema de cartografia per un
costat, i el Govern vagi per un altre, i no es puguin sumar
aquests esforços o hi hagi una dispersió d'esforços de les
distintes administracions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per contestar i per un termini de
deu minuts, té la paraula el conseller d'Obres Públiques.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Nadal.
Crec que algunes de les coses que vostè m'ha plantejat serà
millor i ho faran, en qualsevol cas, amb molta més solvència que
jo mateix, alguns dels directors que m'acompanyen.

En relació al programa de carreteres que vostè em demanava
quines són les obres previstes, les execucions, l'estat de la
planificació i el tema de les expropiacions. Bé, evidentment, he
deixat de dir una cosa que crec que és important i que ara diré,
és veritat que en aquests moments sobre el desenvolupament
dels projectes i dels programes de carreteres tenim una
incertesa a l'horitzó, que és una incertesa que ens colAloca en
una situació no fàcil a l'hora de fer el pressupost, li reconec
fàcilment, i és que tenim la gran incògnita sobre quin serà el
comportament en relació amb l'execució i l'aplicació del conveni
de carreteres per part de l'Administració General d'Estat, perquè
bé, fins ara les excuses oficials que se'ns donaven per no
aplicar el conveni era que nosaltres ens negàvem a fer les
autopistes previstes al propi conveni, i ara les pegues sorgeixen
fins i tot a aquelles obres que no tenen res d'autopistes en les
quals es posa en dubte posar en marxa equipaments que avui
a carreteres urbanes i periurbanes són constants, són normals,

finançats pel Ministeri de Foment arreu de tot el país i que aquí
es posen en tela de judici, em referesc als carrils bici i a aquest
tipus d'additaments de la ronda de Ciutadella que, en aquests
moments, és la nova excusa per no finançar l'obra que va ser
remesa amb tota la bona fe i pensant que no tendria cap
problema.

Per tant, aquesta incògnita sobre aquest comportament que
jo no dubtaria a qualificar d'arbitrari per part del Ministeri de
Foment en relació amb l'aplicació del conveni ens colAloca en
una situació una mica expectant. Per tant, allò que nosaltres
tenim previst fer és donar capacitat, perquè la té, perquè
estatutàriament la tendria com a operador de transport i per això
s'ha incrementat la quantitat que s'autoritza al projecte de
pressupost, d'aval, per part del Govern de la comunitat
autònoma, l'empresa SFM, perquè eventualment pugui fer front,
per vies extrapressupostàries, al finançament de les obres que
alternativament el Govern s'hauria de veure obligat a fer si
efectivament continua l'actitud d'obstrucció per part del Govern
de l'Estat en relació amb l'aplicació del conveni de carreteres.

I això fa que tot el pressupost estigui una mica enlaire en
relació amb aquest tema. Nosaltres tenim l'obligació de
pressupostar les nostres obligacions, i les nostres obligacions
són en relació amb el convenim, el pagament de les
expropiacions, per tant en relació amb les obres de conveni
s'han pressupostat les quantitats necessàries per fer front,
naturalment sempre en base a una estimació, les expropiacions
no són, i molt menys el seu resultat final, una predicció
perfecte, però almenys una aproximació són aquelles quantitats
a les quals hauríem de fer front en relació amb aquestes
obligacions previstes al pressupost.

En segon lloc, hi ha una sèrie d'obres que en relació amb les
transferències de carreteres, el Govern està obligat a fer unes
inversions suplementàries per un valor de 10.000 milions de
pessetes, ara no, bé seran uns 60 milions d'euros en relació amb
la transferència feta als consells de Mallorca, Menorca i Eivissa.
Bé, això naturalment és una decisió que al meu judici, i és
evident, no depèn exclusivament de la conselleria, és una
decisió que s'ha de prendre en el si de la Conferència sectorial
de carreteres que crea la mateixa llei, que és, en definitiva, la que
ha de determinar les prioritats d'aquestes obres, n'hi ha algunes
ja posades damunt la taula, que bé, que és intenció de la
conselleria dur endavant. Vostè sap que en aquests moments
la comunitat autònoma acaba a Mallorca la primera fase del tram
de la carretera de la UIB, està prevista la segona fase d'aquesta
mateixa carretera, tenim en marxa el desdoblament d'Inca-sa
Pobla a nivell de projecte, tenim en marxa el desdoblament de
s'Arenal-Llucmajor a nivell d'avantprojecte i tenim en marxa el
desdoblament entre Palmanova-Peguera, també a nivell de
projecte. El que passa és que, lògicament, el que la lògica
indicaria és que aquestes obres haurien d'estar finançades en
relació amb el conveni, però si no és així, haurem d'arbitar
mecanismes substitutoris, per via no pressupostària,
evidentment, aquest pressupost no pots fer front a aquestes
obres. I després, li podria citar algunes de les obres que en
aplicació de l'obligació dels 10.000 milions estan plantejades
damunt la taula de la Conferència sectorial, a Menorca i Eivissa,
com són l'accés a l'Hospital de Maó, Menorca, la carretera Sant
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Rafel-Santa Eulàlia a Menorca, i  la rotonda de Sant Rafel.
Aquest és una..., perdó, a Eivissa, a Eivissa la rotonda de Sant
Rafel i Sant Rafel, Santa Eulària, com és lògic, són d’Eivissa.

Aquest és una mica el plantejament, no?, però tenim una
gran incògnita sobre el sistema de finançament, i en qualsevol
cas el nostre pressupost està aquí fet. També està fet,
lògicament, per al pagaments de les anualitats corresponents i
la liquidació de l’obra de la Universitat, de la rotonda de Santa
Ponça i de les liquidacions que romanen pendents. Per tant
tenim un pressupost que no és en absolut tancat per això que
li dic, una gran incertesa que tenim en relació a aquest tema,
però sí tenim els fons suficients per fer front a allò que són les
nostres obligacions, i fins i tot un marge de reserva que està
dipositat a través de la possibilitat d’avalar l’empresa SFM per
fer front al dèficit que ens provoqui la no aplicació del conveni
de carreteres.

Planteja un problema realment complicat en relació al paper
que està jugant l’abundància o l’escassesa de sòl en relació al
preu de l’habitatge i en relació a l’objectiu d’aconseguir
habitatges a preu taxat o de preu, en qualsevol cas, que faci
més assequible l’habitatge als ciutadans. Bé, jo crec que en
relació a aquesta qüestió no és fàcil, i jo no recomanaria, i jo no
particip d’una anàlisi simplista que moltes vegades s’està fent
del fet que el preu del sòl depèn de la seva abundància o de la
seva escassesa perquè això no és així i, a més, la història de
l’urbanisme i la realitat actual demostren que no és així. En
aquest moment, gràcies a la Llei estatal del sòl i de valoracions,
tot el sòl que no està classificat com a sòl protegit és sòl
potencialment urbanitzable; a la península, sí, efectivament;
aquí no és així gràcies a una protecció de la qual ens vàrem
dotar, afortunadament. Però així i tot això no ha significat
absolutament res en matèria de contenció del preu arreu
d’Espanya, no ha estat així, al contrari, el preu del sòl ha pujat
exactament igual, i el fet d’una llei absolutament permissiva en
relació al criteri urbanitzable de la llei no ha produït
absolutament cap pressió deflacionista del preu del sòl, i jo crec
que aquí el mercat del sòl és qualsevol cosa menys un mercat
perfecte, que diríem en termes de teoria econòmica, és un
mercat molt imperfecte, molt gravat per l’estat de
desenvolupament urbanístic, pels fluxos financers d’estalvi i
d’inversió, i d’inversió especulativa, que van i vénen d’altres
inversions alternatives a les inversions immobiliàries, i en
definitiva jo m’atreviria a aventurar una hipòtesi que
evidentment no és personal, que està avalada per molts
d’analistes econòmics que estudien el mercat de l’habitatge des
de fa molts d’anys, que no és el preu del sòl el que fa el preu de
l’habitatge, és el preu de l’habitatge el que fa el preu del sòl, és
a dir, quan l’habitatge està molt car el preu del sòl puja molt, i
això és una vella teoria econòmica: quan puja el preu de les
patates no puja la renda de l’agricultor, puja la renda del
propietari de la terra; això ja ho formularen els economistes
clàssics en el segle XVIII.

Bé, això és una mica allò que està succeint, i per tant fer una
anàlisi en termes d’escassesa, mancança, abundància de sòl és
immediatament repercutible en el seu preu és com a mínim
discutible. Aquí, nosaltres, la Conselleria d’Obres Públiques ha
fet públic darrerament l’estudi sobre sòl vacant que demostra

que en sòl urbà i urbanitzable hi ha una gran quantitat de sòl
vacant per absorbir el creixement sobradament de les
necessitats d’habitatge de la nostra població, i això no fa que
de manera automàtica aquest sòl, que a més és un sòl en la
pràctica totalitat dels casos immediatament transformable en sòl
edificable, hagi produït una tendència a la baixa dels preus; al
contrari, l’abundància de sòl hi és, però el sòl està retingut, està
retingut per raons d’expectatives de benefici, per raons
especulatives o raons per ventura de manca de rendibilitat de
destinació dels estalvis en inversions alternatives. 

Per tant no és fàcil, si no feim un bon diagnòstic i ens
emparam en un diagnòstic una mica elemental, probablement
ens equivocarem en les mesures que s’han de prendre. Per tant
jo crec que les mesures de desbloqueig de sòl tenen molt més
a veure amb, primer, canvis legislatius; jo personalment crec
que és molt important que es canviï el sistema de valoracions
del sòl que actualment existeix a la Llei del sòl i valoracions, que
llevi aquesta falAlàcia del preu de mercat com a preu
d’expropiació perquè dificulta molt les operacions de canvi de
sistema de gestió, de compensació o de cooperació a sistema
d’expropiació perquè, evidentment, això encareix de manera
terrible i els ajuntaments que ho han intentat fer, entre d’altres
el de Palma, han sofert en les seves carns aquest tipus de
valoració, i per tant això és un canvi que s’ha de produir i és jo
diria una condició sine qua non; després, lògicament, arbitrar
els sistemes que permetin la posada a disposició del sòl
provinent dels aprofitaments en els ajuntaments amb destinació
a habitatges de protecció oficial. En aquests moments li puc
posar un exemple: l’Institut Balear de l’Habitatge, la seva
limitació per incrementar les seves possibilitats d’expansió i de
construcció de més habitatges, en aquests moments
afortunadament no són limitacions financeres, la limitació és la
disponibilitat de sòl, i aquest és un problema, i és un problema
que pateix l’IBAVI com a promotor públic i pateixen els
promotors privats, que també tenen moltes dificultats perquè hi
ha molt de sòl però no està en el mercat. Classificar més sòl no
garantiria automàticament la posada en el mercat, tampoc,
d’aquest sòl. Per tant, jo crec que el que hem de fer és engreixar
els mecanismes que permetin accedir al mercat la quantitat
bastant gran de sòl vacant que tenim a la nostra comunitat.

I, efectivament, estic d’acord amb vostè i és un tema que
hem anunciat molt, aquesta posada a disposició de sòl ha de
ser tant per als promotors públics com -i de manera molt
especial- per als promotors privats, perquè els promotors
públics sols no poden fer front de cap manera a aquesta
problemàtica que efectivament és molt greu a la nostra
comunitat, i això significa doncs que nosaltres ja hem obert la
via per la via d’establiment de convenis; l’IBAVI ha posat a
disposició dels promotors alguns solars de manera pla projecte
pilot perquè siguin ells que el desenvolupin. No és fàcil, no
s’està produint amb facilitat, però insistirem i intentarem vèncer
totes les dificultats que hi ha, però en qualsevol cas el sòl que
puguem aconseguir mitjançant convenis amb els ajuntaments,
mitjançant adquisicions, mitjançant els mecanismes que preveu
la Llei del sòl, etc., evidentment hauran de ser posats a
disposició a canvi, lògicament, de limitacions en el preu o que
siguin habitatges de lloguer amb lloguer taxat, etc., etc., amb els
promotors privats.
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Hi ha algunes coses més, encara. 

EL SR. PRESIDENT:

Ha excedit bastant del temps, Sr. Conseller. Li pregaria que
anàs acabant aquesta intervenció. 

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

Bé, insistim en els programes de rehabilitació, encara que en
aquests moments alguns signes hi ha que és difícil incrementar
el nombre d’actuacions de rehabilitació, és a dir, probablement
estam a punt d’arribar al límit màxim d’operativitat. En qualsevol
cas crec que els programes de rehabilitació estan essent un èxit,
parlam d’un nivell de rehabilitació que afecta en aquests
moments a la nostra comunitat 20.000 persones, que és una
quantitat ja, és un impacte considerable.

Per últim -per anar molt ràpid- CITTIBSA. Estam en plena
disposició que els consells insulars entrin a formar part de
CITTIBSA i en qualsevol cas, en el seu defecte, i vostè d’això
té informació directa rebuda per mi mateix, que és
importantíssim..., evidentment la cartografia no és una
competència administrativa, la cartografia és una oferta d’un
servei públic que s’efectua des de qualsevol nivell
d’administració; això lògicament és així perquè és l’oferta d’un
servei, d’un producte que també poden oferir des de l’àmbit
privat. Per tant el que s’ha de fer, i en això emfasitzam i farem tot
el que sigui possible, és que l’acció de cartografia que es faci
des dels ajuntaments, des dels consorcis municipals, des dels
consells i des del Govern tengui un nivell tècnic de
compatibilitat i que es tendeixi a una especialització dels
distints nivells cartogràfics, que la cartografia urbana, humil,
lògicament descansi molt més en l’àmbit municipal, i que la
cartografia d’altre nivell de caràcter més general descansi en els
consells o en el Govern. En qualsevol cas, ja dic, no es tracta
d’una competència administrativa i el Govern està disposat a fer
l’esforç, com vostè sap perfectament, perquè aquests esforços
siguin compatibles i els sistemes informàtics s’enllacin entre
ells.

Gràcies, i perdoni, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
diputat Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentarem ser breus. Bé, vull
agrair al conseller les seves explicacions, la seva claredat. A mi
m’agradaria encara, si pot ser, aprofundir en una sèrie de temes
que segurament per la manca de temps no ha pogut explicar el
conseller. 

