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EL SR. PRESIDENT:

Primer de tot, he d’informar-los que el vicepresident actuarà
de president, durà la comissió a causa d’unes dificultats a la veu,
una afonia que té el president de la comissió. 

Dit això, primer de tot demanaria si es produeixen
substitucions.

Passam idò, una volta veim que no hi ha substitucions, al
primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les preguntes
RGE núm. 90/08, 91/08, 3360/08 i 3661/08.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia, Sra. Francesca Vives i Amer, acompanyada del Sr.
Sebastià Reixach i Genovard, secretari general, de la Sra. Maria
Sintes i Campos, directora general de Promoció Industrial, de la
Sra. Maria Magdalena Tugores i Bautista, directora general
d’Energia, i del Sr. Josep Maria Lendínez González, cap de
gabinet. 

I.1) Pregunta RGE núm. 90/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tall de subministrament elèctric a l'illa de
Mallorca.

Per formular la pregunta RGE núm 90/08, relativa al tall de
subministrament elèctric a l’illa de Mallorca, intervé el diputat
Josep Juan i Cardona del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com recordaran vostès el
juliol de l’any passat es va produir una avaria que va deixar,
crec que varen ser unes sis hores, sense llum una part important
-Calvià per exemple, Andratx-, bé, tota una zona, una àrea
important de Mallorca.

Evidentment, no es tracta de responsabilitzar o almanco amb
aquesta pregunta no ho pretenem, ni d’atribuir cap tipus de
responsabilitat, però sí preguntar a la conselleria quines mesures
pensava prendre o ha pres perquè ja fa prou temps que està feta
i ha tengut temps la conselleria de prendre algunes iniciatives
que nosaltres desconeixem i de les quals ens podria informar als
efectes de saber quines mesures són, per tal que els afectats per
aquest tall  siguin compensats per les pèrdues econòmiques que
varen sofrir.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. President i
Vicepresident de la mesa, companys de la conselleria. Sr.
Cardona, com vostè sap suficientment la funció de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia en aquests casos és
vigilar que el distribuïdor apliqui els hipotètics descomptes que
pertoquen segons la normativa vigent i això és el que hem fet i
el que seguirem fent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.
Juan i Cardona per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Veurà, Sra.
Consellera, efectivament, la conselleria no és la que ha de pagar
les indemnitzacions en el cas que hi hagi hagut perjudicis,
efectivament. Fins i tot, tampoc no és la responsable que els
descomptes als quals vostè fa referència també els dugui a terme
la mateixa conselleria, no és el cas perquè el procediment legal
estableix que Endesa, que és en aquest cas l’empresa
distribuïdora, però que podria ser una altra, al cap de l’any faci
la declaració de quins han estat -com es diu?- els talls que hi ha
hagut durant l’any i procedeixi automàticament a descomptar
fins a un màxim del 10% als afectats i això ho ha de comunicar
al Ministeri d’Indústria i en fi, en teoria així ho compliren. Però
el cert, Sra. Consellera, és que aquesta normativa que és un
decret de l’any 2005, si mal no record, en què s’estableix
aquesta responsabilitat de... No, és un decret de l’any 2000,
perdó..., i una modificació de l’any 2005, aquesta és la realitat.

El fet és que el decret estableix que això és una mesura de
prevenció, la indemnització pels danys produïts no és el 10% de
la facturació anual que pugui tenir el client, no. El que passa és
que segons la jurisprudència del Tribunal Suprem s’entén com
a una sanció, una sanció per incompliment de contracte, però la
indemnització pels danys produïts s’ha de reclamar davant els
tribunals, i els tribunals han de condemnar. 

Quina funció pot tenir la conselleria? Home! Crec que la
conselleria pot tenir -i això ho pot fer a través de l’Institut
Balear de l’Energia, que era una de les funcions que li vàrem
atribuir quan es va crear al final de la legislatura passada- la
d’assessorament i la d’informació. Jo no li he sentit comentar,
és a dir, és una de les coses que crec, Sra. Consellera, que és
important. A veure, bona part dels administrats, bona part dels
usuaris no coneixen la normativa elèctrica ni coneixen els
sistemes d’indemnització, ni coneixen quines possibilitats tenen
davant els incompliments de l’empresa distribuïdora, no ho
saben i no podem pretendre que ho sàpiguen. En canvi, quan
passa una cosa així si es planteja un servei d’atenció al client, a
l’usuari, al perjudicat, facilita que els ciutadans puguin exercir
els seus drets, no? Jo no li dic que se’ls hagi de prestar un servei
jurídic, però sí que a través de l’IBAEN, a través de l’Institut
Balear de l’Energia, es pugui informar els usuaris, i els usuaris
després decideixin què volen fer, si conformar-se amb aquesta
indemnització de fins al 10%, perquè la llei, la normativa no diu
el 10% automàticament, diu “fins al 10%”. 

Jo li puc dir que record una aturada que hi va haver la
legislatura passada, que era a una àrea bastant important i que
va estar sis o set, set o vuit hores, al final segons la declaració
d’Endesa havien d’indemnitzar..., l’assignació total per a
Mallorca no arribava a 60.000 euros, i consideraran tots vostès
que és una vergonya. Va ser quan la conselleria va sancionar
amb un grapat de milions, bé, d’un milió de pessetes perquè
eren quasi 100 milions de (...), 100.000 euros a Endesa, no?, per
una sèrie de qüestions que ara no vénen al cas, però el fet és que
la indemnització segons Endesa de cara als usuaris només
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s’elevava a una quantitat petitíssima, crec que eren cinquanta i
busques mil euros. No és això.

No és això, aquesta és una qüestió que crec que val la pena
que, a més de regular i a més de les funcions que té la
conselleria indiscutibles, idò, és que assessori els ciutadans, que
els ciutadans sàpiguen que es poden dirigir a l’Institut Balear de
l’Energia per tenir assessorament, per saber què poden fer,
contra qui es poden dirigir, com poden tramitar les
reclamacions, possiblement és feina, reconec que és feina per
part de l’administració, però tal vegada seria un dels millors
serveis que podríem prestar als usuaris. 

En aquest sentit era la pregunta i la proposta si vol, Sra.
Consellera, que això ja està fet i com diuen a Mallorca, Déu ens
lliuri d’un ja està fet. Vull dir, això ja no ho tornarem enrere,
però sí que de cara al futur quan passi una cosa d’aquestes, quan
tenguem una avaria, quan tenguem una pana ja no només vull
dir general, sinó per àrees, idò que es posi a disposició dels
usuaris un telèfon que la gent conegui, que la gent sàpiga que
pot cridar a aquest telèfon i que serà atesa, que serà informada
i que podrà exercir els seus drets com a consumidor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé l’Hble.
Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

(Tall de veu a causa del micròfon)

... no importa que li expliqui perquè vostè ho coneix
perfectament. El que sí li puc dir és que -i vostè ho sap també-
la companyia distribuïdora afectada, en aquest cas Endesa, el
que fa cada any és informar del resultat global de la qualitat
zonal així com del muntant econòmic dels descomptes
acumulats a les Illes. 

Per tant, el que li puc dir és que, òbviament, ens hem
preocupat que aquest incident hagi estat inclòs als descomptes
aplicats. Li deia que, òbviament, ens hem preocupat que aquests
incidents s’hagin inclòs als descomptes aplicats al primer
trimestre del 2008 als abonats. Evidentment, no han vengut a
reclamar-nos a nosaltres, però si haguessin vengut a reclamar-
nos a nosaltres haguessin tengut tota la informació necessària i
els haguéssim orientat perfectament, que és el que feim en
aquests casos, així com actuar com a garant perquè es compleixi
la normativa i que aquests afectats es vegin compensats.

El que nosaltres solem fer, la conselleria, i ja ho vàrem fer
el 2002, crec que era que hi va haver un temporal immens i
seguim en la mateixa tònica és, quan hi ha aquests incidents,
informar els ajuntaments i els ajuntaments normalment ens
serveixen d’intermediaris. De totes maneres, vostè també sap -i
ho ha dit- que les reclamacions es fan, es poden fer davant els
jutjats, per tant, crec que nosaltres hem actuat en tot moment en
aquest incident i en altres -vostè i jo tenim experiència de zeros
i de problemes d’aquests- idò, hem actuat des de la conselleria
com a garant perquè aquests afectats es vegin compensats.