Compartim absolutament, com no podia ser d’altra manera,
aquesta sensació que..., no sabem per què, però que el conveni
de carreteres no s’està complint, i això és un perjudici per a tots

els ciutadans d’aquestes illes. Sempre hi ha qualcú des de
Madrid que troba una excusa per no complir les seves
obligacions i per no donar-nos, als ciutadans d’aquestes illes,
el que ens pertoca, i nosaltres des d’aquí, des d’Unió
Mallorquina, volem encoratjar el conseller perquè vagi una i mil
vegades a Madrid a reclamar el que ens pertoca i perquè es
facin les inversions en matèria de carreteres que s’han de fer, i
si en res el podem ajudar ens brindam a fer la nostra tasca de
mediadors que, en el que puguem, estam disposats a ajudar.

No he entès massa bé com l'SFM, un organisme que es
dedica a serveis ferroviaris, seria el que hauria d’avalar les
operacions. Jo entenc que si els ciutadans d’aquestes illes
tenen una manca en carret eres i que, des que s’han fet les
transferències als consells, jo crec que els tres consells amb
molta ilAlusió han iniciat l’execució de noves carreteres, però hi
ha hagut unes carreteres que es va reservar el Govern en el seu
moment, vostè ha parlat d’aquests 10.000 milions de pessetes,
60 milions d’euros, que s’havien de fer en carreteres, carreteres
que són molt importants i molt necessàries per als ciutadans
d’aquestes illes, desdoblament a Manacor, desdoblament
d’Inca a Sa Pobla, desdoblament a Peguera, desdoblament a
Llucmajor... Li digui com li digui, però carreteres més segures,
carreteres més amples que permetin arribar a aquests llocs amb
més seguretat sense que la vida dels ciutadans d’aquestes illes
perillin i amb una major fluïdesa o rapidesa, i això és una
necessitat imperiosa. Té previst enguany aquests projectes? Jo
no l’he sentit parlar del projecte de desdoblament de Manacor;
jo pensava que l’anterior conseller ens havia dit que ja hi havia
un projecte, jo pensava que aquest projecte ja havia sortit a
exposició pública. M’agradaria saber com està l’execució
d’aquestes carreteres. Cregui que per als ciutadans d’aquestes
illes és una de les seves prioritats.

En matèria de sòl, evidentment: segurament el mercat del sòl
no és un mercat perfecte, però el que està clar és que els preus
no davallen, i com menys sòl hi hagi menys davallaran, s’haurà
de cercar altre tipus d’alternatives, i la meva pregunta anava
dirigida en aquest sentit, a veure si el Govern tenia previst
qualque tipus d’incentiu, qualque tipus de mesura per intentar
facilitar als ciutadans, sobretot als joves, aquest primer
habitatge, aquest habitatge que tant necessiten, o aquest sòl
perquè els promotors, tant públics com privats, puguin fer
aquests habitatges a un preu raonable per als ciutadans, si té
previst la conselleria qualque tipus de mesures en aquest sentit.

M’ha preocupat, però bé, per ventura no és objecte d’una
compareixença en matèria de pressupost, però li he de dir que
crec que quan les administracions intervenen amb la seva
potestat i expropien jo crec que han de pagar sempre a preu de
mercat, sigui sòl, siguin carreteres, sigui el que sigui, i el que no
pot ser és el que ha vengut passant aquí durant molt de temps,
que s’expropiava per fer distintes obres públiques i no es
pagava. El que no pot ser és que avui en dia hi hagi
expropiacions de carreteres de fa més de 10 anys. Si a un
ciutadà se li ha de llevar la seva propietat privada pel que sigui,
per un fi del més raonable, fer habitatges públics, fer carreteres,
passar el tren, pel que sigui, se li ha de pagar però se li ha de
pagar el preu de mercat, i jo crec que els ciutadans d’aquestes
illes no es mereixen menys que se’ls pagui el preu de mercat.
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Vostè ha parlat del tema del 10% d’aprofitament. Clar, a mi
em fa la impressió que molts d’ajuntaments s’estimen més
percebre aquest 10% d’aprofitament en altres formes que no en
sòl, en lloc de destinar-lo a sòl per fer habitatges. Aleshores
hauríem de resoldre aquesta entelèquia; tenim una possibilitat
de tenir sòl a preus raonables amb l’aportació que fan els
promotors en el procés urbanitzador, però els ajuntaments
s’estimen més tenir doblers i poder fer altres coses amb ells, i
després no tenim sòl, però és que miracles, com en podem fer?,
si té previst qualque tipus d’actuació o miracle en aquest sentit.

Promotors privats. Evidentment nosaltres creim que el que
pugui fer l’empresa privada no ho farà millor l’administració o,
normalment, no fa mai millor l’administració. L’administració,
nosaltres, perdoni, però som lliberals i estam convençuts:
l’administració ha d’intervenir quan la iniciativa privada no
arriba, hi ha coses a les quals la iniciativa privada no arriba i per
això s’ha de menester l’administració, que ha de suplir aquestes
coses de la iniciativa privada. Crec que si els promotors privats
no estan actuant en matèria d’habitatge públic qualque cosa
deu passar, i crec que la seva conselleria i des que vostè és
conseller ha pres iniciatives molt bones, que són dignes de
l’administració, per aconseguir que els promotors privats
s’impliquin, i jo crec que aquest és el camí que hauríem de
seguir, i hauríem de garantir, de totes maneres..., jo record fa
molts d’anys que els promotors privats feien habitatges de
promoció pública però que els preus, encara que oficialment
eren preus de promoció pública, després no ho eren, no sé per
què, i hauríem de tenir control d’aquest tipus de coses.

Tema CITTIBSA. Jo sé, Sr. Conseller, que vostè, clar, no és
conseller des del principi de legislatura, la seva cartera la tenia
abans un altre conseller, però amb aquest altre conseller hi
havia hagut un compromís, havíem parlat del fet que tant el
Consell de Menorca com el Consell de Mallorca entrassin a
CITTIBSA, i jo crec que voler mantenir un control absolut
d’una empresa pública, o no voler deixar participar altres
administracions en aquesta empresa pública, pot tenir
dificultats en el futur. Jo des d’aquí, des d’Unió Mallorquina, li
demanaria que reflexionàs sobre aquest tema i que convidàs el
Consell de Menorca i el Consell de Mallorca a participar en
aquesta empresa pública ja des del començament, no només
tenir unes mateixes qualitats tècniques o directives tècniques
perquè les cartografies fossin compatibles, sinó que, donat que
hi ha part d’aquesta cartografia que l’han de fer els consorcis
o els ajuntaments, doncs que els consorcis i els ajuntaments, o
el consell, participassin en aquesta empresa de cartografia.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Per contrarèplica té la paraula per cinc
minuts el Sr. Conseller. 

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

Intentaré ser el més telegràfic possible. Gràcies per les seves
paraules i per la seva oferta d’ajut. Qualsevol ajut és bo per

desbloquejar el tema del conveni de carreteres. És veritat, no he
fet cap alAlusió al tema del desdoblament de Manacor; el tema
del desdoblament de Manacor està com segueix, entre Son
Ferriol i Montuïri: en aquests moments, bé, quan es va fer la
informació pública es va fer sobre un projecte de traçat,
lògicament, no era un projecte constructiu, es va fer el període
d’informació pública, mentrestant què s’ha fet? S’ha convertit
el projecte de traçat en un projecte de construcció, això ha durat
lògicament una sèrie de mesos, i al mateix temps s’estan fent, i
ja hi han sortit algunes llistes als diaris, com pertoca, de les
finques afectades per fer les expropiacions, per delimitar el
mapa de les expropiacions per tenir la disponibilit at dels
terrenys amb l’objectiu de, veuríem si abans que acabàs l’any,
en qualsevol cas a principis de l’any que ve, poguéssim ja
procedir a la licitació de l’obra. 

Aquest és l’estat del desdoblament de Manacor, i els altres
jo crec que sí que he fet alAlusió una mica de com estaven. El
projecte de Palmanova-Peguera està acabat, es remetrà al
ministeri perquè és el conveni que empara aquesta obra i
esperam a veure si..., no perdem l’esperança que pugui ser
correctament finançada per la via que pertoca del conveni. Inca-
Sa Pobla el projecte està en redacció. S’Arenal-Llucmajor el
projecte està en fase d’avantprojecte, i el projecte de la segona
fase fins a la Universitat està en redacció. Aquesta és la
situació. Algunes de les obres, ja li he anunciat abans, podrien
iniciar les obres el mateix any 2003; en qualsevol cas segur la de
Manacor, segur està en disposició d’estar-hi la de Palmanova-
Peguera i possiblement la d’Inca-Sa Pobla.

Habitatges per a joves. Bé, aquesta és una preocupació que
el Pla autonòmic d’habitatge, al qual, com ja li dic, dedicam més
de 8 euros per cada 9 que es dediquen al Pla d’habitatge, 1 i
busques és de l’Estat i 8 i busques són nostres, emfasitza molt
la qüestió dels joves i sobretot encaminada al tema del lloguer.
És evident que avui la situació dels joves en relació a la
mancança de patrimoni previ, algunes limitacions quant a
precarietat i falta d’estabilitat en l’ocupació probablement fan
que la resposta als habitatges per a joves no sigui
necessàriament la compravenda, sinó més preferiblement el
lloguer. En aquest sentit l’IBAVI ha començat una sèrie
d’actuacions i ha fet algunes promocions en aquest sentit que
signifiquen que són habitatges de lloguer per als joves per un
temps limitat, per un màxim de tres a cinc anys, que els joves
que comencen la seva vida independent sabem que allò és un
habitatge pont que els permeti acumular capital per pagar una
entrada d’un pis posterior i deixar, lògicament, aquell pis a un
altre jove que estigui en la mateixa situació. 

Per tant hi ha una prioritat, en el Pla autonòmic d’habitatge
hi ha una especial atenció a les subvencions als joves menors
de 35 anys amb càrregues familiars, amb pares al seu càrrec,
etc., etc., que fan que en el cas, diguéssim, en el cas màxim d’un
habitatge per a joves que tenen al seu càrrec algun fill i pares,
i accedeixin a un habitatge de l’ordre de 25 milions de pessetes,
estant al voltant del 3,5 del salari mig interprofessional com a
ingressos, tenguin un ajut que pugui arribar a ser de l’ordre del
20% del preu de l’habitatge, la qual cosa li permet no tan sols
pagar l’entrada sinó fer front a les primeres despeses i d’una
manera més còmoda a la hipoteca.
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Bé, vostè ha fet una disquisició filosòfica sobre les
expropiacions a preu de mercat o no, però jo li vull fer una
reflexió, només, i no és un tema de caràcter ideològic. És
evident que les expropiacions s’han de fer a preu just, però hem
de tenir en compte una cosa: quan les expropiacions s’executen
-estic parlant d’expropiacions per via de gestió urbanística, no
estic parlant d’expropiacions derivades d’una acció de
l’administració- el sistema de gestió urbanística per la via
d’expropiació, quan contempla el preu de mercat està introduint
les plusvàlues derivades d’una acció unilateral administrativa
de classificació, i això fins i tot baix el punt de vista
constitucional, que diu que aquestes plusvàlues són i han de
ser, lògicament, de caràcter públic perquè és una acció pública
que els hi ha donades, no poden, almanco no poden en la seva
totalitat, repercutir en el preu del sòl perquè llavors la gestió
urbanística es fa impossible, i per tant aquesta conceptuació del
preu de mercat que significa aplicar el preu de finques del
voltant que per ventura fins i tot tenen classificació urbanística
diferent, això és el que ha passat a l’Ajuntament de Palma, que
el jurat provincial d’expropiació, en aplicació de la llei, l’ha
obligat a pagar a preu de solar del voltant solar per a
equipaments, amb la qual cosa es fa pràcticament inviable una
acció urbanística important, i a més es produeix un enriquiment
que al meu judici i crec que al judici de molts d’autors, i no
necessàriament extremadament esquerranosos, significa una
apropiació indeguda d’unes plusvàlues generades per una
actuació que de cap manera no n’és responsable el propietari
del sòl. Per tant, una major justícia en aquesta qüestió és
exigible.

Estic d’acord en el tema del 10% d’aprofitament. Els
ajuntaments monetitzen i converteixen en ingressos amb massa
freqüència aquest 10% d’aprofitament. Jo constat aquest fet,
però també comprenc que els ajuntaments moltes vegades
tenen unes limitacions pressupostàries molt severes i que
lògicament el que fan és intentar tapar els seus forats i
equilibrar el seu pressupost, però efectivament això minva les
possibilitats de disposar d’un sòl que té vocació de ser sòl per
a habitatges aptes, que un sòl apte per edificar habitatges
assequibles en aquests moments ens fugi de les mans.

Participació de la iniciativa privada en els programes
d’habitatge. Home, jo crec que ja tenim els primers èxits. En
aquest moment ja podem dir que en relació al programa de l’any
2002, a tenor de les qualificacions provisionals ja atorgades i la
cartera de demandes de classificacions provisional que tenim
per a l’any 2002, cobrim amb escreix les previsions del Pla
estatal d’habitatge, amb escreix. Per tant, el primer que ja
haurem de fer abans que acabi l’any serà adreçar-nos al
Ministeri de Foment per demanar una ampliació dels objectius
per a les Illes Balears, perquè efectivament les accions
combinades de la declaració de municipis singulars,
d’incrementar la participació, l’altre dia vàrem tenir unes
jornades per estimular aquesta participació dels promotors
privats dins el programa estatal d’habitatges i dins la promoció
d’habitatges de protecció oficial, estan tenint èxit i en aquest
moment ja tenim els objectius sobradament complits, la qual
cosa efectivament ens omple de satisfacció, encara que ens
quedam curts quant a les possibilitats que tenim de fer-les totes

perquè la quota que ens assigna l’Estat és clarament insuficient
per les necessitats d’habitatge de la nostra comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té ara la paraula, en nom del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, naturalment, afegir-nos
a la felicitació i als agraïments per la presència del conseller i del
seu equip de la conselleria per les explicacions que se’ns han
donat, tant a la primera part com, crec, ja en aquesta primera
intervenció d’ampliar dades i una sèrie de precisions amb les
quals ens sentim molt còmodes respecte dels pronunciaments
que s’han fet a la contestació anterior.