I aquestes són les actuacions que hem fet i no es preocupi
que en el cas de donar informació sempre ens troben i sempre
tenen tota la informació exhaustiva i si hem d’estrènyer la
companyia també li assegur que ho sabem fer, i bé. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 91/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a empresaris afectats per l'enfonsament del vaixell
Don Pedro.

Per formular la següent pregunta RGE núm. 91/08, relativa
a empresaris afectats per l’enfonsament del vaixell Don Pedro,
intervé el diputat Josep Juan i Cardona del Grup Parlamentari
Popular, l’autor, per un temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El mes de juliol de l’any
passat a Eivissa es va produir un accident lamentable que va
tenir una sèrie de conseqüències tant de caire medi ambiental
com de, fins i tot, caire econòmic i que va ser l’enfonsament als
Daus d’un vaixell mercant que es deia Don Pedro.

Dia 25 de juliol, més ben dit dia 24, la consellera de
Comerç, Indústria i Energia va visitar Eivissa i es va preocupar
per aquesta circumstància, cosa que és d’agrair, i va comentar,
almanco és el que va sortir a la premsa de dia 25, que la
conselleria establiria ajudes per als comerços que s’haguessin
vist afectats per l’arribada de fuel a la costa. 

Quan es varen presentar els pressupostos de l’any 2008
aquest diputat va preguntar sobre aquesta qüestió i si es tendrien
en compte ajudes... i unes esmenes es varen dirigir a establir una
quantitat de diners a propòsit per indemnitzar, ajudar o
compensar -com ho vulguem dir- els possibles afectats. El fet és
que se’ns va contestar que no hi havia hagut cap solAlicitud, és
clar, és cert que si no es posa damunt la taula l’oferta d’ajuda
difícilment hi haurà solAlicituds, però el fet és que hi havia el
compromís de la conselleria, que crec que era bo, crec que era
una bona cosa i crec que varen ser unes declaracions adequades
i a més en el moment adequat perquè van ser poc dies després
de l’accident i, per tant, almanco es va intentar fer veure que hi
havia una reacció per part de la conselleria davant els sectors de
la qual és responsable, però fins a la data d’avui no coneixem
que s’hagi pres cap mesura ni que s’hagi obert cap línia d’ajudes
ni coneixem cap circumstància sobre aquests fets.



96 ECONOMIA / Núm. 9 / 15 de maig del 2008 

 

Per tant, la pregunta al final és la típica, quines mesures
prendrà o ha pres -perquè torn a dir-li que la pregunta a vegades
des que es formula fins que s’evacua la tramitació passa un
temps i a vegades dóna, i això és bo, temps que la conselleria
pugui prendre les mesures que consideri adients. La pregunta
era, quines mesures prendrà, i jo si em permet la modific en el
sentit de “prendrà” o “ha pres”, la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, per tal de compensar les pèrdues
econòmiques que puguin haver sofert els petits comerciants i les
petites empreses per l’enfonsament del vaixell Don Pedro?

LA SR. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, moltes gràcies novament. Efectivament, no record el dia
que vaig visitar Eivissa, però sí que pel mes d’agost supòs que
sí que vaig fer una visita a Eivissa com vaig fer a Formentera,
Menorca, etc., i va coincidir amb aquesta desgràcia que, per
cert, vull felicitar ara, aquí, a aquest fòrum, el Govern de les
Illes Balears per la manera com ha tramitat tot el conflicte que
-si no ho duc malament- ha estat fins i tot objecte d’un premi
per la gestió, cosa que no ha passat amb altres accidents
d’aquestes característiques o més grossos. Idò com li deia, vaig
anar a Eivissa i no exclusivament per això perquè sabia que la
gent estava perfectament atesa per part del consell, per part del
Govern, per part d’Interior i per part del ministeri, però sí que
em vaig preocupar per la situació dels comerciants, em vaig
preocupar per la situació dels afectats. Evidentment era una
situació d’absoluta tranquilAlitat i em vaig posar a disposició del
consell insular, sempre m’agrada fer feina amb l’administració
que té més a prop l’administrat perquè entenem que és la
manera més àgil per a resoldre allò que han de menester.

Vostè va formular aquesta pregunta el gener, i ja li vàrem
contestar per escrit que a la conselleria no havíem rebut cap
tipus de petició d’ajuda ni per part de cap institució ni per part
de cap afectat i ara li contest el mateix. Vull dir que per part de
la conselleria no s’ha rebut cap petició d’ajuda per part de ningú
i, per tant, evidentment s’han canalitzat d’una altra manera, no
a través de la conselleria, la qual cosa no vol dir que s’hagin
deixat desemparats els afectats, ni molt manco.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.
Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Veurà, Sra. Consellera,
efectivament la pregunta està feta, aquesta darrera, el gener
d’enguany, però aquesta pregunta estava feta com a pregunta
oral si mal no record el mes d’agost de l’any passat i, com que
no es va tramitar o bé no es va tramitar en el temps que li
tocava, s’ha hagut de tornar reproduir, vull dir, aquesta pregunta
ve de bastant enrere i, efectivament, vostès varen contestar. 

L’argument que dóna la conselleria és que com que no hi ha
hagut ningú que s’hagi dirigit a la conselleria demanant ajuda,
idò, que no és necessari fer res, però, és clar, Sra. Consellera,
vostè i jo coneixem perfectament la legislació i si avui hi ha una
persona que li demana una ajuda i vostè no té habilitada una
línia legalment, és a dir, amb tots els procediments legals que li
estableix la Llei de subvencions i que li estableix l’ordenament
jurídic d’aquesta comunitat, si vostè no té una línia oberta en
aquell moment, vostè no li pot donar una ajuda i, a més, crec -i
és tal vegada un concepte que veig que no coincideix amb el
seu- que la conselleria ha d’anar per davant els problemes dels
ciutadans, no per darrera.

Per tant, quan es produeix un problema d’aquest tipus, jo li
alab el gust quan vostè va dir que es comprometia a ajudar les
petites empreses, però bé, això s’ha d’atènyer i s’ha de dir,
“escolti’m, establim una línia” sigui de la manera que sigui, per
exemple amb les línies obertes que estan ara, a la campanya
d’enguany de l’any 2008, les línies que hi ha per a comerços i
per a indústries que els empresaris afectats per aquesta
circumstància tenguin una línia específica o especial només per
a aquest cas. Es tractaria d’això. Vostès ho haguessin pogut fer
en aquesta línia d’ajudes i haguessin complit amb la norma i si
hi hagués hagut gent afectada, idò li hagués pogut demanar,
però, com pot demanar la gent que els donin una ajuda si no hi
ha una línia oberta? Avui dia vivim en un país o en una
comunitat -em refereixo a l’europea- on encara s’ha d’avançar
molt per eliminar la burocràcia i no fa molts de dies parlàvem
d’aquestes coses i no tenim altra manera d’ajudar a no ser que
sigui llavors quan es declari una zona catastròfica, etc., que no
és el cas i que és una qüestió en la qual no entram.

Per tant, Sra. Consellera, el que lament -i ho dic amb tot el
respecte i tot l’afecte que li tenc- és que no hi hagués hagut
aquesta previsió. Que hi són a temps? Sí, però que no hi hagués
hagut aquesta previsió en les línies d’ajuda de comerç i de
promoció industrial perquè hagués permet a alguns, no a molts
possiblement, però a alguns empresaris que sí que estan afectats
i que no se’ls han compensat les pèrdues del seu negoci, perquè
una cosa és que es reclami a l’empresa propietària del vaixell i
l’altra cosa és que hi hagi una línia per intentar recuperar la
pèrdua, no li diré de tota la temporada perquè no és veritat, però
sí d’una part important de la temporada i, sobretot, dels petits
establiments de l’àrea turística d’allí on estava.

Lament que vostès considerin que com que no els han
demanat res no han de fer res. Miri, aquest és un argument fàcil
de dir i que no ajuda molt els empresaris de la nostra comunitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé l’Hble.
Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia per un temps
màxim de cinc minuts.
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LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies. Miri, Sr. Cardona, és un argument que és la realitat.
Vull dir, a vegades les ajudes es poden canalitzar de moltes
maneres i l’important és l’acord institucional. Aleshores ja li he
dit sempre que nosaltres, amb el Consell d’Eivissa en aquest
cas, tenim una relació extraordinària, parlam molt de les coses
i les consensuam. Aleshores el que es va decidir, i per cert que
quan vàrem parlar amb els comerciants, quan vàrem parlar amb
els afectats, l’únic que ens varen demanar va ser que, per favor,
no es creàs alarmisme, que no es magnificàs el problema,
perquè això era realment el que els perjudicava. Per tant, segons
quines coses es varen dur amb la màxima discreció, però vostè
deu saber perfectament que el Consell d’Eivissa ja ha presentat
davant els jutjats les 32 reclamacions que entregaren els
particulars i els empresaris afectats pel Don Pedro. Aquesta és
una feina que ja està feta. El consell va recollir aquestes
reclamacions mitjançant una oficina d’afectats que va estar
oberta des de dia 1 d’agost a dia 15 de novembre del 2007 i en
total s’han rebut 32 solAlicituds que s’estan tramitant sense més
problemes.

Vostè em dirà “el consell i la conselleria també haurien
d’haver fet coses”, ho hem tengut en compte. En les nostres
línies d’ajuda que hem establert per enguany, tots hem posat un
apartat on els comerços, els establiments o les empreses que
demanin ajuda i que hagin estat afectats per distints fets que han
passat tenen una puntuació extra, però més no podem fer. Ja ens
agradaria de totes maneres tenir moltes línies d’ajuda obertes i
poder ser esplèndids amb tothom, però, miri, tenim els doblers
que tenim, i li assegur que procuram administrar el que tenim
el millor que podem, el millor que podem i, en aquest cas, no hi
ha hagut peticions, sí que hi ha hagut peticions al consell, que
ha estat l’administració que ho ha canalitzat i bé, crec que els
empresaris han fet allò que tocava, les institucions també i, ara
mateix, de queixes jo no en tenc coneixement. 

De totes maneres si vostè sap de qualcú que tengui una
situació especial, ens el pot enviar , no es preocupi que a la
conselleria hem hagut d’aprendre i estam aprenent a marxes
forçades a mirar temes particulars molt enrevessats i sempre en
sortim endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 3360/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per al foment del sector de la
construcció.

I.4) Pregunta RGE núm. 3361/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconversió del sector de la construcció.

Passam, idò, a la següent pregunta RGE núm. 3360/08,
relativa a mesures per al foment del sector de la construcció.
Intervé el diputat Sr. Josep Juan i Cardona del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sr. President. Jo no sé si valdria la pena agrupar les dues
preguntes perquè una es refereix a les mesures que es puguin
prendre per fomentar la construcció i l’altra és sobre la
reconversió del sector de la construcció, si li pareix bé les
agruparíem, i si a la Sra. Consellera li sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, si la Sra. Consellera no té cap inconvenient, les agrupam.

EL SR. JUAN I CARDONA:

I així la tendrem menys ocupada. 

Bé, al final aquestes dues preguntes són dues parts d’un
mateix plantejament. És a dir, és cert que la construcció en
aquest moment té una situació crítica, ja sé que aquesta
paraula..., a vegades hi ha hagut algun polític important que diu
que això és antipatriòtic, dir que estam en crisi, però negar que
la construcció està en una situació crítica és negar que ara és el
migdia, i crec que això és així i que la construcció és un dels
motors de l’economia d’aquesta comunitat, d’aquest país. És
cert que a vegades algú s’ho es planteja i pensam que seria
millor que no fos així, però la realitat és la que és. Per tant, el fet
que la construcció entri en crisi afecta d’una manera molt
important la situació econòmica general d’aquesta terra.

Per això, com que tradicionalment hi va haver un temps en
què a la construcció, en les línies d’ajuda que teníem de la
Conselleria de Comerç i Indústria també estava inclosa, se li
donaven, tenia certs beneficis. Després vàrem pensar -i crec que
era raonable- que en una situació de força econòmica com la
que hi havia i en una situació precisament d’un creixement
important, que un sector que creix i que té força no necessita
que el Govern hi estigui darrera aportant fons públics per ajudar
unes empreses que ja van bé per elles mateixes i, per tant, es
varen suprimir. 

El fet és, Sra. Consellera, que crec que ara es plantegen dues
qüestions des del punt de vista del sector de la construcció. Per
un costat la necessitat de, a través de la conselleria -sempre he
defensat que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia és la
que ha de dur, com a mínim la microeconomia del país, i
Economia que dugui la resta, que -diguem- són les grans idees
i res més. A partir d’aquí, quines mesures té previstes, tenia
previstes o farà la conselleria per fomentar o per ajudar aquest
sector?

Per l’altra banda, perquè crec que al final ens ho haurem de
replantejar algun dia, si té previst, la conselleria o el Govern de
les Illes Balears, la reconversió d’aquest sector.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, concretament, vull dir que des de la Conselleria de
Comerç i Indústria tenim clar que en situacions no tan
favorables -jo no empraria les paraules que és que el sector
estigui en una situació tan crítica com vostè diu-, en segons quin
aspectes sí que estic d’acord que és crítica, però a nivell de feina
no exageraria tant, però sí que és un moment complicat, és un
moment difícil, és un moment de recessió i, per tant, la nostra
idea, la nostra filosofia, la nostra política o des del nostre punt
de vista allò que entenem és que en aquest període, precisament
de recessió, s’han de realitzar precisament totes aquelles
inversions públiques que estiguin a les nostres mans i d’aquesta
manera poder mantenir taxes de creixement positives. 

Això és el que feim des de la conselleria, en la mesura
possible impulsar totes aquestes obres -diria jo-, no forçosament
obres noves, com feien vostès, sinó de rehabilitació, etc., però,
a part d’això, vostè sap perfectament i coneix perfectament
quines són les línies d’ajuda que tenim destinades als sectors
comercials i al sector industrial, per exemple, i nosaltres
entenem que el sector de la construcció, precisament, participa,
ja sigui de manera transversal o de manera directa, amb aquestes
obres que impulsam des de la mateixa conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.
Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. No m’ha comentat res que
valgui la pena d’agombolar-la sobre la reconversió del sector...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

A veure què feim. Ara, bé. 

Deia, Sr. President i Sra. Consellera, que no m’ha comentat
el seu posicionament sobre la reconversió del sector de la
construcció i de totes maneres també acudeix a un recurs massa,
massa utilitzat, és a dir, el foment d’obra pública. 

Miri, jo respect el posicionament de tothom, però crec,
primer de tot, que no hauria estat malament que d’una manera,
si tan vol excepcional perquè la situació és excepcional, dins les
línies de promoció industrial hi hagués hagut o s’haguessin
inclòs, diferents al sector de la construcció, mesures concretes
i determinades per intentar fomentar o per intentar evitar
aquesta pèrdua de llocs de feina, perquè vostè deia que, des del
punt de vista de treball, no hi havia una situació massa crítica.
Home! Miri, en llocs de feina s’estan perdent ara crec que a la
darrera estadística que ha sortit, es baixava el 38% de l’ocupació
dins el món de la construcció. Crec que és una dada prou
preocupant i,  miri, m’és igual si es vol dir recessió o una altra

cosa, però això és crisi. Una pèrdua del 38% de llocs de feina,
digui’m en quin sector no és crisi.