Apuntant algunes preguntes i algunes consideracions al
projecte, la veritat és que pel que fa a transports estam
esperançats amb aquesta implementació del Pla de transports,
amb les inversions que s’apunten en estacions, en renovació,
en concessions, creim que certament s’està fent un esforç de
modernització de la xarxa, que estava en una situació que
realment sorprenia per caòtica, totes les marquesines, totes les
estacions d’autobusos i de transport colAlectiu, i apuntar, bé, en
el tema del tren celebrar l’esforç que s’ha fet amb les
freqüències, en tot cas fer-li una reflexió per si a Inca podríem
arribar a algun més, perquè algun ha quedat aturat a mitjan
camí, i crec que si la conselleria pogués a les hores punta arribar
a connectar Inca-Palma amb més freqüència crec que aleshores
la remodelació seria rodona; crec que valdria la pena que es fes
aquesta reflexió i aquest càlcul per veure si alguna cosa en
aquest sentit es podria fer.

Sumar-nos, en primer lloc, a la perplexitat i a la denúncia de
la situació respecte de l’Estat. Parlava ara de tren amb el règim
especial, em sembla que era l’article 10, aquell compromís tan
clar, tan inevitable, si qualcú té algun sentit de l’estat de dret,
cosa que pareix que el Sr. Rato no té, en compliment d’allò que
està publicat en els butlletins, però també -i enganx amb el
següent tema- les carreteres, la situació incomprensible en la
negociació del conveni de carreteres. Tanmateix també crec que
és important tenir tota la tasca dels projectes, no només els que
estaven previstos i s’intenten remodelar, sinó també de tots
aquells altres que es pretenen substituir, tenir-los apunt per en
qualsevol moment tenir-los previstos. Naturalment també ens
oferim amb tota la nostra tasca, jo no sé ja si per anar a Madrid
o per fer telefonades, o si per anar-hi amb pancartes i amb
tractorades, o qualsevol cosa que vostè consideri digna perquè
un país defensi els drets que té i no es deixi trepitjar
impunement, el que trobi i que vostè també orienti, evidentment
des del nostre grup li donarem tot el suport perquè creim que és
insultant l’actitud del Govern de l’Estat envers el nostre país i
aquesta situació s’ha d’arreglar.

Paradoxalment celebram que baixi aquesta part, aquest
apartat, perquè vol dir que s’ha complit un repte també i un
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compromís important, que era la transferència als consells, i
tanmateix com vostè apuntava aquesta situació és de transició,
com s’ha dit, amb aquests milions d’euros que encara ha de
gestionar la conselleria i que seria important que tots aquests
compromisos, ja s’han apuntat quins són, realment es
duguessin a terme i la xarxa de carreteres que tenim sigui
millorada. En qualsevol cas també lamentam que una part no
sigui augmentada, que és la ports i aeroports, perquè voldria dir
que teníem la transferència i també ens agradaria molt que
aquesta part del transport, a part de la competència en trànsit,
que pens que seria molt ben lligada amb la de transport, ens
aniria molt bé gestionar-la des de la comunitat autònoma.

S’ha fet ja esment a una qüestió, que és un tema que ens ha
preocupat a tots els grups durant anys, que és la gestió de les
expropiacions forçoses, dels pagaments diligents. Li demanaria
si també pot fer un esment de com ha quedat la situació després
de la transferència respecte del paquet que hi havia en
circulació, com també del conveni de carreteres o, d’aquestes
que s’estan tramitant, quines són en aquest moment els
terminis que vostès tenen plantejats per al compliment
d’expropiacions forçoses, perquè tots coincidim en què aquell
que és privat del dret realment sigui compensat en el moment
que li pertoca.

Cosa diferent, evidentment, és a quin preu s’ha de pagar.
Nosaltres compartim les precisions i els plantejaments que
se’ns han fet respecte del preu de mercat. A Mallorca, jo crec
que en general, hi ha una situació dins el mercat que per paga
hem de tenir molt present, que és quin és el preu que realment
sura, tenint present que una cosa que sembla tan justa, des
d'un punt de vista de preu de mercat, com és el tempteig i
retracte sabem quines reticències té i són bastant
incomprensibles des d'un punt de vist a d'ortodòxia mercantil de
pagar el mateix que t'ha ofert un altre, no? És un element que
ens pot fer reflexionar a tots, com per altra banda, evidentment,
la funció social de la propietat i la socialització de les
plusvàlues que inevitablement s'ha de fer. L'exemple que
nosaltres trobàrem per dir-ne un, que és públic, que és el cas
dels Canons, escripturat el 91 per 40 milions de pessetes,
hipotecat al cap de quinze dies per 500 milions de pessetes i
que una vegada que és declarat no urbanitzable, una decisió
urbanística, se'n demanen mils de milions als tribunals, no per
la propietat, senzillament pel dret urbanístic o l'expectativa que
s'hi tenia. Per tant, entrar dins aquesta dinàmica és realment
ingestionable i crea un hàbit de patrimonialitzar plusvàlues
sense haver fet els deures i les càrregues que du la gestió
urbanística. En qualsevol cas, compartir també amb tots els
intervinents la necessitat d'aplicar un preu just.

Però anem al tema d'habitatge, que és on s'ha suscitat
aquest debat i que realment nosaltres pensam que és una
política clau, l'animam a actuar amb la diligència que ha apuntat,
però, certament, encara mirant de remoure tots els obstacles
que es plantegen i que s'erigeixen per fer una política
veritablement social, veritablement d'esquerres, de sensibilitat
social en matèria d'habitatge. Creim que és fonamental garantir
el dret de l'habitatge a tota la població, això va per damunt de
moltes altres polítiques i, per tant, aquí és on ens hem de trobar
tots.

D'acord, evidentment, amb aquest arsenal de mesures que
són històriques dins el dret urbanístic europeu, evidentment
dins l'espany ol, però que tenen poca tradició, per ventura,
d'aplicació, i que són els ajuntaments els primers cridats a dur-
les a terme, per ventura s'han d'esmolar més amb la Llei del sòl,
jo crec que si es fa un esforç, per ventura també s'han
d'incentivar amb jornades de formació especial, però certament
si això no es posa en marxa serà difícil fer-ho només en
polítiques de despesa.

Coincidim amb tot allò que s’ha apuntat, l’èmfasi l’hem de
posar en la rehabilitació, evidentment sense descartar l’obra
nova i fins i tot la disposició de sòl nou amb ús específic i ús
taxat d’habitatge social, però aquesta tasca ha de ser una de les
estrelles, una de les prioritats, ja no diria de la conselleria, sinó
que diria del Govern i d’aquesta legislatura. Per tant, apuntam
que això vagi per aquí i li faria unes preguntes sobre un temes
més aviat, no del mateix relleu, però també importants en
aquests temes de rehabilitació i de la tasca patrimonial de la
Direcció General d’Habitatge per un vent, el tema de les àrees
de reconversió territorial, en concret unes àrees de reconversió
territorial que no són àrees de les DOT, com són les àrees de
reconversió integral de les ARIP, de rehabilitació integral perdó.
A veure com estan aquestes actuacions previstes dins el 2003,
però també aquesta línia que veig que apunta d’ART, que són
jo crec un dels temes pendents, no perquè sigui una de les
estrelles de les DOT, jo afegiria que del POT i quasi diria més
antiga del joc que donaven les unitats d’actuació discontínues
d’aportar plusvàlues i rendiments d’una determina zona a una
altra per fer cirurgia urbanística, veim que hi ha un interès de
part de la conselleria amb una línia d’ajudes perquè aquesta
tasca donar-li més relleu o donar-li una empenta. Ens agradaria
que precisés en quin camí i amb quins protagonistes i com és
fa comptes enfocar perquè realment té en aquests moments
molt d’interès per a tots els ajuntaments i per a tothom, dins
polítiques turístiques d’esponjaments és cabdal pensar quines
possibilitats hi ha de fer ART.

Per altra banda en el tema patrimonial, jo apuntaré una
anècdota en aquest cas no de campanari, ja li he fet una reflexió
sobre Inca, en faria més, en aquest cas en patrimoni sí que hi ha
alguns elements en marxa. Però crec que hi ha una inversió
important i li demanaria si hi ha una possibilitat en el tema de
patrimoni com és el Teatre Principal a Mallorca que crec que
valdria la pena fer-hi un esforç conjunt per la importància, les
dimensions que té aquesta obra de fer-hi una aportació dins
aquests plans de la conselleria.

Per altra banda i pegant a ordenació del territori, no sé li
demanaria una anàlisi o un petit apunt de quina situació es
troba el Pla Mirall i com quedarà resolt dins el 2003 la seva
execució. D’altres punts cabdals d’aquesta direcció general
tendrem altres moments per parlar de lleis de quotes i que des
del nostre grup tenim una certa preocupació, d’ençà que el
Govern l’ha aprovada, que no arribi a sortir en els butlletins,
però evidentment no és una política de despesa ni d’ingrés. En
aquest cas no sé si és ara que qui ho hagi d’aclarir sigui el
Govern de fins a quin punt ha complit i està en aquest
Parlament. Per tant, serem els grups els que crec que l’haurem
de treure i confiï que sigui aviat.
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Però en tot cas passarem al darrer punt, que li volia demanar
més clarificacions en el tema de cartografia. S’ha apuntat un
tema molt important com és de la compatibilitat dels productes
que es generin, però també de les línies de treball, tal vegada no
s’ha apuntat tant el tema fiscal. Per a nosaltres també és molt
important els desfasaments, bé molt tristos i que pateixen els
ajuntaments, com pateix la mateixa informació fiscal de la
situació del cadastre, és realment increïble com un país modern
es segueixi nodrint d’una informació cadastral com la que tenen
en aquests moments les Illes Balears. I demanaríem si en aquest
sentit la tasca i l’esforç que s’està fent en cartografia tendrà
alguna possibilitat de ser actualitzada a través de llicències
d’obres, des de l’activitat municipal i que tengui això també un
reflex i unes conseqüències de caràcter cadastral i per tant, de
justícia fiscal, no només de fiscalització, sinó de justícia.

Aquí crec hi vessen tot el grup de les nostres propostes i li
demanaria per tant, alguna clarificació en el punt que més hem
apuntat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per contestar té la paraula el
conseller d’Obres Públiques. 

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

Gràcies, Sr. President. Amb el seu permís faré un petit
comentari sobre algunes coses i amb el seu permís li demanaré
que siguin el director general Sr. Carbonero i el director general
Sr. Cabellos els que facin referència a les preguntes concretes.

Bé efectivament, a part d’agrair-li les coincidències i
l’encoratjament que ens transmet per dur endavant el Pla de
transports, una apunt en relació a les freqüències d’Inca. Hem
incrementat una freqüència a Inca, freqüència en hora punta i
no és que hàgim deixat trens que es quedin a mig camí, sinó
que hem llançant un trens de caràcter més curt que van a
Marratxí, que ens permetran en un futur experimentar sobre la
possibilitat que el tren d’Inca pugui anar molt més ràpid perquè
puguin fins i tot, deixar de fer algunes de les parades
intermèdies. Per tant, guanyaríem molta velocitat mitja del
viatge cap allà. En qualsevol cas amb l’increment de
freqüències, l’increment i la millora del servei no deixa de ser un
objectiu per complir constantment a mida que les
possibilitats..., més maquinària i per tant, intentar convertir allò
que jo he dit moltes vegades, aquest cercle viciós del transport
públic en un cercle virtuós. És a dir, són necessaris més
passatgers en el transport públic perquè puguem posar més
freqüències, més trens i amb més capacitat, perquè si no al final
haurem d’atendre a criteris lògics de rendibilitat, encara que no
la rendibilitat econòmica d’una empresa privada, però fins i tot
de la rendibilitat social.

Coincidesc plenament amb la denúncia que vostè fa, en
relació a l’incompliment de la Llei de Règim Especial per part del
Govern. És taxativa la Llei de Règim Especial sobre la necessitat

que el Govern de l’Estat cooperi amb el Govern de la comunitat
autònoma amb inversions ferroviàries, està establert així de clar.
Per dues vegades aquesta conselleria, d’ençà que jo som
conseller almanco dues i el meu antecessor crec que també ho
va fer, posar damunt la taula del Ministeri de Foment els
projectes d’inversió ferroviària de l'SFM i esperam encara la
resposta perquè ens diguin en què, en quin aspecte, en quin
percentatge, en quina qüestió està disposat a ajudar a les
inversions ferroviàries. Més enllà de respostes teòriques i fins
i tot, crec jo, dites en to quasi de broma, que havíem d’estudiar
la conveniència d’implantar l’alta velocitat dins les Illes Balears,
no hem rebut cap resposta seriosa i concreta. Els plans
d’inversions d'SFM estan damunt la taula del ministre des de fa
més d’un any, est an reiterats pel director general de transports
i el gerent d'SFM a les autoritats, a la direcció general de
ferrocarrils del Ministeri de Foment i continuam sense resposta,
que ha estat reiterada vàries vegades en totes les ocasiones, en
totes les visites i també en diverses cartes. El silenci és de
moment la resposta, l’única resposta pressupostària que tenim
és un pressupost, crec que són, 18 milions de pessetes, 300.000
euros que figuren en el pressupost de l’Estat com a subvenció
a l’Ajuntament de Palma, per implantació d’estudis ferroviaris.
Això ja ve produint-se any rera any des de fa tres o quatre,
l’Ajuntament de Palma naturalment ha estat incapaç de gastar-
se ni un euro d’aquests que estan constantment presents en els
pressuposts de l’Estat, enguany hi tornen ser i no sabem
exactament que és allò que l’ajuntament ha de fer ni quines són
les competències que té en matèria ferroviària, però així són les
coses.

Res més, coincidir en comentaris sobre expropiacions o
sobre la política d’habitatges em semblen redundants. Per tant,
amb el permís del Sr. President, per contestar les preguntes
concretes en relació a les Àrees de Reconversió Territorial i a
l’execució del Pla Mirall, així com les implicacions dels
programes cartogràfics en matèria fiscal i del cadastre donaria,
amb el seu permís, la paraula al Sr. Cabellos. I per contestar les
qüestions referides a les àrees de rehabilitació integrada, quins
són els projectes i com funcionen per a l’any 2003, el Sr.
Carbonero, amb el permís del Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, té la paraula el Sr. Cabellos.

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

En relació al Pla Mirall he de dir que s’ha fet un esforç per
intentar no seguir una certa tendència que tenien els
ajuntaments per allargar de manera indefinida les obres que
tenien en marxa. Se’ls ha fet un marcatge, de manera que es
complissin els terminis, evidentment s’han donat pròrrogues
quasi sempre que s’ha vist que els ajuntaments tenien voluntat
de fer obres. I podem dir en aquest moment que les obres
realment haurien d’haver estat acabades a finals de l’any 2002,
si tots els ajuntaments haguessin complit els terminis que
tenien en els projectes inicials. Podem dir que pràcticament a
desembre del 2003 estarà pràcticament conclòs el Pla Mirall. En
aquest moment hi ha de l’ordre de 35 obres en marxa, entre
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consorcis i ajuntaments i que aquestes 35 podríem dir que de
l’ordre només d’entre 10 i 15 són obres operatives, a l’ordre de
20 són projectes que estan aturats per diverses causes. Algun
d’ells perquè ni tan sols ha començat i altres perquè tenen
conflictes amb la constructora, casos allà on la constructora ha
abandonat l’obra i s’han barallat la constructora amb
l’ajuntament. Estam intentant aclarir totes aquestes
circumstàncies, però a finals de l’any 2003 estarà pràcticament
conclòs.

Quant a les Àrees de Reconversió Territorial, li he de dir que
en el pressupost hi ha una partida preparada per subvencionar
projectes de reconversió territorial. Una partida no molt alta,
300.000 euros, però per encetar com a mínim un o dos projectes
d’Àrees de Reconversió Territorial.

En el cas de la tercera qüestió, la relació entre la cartografia
i el cadastre. Hem de coincidir plenament amb l’anàlisi que ha
fet el Sr. Alorda. Realment és un poc una situació de molt de
retard el fet que el cadastre tengui encara molta cartografia
analògica, cartografia clàssica, de fotometria clàssica, no
adaptada. Que la cartografia rústica vagi per un costat i la
urbana per l’altre i moltes vegades no quadrin una amb l’altre.
En aquest sentit hem tengut nombrosos intents de fer
convenis, amb el cadastre de Madrid, fa uns dos anys jo vaig
anar a la direcció general a Madrid per intentar encetar un
cadastre i pareixia que anava per un bon camí i després es va
trencar. Però en aquest moment tenim un projecte de
colAlaboració, d’intercanvi d’ortofoto 1:5000 de totes les Balears
per en un termini de dos anys i mig fer el cadastre de rústica,
damunt ortofoto d’1:5000, en colAlaboració cadastral directe amb
la direcció general del Govern i colAlaboració cadastral amb els
ajuntaments, que tenen com sabeu un conveni d’intercanvi
d’informació alfanumèrica a 44 municipis de Mallorca,
exclusivament de Mallorca, per establir sistemes de
colAlaboració entre CITTIBSA i aquesta direcció general per
aconseguir fer els Q-unos, que són les fulles que en els
projectes es produeix l’intercanvi entre la informació del
projecte i el cadastre, fer-los com és la tendència en aquest
moment, en format digital per transferència electrònica. 

Concretament hem signat un conveni amb un ajuntament,
l’Ajuntament de Sant Llorenç per fer un prototipus d’intercanvi
entre cartografia i altres dades, no només el cadastre. És a dir,
seria un prototipus d’allò que es pretén fer amb l’empresa
CITTIBSA, un prototipus d’integració de cartografia 1:1000-
5000 com a mapa únic, en diferents nivells d’escales i vessar
damunt aquesta cartografia la totalitat o el màxim de dades
alfanumèriques que disposa l’ajuntament a nivell d’estadística,
de població, de cadastre, dades econòmiques, etcètera, de
manera que es puguin explotar via un sistema d’informació
geogràfica. Pensam que aquest prototipus després ens servirà
per oferir i per presentar a altres ajuntaments com a sistema
exemplar diguem d’unificació de dades. Allò que se’n diu DUT,
Dada Única Territorial, que cada element físic de l’espai
contengui totes les dades de forma, de valor i d’utilitat d’aquest
element físic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cabellos. El Sr. Carbonero té la paraula. 

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ARQUITECTURA I
HABITATGE (Jaume Carbonero i Malbertí):

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, en relació a les Àrees de
Rehabilitació Integrades s’ha produït un canvi també en la
mateixa línia de com explicava el conseller en relació a la
concepció que havien de ser Àrees de Rehabilitació Integral
perquè abans del 2000, s’entenia per part del ministeri que eren
objecte d’aquesta declaració bàsica o exclusivament àrees de
nuclis històrics, centres històrics o pobles i no tant, de manera
directament impossible àrees degradades de la perifèria de
ciutats grans o mitjanes. En concret enguany en relació a
aquesta segona possibilitat hem aconseguit la declaració
d’Àrea de Rehabilitació Integral del Polígon de Llevant de
Palma i la urbanització de Galatzó de Calvià, que representen
dos exemples d’allò que fins no fa molt era impossible que es
declarés com a àrea. 

A la vegada també s’ha tramitat i s’ha aprovat la declaració
d’Àrea de Rehabilitació Integral del centre històric de Sineu i
estan en tràmits els d’Eivissa, d’Alt Vila, La Marina, Sa Penya
i Sant Lluís. Amb la qual cosa tenim que a l’illa de Menorca tots
els municipis, llevat de dos, tenen declarat una part important
dels centres històrics com a Àrea de Rehabilitació Integrada. A
Mallorca tenim un percentatge alt de municipis que ho han
solAlicitat i ho han tramitat. I Eivissa està en tràmit, ja dic, la part
més important, més valuosa des d’un punt de vista patrimonial
i també la més degradada que és la part declarada com a
patrimoni de la humanitat de la zona del centre històric
d’Eivissa.

En qualsevol cas en la mateixa línia d’allò que ja ha explicat
el conseller, nosaltres per enguany teníem assignat una quota
de 300 objectius dins àrees i a 10 d’octubre d’enguany en tenim
322 ja qualificats. Per tant, a final d’any no doblarem, però quasi
bé doblarem la quota assignat pel Ministeri.

Pel que fa referència a les possibles ajudes a la recuperació
del patrimoni del Teatre Principal de Palma, doncs és un tema
recurrent, és un tema que n’hem parlat en diferents ocasions. Jo
pens que és un exemple clar d’allò que hauria de ser
subvencionat per part de l’1% cultural del Ministeri de Foment.
És a dir, l’1% cultural del Ministeri de Foment té un programa
específic de teatres i dins aquest programa específic s’han
rehabilitat teatres a la nostra comunitat autònoma d’un gran
valor patrimonial, fins i tot, arquitectures molt assenyades com
és el Teatre de Maó, amb participació també de la comunitat
autònoma i del Consell Insular de Menorca. Com és per exemple
el Teatre d’Inca que és l’única obra que ha acceptat finançar el
ministeri, a través de l’1% cultural d’ençà que nosaltres estam
en el Govern. El Teatre d’Inca que entre altres coses encara no
ha presentat el projecte, que jo sàpiga, per tant, no ha pogut
començar el seu finançament o la seva execució. En qualsevol
cas nosaltres estam ben disposats a tornar insistir en el
subdirector general d’arquitectura del Ministeri de Foment, ja
ho hem fet en repetides ocasions, amb avantprojectes
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específics de teatres perquè pugui entrar aquest tema i la porta
és oberta que en la mesura de les nostres poques possibilitats,
perquè les nostres possibilitats, allò que eren pla 10 i ara són
pla 5, doncs podem ajudar, però amb una envergadura com
aquesta, però colAlaborar amb el finançament, sempre i quan
també les altres administracions s’hi impliquin.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Torn de rèplica per un temps
de 5 minuts té la paraula el Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sobraran. Gràcies, Sr. President. Només per apuntar que
evidentment ja li he dit que celebràvem l’increment de
freqüències del tren, però evidentment des d’Inca sempre es
veurà que hi ha Marratxí enmig del camí, això fins i tot quan
arribi a Cala Ratjada per ventura. Per tant, jo només li apunt que
puguin fer aquesta reflexió, crec que les hores i els moments
que es va a Marratxí, ja dic que no podem fer res més que
celebrar i felicitar per l’increment i per l’esforç que s’hi ha fet,
però si la reflexió continua ho seguirem celebrant i felicitant.
Creim que és important que a les hores punta també des d’Inca
hi hagi aquest increment. És cert que hi ha hagut una
freqüència més.

La resta, agrair les informacions que ens han aportat.
Coincidir evidentment amb el Sr. Carbonero per començar pel
final, que és evident que el Teatre Principal és una obra típica
i clàssica de pissarra de l’1% cultural i és incomprensible,
pareixia que estava molt ben enfocat fins que va comparèixer el
Sr. Álvarez Cascos, que sembla que té unes consignes molt
clares respecte a quines comunitats hi ha patrimoni i a quines
no i a quines comunitats hi ha teatres, o hi ha carreteres i a
quines no n’hi ha. Pareix que ho té a un mapa del seu despatx
i ho té molt clar a tot això i per ventura això ens està perjudicant
com a país i com a ciutadans, amb una infraestructura i
equipaments de primer ordre que voldríem que amb això hi
féssim tots pinya, com a mínim les institucions del propi país,
en la mesura de les nostres possibilitats i sabem que són
limitades evidentment, però que no quedi per nosaltres. 

I aquesta és la darrera reflexió, evidentment celebrar que hi
hagi aquesta tasca amb el cadastre. I apuntar amb el conseller,
que també nosaltres som ben conscients que hi ha unes
mancances financeres importants, que es fa l’esforç que és
possible, però realment és l’Estat també en totes aquestes
matèries, no només l’1% cultural, tren, carreteres, hi ha una
situació que no pot continuar. Jo l’anim també que a part
d’aquestes, que són molt importants però poden acabar sent
anecdòtiques si aconseguim el concert econòmic i acabam
gestionant els imposts que es generen en aquest país i tots
aquests desitjos que s’expressen i que tots volem afrontar,
segur que tendríem possibilitats i capacitats per dur-los a terme.

Només una darrera idea, veurem al final, malgrat s’hagin fet
tots aquests treballs per part de la conselleria, encara així serà
interessant veure aquesta ortofoto cadastral d’habitatges en
sòl rústic i acabar de fer el compte i veure quants en surten,

perquè realment cada vegada que es fa una anàlisi en
profunditat d’aquesta matèria, quedam més convençuts de
l’absoluta necessitat de prendre mesures per afrontar aquesta
situació que no es poden ajornar més. Per tant, crec que aquest
altre estudi serà interessant i que abundarà en les reflexions i
els aprofundiments que hem fet amb altres anàlisis que s’han
fet aquests anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Torn de contrarèplica el conseller té la
paraula.

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

Gràcies. Supòs que el Sr. Alorda no s’ofendrà si no faig ús
del torn de contrarèplica, perquè no tenc res a replicar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Donaríem pas idò a la
intervenció del Grup Parlamentari Socialista per un temps de 10
minuts. Per tant, té la paraula el Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Bé començam per la norma de cortesia
habitual, agrair la presència al conseller i a la llarga llista i
justificada d’alts càrrecs de la seva conselleria. Per altra banda,
compareixença obligada políticament, jo crec que és una de les
compareixences més importants de tot l’any parlamentari, la
defensa per part del Sr. Conseller del pressupost, de les
previsions pressupostàries de la seva conselleria. I sobretot
agrair la completa explicació de les grans xifres i programes que
ens ha donat inicialment.

La meva intervenció serà molt breu, per dos motius, en
aquestes alçades no ens hem d’enganyar. És a dir, les
polítiques que el nostre grup, el Grup Parlamentari Socialista,
reclama de la seva conselleria comparat amb les propostes que
vostè ens fa a través de les dotacions pressupostàries que ens
presenta són bàsicament coincidents i en allò que no són
coincidents és perquè tots voldríem un major pressupost i tots
voldríem fer moltes més coses, però tot té una limitació i per
tant, les exigències que li podríem formular en aquest moment
exigirien una major dotació pressupostària, de la qual vostè no
disposa i voldria disposar. Per l’altre costat, perquè moltes de
les preguntes que havíem preparades per avui, curiositats que
volíem satisfer a través de la nostra intervenció, han quedat
satisfetes a través de les preguntes que han formulat els
distints portaveus que ens han precedit en l’ús de la paraula. És
a dir, molts de temes que nosaltres també teníem alguna
curiositat, però com que intervenim en tercer lloc no li ho
tornarem a repetir.
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Però sí ens han quedat un parell de temes que ens agradaria
que ampliés. Per a nosaltres és molt important el tema de
rehabilitació i d’accés a l’habitatge ja existent. És a dir, són
temes cabdals des del nostre grup, perquè és una manera de
posar habitatge a disposició de la gent que en necessita d’una
manera que és sostenible amb el territori, tenint en compte que
és una cosa molt important dins les Illes Balears no consumir
més territori, en la mesura d’allò que sigui possible, ja sabem
que és important també dotar de gran nombre d’habitatges de
protecció oficial per intentar regular els preus i que això
inevitablement també du un consum de territori, però això
s’equilibra mitjançant les polítiques que ha duit la seva
conselleria en exercicis anteriors. Ens agradaria saber si per a
l’exercici 2003 també aposta amb la potència i decisió que s’ha
fet en anys anteriors en rehabilitació i accés a l’habitatge ja
existent.

També ens interessaria quant al Pla de transports, que ens
parlés si pensa, si preveu en el pressupost del 2003 executar
l’intercanviador de Palma Nova. Ha parlat de tot un seguit de
qüestions que té previst i per tant, d’aquestes no en parlaré. I
t ambé si la seva conselleria preveu dins l’exercici del 2003
executar o acostar-se a l’execució del 100% d’allò que suposa
el Pla de transports, sobretot el transport regular de passatgers
per carretera, perquè en temes ferroviaris s’està i és visible, fent
una gran aposta i el grau d’execució és correcte. Però en el tema
allà on estam molt endarrerits com a comunitat autònoma és el
tema de transport regular de passatgers per carretera i sabem
que s’ha iniciat l’execució del Pla de transports, però que està
a un inici i ens agradaria poder veure ja les realitzacions el més
aviat possible, perquè hi ha molts de municipis d’aquestes Illes
que estan, diguéssim, no connectats adequadament, és un
problema de mobilitat i nosaltres creim que podem satisfer
aquesta mobilitat posant en funcionament, posar en valor
diguéssim la part del Pla de transports que fa referència al
transport regular de passatgers per carretera. Per tant, si té
previst dins l’exercici del 2003 l’execució.