 Per tant, crec que hem de prendre mesures, i la mesura
típica, miri, és que resulta que el Govern està fomentant l’obra
pública, sí, i a més li dic amb satisfacció, vull dir, abans, fa un
temps, quan l’actual govern no estava al Govern, considerava
que això era un abús i ara creu que és una bona manera per
fomentar la construcció, vull dir per fomentar el sector, bé, però
el problema que tenim, Sra. Consellera, supòs que vostè el
coneix, és que les empreses..., a veure, les grans obres que ara
s’estan anunciant, les faran quatre empreses de fora, i les faran
quatre empreses de fora perquè les condicions per fer aquesta
obra i la..., com es diu?, la qualificació empresarial impedeix
que moltes empreses de les Illes -i estic pensant no només en
Mallorca, sinó en Menorca, en Eivissa o en Formentera-, la
qualificació empresarial impedeix que aquestes empreses
puguin licitar, i per tant ens trobarem que el Govern farà un
esforç enorme, farà un gran esforç, però que aquest esforç no es
traduirà en benefici en la majoria de les empreses, de les petites
empreses de les Illes Balears.

I aquest és un problema, Sra. Consellera, que jo crec que
valdria la pena tenir en compte. No li dic que no es facin
aquestes inversions, Déu me’n defens, no, li dic que valdria
tenir en compte que no poden estar dient que l’única manera de
solucionar o que l’única mesura per solucionar el problema de
la construcció sigui fent obra pública, perquè el que hauríem de
mirar és a veure com es distribueixen els ingressos o les
inversions que està fent el Govern, on van, on queden, aquí o
fora d’aquí, a les empreses d’aquí o a les de fora d’aquí. Totes
tenen..., vull dir que estam a un món allí on la llibertat
d’empresa, la Unió Europea, està defensada i ningú no la
discuteix, i jo no estic dient que no s’adjudiqui a les empreses
obres de fora, el que li estic dient és que aquesta inversió que
estan fent vostès o que tenen prevista fer està fomentant només
una part, que és curiosament la que no és d’aquí, i que valdria
la pena replantejar aquesta idea o fer un pensament per veure
com podríem, ja que el Govern s’esforça, ja que el Govern
inverteix, que aquesta inversió i aquest esforç repercutissin
directament a les empreses d’aquí.

Un. Dos: respecte..., jo li parlava de la reconversió, Sra.
Consellera, perquè jo he sentit dir algunes coses que em
preocupen una mica. “Miri, no passa res”, això no ho va dir un
conseller, ho va dir un ministre, “no passa res, agafarem els
treballadors de la construcció i els durem al sector turístic”, i
aquí també se n’ha anat parlant: “Home, no, sap què passa?, els
anam redistribuint i això?”. Sra. Consellera, en aquest país fa
molt de temps que estam parlant de la qualificació professional
tant dels treballadors com dels empresaris; fa molt de temps que
estam lluitant tots, i aquí tothom hi ha fet esforç, perquè els
treballadors tenguin una adequada qualificació professional. Jo
no em puc creure que, a un peó de picapedrer, li posin una
safata a la mà i la dugui com un bon cambrer, com un bon
professional de l’hostaleria, i vostè crec que tampoc. És a dir,
què pensen fer? Hem de reconvertir el sector de la construcció
o l’hem de deixar com està i anirem els treballadors d’un cap a
l’altre i al final no tendrem cap sector allí on hi hagi uns
treballadors, ni uns empresaris, amb una qualificació
professional adequada? Perquè la conseqüència primera
d’aquest plantejament és el que li coment, i seria necessari o
crec que seria bo que, si més no, almanco obrir un debat per
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arribar a una conclusió sobre aquesta qüestió, si el Govern
encara no ho té clar i no té les mesures previstes i adequades per
dur-ho endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé l’Hble.
Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Gràcies. Reconversió del sector; jo crec que és necessari
reconvertir el sector, perquè la situació heretada la veritat és que
és molt complicada, molt complicada, i aquesta herència ens
l’han deixada vostès, convé no perdre-ho de vista.

És una pena que ara estigui en pla tan proteccionista amb les
empreses d’aquí i que durant quatre anys el que han fet és que...,
és que no té nom, el que han fet no té nom. Però és que ve de
més enrere; a qui se li ocorre, a qualsevol bon gestor, planificar
una inversió tan monumental com és el Pla Mirall en època de
bonança?, i vostès ho feren, no tengueren gens de seny. No
veieren que aquí no hi havia mà d’obra, ni aquí ni a l’Estat
espanyol, i que era necessari importar mà d’obra de fora perquè
hi havia una època de bonança en què no es podien cobrir els
llocs de feina, i varen fer el Pla Mirall en una època de bonança.
I el que han fet aquests quatre anys, jo què vol que li digui? Si
ho començam a revisar val més que no ens estenguem massa,
però carreteres sobredimensionades, però a part de ser
sobredimensionades, que pot ser una opinió per ventura
subjectiva i qualcú dir que són meravelloses,
sobredimensionades a nivell de pressuposts. Això, segons on
passàs, no crec que acabàs com dur el camí d’acabar per aquí,
perquè és realment desastrós.

Però després també, vull dir, és que no tengueren altres
feines que fer que desastres com fer i desfer el Parc de les
Estacions: en el 99 l’inauguren i en el 2000 tornen començar a
desfer-lo i a tornar-lo a fer, amb tot el que això val, quan encara
tenien pendent tota la resta. 

Tot això ho han fet empreses d’aquí? No, han duit empreses
de fora, perdoni, però totes les que han pogut i més. Això era,
jo crec, un dels esports preferits de l’anterior president del
Govern, dur empreses de fora i moure doblers d’un lloc a l’altre,
la veritat, i això no ajuda el sector de la construcció i ara tenim
la situació que tenim.

Miri, jo li plantejaré per exemple molt breument el que
tenim pensat i les accions que hem impulsat en un any a la
conselleria, algunes seves, ja les havia començat vostè i li ho
agraesc, però per exemple, nosaltres, a la convocatòria d’ajudes
per al sector de comerç i de serveis -i li parl d’això perquè són
temes transversals-, idò hem impulsat la reforma, modernització
i adequació de mercats municipals permanents, i després obres
i dotació d’equipaments urbans, urbanisme comercial, mobiliari
urbà, ilAluminació, etc.; i després una ajuda bàsica precisament
adreçada als ajuntaments petits que la conselleria s’ha
compromès a pagar entre un 50 i un 90% en funció del nombre

d’habitants. Això jo crec que ho farà gent d’aquí, no crec que
enviïn a demanar empreses de fora.

Després també tenim ajudes per la modernització del comerç
i dels serveis, i es poden finançar accions com per exemple obra
civil, instalAlacions per reformar i innovar establiments,
inversions destinades a eliminar barreres arquitectòniques...
Vostè també ja les tenia; per tant en això estam d’acord i en
moltes més coses, però en segons quines no, en segons quines
no. Després també tenim ajudes per impulsar la creació de
noves empreses, i tot això, vulgui que no, si es gestiona bé pot
crear llocs de feina i propiciar, no li vull dir un transvasament
impressionant d’un lloc a l’altre, però sí ajudar, totes les miques
ajuden.

Després també una cosa important de la conselleria és la
reforma de naus o locals industrials, trasllat a sòl industrial amb
ajudes per a l’adquisició de terrenys, construcció de naus,
adquisició... Tot això ho estam fent i tot això és feina i tot això
és construcció.

Per tant ja li he dit que hi havia accions que vostè ha
començat i que nosaltres continuam, com són actuacions en
polígons a Sa Pobla, Sóller, Alaior, Mercadal, Sant Antoni..., ho
coneix perfectament. Però també vull dir el que hem impulsat
des de la conselleria amb fons europeus, i això també ho fan
empreses d’aquí perquè són obres petites, obres que no
necessiten dur tot el parafernal que duien vostès, hi ha la
construcció, per exemple, del recinte firal de Calvià. El primer
que vaig fer quan vaig arribar a la conselleria va ser: a veure,
interessa que aquesta obra segueixi endavant?, perquè estava
molt precària; em varen dir que sí, idò venga, endavant. Però a
més també planta de tractament de residus, la construcció d’una
xarxa de deixalleries a Ferreries, Mercadal, Ciutadella, Migjorn,
Alaior, Ajuntament de Maó, Es Castell, Formentera, Andratx...
Però després també rehabilitacions a Campanet, a Búger, a
Petra, a Sóller... Tot això són coses que contribueixen a millorar
la situació i que són feina precisament per al sector de la
construcció.