Quant a la cartografia, no parlarem de tot allò que ja s’ha dit.
Però sí que veim que preveu un nou producte que és la
cartografia a escala 1:1000, suposam que deu ser la cartografia
urbana. Ens agradaria que ens ho detallés un poc damunt
aquesta cartografia urbana a escala 1:1000. I bé en relació a la
cartografia nosaltres com a grup volem donar l’enhorabona al
gran servei de qualitat que està donant CITTIBSA, creim que
era necessari, hi ha gent que posa en dubta la necessitat de
l’existència d’aquesta empresa, nosaltres no ho dubtam perquè
creim que dóna un servei especialitzat, cosa que no donen
altres serveis d’altres institucions. Nosaltres creim que és un
servei molt especialitzat i que està donant un fruit, però encara
està en els seus inicis i veurem els fruits al llarg dels propers
exercicis.

Quant el tema de reconversió territorial, ja hem quedat
satisfets amb la resposta que ha donat el director general a les
preguntes del portaveu que m’ha precedit. Bé i en definitiva
sumar-nos a la protesta formal, en veu alta, per la política que
du el Ministeri de Foment quant a la intencionalitat que hi ha de
confondre, d’inexecució del conveni de carreteres. Nosaltres
creim que al final, és a dir, els perjudicats, no són, no és un joc

de partits, no és un joc partidista que és on en aquests
moments pareix que està abocant el tema el ministeri, sinó que
al final -i això no ens cansarem de dir-ho- els perjudicats són els
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes que són de qualsevol
color polític; és a dir, tots els usuaris de les carreteres no tenen
color polític i per tant, o tenen diferents colors polítics, i són els
grans perjudicats d’aquesta política sectària, d’aquesta política
partidista, d’aquesta política nefasta, és a dir, discriminatòria de
cara a les nostres illes; incomprensible, històricament no
s’entendrà, és a dir, en aquests moments no s’entén però
històricament s’entendrà menys que des del Ministeri de
Foment es faci una política tan baixa, tan lamentable en qüestió
de llevar-nos uns doblers als quals tenim dret i que provoquen
realment un ralentiment quant a l’execució de tota una sèrie de
carreteres que són necessàries, que ja haurien d’estar fetes i
que no hi estan per culpa d’aquesta confusa política del
ministeri.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Cànoves. Per contestar, té la paraula
l’Honorable Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Cànoves,
vostè encerta perfectament quan diu que a tots els consellers
ens agradaria, lògicament, disposar de més pressupost. Tots els
projectes són molt més amples que les disponibilitats i
pressupostats per a un exercici de priorització i moltes vegades
un ha de prioritzar i per tant renunciar a algunes coses que faria,
en nom del normal equilibri pressupostari, la solidaritat amb
altres accions de Govern que són tan o més importants que les
que un té la responsabilitat de defensar i defensa tot el que pot.

Jo crec que, si me permet el Sr. President, el Sr. Carbonero
podria fer una exposició molt més detallada i més concreta dels
aspectes que té el Pla autonòmic d’habitatge en relació a la
posta en marxa del que demanava el senyor diputat, en relació
a la posta en marxa en el mercat dels habitatges existents de la
rehabilitació i del mercat d’habitatges de lloguer en el Pla
autonòmic d’habitatge.

Contesta precisa a la pregunta de l’intercanviador de
Palmanova. Sí, està previst executar-ho al llarg de l’any 2003. En
definitiva aquí del que estam tractant és de posar en marxa ja
algunes de les previsions lògiques del propi pla de transports,
que esperam tenir aprovat durant l’any 2003 de manera
definitiva.

El gran canvi que es produeix, parlam de l’illa de Mallorca,
en relació a l’illa de Mallorca, també hi ha, evidentment, canvis
a les illes de Menorca i d’Eivissa, però, per contextualitzar la
pregunta que vostè ens fa de Palmanova, es fonamenta, per un
costat, en fer una experiència important, quasi una experiència
pilot, diria jo, en el que és el corredor Palma-Andratx; corredor
complicat que té una gran interrelació entre el que és transport
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urbà, transport interurbà, perquè el terme municipal de Calvià és
un terme de molts de nuclis de població dispersos, amb molts
de problemes de transport, amb problemes socials importants
d’allò que és, per un costat, un transport al servei del turisme,
però també un transport al servei dels treballadors que treballen
a les zones turístiques però que no necessàriament hi viuen, i
per tant la facilitació d’un sistema de transport públic que
atengui això és important. I naturalment donar resposta fins al
final del corredor, en el terme municipal d’Andratx. Això
significa un canvi total del sistema concessional que hi ha
hagut fins ara, un canvi que se centra, com vostè sap molt bé,
dins un intercanviador important que s’ubica a Palmanova, ja
hi ha els terrenys, s’està treballant sobre el projecte; i que
significa un punt de redistribució i d’interconnexió en
transports, a través de dos anells que es fan en el terme
municipal de Calvià i la continuació fins a Andratx.

És una recomposició total del corredor que es fa amb criteris
moderns, amb criteris de racionalitat i naturalment amb unes
inversions en infraestructures costoses i, així mateix, també
unes inversions en el material mòbil. Aquest serà, diguéssim,
d’alguna manera un projecte pilot que posam en marxa ja.
D’altra banda, diguéssim en el corredor Palma-Alcúdia, per així
dir-ho, en aquest moment el que posam és un sistema de
transport públic que s’articula fonamentalment sobre la base
del tren, com a eix vertebrador fonamental. Sobre la base d’una
experiència pilot, que ha estat molt reexida i de la qual ens
sentim orgullosos i de la qual n’aprenem lliçons cada dia per
aplicar-ho a continuació, l’experiència d’aportació bus-tren que
ha tengut lloc a Alaró, i que ara, a les pròximes setmanes, en els
pròxims mesos, s’estendrà al llarg de tot el corredor Palma-Inca.
Per tant, una reestructuració del mapa concessional sobre la
base d’aportació de passatgers al tren, la qual cosa ens
permetrà -i torn a la intervenció que ha fet el Sr. Alorda- aportar
passatgers amb número important al ferrocarril i per tant
plantejar increments de freqüències, increments de capacitat,
etcètera, que rendibilitzaran econòmicament, però també
socialment, la línia del ferrocarril. I naturalment, l’expansió
ferroviària fins a Alcúdia i fins a Cala Rajada. És dins aquest
context  on el paper de l’intercanviador de Palmanova té un
paper important i efectivament està prevista la seva posta en
marxa l’any 2003.

L’any 2003 serà la consolidació del Pla de transport, vostè
demanava sobre l’execució. El Pla de transport, com vostè sap,
és un pla que té un abast fins a l’any 2004, és possible fins i tot
que hi pugui haver algunes accions que perdurin fins a l’any
2005, perquè està formulat l’any 2002 i previsiblement l’any
2002 no quedarà aprovat, però, en qualsevol cas, el seu període
important d’inversions gruixudes serà a l’any 2003 i a l’any
2004, que és on es perfilaran tots els canvis de les estructures
concessionals i d’articular un vertader sistema de transport
públic. Perquè jo crec que el concepte fonamental és que hem
de passar d’una estructura de concepció de transport públic
per carretera d’un camió que va d’un poble a Palma i de Palma
a un poble, això és un concepte que avui en dia hem de
superar; hem d’introduir el concepte d’intermodalitat,
d’intercanviador, incrementar moltíssim les freqüències i
elaborar un sistema de transport públic articulat a nivell insular,
tant a Mallorca, com a Menorca, com a Eivissa.

Això és important per produir els canvis que la ciutadania
espera, desitja i mereix en relació a la instrumentació d’un
transport públic de qualitat. Aquest camí no és fàcil, no és
senzill, tenim molts d’obstacles, també jurídics, perquè la llei de
transports i l’estructura concessional dificulta les coses.
Afortunadament comptam amb una excelAlent colAlaboració per
part del sector empresarial de transportistes terrestres que jo
vull agrair, perquè realment estan amb una predisposició
excelAlent, estan colAlaborant, estan donant moltíssimes
facilitats, i per tant això ens permetrà avançar moltes qüestions
que si topàssim amb obstacles de tipus jurídic tendríem
problemes. I estan colAlaborant, evidentment, perquè veuen que
aquest Pla de transports terrestres també significa la posada en
marxa d’un sistema que al cap i a la fi també els beneficia,
perquè el que està plantejat com a objectiu fonamental és
l’increment del número de passatgers en el sistema de
transports, i això ho entenen, ho comparteixen i lògicament
també és un benefici que lògicament defensen.

I en relació al tema de la cartografia urbana que vostè
demanava, el Sr. Cabellos, si de cas, li farà una precisió.

Si el Sr. President ho permet, el Sr. Carbonero podria parlar
del tema del Pla autonòmic d’habitatge en relació a habitatges
existents i rehabilitació.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, té la paraula, perdó, no he entès qui volia
primer, el Sr. Carbonero. Té la paraula el Sr. Carbonero.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’ARQUITECTURA I
HABITATGE (Jaume Carbonero Malbertí):

Moltes gràcies, Sr. President. En relació als programes de
rehabilitació, doncs en el sentit de la seva pregunta de si són
uns programes en els que es basa fonamentalment la política
d’habitatge de la comunitat autònoma, doncs basta veure una
sèrie de xifres. A l’any 99, el pressupost per a rehabilitació a la
nostra comunitat autònoma era, si no ho record malament, 200
milions de pessetes. L’any passat vàrem tenir, perdó, enguany,
el 2002, tenim un pressupost de 8.414.205 euros, que
signifiquen més o manco 1.300 milions de pessetes. El
pressupost que aquí venim a explicar té una quantitat destinada
a subvencions per a rehabilitació de 9.350.000 euros. Aleshores,
aquestes xifres ja per elles mateixes donen una idea del canvi de
tendència importantíssim que s’ha produït quant a la
subvenció, no només les xifres, sinó el nivell de compliment, és
a dir, el nivell de despesa; perquè aquestes quantitats es gasten
cada any. És a dir, en aquests moments el nivell de compliment
que teníem de les previsions fetes en el Decret de rehabilitació
i en el Pla estatal d’habitatge, doncs s’estan complint amb
escreix les dues.

En el que fa referència als ajuts, al Pla autonòmic
d’habitatge per a ajuts a la compra d’habitatges ja existents,
doncs ens semblava que aquesta era una política també
absolutament imprescindible, tota vegada que a la nostra
comunitat autònoma hi ha un percentatge molt alt d’habitatges
buits. I aquests habitatges, si poden sortir al mercat d’una
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manera assequible per als ciutadans, doncs fan disminuir la
pressió sobre nous sòls i a la vegada és una política, des d’un
punt de vista econòmic, més rendible. El que vàrem fer va ser
proposar al Consell de Govern i el Consell de Govern va
aprovar, el mes de juny, un decret, el Decret 91/2002, que regula
ajuts a la compra d’habitatges ja existents, que són ajuts
complementaris als ajuts que figuren en el Pla estatal
d’habitatge i que, a més, té altres figures, entre elles, ajudes als
promotors que rehabilitin edificis per destinar el producte
resultant a habitatges de lloguer per a joves. Aquestes segones
ajudes són ajudes interessants, que tenen una quantia elevada,
perquè la rehabilitació d’un edifici suposa una quantia elevada,
i que esperam que a mesura que es vagi coneixent i es vagi
posant en marxa el contingut del decret, doncs doni els seus
resultats.

En qualsevol cas, a nivell de resultats el que cal dir és que
els anys anteriors, que era l’objectiu d’adquisició d’habitatges
ja existents, era un objectiu que sempre es tancava l’exercici
amb zero, no hi havia possibilitats que els ciutadans poguessin
acudir a les ajudes estatals que hi havia per a aquest tema, tota
vegada que els preus que figuraven als plans estatals, el que es
deia el mòdul o el preu bàsic, estava molt per sota del preu real
de venda dels habitatges usats en aquesta comunitat. Llavors,
el fet combinat de la solAlicitud repetida i acceptada finalment,
de declaració de municipis singulars i el decret al qual m’he
referit d’ajudes a l’adquisició d’habitatges ja existents, ens
dóna que, amb els pocs mesos que té de vigència aquest
decret, de 150 objectius que tenim assenyalats per a l’any 2002,
en aquests moments ja n’hem qualificats 50 i en tenim 25 en
espera. En qualsevol cas, complirem, amb els sis mesos que
tendrem de vigència del decret, la totalitat dels objectius
assenyalats.

Per tant, aquestes dues polítiques, efectivament, com vostè
demanava, són la base fonamental del que és la política de la
direcció general, deixant, evidentment, de banda el que és la
política de realització d’habitatges de nova planta que fa du a
terme l’IBAVI.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. En torn de rèplica, té la
paraula el senyor... Ah, el Sr. Cabellos ha d’intervenir també. Té
la paraula, breument, Sr. Cabellos, duim el temps una mica
esgotat ja.

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

Gràcies, President. En relació a la cartografia 1-1000 que ha
citat el Sr. Cànoves, he de dir que sí, que realment és una
cartografia urbana el que es pretén, des del Govern, incentivar.
La cartografia urbana té unes finalitats bàsicament amb dos
destinataris, que són els ajuntaments i el cadastre; els
ajuntaments perquè fan planejament, perquè fan projectes i
perquè també estan interessats a tenir un cadastre actualitzat
que els permet tenir els recursos que provenen dels imposts
que estan transferits als ajuntaments.

L’interès del Govern respecte de la cartografia 1-1000 va en
el sentit que l’ajuntament, el Govern que hi ha fins ara, té
cartografia 1-5000, pensa que s’ha d’anar a superar el concepte
de cartografia com a element mort i que successivament s’ha
d’anar renovant, però no per actualitzacions sinó per quan es
mor físicament una cartografia, i anar a un sistema d’informació
territorial que sigui continu sobre el territori, la qual cosa vol dir
que la cortografia 1000 i la 5000 formin part d’un mateix mapa;
que aquesta homogeneïtat es doni no només a nivell d’escala,
sinó a nivell de continuïtat territorial, que no hi hagi canvis com
ara passa a una cartografia d’un municipi no enganxa amb la del
veïnat, sinó que la cartografia sigui contínua; i que
l’acumulació de dades es faci per acumulació de municipis, per
agrupació de municipis, de manera que es formi un sistema
d’informació territorial corporatiu, únic a nivell de cada illa i de
tot el Govern balear.