Vostè em plantejava una altra pregunta. Jo li he dit grosso
modo el que feim a la conselleria, però vostè també em
plantejava una altra pregunta més àmplia i era què pensava fer
el Govern o si pensava prendre mesures. Miri, jo li he de
contestar, i ara ja parl amb un caràcter més genèric, que el
Govern ha pres ja mesures i que s’han explicat reiteradament a
la  Cambra del Parlament, i precisament per reorientar el sector
de la construcció diversificant els seus objectius, i això és
important, al voltant d’altres actuacions que no siguin només
únicament i exclusiva obra nova, com feien vostès, i que poden
anar per exemple encaminades, com ja li apuntava abans, a la
rehabilitació. 



100 ECONOMIA / Núm. 9 / 15 de maig del 2008 

 

Miri, vostè a més sap perfectament que dins el Govern hi ha
distintes conselleries com són Obres Públiques i Habitatge,
Treball i Formació, Mobilitat i Ordenació del Territori, etc., que
depenen..., el sector de la construcció depèn directament d’elles,
i en aquestes conselleries s’està fent moltíssima feina que vostè
coneix perquè s’ha divulgat perfectament; ara no m’estendré a
dir-les-hi totes una per una. 

Després una altra cosa que vull apuntar. Segons la Direcció
General d’Economia en el seu informe de conjuntura econòmica
de les Illes Balears, març del 2008, preveu un creixement del
sector de la construcció d’un 2,7%; el tassó es pot veure mig ple
o mig buit, i vostès el veuen mig ple o mig buit segons estiguin
a un lloc o a un altre. Miri, jo sempre procur veure’l mig ple
perquè és la millor manera de funcionar. De totes maneres vostè
també sap que el Govern preveu inversions públiques com són
el Palau de Congressos, recinte firal, reforma de la Platja de
Palma, desenvolupament de la Llei de residus, millores a ports
i aeroports, ampliació de la xarxa ferroviària, xarxa secundària,
nous centres educatius, habitatges de protecció oficial...
Moltíssima de feina. Estarem un poc condicionats pel
finançament i, tot i que pas pena, confii que tot se solucioni, tot
ho he de dir.

Jo crec, Sr. Conseller, i en definitiva, que això és una
reorientació del sector, la que vol fer el Govern, encaminada a
crear riquesa, a crear riquesa, no a crear rics com han fet vostès
la passada legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de debatre el segon punt de
l’ordre del dia d’avui agraïm la presència de l’Hble. Consellera
de Comerç, Indústria i Energia i dels seus acompanyants.

Passam a continuació al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a les proposicions no de llei RGE núm.
3326/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la millora d’habitatge rural de les Illes Balears; i la RGE núm.
3327/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrament d’esteses elèctriques. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3326/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de l'habitatge rural de les Illes Balears.

En conseqüència passam al debat de la primera proposició
no de llei, RGE núm. 3326/08. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona per un temps de 10 minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
tracta de continuar una labor que s’ha fet no només des del
Govern sinó també des d’aquesta cambra des de fa ja un grapat
d’anys. Jo crec que ara ja és indiscutible que unànimement en
aquest parlament, i jo crec que també això es deu a una resposta
de cara a una pressió social, és la necessitat i l’acord que hi ha
en aquesta cambra que se soterrin les esteses aèries elèctriques
en sòl rural.

(Conversa inaudible)

Quina és? Ah!, habitatges rurals, idò bé, idò anem als
habitatges rurals.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament... La primera proposició no de llei, la
3326/08, és la relativa a millora d’habitatge rural.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Nada, no pasa nada. Idò això ho deixam per a la pròxima i
ara anam a aquesta.

(Rialles)

M’havia confós, Sr. President. No passa res.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té la paraula per tornar a iniciar la seva
exposició.

EL SR. JUAN I CARDONA:

El complicat serà tornar-me a recordar del que he dit en
aquesta.

Bé, es tracta també d’una..., i quan parlam de la millora de
l’habitatge rural tradicional a les Illes Balears parlam d’una línia
d’actuació també que possiblement quasi totes les
administracions hi han fet feina, i hi han fet feina des de
diferents punts de vista. Per exemple, la conselleria que avui
seria la d’Obres Públiques tradicionalment ja té una sèrie
d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatges, no en el sentit
estricte que nosaltres intentam defensar amb aquesta proposició,
però sí que ja s’ha fet, i des de fa anys, els consells insulars
també tenen una partida pressupostària, en la mesura de les
seves possibilitats econòmiques, que no solen ser les que els
agradaria tenir, i que també donen colAlaboració o ajuden per
recuperar els habitatges rurals; unes, els consells, des del punt
de vista del patrimoni, que és un patrimoni que tenim que no
hem de perdre; altres des del punt, com deia, de la Conselleria
d’Obres Públiques, des del punt de vista de millorar
l’habitabilitat dels habitatges.

El fet és, però, que avui en dia hi ha un nombre important
d’habitatges rurals, tradicionals, que no compleixen els mínims
necessaris per ser habitables; altres que no estan en unes
condicions d’habitabilitat que, si bé complirien els mínims
legals, no estan en unes condicions adequades. I sobretot és que
recuperar aquestes cases, restaurar aquestes cases té un cost
prou important que moltes vegades fa que els seus propietaris
s’estimin més vendre-les, i amb els sous que fan d’aquesta
venda fer-se’n una de nova per a ells, el que significa, i no ens
ha d’estranyar haver-ho sentit aquí i en el carrer que la protesta
o la crítica que es fa que moltes cases d’aquestes passen a mans
de personatges estrangers i que d’alguna manera s’està perdent
una mica aquest patrimoni rural de mans de la gent de les Illes
Balears.
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Fins i tot hi ha una línia semblant, però que no ho cobreix,
dins el Pla de desenvolupament rural de les Illes Balears; crec
que és l’eix..., com que no ho sé de memòria ho he de mirar, és
l’eix 3..., el codi 323, quan parla de conservació i millora del
patrimoni rural, però s’està referint moltes vegades a aspectes
de paisatge rural, no d’habitatges, i a altres tipus d’obra. Per tant
no hi ha, almenys que jo conegui o que coneguem, no hi ha una
línia explícita i especial o pròpia per les cases rurals d’Eivissa,
de Formentera, de Menorca o de Mallorca, i la idea és
precisament aquesta, és a dir, que des de la Conselleria
d’Agricultura, des de la Conselleria d’Obres Públiques, des dels
consells que hi estiguin interessats, s’obri un programa dotat
econòmicament, perquè si no al final no anam enlloc i el que en
realitat del que es parla sempre al final és de sous, s’obri un
programa pressupostari per fer front precisament a aquesta
necessitat, de manera que per un costat estaríem recuperant
patrimoni de les Illes Balears i, de l’altre, estaríem a més
adequant l’habitatge per a la gent que viu al camp, per als
pagesos, i sobretot compliríem també amb una idea del Pla de
desenvolupament rural, maldament no tengui aquesta línia
específica, que és el de la millora de la qualitat de vida a les
zones rurals de les Illes Balears, i jo crec que no fixam -no ho
record, ara no la tenc aquí- no fixam una quantitat expressa i, si
hi és, no té cap problema perquè és una qüestió al final de
possibilitat del Govern, però sí que tenim interès que s’obri una
porta a aquesta possibilitat.

Per això presentam aquesta proposició i esperam que tengui
el suport de la resta de grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Anunciar primerament el meu vot
afirmatiu perquè crec que és una proposició assenyada i crec
que dóna cobertura, si s’aprovàs, o donaria cobertura si
s’aprovàs, a un buit que moltes vegades els consells, els
ajuntaments no poden cobrir. 

És evident que cada consell insular, sigui de l’illa que sigui,
intentat destinar sempre el màxim que pot, pressupostàriament
parlant, a aquest tipus d’actuacions; concretament, per exemple,
l’antic consell d’Eivissa i Formentera intentava sempre destinar
una bona part del seu pressupost d’aquesta conselleria arribant
fins i tot a subvencions de 12.000 euros, 9.000 euros, una cosa
similar, per a rehabilitació de cases anomenades pageses o cases
tradicionals. La tramitació era llarga, la tramitació era
complicada, i també es podia complementar, o en teoria en
aquella època es podia complementar amb ajudes d’altres
institucions, d’altres organismes, com per exemple l’Institut
Balear de l’Habitatge, que també donava subvencions per
rehabilitació de façanes o rehabilitacions interiors. 

Són rehabilitacions o reconstruccions a vegades molt
complicades, molt delicades, requereixen materials típics,
materials que no se solen trobar moltes vegades a les empreses
de construcció perquè són materials que han de guardar una
certa concordança, una certa sintonia amb l’aspecte de la casa,
per exemple estic parlant de teula envellida o altres coses, i per
tant són materials que normalment són més cars que els
materials normals, i això també es veu afegit al fet que aquestes
rehabilitacions s’han d’executar per gent que sàpiga fer la seva
feina, gent que conegui molt bé aquest tipus d’edificació, i
també peons o oficials especialitzats. I aquí enllaç amb el que
abans ha dit la consellera: crec que seria una bona font per
nodrir un poc aquesta demanda o aquesta oferta laboral que es
quedarà sense feina aquest tipus de reforma. Jo crec que cada
vegada anirà a més, cada vegada s’estan rehabilitant més
habitatges a totes les Illes i està donant un valor afegit a aquest
patrimoni rural. Per tant seria una bona font, un bon nínxol per
trobar o per colAlocar aquesta gent que en principi es preveu que
quedi desocupada a la construcció.

I tècnicament moltes vegades -subscric el que ha dit el
portaveu del Partit Popular- els pressupostos d’aquestes
reformes són molt més cars que un pressupost per executar un
habitatge nou. De fet tècnicament a vegades es calcula que quan
es fa una reforma s’afegeix un 25% del pressupost real pel que
pugui passar; és evident que en una casa vella quan toques a una
banda sempre surten més coses de les que t’esperes. 

Per tant crec que és una proposta positiva en el sentit que
complementa un poc les ajudes que es puguin donar des dels
consells i els ajuntaments, i habilitaria el Govern, que és el que
en principi té el major dispendi pressupostari, perquè habilitàs
una partida concreta per aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Unió Mallorquina no donarà suport a aquesta
proposició no de llei per dues raons fonamentals.

La primera perquè consideram que la necessitat de crear un
pla específic i especial per a habitatge rural tradicional no és tan
nombrosa ni és tan urgent com es pot deduir de la proposta del
Partit Popular. Per què?, perquè en els darrers anys a les Illes
Balears hem viscut un procés important de rehabilitació de
partir de la iniciativa privada de moltes cases que es podrien
inscriure dins aquest concepte d’habitatges tradicionals rurals.
És evident que hem viscut un cert bum d’aquesta rehabilitació
i una certa pressió residencial en el sòl rústic, això ja ho sabem.
Aquesta pressió en sòl rústic residencial ha provocat, entre
altres coses, una molt gran rehabilitació d’habitatges existents,
i per tant des d’aquest punt de vista consideram que no hi ha
unes necessitats tan peremptòries per crear un pla específic i
especial a l’efecte.
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A més a més una segona raó és que, com han reconegut els
portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula, que han
defensat aquesta proposició no de llei, efectivament altres
administracions tenen ja -altres administracions, el Govern de
les Illes Balears i una altra administració, els consells insulars-
tenen ja previst sistemes i línies d’ajudes a les quals es poden
acollir els propietaris que estiguin en aquesta situació de
necessitat de colAlaboració per a rehabilitació d’un habitatge
rural tradicional. Concretament en el cas del Govern balear, en
el cas que fos un primer habitatge aquest habitatge rural, és
evident que es podria acollir a les ajudes existents. Un altre
debat seria si aquests plans per primer habitatge s’haurien
d’incrementar i s’hauria de posar molt més l’accent i per tant
donar una ajuda més gran econòmicament en el cas que fos una
rehabilitació i no altres tipus d’operacions. I evidentment els
consells insulars, a través de la seva competència en matèria de
patrimoni, també ajuden i poden ajudar molt més en funció de
la capacitat de recursos i pressupostaris que tenguin a fer aquest
tipus de rehabilitació i de reforma d’habitatges rurals
tradicionals.

Per tant existint ja línies d’ajudes a les quals es poden
acollir, i tampoc existint un gran nombre de necessitats per
aquestes ajudes, consideram que no és necessari crear un pla ad
hoc específic i especial per a aquesta classe d’habitatges
tradicionals rurals. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que la millora
d’habitatges rurals a les Illes Balears, així com ho planteja la
proposició no de llei presentada pel Partit Popular, fa referència
evidentment a aquells habitatges, entenem nosaltres, que puguin
estar catalogats o que puguin tenir uns elements dignes de
protecció. De fet els ajuntaments estan obligats per diverses
legislacions, tant la legislació del sòl com la legislació de
patrimoni històric de les Illes Balears, a incloure en el seu
catàleg d’elements protegits totes aquelles edificacions rurals
que tenguin uns determinats valors culturals o històrics, i de fet
així ho recullen també els plans territorials insulars de les
diverses illes.

Per tant aquells habitatges que hagin estat recollits pels
ajuntaments respectius com a elements protegits, a la vegada
llavors poden beneficiar-se de les convocatòries públiques
anuals que fan els diversos consells insulars, com a mínim el
Consell Insular de Mallorca, que és el que més conec, fa una
convocatòria anual de subvenció per restauració de béns
immobles amb valors culturals o històrics, a la qual lògicament
es poden acollir tots aquells elements catalogats o que hagin
estat protegits pels ajuntaments per tal de ser rehabilitats,
reformats o per al seu manteniment. I per altra banda també, si
es tracta de l’habitatge habitual, si es tracta d’un habitatge on
per tant hi ha persones que hi viuen, aquest cas d’habitatges
habituals podria entrar dins la política de línies d’ajudes que la
Conselleria d’Habitatges i Obres Públiques també ja té oberta.
Per tant són dues línies de subvenció diferents, una patrimonial
i l’altra per habitatge, a les quals podrien acollir-se en un cas o
un altre, dependent de les circumstàncies, aquests habitatges
rurals.

En definitiva, per tant, per aquests motius consideram que
no és necessari fer aquest pla d’ajudes per a la millora específica
que ens presenta el Partit Popular, i per això votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rita, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta proposició no de llei ens posa damunt la taula un tema
en el qual, tant personalment com professionalment, aquesta
diputada té un especial interès, i és el de posar fre al
deteriorament de l’arquitectura tradicional, en el nostre cas tant
rural com urbana. Però no donarem suport -ho anunciam ja- a la
proposta no perquè no estiguem d’acord amb la rehabilitació
dels habitatges rurals tradicionals, sinó perquè no creim que
sigui la Conselleria d’Agricultura la que ho ha de portar a terme,
perquè té, consideram, ara altres prioritats, tal com està la
situació en el món rural.

La proposició demana que entre la Conselleria
d’Agricultura, aquella competent també en matèria d’habitatge
i els consells insulars, redactin i dotin econòmicament un pla
d’ajudes per a la millora, recuperació i restauració dels
habitatges tradicionals rurals. Hauríem d’entendre per
arquitectura tradicional aquella denominada també popular o
vernacla i no relacionable amb els estils arquitectònics. Hauríem
també de definir, en primer lloc, què significa habitatge rural.
En aquest cas que en el text de la proposta es digui que la
iniciativa ha de servir d’ajuda a la societat rural ens fa suposar
que es refereix a aquells relacionats amb les explotacions
agrícoles. Açò és important deixar-ho clar, perquè en el medi
rural i construïdes amb llenguatge vernacle o tradicional, hi ha
també moltes segones residència, hi ha habitatges habituals no
vinculats a l’explotació agrària, hi ha habitatges als quals es
donen diferents utilitats, com una part dedicada a habitatge,
l’altra a agroturisme, una tercera part a segona residència...; és
a dir, que la casuística és infinita. Avui fins i tot es publicita en
el Diari de Menorca una boyera adosada de tres habitaciones,
salón comedor, cocina con barra americana, baño, aseo, patio
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y amueblado, a un precio de 875 euros -una boyera és una
vaqueria. 