Això implica que estam interessats a què la cartografia
tengui un model de qualitat únic per a tota la comunitat
autònoma; model de qualitat que vagi lligat a un sistema
cartogràfic intelAligent, que és una superació del sistema
cartogràfic tradicional. És a dir, intelAligent vol dir que cada
element del territori estigui grafiat de manera que pugui ser
identificat gràficament i alfanumèricament amb un sistema
d’informació geogràfic; és a dir que es puguin manipular que
sabem damunt el territori no només com a tals dades, sinó
gràficament ubicant i fent mapes expressius dels diversos
aspectes funcionals i d’usos d’aquest territori.

I pensam també, que si, com aquesta és la funció del
Govern, de foment, d’homogeneïtat, de qualitat, l’usuari final és
l’ajuntament i el distribuïdor en relació a la seva competència de
cooperació, bàsicament han de ser els consells insulars. En
aquest sentit la meva direcció general i CITTIBSA, com a
empresa, diguem, operativa, hem ofert convenis de
colAlaboració a dos consells insulars, concretament al de
Mallorca i al d’Eivissa, que recentment vàrem tenir una reunió
per començar tasques d’elaboració de cartografia. Estam molt
preocupats que s’iniciassin processos de cartografia 1-1000
que no anassin per via de cooperació entre el Govern i els
consells insulars. I bé, i aquí, si el consell em permet, oferiria
que a Menorca també iniciàssim aquestes converses per fer
cartografia 1-1000. Jo sé, fa un any i mig o una cosa així vàrem
tenir una reunió amb el cadastre amb la consellera d’Urbanisme,
perquè sé que a Menorca també estan interessats a dur aquesta
tasca; el que passa és que a Menorca són capdavanters i tenen
una empresa que fa que sigui més fàcil aquesta relació en el
futur de colAlaboració.

La partida que tenim en el pressupost és una partida, per
ventura superam la nostra idea inicial, la nostra idea inicial era
això és un tema que han de finançar el cadastre i els
ajuntaments. Jo pens que com estam seguint un plus de
qualitat en aquesta cartografia perquè sigui una cartografia
intelAligent, la voluntat nostra és oferir un plus d’ajuda, de
subvenció, perquè es pugui fer i que realment no passi el que
de vegades ens hem trobat, que un ajuntament demana primer
un pressupost a una empresa privada per veure com li surt; i
clar, nosaltres, amb la cartografia que volem, no podem
competir en preus amb el que ofereixen les empreses de
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cartografia privada, perquè no els ofereixen una cartografia
d’una qualitat que és la que volem nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. El Sr. Cànoves no vol
intervenir en torn de rèplica, per tant passaríem idò al torn que
correspon al Grup Parlamentari Popular i en el seu nom té la
paraula el Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, agradecer la
presencia del Sr. Conseller en esta comparecencia para explicar
los presupuestos y a todo su equipo de directores generales y
gerentes. Interesaría, por llevar un poco un orden coherente
con lo que respecta a su conselleria, empezar previo a la
vivienda, que me parece que es uno de los temas más
importantes de esta legislatura, con cuál ha sido el inicio del Sr.
Conseller para explicar su comparecencia.

Ha hablado de que son unos presupuestos de
consolidación y continuidad. Prácticamente con este inicio
pues deja pocas vías de nueva imaginación o de nuevos
programas más imaginativos respecto a los problemas que se
están produciendo en este momento en las Islas Baleares.
Desde luego, el primer problema es el de la vivienda, problema
que evidentemente proviene de un problema de falta de política
de suelo, de falta de una política de suelo clara y efectiva que,
de alguna manera, lleve a arreglar o por lo menos a iniciar algún
trámite o a iniciar alguna acción que haga posible que vivienda
en Baleares sea lo suficientemente asequible a los ciudadanos
de Baleares.

Relaciono y la relación es directa entre lo que es política del
suelo y precio de la vivienda, yo lo entiendo así, no estoy muy
de acuerdo con la filosofía del conseller respecto a cómo se
producen los precios de la vivienda o cuál es el factor, que es
un factor efectivamente económico, es la ley de la oferta y la
demanda, dicho así en todos los tratados sobre los cuales yo
he estudiado como técnico y muchos de los que están aquí así
lo podrían corroborar, y alguno de los técnicos que ustedes
han contratado para hacer algunos trabajos de su conselleria
también, que han escrito al respecto. Claro, consideramos que
existe una falta clara y que esperábamos que, de alguna manera,
en los presupuestos de este año apareciera alguna iniciativa al
respecto, una falta clara sobre lo que puede ser la gestión de
suelo. Esto afectaría claramente a la Dirección General de
Vivienda y a la Dirección General de Ordenación del Territorio.

La Dirección General de Vivienda queda simplemente para
el hecho del Plan estatal de vivienda y la realización de
viviendas de protección oficial, con el IBAVI, evidentemente,
y la Dirección General de Ordenación del Territorio, según
aparece en su memoria, pues solamente tiene, prácticamente
tiene como objetivo pues sacar la nueva ley del suelo,
prácticamente redactada o con algún borrador desde hace más
de un año, con otro borrador nuevo desde hace algunos meses.
Y parece que no hay unos objetivos más ambiciosos que éstos.
Entiendo que el problema de la vivienda y el problema de la

política de suelo es un problema crucial en Baleares en este
momento, con lo cual la conselleria debería de haber puesto, o
al menos, haber tomado iniciativas claras para intentar evitar
este problema. No vale el hecho de salir en prensa anunciando
algunas determinadas medidas, como pueda ser esta medida
novedosa del tema de las expropiaciones que, evidentemente,
también tiene una relación directa, como no, con Madrid.
Madrid es el culpable porque la Ley del suelo estatal, las
expropiaciones las resuelven de una determinada manera que
a este Gobierno pues no le van demasiado bien; hay unos
conceptos nuevos que no coinciden con la Ley del suelo
estatal. Aún así, la Ley del suelo estatal, si la conociera un
poco Sr. Conseller, se daría cuenta de que habla de un valor
urbanístico y de un valor de mercado, y hay una diferencia
esencial a la hora de expropiar entre lo que es el valor
urbanístico de unos terrenos y un valor de mercado. Otra cosa
es cuando un determinado expediente llega al Jurado Provincial
de Expropiación, qué tipo de criterio aplican en función de que
las ponencias de valores puedan estar o no, no vamos a entrar
en temas más técnicos, pero quiero decirle que aquí usted
comete un cierto error, al decir claramente que se expropia
siempre a un determinado valor de mercado; el Jurado de
Expropiación hace unas determinadas valoraciones, la
legislación estatal al respecto habla de un valor urbanístico
relacionado claramente con el valor catastral.

Dicho esto, no creo que ésta sea una solución, como ha
anunciado la prensa y como ha anunciado ahora a pregunta de
algún que otro diputado, no creo que esta sea una solución
para arreglar el valor del suelo; está claro que efectivamente a
nivel de todo el Estado ha habido un aumento claro del valor
del suelo y por lo tanto del valor de las viviendas. En Baleares
y ustedes, y ahora no tengo la estadística aquí, en su libro
blanco había un gráfico bastante claro de cuál había sido la
evolución de los precios de suelo a nivel de Estado y cuál
había sido la evolución de los precios de suelo a nivel de
Baleares. Creo que es un gráfico, que yo ahora tengo en la
memoria, que deberían de mirar porque efectivamente el precio
de Baleares había subido, la curva era importante. Esa horquilla,
esa diferencia de valor entre lo que ha sucedido en la media
española y la media balear indica algo. Al que le guste leer
estadísticas significa que de ahí se pueden sacar muchas
conclusiones: una, que efectivamente Baleares es una
comunidad especial, que el suelo es limitado, pero claro,
también podemos decir lo mismo de Madrid y de otras
provincias, el suelo de su provincia es limitado aunque no esté
rodeado por mar, pero es limitado. Uno puede irse a vivir a
otras provincias, aquí desde luego no se podría uno a vivir a
Valencia, clarísimamente; significa que hay una cierta
especialidad, pero también una cierta especialidad en la política
del suelo, la acción administrativa sobre el suelo implica pues
que el mercado se mueva o se decante en un sentido o en otro.

Usted hablaba del tema de que hay suficiente suelo en el
mercado, 270.000 y pico, bueno, ahora no recuerdo los datos,
es igual, de que había suficiente, bueno, en el mercado no, tiene
usted razón, que había suficiente suelo para desarrollarlo, pero
que ese suelo estaba paralizado por, primero que se le viene a
usted a la mente, especuladores, primero por especuladores.
Lógicamente, yo le puedo decir otro tema, ese suelo sigue
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estando paralizado por efecto de las moratorias urbanísticas,
clarísimamente, ese suelo no puede salir al mercado. Ese suelo,
incluso a efectos catastrales debería tener un coeficiente
reductor de su valor, porque no puedes ejecutar
inmediatamente lo que respecta a suelo urbano. En lo que
pueda respectar a otro tipo de suelos, como puedan ser suelos
urbanizables, que ahora mismo tampoco tengo las cantidades
de suelo que pueden estar previstas, tampoco van a hacer
nada. Digamos que podemos hablar de lo que es la Ley del
suelo, y al menos la que conocemos hasta ahora no hace
ninguna referencia a la posibilidad de que ese suelo pueda salir
al mercado en un plazo breve. Es decir, la complicación
administrativa es lo suficientemente compleja como para que un
suelo, un determinado suelo se desarrolle en dos, tres o cuatro
años, por las complejidades administrativas que ello supone.

No le quiero decir lo que va a suceder más adelante cuando
entren pues la Ley de biodiversidad o la Ley de impacto
ambiental de esta comunidad, que podría retrasar todo esto
todavía un año mas. Aquello es una política medioambiental,
evidentemente, que participará o afectará a la política de suelo
o de desarrollo de determinado suelo.

También me gustaría comentar con respecto, porque a mí me
parece que es casi lo más importante, preferiría dejarme la mitad
de las cosas, pero seguir hablando del tema de vivienda y de
política del suelo, porque claro, yo esperaba que en su discurso
hablara de política de suelo, ha sido la intervención del
diputado del Grupo Mixto el que ha abierto el diálogo; yo, me
gustaría hablarle de que, claro, efectivamente, todos esos
estudios que han hecho, tanto el libro blanco como otros
estudios, creo que el de Roca Cladera también, mezclando todas
las clases de mercado que hay dentro de un tema de política de
suelo, se mezclan plazas residenciales, se mezclan segundas
residencias, se mezcla primera residencia y se mezcla vivienda
protegida, o se mezcla un tipo de mercado que tiene un precio
tasado y que por lo tanto, efectivamente, no podría salir nunca
al mercado con un precio tasado y un precio de suelo de
vivienda libre, es absolutamente inviable. Hay cuatro tipos de
mercado mezclados dentro de una sola oferta de suelo, eso es
lo que de alguna manera, o tal vez para mí, entrando, para mi
grupo, que lo hemos comentado en alguna comisión, se debería
diferenciar de alguna manera un incremento de plazas hoteleras
no tendría por qué afectar a una necesidad de primera vivienda
o de primera residencia; que, además, digamos, es una
necesidad, una obligatoriedad, eso la Constitución avala el
derecho a la primera vivienda y, sin embargo, está compitiendo
en determinados suelos con plazas residenciales con segundas
residencias, incluso con el tema, que se ha hecho alguna
referencia, a las viviendas vacías. Lo que las viviendas vacías
creo que no es tanto un tema de ordenación territorial como un
tema fiscal o que afecta más a la propiedad privada, no es un
tema tanto de suelo como de ya el hecho edificado; allí hay otro
tipo de derechos que pueden quedar muy afectados y que,
desde mi punto de vista, no convendría mezclar.

Hablando de política de suelo, yo creo que carecen estos
presupuestos, carecen claramente, de una alusión o por lo
menos de una necesidad de hacer frente a las continuas
críticas, y bueno, ustedes lo saben, no le voy a enseñar los

recortes de prensa que he traído, a las continuas críticas y a un
hecho que hoy en día es de los más importantes en Baleares,
que es el acceso a la vivienda, incluso el acceso a la primera
residencia. Entonces, bueno se me ha olvidado otro tipo de
mercado en cuanto al tipo de la vivienda que también es un
producto de inversión; unas estadísticas del Banco de España
pues hablaban de que un 60% de las viviendas en España
prácticamente un 60%, no estoy muy seguro en este momento,
se destinaban a la inversión. Estamos hablando de que estamos
compitiendo también, el derecho a esa primera residencia, con
un 60% de ciudadanos, y ahora hablamos a nivel de Estado,
porque no tengo datos en Baleares, de un 60% a nivel de
Estado que invierten en residencia; con lo cual también están
quemando o de alguna manera están limitando mucho la oferta
de suelo o la oferta de adquisición de una determinada
vivienda, y aumentando por lo tanto la curva de la oferta.

En cuanto a políticas de rehabilitación, también creo que es
interesante, independientemente de la política que se ha
llevado, el Partido Popular está de acuerdo en lo que es una
política de rehabilitación, pero yo pondría algunos matices a la
política de rehabilitación porque creo que nos vamos a
encontrar con un problema grave en la rehabilitación y es que
se esté financiando rehabilitaciones que no son tales. Me
gustaría, es una petición que hago, aunque ya lo hice por
escrito, pero la contestación fue realmente parca y sin ningún
interés, que se me diera algún listado de cuales han sido las
actuaciones en materia de rehabilitación y el presupuesto de
cada una de estas rehabilitaciones y le voy a decir porque
claramente, porque no tengo nada que ocultarle. Me gustaría
saber, en materia de rehabilitación, ¿qué es realmente una
rehabilitación, tal como lo puede entender un arquitecto o tal
como lo puede entender la Ley de la ordenación de la
edificación, o lo puede entender la legislación de vivienda de
protección oficial? Y ¿cuánto se está financiando en
mantenimiento de edificios? 