Estam d’acord que el patrimoni arquitectònic rural s’ha de
conservar, però des de la meva experiència els vull dir que el
veritable patrimoni rural que és a punt de desaparèixer és aquell
lligat a les feines del camp, no al d’habitatge que, en general, és
en ús.

Per tant, la nostra postura és que no hem de confondre
l’administrat, que ha d’anar d’oficina en oficina cercant una
ajuda aquí i una altra allà, s’han de donar ajudes per a la
rehabilitació d’habitatge habitual i permanent, cosa que ja es fa
des de la conselleria pertinent; s’han de donar ajudes per a la
rehabilitació del patrimoni històric, però quan parlam del món
rural crec que hem de prioritzar i hem de parlar, com he dit,
d’aquell patrimoni que realment és en una situació de més
vulnerabilitat i que aquest és el que coneixem o és de caràcter
de patrimoni etnològic, lligat a les feines del camp que ja han
desaparegut. Perquè aquesta obsolescència fa que, en una
situació de precarietat econòmica, com és la que actualment hi
ha al món agrícola i ramader, mai no s’utilitzin fons per
restaurar qualque cosa que no sigui necessària i útil per a
l’explotació agrària. Ja ningú no té cura de les eres, dels petits
guarets de sementer, les barraques, les parets seques, els pous,
els abeuradors, etcètera.

Si parlam de patrimoni, més difícil és que es perdin els
habitatges, en alguns casos grans casals, dels quals es poden
extreure beneficis en forma de lloguers a l’estiu, d’agroturisme,
que també té ajuts de rehabilitació, etcètera.

Sí que apostam, en canvi, per anar perfeccionant els catàlegs
municipals de protecció del patrimoni o, simplement, que es
facin d’una vegada, perquè hi ha un important nombre de
municipis, sobretot a Mallorca, que encara no els tenen
redactats, malgrat la Llei de patrimoni històric del 1998 de les
Illes Balears donava uns terminis que han tingut ja diverses
moratòries. Els catàlegs i les normatives de protecció són els
únics instruments per limitar l’ús de nous materials o de la
pèrdua d’elements característics de la nova arquitectura, és a dir,
per evitar que es construeixin noves cases amb materials
moderns, tal com s’expressa el text de la proposició no de llei.
A Menorca un altre instrument és el PTI, que prohibeix fer nous
habitatges en rústec, açò significa per tant que s’hauran de
recuperar els existents.

Si parlam de la dignificació dels habitatges de la societat
rural, em cregui, la permanència dels pagesos al camp no és un
problema només d’habitatge, que d’açò ja se n’ocupen, perquè,
a més, no són propietaris, ja se n’ocupen els propietaris de
solucionar aquests extrems a un moment d’escassetat també de
pagesos. El problema del pagès o de les feines al camps és la
rendibilitat del seu treball i d’açò s’ha d’ocupar la Conselleria
d’Agricultura. A més, la mateixa normativa de rehabilitacions
d’habitatges en el medi urbà també regeix igualment en el rural.

Per tant, creim que hem de deixar fer a la Conselleria
d’Agricultura la seva feina, que és intentar, amb la situació
desfavorable que vivim en aquest sentit a nivell mundial, ajudar
al manteniment d’aquest sector econòmic. La Conselleria
d’Habitatge ha de fer la seva i els consells insulars també, que
és estimular els ajuntaments a fer -ai, perdó, ara he perdut una
fulla- els catàlegs de protecció i també ajudar a la rehabilitació
del patrimoni històric. Per tant, com ja he anunciat, votarem a
favor d’aquesta iniciativa.

(Remor de veus)

A favor no, en contra, eh!. Perdona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Jo, Sr. President, no puc menys que manifestar aquesta
sorpresa que tenia, anaven a dir que sí, anaven a dir que sí, però
...

De tota manera vull agrair a la Sra. Diputada, la Sra. Rita, la
seva intervenció, entre d’altre raons perquè almenys ha
argumentat la seva postura i l’ha argumentada d’una manera
fonamentada i d’una manera que demostra que s’ha mirat la
proposta que hem fet. Jo li he de dir, però, que l’argument que
he sentit primer que deia, per a no votar favorable aquesta
proposta, era que havíem inclòs a la proposta la Conselleria
d’Agricultura i que no tocava a la Conselleria d’Agricultura, per
dir-ho d’alguna manera, participar en aquest projecte. No hi ha
problema, Sr. Rita, vostè em diu la conselleria que vol i jo la
pos, no tenc el més mínim problema; si vostè vol excloure
Agricultura, l’exclogui, i si vol posar una altra conselleria
només ho ha dir i li admet la proposta, si aquesta és la raó. Tenc
els meus dubtes però que sigui aquesta la raó.

I per què? Efectivament, mirin, jo he intentat complementar
una sèrie de qüestions que en aquest moment no lliguen i seria
molt bo, perquè això són fons europeus i per tant tindríem una
aportació pressupostària extra importantíssima en aquest tipus
d’ajudes, és que aquesta línia que explicam i que vostè també de
qualque manera defensava, fos inclosa dins el Pla de
desenvolupament rural. Això ens hagués permès tenir fons
extres per ajudar a dur endavant aquesta proposta.

Jo no pretenc que aquestes línies se’n vagin, aquests doblers
públics se’n vagin a rehabilitar habitatges, segones residències,
com comentava vostè, que no em pareix, no és que em sembli
malament és que crec que hi ha altres prioritats. I sí em
preocupa i sí m’interessa que aquestes línies vagin precisament
als habitatges rurals, o millor dit, a la gent, als pagesos, a les
explotacions agràries, perquè tenguin unes millors condicions
de vida. Perquè, efectivament, coincideix amb vostè que hi ha
molts habitatges que tal vegada no tenen uns elements
arquitectònics distingits, però que també són mereixedors d’una
ajuda, perquè també els hem de conservar, possiblement, com
diu vostè, més, possiblement. I que segur que aquestes cases,
que aquests habitatges que estan habitatges doncs no tenen dret
a tenir una ajuda de patrimoni, i tal vegada, amb la tramitació,
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del que jo conec, quan vas a Obres Públiques i demanes una
ajuda, per exemple, per a impermeabilització de l’habitatge,
només amb la paperassa que has de tramitar no et donen res, no
val la pena. I no tothom té accés a les línies actual per una raó:
perquè les administracions que tenen la competència no tenen
una partida suficient, els consells insulars fan el que saben, però
els consells insulars no poden tot sols dur endavant una política
forta de cara a recuperació o defensa del patrimoni, tot sols no
poden.

I jo crec que la comunitat, el Govern hi és per això, és a dir
que es transfereixin les competències als consells no significa
que el Govern s’hagi de desentendre d’aquestes competències
i significa que el Govern, entenc jo, té l’obligació de participar
en projectes importants, pe seguir impulsant coses noves i bones
per a cada illa.

I jo, quan defensava o defens aquesta proposta és perquè
crec que no és bo que les cases pageses, el que diem a Eivissa
cases pageses, es perdin. Miri, el Consell d’Eivissa, pens que
vostè ho deu conèixer, per la seva professió i per l’interès que
hi té, igual supòs que altres consells i altres ajuntaments, ha fet
un catàleg; si vostè ha vist les fotos dels habitatges tradicionals
fa plorera, perquè hi ha molts habitatges que estan mal cuidats,
que estan descuidats. I aquests habitatges si es perden,
recuperar-los costa més que construir-ne un de nou. Jo no som
arquitecte, però m’ho jug amb qualsevol, fer, restaurar una casa
que estigui malament, en mal estat, costa, una casa pagesa, si
em permeten l’expressió, amb els materials tradicionals,
habituals, costa molt més, però molt més, que fer-ne una de
nova. És molt més rendible a una persona que té una casa així,
esbucar-la i fer-ne una de nova o (...) per fer-ne una i mitja, amb
bloc i ciment, i no tendria cap problema.