Y explico la causa. Financiación de edificios que son
obsoletos y que están impidiendo en un tejido urbano como
pueda ser Palma, la regeneración de ese tejido manteniendo
edificios obsoletos. Evidentemente sus cifras pueden ser cifras
siempre engañosas, porque tan pronto nos dan una cifras en
actuaciones, que en familias, en número, en personas, con lo
cual nunca, al menos yo que hago un cierto seguimiento, nunca
acabo de tener los números claros. En eso tengo que felicitarle
porque efectivamente es muy difícil ir detrás de ustedes para
saber efectivamente que se está haciendo y que nos está
haciendo. Ni siquiera haciendo colecciones de boletines, es
prácticamente imposible porque me cambian constantemente
las unidades. Entonces sí me gustaría y le hago una petición
formal a este respecto, ya se lo hice por escrito, lo vuelvo a
repetir, que se me facilitara un listado de las rehabilitaciones,
digamos las que se han hecho este año o las que se prevén
para el 2003. Lo que sí me gustaría saber, porque considero que
solo como política es arriesgada la de subvencionar
determinadas rehabilitaciones que no son tales, que se están
subvencionando arreglos. Algunos arreglos de edificios
claramente fuera de ordenación, edificios que deberían ser
dignos de demolición y que están impidiendo dentro del suelo
urbano esa optimización que todos queremos, que de alguna
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manera no se ocupe más suelo rústico y que realmente lo que
son edificios antiguos y sin valor arquitectónico acaben
cayendo y allí se pueda regenerar el tejido urbano y de esta
manera optimizar más suelo, que es en realidad es lo que todos
al final queremos hacer.

Bueno lo que nos ha dicho de la iniciativa privada. Este año
no aparece como ingresos la venta de tres terrenos para que la
iniciativa privada iniciara unas determinadas promociones, algo
hemos leído, no se dice mucho en los presupuestos. Sin
embargo las noticias que tenemos hasta el día de hoy era que
habían digamos tres tipos de terrenos, o tres tipos de solares
mejor dicho, que se proponían a la iniciativa privada para que
pudiera construir vivienda protegida. Una en Mancor, que creo
que efectivamente la han adjudicado o está pendiente.
Valldemossa, que no estoy muy seguro de si se ha adjudicado
o no. Y el otro era Deià, que me parece que eran como 24
viviendas que hace algún tiempo salieron algunos comentarios
del Alcalde de Deià respecto a que este tema estaba
prácticamente en vía muerta. Yo no sé si realmente su iniciativa
respecto a que la iniciativa privada entre a la hora de hacer VPO
viene por dos vías. Una efectivamente ha sido por la subida de
los precios, la subida del precio medio de venta de la vivienda
de protección oficial, la subida del módulo. Y otra en la cesión
a la iniciativa privada de determinados solares. 

Yo tan solo recuerdo estos tres y usted ha dicho en su
parlamento que de alguna manera se cedían estos solares, yo
recuerdo el año pasado que había una venta directa de estos
solares y que se presupuestaban más o menos a millón de
pesetas por vivienda. No sé si le he entendido mal o en realidad
lo que se está haciendo y vuelvo a insistir porque fue una
crítica que viene del año pasado, una crítica al tema de que la
conselleria adquiriera terrenos de cesión, cediera terrenos
gratuitamente por parte de los ayuntamientos para hacer
viviendas y que la conselleria hiciera el “negocio”, porque es
un negocio de la conselleria, de venderlos directamente a
algunos promotores privados, además en suelos cuya
construcción claramente no sale a cuenta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas hauria d’anar acabant.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Dos minutos y acabo. No seguiré con el tema de vivienda,
creo que está ampliamente..., tendríamos que hablar mucho
respecto a este tema, pero bueno vamos a dejarlo así. 

Respecto a ordenación territorial, ya digo la memoria nos
habla de una Ley del suelo que prácticamente está redactada y
que parece que para el año que viene no tenemos otra opción,
o más iniciativa que acabar esta Ley del suelo y tramitarla en el
Parlamento, con todos los problemas que ello conlleva. (...)
pasado sabemos que hay unas jornadas y parece que no tienen
muy de su parte los grupos, por lo menos los más directamente
implicados como pueda ser el colectivo de arquitectos.

En cuanto a cartografía, ¿qué quieren que les diga? Yo no
quisiera dedicarle mucho tiempo porque prácticamente el tema
cartográfico se ha llevado la mitad de la comparecencia, lo cual
no deja de ser extraño en una sociedad que siempre hemos
criticado, ustedes que cuando estaban en la oposición
criticaban constantemente la formación de estas sociedades por
parte del Partido Popular y que sin embargo nosotros hemos
criticado porque es una sociedad que nace de la endogamia, es
una sociedad que solamente sirve para sustentarse a si misma.
Independientemente de esto, los objetivos de esta sociedad y
hago claramente tres temas, los objetivos de esta sociedad.
Pues mire usted, hablan de algo así como aumentar la plantilla
hasta en 11 trabajadores, hablaba usted que el capítulo 1,
bueno creo que por aquí decía algo, como resultado de esta
modificación la plantilla podría llegar a 11 trabajadores, está en
su memoria. Es decir el año pasado, no sé si eran 6, 5, este año
ya suben a 7. Capítulo de gastos un incremento de un 21%, otra
partida de compra de bienes y servicios con un aumento del
67%. 

Es decir esto no es una sociedad de cartografía, aquí
estamos hablando de una oficina de empleo, perdone que se lo
diga. Yo entiendo que es muy interesante todo lo que se ha
hablado, yo soy primero un especialista y después un
enamorado de todo el tema de cartografía y más de sistemas de
información geográfica, etcétera y tengo algunos artículos
editados. Entonces evidentemente el trabajo es interesante,
pero en el mercado hay productos que por 1,5 millones de
pesetas hacen lo que quieren hacer ustedes. En cuanto a
sistemas de información geográfica, ¿qué quiere que le diga? En
cuanto al tema de relacionar catastro o de hacer bases de datos
o cruzadas para relacionar catastro con toda la información
geográfica, hacer un sistema de información geográfica, pues
se lleva años en el tema. Compartimos muchos momentos en su
día en estos temas con el Sr. Joaquín Rodríguez y creo que está
suficientemente avanzada toda la tecnología como no tener que
montar una empresa solamente con este fin. En fin no diremos
nada más porque yo creo que sobra.

En cuanto a carreteras, bueno las únicas que han quedado
de las competencias efectivamente son las del convenio de
carreteras. Nos gustaría un poco más el tema de qué pasará con
las expropiaciones con el traspaso de carreteras al consell, qué
va a pasar con estas expropiaciones, que ni paga el consell, ni
paga el Govern. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles
son sus intenciones? ¿Qué pasó con aquel famoso sistema
alemán de financiación que tanto nos preocupó el año pasado
y que parece que ahora mismo ha desaparecido? ¿Esta política
ya no se va a seguir así, se va a seguir? ¿Qué pasará? No
entraremos más en el tema de autopistas o desdoblamientos.
Está claro que el tema de la autopista en las Islas Baleares
solamente es posible en el término municipal de Calvià, no hay
otro sitio en el que sea posible. Después va inaugurando pasos
elevados, uno detrás de otro, aquí no hay problema. 

En cuanto al tema del tren, bueno casi podríamos decir lo
mismo de siempre. Es decir, el tema de soterramiento en Palma,
ahora parece que se va a un sistema de trinchera que no es ni
chicha ni limonada, pero que de alguna manera subsana parte
del problema de los motores diesel, de no poderlos soterrar.
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Siempre quedamos en que el tema de soterramiento era una
obra civil, tenía un presupuesto determinado, no era todo el
presupuesto de cambiar toda la red de ferrocarriles de Mallorca.
El tema de los aumentos de frecuencia, el tema de las estaciones
intermodales que también hemos..., me parece que también sale
en este presupuesto, pues es algo que no nos queda
demasiado claro, parece muy ambicioso. Efectivamente hay un
capítulo 6 importante de inversiones. Si mal no recuerdo el año
pasado, en el caso del transporte ferroviario, en el caso de SFM
había un incumplimiento del presupuesto importante. Creo que
solamente se había gastado en lo que era el avance de
ejecución de presupuestos un 11%. Este año no he podido
llegarlo a comprobar por falta de tiempo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas li pregaria que anés concloent.

EL SR. LLAMAS I MÀRQUEZ:

Dos preguntas Sr. Presidente y acabo. Ya le digo, me
gustaría que me facilitara cierta información con respecto a lo
que le he comentado de acciones, operaciones de
rehabilitación. Hay otro listado que sí necesitaría y es saber de
las formaciones de VPO que se han hecho, tanto en alquiler
como venta, ¿cuáles se han destinado a cada uno de los
diferentes regímenes? Régimen especial o régimen autonómico.
Y si me permite un momento...

Bien en principio con estas dos me conformaría. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. Per contestar aquesta
intervenció té la paraula el conseller d’Obres Públiques el Sr.
Quetglas. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé hem tengut aquí una llarguíssima
disquisició sobre..., el tema de política de sòl. Jo no he dit que
en molts d’aspectes, hi ha un aspecte fonamental allà on estic
bàsicament d’acord amb allò que vostè diu i és que el mercat
del sòl, per allà diuen que probablement vostè s’equivoca i si
jo hi estic d’acord. En relació a la política de sòl, estic d’acord
amb això que ha dit que en aquests moments hi ha, almanco 4
mercats que competeixen en una única oferta de producte. 

I efectivament això és el resultat d’una política que jo he
denunciat moltes vegades, que era una política que el Partit
Popular quan estava en el Govern va defensar, emfàticament, jo
des d’aquest Parlament m’he cansat de sentir-ho, que la
vocació del futur del turisme en aquestes Illes era el turisme
residencial. I això és l’arrel, si no de tots, sí del 80 o el 90% dels
problemes que estam patint en relació al preu del sòl i al preu de
l’habitatge, indubtablement. És a dir, els ciutadans de les Illes
Balears que aspiren accedir a un habitatge s’han vist durant
molts d’anys, a més uns anys especialment complicats i difícils,

previs a l’entrada de l’euro, un any on l’economia alemanya
tenia una potència i una capacitat d’adquisició absolutament
incomparable amb la capacitat adquisitiva de la població de les
Illes Balears i que va entrar en competència directa amb els
ciutadans d’aquí que simplement volíem comprar-se un
habitatge i que es trobaren amb una competència absolutament
inassumible, que va pujar els preus d’una manera absolutament
espectacular. I això, Sr. Llamas, ho he de dir amb tot el respecte,
p erò amb tota la realitat, en bona part els ho devem a vostès. Jo
crec que vostès haurien de demanar públicament perdó a la
societat de les Illes Balears per haver comès aquest error
històric, absolutament històric en relació a la mescla que ha
tengut unes repercussions socialment molt negatives per als
ciutadans de les Illes Balears.

Per tant, a partir d’aquí miri, l’esforç pressupostari que
podria fer el Govern de les Illes Balears per fer una política de
sòl amb una incidència damunt el mercat, sobre la base
d’intervenció directe, compra i venda, amb els recursos que té
aquesta comunitat autònoma seria absolutament
desproporcionada. Aquí l’únic que tendria els recursos per fer
una política de sòl activa i realment transcendent i que es notés
que té una incidència dins el mercat és l’Estat que és el que té
la capacitat econòmica per fer-ho. Pla estatal d’habitatge per a
adquisició de sòl, zero euros, Sr. Llamas, zero euros, això és el
que destina l’Estat a les polítiques de promoció de sòl en el Pla
estatal d’habitatge. Ja m’explicarà com podem mitjançant
aquesta ajuda posar en marxa polítiques ambicioses de sòl. Ja
m’agradaria a mi tenir la capacitat econòmica, des del Govern de
la comunitat autònoma, des del pressupost de la conselleria, per
fer una política de sòl incident, activa i que tengués repercussió
sobre el mercat. Però la veritat és que és un plantejament irreal,
irreal perquè la desproporció existent entre recursos i el
problema és absolutament abismal.

Crec que entrar en una discussió teòrica sobre si és el preu
del sòl el que fa pujar el preu de l’habitatge, o el preu de
l’habitatge fa pujar el preu del sòl. Bé, potser podria tenir un
interès acadèmic i teòric, jo crec que alguna cosa més que això.
Però en qualsevol cas li diré una cosa, l’evolució dels preus de
l’habitatge ha anat en paralAlel a l’evolució del preu del sòl i
vostè sap, que és tècnic en la matèria, que el preu del sòl no és
més que un component i no és més elevat del preu final de
l’habitatge. Per tant, la tensió inflacionista de preu, si estigués
només marcada pel preu del sòl seria un percentatge de
l’increment del preu de l’habitatge, però resulta que van en
paralAlel. Si el preu de l’habitatge ha pujat un 120% en quatre
anys a les Illes Balears, el preu del sòl ha pujat el mateix. Per
tant, tenint en compte la diferència que hi ha, resulta que el
component inflacionista de pujada de preus forta, almanco no
ha estat exclusivament el preu del sòl. Això avala molt més la
hipòtesi que jo li he formulat, que és el preu de l’habitatge el
que marca el preu del sòl i no a l’inrevés. Salvo supòsits
excepcionals d’una gran mancança que podria, efectivament,
tenir una repercussió, però no és el cas de les Illes Balears. Per
tant, deixem-ho així, una discussió teòrica, una diferència
analítica, però vagi alerta en equivocar-se en la diagnosi,
perquè si s’equivoca en la diagnosi segur que s’equivocarà en
la teràpia. Jo crec, sincerament, que està equivocat en la
diagnosi.
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M’ha sorprès aquesta alAlusió que ha fet en el tema de la
rehabilitació, que li agradaria tenir un llistat perquè creu que
nosaltres subvencionam obres de manteniment en relació a la
rehabilitació. Miri, les obres de rehabilitació estan marcades i
estan marcades per la normativa, són obres de reforma anterior,
són obres de façana, són obres d’elements comunitaris. I als
solAlicitants de subvencions per a rehabilitació, se’ls demana la
llicència. Per tant, existeix un control en relació a la legalitat
urbanística que hi ha. Per tant, a mi em sembla que..., és evident
que sempre hi pot haver una picaresca, és evident que pot
haver-hi algú que ens pugui enganar, però no hi ha de cap
manera una política generalitzada per desvirtuar els fons
destinats a rehabilitació. I jo crec que la pura visió superficial
d’allò que està passant a les nostres ciutats i als nostres
pobles, es veu que la política de rehabilitació està donant
resultats, perquè és visible i es constata a simple vista. Jo no
crec en aquesta desvirtuació que vostè diu, jo sincerament crec
que és un fantasma personal que vostè té, ara efectivament si
es produís això, escolti nosaltres estam absolutament d’acord
en actuar davant qualsevol signe de desvirtuació de la
utilització del fons. Vull dir, si vostè té informació li agrairem,
benvinguda sia perquè prendrem totes les mesures perquè això
no passi, però crec que això no passa, li ho dic sincerament.

Després ha parlat del tema del convenis entre l’IBAVI i els
p romotors privats per a la cessió de sòl. No s’equivoqui Sr.
Llamas, el Govern de la comunitat autònoma no ha fet cap
negoci amb aquest sòl, els ha comprat i els ha posat a
disposició dels promotors, a preu igual o més baix que el
d’adquisició, perquè la repercussió fos una repercussió per
metre quadrat o per habitatge determinada. Per tant , aquí ningú
ha fet cap negoci, al contrari, hem facilitat un sòl per davall del
seu cost, un sòl que hem hagut d’adquirir, els ajuntaments no
ens han facilitat aquest sòl de manera gratuïta. Vull que consti,
perquè sembla que nosaltres ens havíem aprofitat d’un 10% en
l’aprofitament del sòl i l’haguéssim venut als promotors. No és
així.

Ha fracassat una d’aquestes experiències i és la de Deià. Sí
efectivament i per tant, hem hagut d’emprendre una promoció
per un sistema d’administ ració, simplement les despeses de
construcció, ateses les característiques, les exigències
arquitectòniques d’acabats de pedra, etcètera, d’integració en
el paisatge, volum, etcètera que tenen les normes urbanístiques
de Deià, absolutament comprensibles, ateses les
característiques del municipi, feien que els números no fossin
possibles. Estam fent habitatges de protecció oficial a Deià, van
pràcticament per sistema d’administració, sortiran uns
habitatges d’artesania, però en qualsevol cas integrats dins el
paisatge i que probablement ens costaran molts de doblers
colAlectivament, però els ciutadans de Deià tenen tan de dret
com qualsevol altre de disposar d’una petita quantitat
d’habitatges de protecció oficial, encara que tenen unes
característiques arquitectòniques que les farà cares, però el
respecte al paisatge a la Serra de Tramuntana i el municipi de
Deià crec que s’ho mereixen.

Més coses, bé vostè diu que el col Alectiu d’arquitectes
s’oposa a la Llei del sòl. Crec que és una exageració, jo el que
he llegit a la premsa és que el colAlectiu d’arquitectes estava

satisfet de manera molt especial per allò que significava la Llei
del sòl com a sistematització de tota la legislació dispersa que
en la matèria existeix a la nostra comunitat autònoma. S’han
manifestat en contra d’una cosa determinada, que és una de les
propostes que hi ha a la Llei de sòl, que és la qüestió
d’establiment d’un cànon per a les construccions en sòl rústic.
És un tema tan de detall que dins allò que és el context de la
Llei del sòl, jo em felicit i estic molt content d’allò que ha dit el
ColAlegi d’Arquitectes sobre la Llei del sòl, perquè els aspectes
positius destaquen molt més que aquesta petita pinzellada que
naturalment en mans de determinats mitjans i geògrafs de la
dreta agafen una transcendència que objectivament no tenen.
Però bé, si vostès volen ser portaveus d’aquests mitjans,
vostès sabran el que fan.

Expropiacions del consell. Miri, jo crec que el tema de les
expropiacions antigues, procedents de la transferència de
carreteres als consells és clara. La competència, perquè així ho
diu la llei, és dels consells que assumeixen els expedients de
carreteres, tal com els reben. Va passar així a la transferència de
l’Estat a la comunitat autònoma. Però la Llei de consells preveu
que per a aquests supòsits, el Govern de la comunitat
autònoma pugui colAlaborar financerament per liquidar aquests
expedients. Hem fet ja unes primeres aproximacions, expedients
molt endarrerits, com s’ha dit aquí de 10 anys i més, és a dir,
que són herències molt antigues d’expropiacions pendents, per
moltes raons, no només per raons d’inoperativitat i ineficàcia
dels antics governs, que també, també per retards en les
sentències dels tribunals ordinaris, dels tribunals econòmics
administratius, etcètera. I efectivament quantificar això no és
senzill, entre altres coses perquè no és fàcilment previsible quin
serà el volum de les sentències i per tant, estam arbitrant
instruments de colAlaboració amb els consells per fer front a
aquests pagaments retardats, en virtut a allò que està previst a
la pròpia Llei de transferències de carreteres als consells. Per
tant, no hi ha un conflicte, només la necessitat d’arbitrar i les
limitacions pressupostaris que ens aconsellen, baix el punt de
vista del Govern, fer un lliurament als consells a mesura que es
vagin produint les sentències, les obligacions corresponents,
o els pagaments que s’han de fer front. I aquest és el sistema
que proposam i que probablement serà, almanco baix el punt de
vista del Govern, el que seria operatiu.

Diu que no vol entrar en el tema de les autopistes i els
convenis. Més li val, jo comprenc que vostè vulgui fer un
silenci piadós sobre el comportament del Govern estatal en
matèria de conveni de carreteres. Miri, li vull explicar una cosa,
al marge d’ideologies és un comportament absolutament
discriminatori i que a vostès, els membres del Partit Popular de
les Illes Balears, els hauria d’irritar de manera especial, perquè
clar..., és a dir, és intolerable que cada vegada que nosaltres
p roposam un projecte en aplicació del conveni, ens venguin
amb una excusa distinta, cada vegada és una excusa diferent,
no hi ha una coherència. A la darrera excusa del conveni de
Ciutadella, és una excusa inadmissible, el Ministeri de Foment
està finançant autovies, travessies, carreteres, rondes urbanes
amb carril bicicleta, passejos per a vianants per tota la geografia
espanyola. Em vol explicar vostè per què aquí ens surt un
senyor dient que no ho vol finançar i el delegat, un funcionari
de la Delegació del Govern diu, clar és que les circumstàncies
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de cada territori són distintes. Les úniques circumstàncies
distintes, Sr. Llamas, són les polítiques, no n’hi ha d’altres. La
única diferència que existeix perquè el Govern de la Generalitat
de Catalunya, el Govern de la Generalitat Valenciana, el Govern
de Madrid, o de La Rioja els financen projectes que tenen
aquestes característiques i a nosaltres no, només és la política.
És així i per tant, aquest reconeixement de discriminació a mi em
sembla que vostès els hauria d’irritar, com a mínim, tan com a
nosaltres.

Quant al soterrament de Palma, tres quarts del mateix.
Aquest és un projecte que allò que nosaltres hem fet, ho he
explicat al principi, ha estat pressupostar en funció del
projectes d’inversió plurianual que estan presentats en el
ministeris, allò que trobam que és necessari per començar a
llançar els projectes i eventualment una primera petita anualitat.
Però està clar que el projecte de soterrament de les vies de
Palma i el projecte de soterrament de l’estació de Palma no és
possible amb els mitjans únics i exclusius del Govern de la
comunitat autònoma. Aquí no intervé el Ministeri de Foment,
com ho fa per tot arreu, el llista d’operacions de soterrament de
vies i estacions que el Ministeri de Foment està fent arreu
d’Espanya no acaba mai i a més són fàcilment assequibles a
internet, no acaben mai. I jo he hagut de sentir en el Ministeri
de Foment una frase lapidària. “el ministerio no financía
soterramientos” i no és veritat, el ministerio financía
soterramientos a Logronyo, a Cadis, a Almeria i tantes altres.
Aquí no, per tant, és una qüestió que la veritat ja arriba un
moment que va més enllà d’allò que és admissible i allò que és
assumible en termes de racionalitat.

Una darrera cosa, el compliment del programa d’inversions
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca per a l’any 2002 serà del
94,56%.

Res més Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÀRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que pasamos de un
debate de presupuestos a un debate de política del territorio, en
fin vamos a intentar aportar un poco al tema. Simplemente
explicarle dos cosas. Yo creo que a usted le salva la legislatura
entre el Gobierno anterior, Madrid y Palma, tiene usted
prácticamente completo su programa electoral para el año que
viene. Creo que empieza a ser una obsesión realmente
paranoica, plantéese usted algunos otros temas, como por
ejemplo su incapacidad de poder llegar a algún acuerdo. Tiene
usted algunos ejemplos de haber podido rectificar algunos
convenios con el Gobierno de Madrid.

En cuanto al tema de política de suelo y lo que hablábamos
al principio, le puedo asegurar que una de las primeras, como
siempre, el Gobierno anterior tiene la culpa de toda esta política
de suelo, evidentemente como no. Pero le puedo recordar y me

viene a la memoria simplemente el Plan de Ordenación de la
Oferta Turística, como puede diferenciar lo que son plazas
turísticas y plazas resindenciales. Lo que yo le quería decir
respecto a los presupuestos es que no hay ninguna iniciativa
respecto a esto, después podemos elucubrar, hablar y poder
hablar de política de suelo todo lo que quiera, pero no hay
ninguna iniciativa, ni buena ni mala ni peor y el problema está
ahí, está en la calle.

¿Sabe usted cuánto gasta en adquisición de suelo en su
presupuesto? ¿No lo sabe? Un millón escaso de euros del
presupuesto del IBAVI, el Estado tiene un deber porque todas
las competencias en función del suelo, en política de suelo
están transferidas a las comunidades, clarísimamente y el
Estado simplemente como un tema de ayuda, una obligación
constitucional es la de dar estas ayudas para la política de
suelo. ¿Qué quiere que la política de suelo la haga Madrid? La
política del suelo la tendrá que hacer usted, digo yo, estará
subvencionada mejor o peor, de una manera o de la otra, pero
desde luego solamente es el deber constitucional del Estado
con respecto a este tema. Su Gobierno actualmente solamente
prevé un millón de euros para la adquisición de suelo. Así que
no creo que haya mucha diferencia entre cuales son sus
previsiones para adquirir suelo y está usted esperando, por
supuesto, a que los ayuntamientos le donen, o llegar a algún
convenio. Yo creo que más que estar parado, lo que debería
hacer es moverse.

En cuanto a la rehabilitación, mire yo creo que es uno de mis
trabajos como diputado el saber que es lo que pasa, si tengo o
no tengo alguna noticia. Su trabajo sería facilitarme esta
información para que yo pueda sacar unas buenas
conclusiones. Le he comentado que información necesito,
incluso le he comentado cual es la finalidad por la que la pido
esa información, no hay trampa ni cartón. Si usted no me la
quiere facilitar, como ocurrió cuando se lo pedí por escrito, allá
usted ya me dirá que es lo que oculta.

En cuanto a la Ley del suelo es igual, no vamos a entrar en
un momento determinado ahora, en un debate de presupuestos.
Yo lo que decía era simplemente que en su conselleria, en la
dirección general parece que el único objetivo para el año que
viene es esta Ley del suelo que ya está prácticamente redactada
y solamente queda pendiente la tramitación parlamentaria.

Y bueno que no hay conflicto con las expropiaciones de los
consells, sí señor hay conflicto. Los consells dicen que ellos no
pagan y ustedes dicen que tampoco pagan, con lo cual hay
unos determinados señores que están entre una puerta y la otra
diciendo quien de los dos le paga. No me niegue el conflicto
porque la primera demanda para que esto se aclare es
precisamente el Consell Insular de Mallorca, entonces me
extraña o usted desconoce que exista un conflicto o de alguna
manera se lo han, no sé, se me hace extraño porque es una
demanda del Consell Insular de Mallorca el que piensa que
tienen ustedes que pagar estas expropiaciones, que no pasaron
en unas transferencias, y que ustedes piensan que son los
consells los que las tienen que pagar, y de alguna manera se
produce un caso raro y atípico, y es que los afectados van de
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un sitio a otro y ninguno de los dos les paga. En fin, estamos...,
usted sabrá qué es lo que hacen con esto, mi pregunta iba
dirigida a aclarar este aspecto y sobre todo iba dirigida en
cuanto al tema presupuestario, de si realmente tendría que
haber una enmienda para que se procediera al pago de estos
1.400 millones de pesetas que parece que el consell reclama.

Nada más, muchísimas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller d’Ordenació del Territori. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, jo no deman que el Govern
central faci la política del sòl; el que passa és que d’acord amb
el que vostè diu, i crec que té raó, no hi pot haver una política
d’habitatge sense una política de sòl. Doncs bé, el Govern
central, que és el que fa el pla estatal d’habitatge en funció
d’unes competències que reclama com a pròpies, no articula ni
un sol mecanisme per posar una política del sòl al servei
d’aquest pla estatal d’habitatge, amb la qual cosa evidentment
ens condemna a totes les comunitats autònomes, que som les
que l’hem d’executar, al fracàs, i això és així. Per tant, sense una
política de sòl paralAlela a la política del Pla estatal d’habitatge,
que és extraordinàriament rígid, que a més ens colAloca en una
situació on el nombre d’objectius que ens marca és clarament
insuficient i, a més, no facilita una política d’habitatge,
evidentment, bé, no deixarem d’utilitzar fins al darrer euro que
ens arribi del Pla estatal d’habitatge, però això és clarament
insuficient, i la prova de la seva insuficiència és que per cada
euro que posa el Govern estatal nosaltres en posam vuit en
aquesta mateixa política, un a vuit, i són competències
suposadament diguem-ne que concurrents, per tant el que
recomanaria el sentit comú és el 50% cada un. 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor, demanaria, encara
que estam acabant, una mica de silenci perquè si no no
escoltam quasi res. Gràcies. 

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

Miri, jo no vull entrar en una polèmica. Vostè ha dit, ha
posat en la meva boca el que jo no he dit. Vostè ha dit que el
consell pensa que les expropiacions antigues les hem de pagar
nosaltres i jo pens que les ha de pagar el consell. Això no ho he
dit, però com que el temps és curt, simplement agafi el Diari de
sessions i llegeixi exactament el que jo he dit, no tergiversi les
meves paraules dient el que no és cert.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Acabam i concloem el debat d’aquesta compareixença amb
aquesta darrera intervenció del conseller. Només em resta agrair
la presència del conseller d’Obres Públiques i dels alts càrrecs
que l’han acompanyat. I no havent-hi més assumptes a tractar
s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