I crec que si pretenem que això es guardi o que es mantengui
i que es restauri el que hem de fer és donar una mà a aquesta
gent, perquè, si no, quedaran quatre cases que seran les quatre
que pugui mantenir l’administració. I l’administració no ho pot
fer tot ni ho pot abastar tot ni pot protegir-ho tot, l’administració
pot colAlaborar amb la iniciativa privat i són els privats els que
hem de procurar que hi hagi un nombre important d’habitatges
cuidats i en condicions. I així evitaríem que es derrueixin cases
i se’n facin de noves. I evitaríem que els pagesos, i a mi em
preocupa això, doncs tenguin uns habitatges dignes, que crec
que és el que hem de cercar. I això és el que cerca aquesta
proposició, res més que això.

I a mi em sap greu s’hagin emprat uns altres arguments, bé,
és que els urgents, queden poques cases, tal vegada pels indrets
que es mou el portaveu d’UM tal vegada queden poques cases,
pels indrets que em moc jo en queden moltes de cases per
arreglar, moltes. I parlam de rehabilitació i parlam d’adequar les
cases a les condicions d’habitabilitat perquè els que viuen en
aquestes cases tenguin unes condicions més dignes. I això és
una pretensió que el mateix Govern de les Illes Balears té quan
aprova un PDR amb aquestes condicions i, curiosament, no
inclou aquesta línia. I aquesta proposta venia a intentar, en la
mesura de les limitacions del grup, a suplir aquestes mancances.

I jo no parl únicament dels habitatges catalogats, parl dels
habitatges en què viu la gent, parl dels habitatges que necessita
la gent tenir en condicions i parl de la necessitat que els pagesos
tenguin, insisteix, uns habitatges dignes que és el que es
mereixen, i crec que tots, totes les administracions tenim la
responsabilitat que això sigui així.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Una vegada finalitzat el debat
d’aquesta proposició no de llei RGE núm. 3326/08, passarem a
la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3326/08, relativa a millora de l’habitatge rural de les
Illes Balears.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 3327/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrament d'esteses elèctriques.

A continuació, passarem a la segona Proposició no de llei
RGE núm. 3327/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a soterrament d’estades elèctriques. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Josep Juan i Cardona, per un temps de deu minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta, ja ho havia dit abans,
aquesta proposició no de llei pretén continuar, seguir amb una
feina que tots els grups que són presents en aquesta cambra hi
han treballat, on aquesta cambra ja s’ha pronunciat diverses
vegades, de manera unànime, per aconseguir un projecte que té
un àmbit no només mediambiental, sinó paisatgístic, fins i tot de
millora de servei, com és el soterrament de les línies aèries de
conducció elèctrica que estiguin en sòl rústic. De fet, els
problemes que tenim amb aquesta, quasi sempre s’han reduït al
plantejament econòmic per poder dur endavant aquest tipus de
projecte.
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Recordaran, les senyores i senyors diputats, que el sistema
que avui en dia tenim a Espanya per finançar les esteses de
distribució i transport elèctric es basa en què el sistema elèctric
espanyol és el que finança a les empreses distribuïdores la
construcció d’aquestes línies, a través d’una retribució que està
calculada objectivament, un tant d’euros per metre lineal de
línia i segons el tipus de línia i segons el tipus d’instalAlació o de
materials que s’empren; de manera que és una taula, per dir-ho
així, una taula completament objectiva on cada empresa justifica
les inversions fetes i els metres lineals de línia construïts i el
sistema paga aquesta línia, o millor dit, dóna una quantitat que
és la resultant de calcular els metres per la quantitat unitària que
s’ha establert.

Però resulta que quan parlam d’aquest sistema no inclou el
soterrament de línies, les obres de soterrament, només, o millor
dit, si els inclou els dóna una quantitat tan miserable que al final
és com si donàs res, i per tant la retribució del sistema elèctric
nacional el que estableix és el pagament de les inversions en
esteses aèries, estic parlant en sòl rústic, insisteix, en aquestes
àrees sempre es paga en (...).

Record que va ser a l’any 2004 hi va haver una decisió on es
va aprovar una proposició no de llei en aquesta cambra,
concretament en aquesta mateixa comissió, en la qual, per
unanimitat, es decidia, es proposava al Govern central que es
canviàs la normativa i s’inclogués la retribució de soterraments
en les esteses elèctriques s’haguessin de conduir per les zones
rurals. Record molt bé que un diputat, en aquell temps a
l’oposició, avui seria al Govern, va dir bé: i mentre Madrid resol
què, què feim? Haurem de prendre mesures i haurem de fer
accions nosaltres des de la comunitat autònoma per poder dur
endavant aquest projecte. Idò bé, arrel d’aquest debat i que, ja
dic, es va prendre per unanimitat l’acord de solAlicitud de canvi
del sistema de retribució, per poder soterrar, i l’acord és
unànime de soterrament, a partir d’aquí el Govern de la passada
legislatura es va posar a treballar i al final de la legislatura, en
desembre del 2006, dins la Llei de règim local de les Illes
Balears va establir unes normes on, que és la Llei 20/2006,
establia el finançament per soterrar les línies, les esteses
elèctriques, aèries, a les Illes Balears. Establia aquesta idea,
establia, a més, uns límits del finançament o de les quanties que
s’havien de pagar que es podien repercutir en els propietaris, o
millor dit, en els usuaris, és a dir, en els titulars dels
comptadors. Establia també uns processos, o millor dit, una
qualificació de les millores a adoptar per part dels municipis,
però és evident també que aquesta norma precisava del seu
desenvolupament i és evident també, i així ho reconeix la norma
a la disposició final segona, que els ajuntaments tot sols no
podien dur endavant aquest tipus de projecte, de manera que a
la llei es deia que el Govern, mitjançant la conselleria
competent en matèria d’energia, coadjuvarà amb els
ajuntaments per aplicar el gravamen sobre la tarifa elèctrica.

Idò bé, la idea que avui presentam, la proposició que avui
presentam és precisament desenvolupar aquesta normativa, per
intentar que sigui una realitat el que aspira la societat de les Illes
Balears, el que han aspirat totes les forces polítiques d’aquest
Parlament i que s’ha decidit, no ja la darrera vegada que els he
comentat ara, sinó moltes altres vegades en què es declarava la
necessitat que soterrassin les línies.

Què és el que pretenem amb aquesta proposició? Doncs és
molt senzill: primer de tot, és que en el Pla energètic s’estableix
l’obligació de soterrament per a una determinada classe de
línies, sobretot les privades, i deixa en l’aire, i mai tan ben dit,
deixa en l’aire que algunes altres línies es puguin deixar o fer
aèries. La idea seria invertir o crear un principi dient que a partir
d’ara totes les línies de conducció elèctrica, incloses les de
mitjana i alta tensió, i a més aquí incloem alta tensió per una
raó, perquè a les Illes Balears són línies d’alta tensió les de 66
quilovolts, cosa que a la península no és així, i això és per una
disposició específica que es va negociar en el seu dia amb
Madrid i que canvia aquesta qüestió.

Bé, però és evident que no es pot dir que, per principi, s’ha
de soterrar tot sense mirar cas per cas, perquè ens podem trobar
que una línia tècnicament és impossible soterrar-la i el que no
podem és voler anar contra la realitat. I per tant aquest principi
ha de tenir l’excepció que si la conselleria competent, amb els
seus tècnics, considera que és impossible tècnicament o que, la
paraula impossibilitat es refereix que les dificultats són molt
superiors o traspassen el raonablement assumible per poder
soterrar, i per tant, si no es pot fer, doncs que sigui aeri. Però
que la idea sigui, en principi, que se soterri.

Per l’altra banda, ja posar-nos a treballar en aquest
desenvolupament de la norma i que des de la Conselleria de
Comerç i Indústria s’intenti colAlaborar amb els ajuntaments per
dur endavant l’aplicació d’aquell gravamen. I per què? Home,
l’aplicació del gravamen té no només l’avantatge que està
vinculat a un projecte determinat, que és el soterrament de les
línies, sinó que, a més, és un element de política energètica molt
important; perquè una de les qüestions que es plantegen quan es
parla de política energètica és que no només hem de parlar de
generar, sinó que també hem de parlar d’estalvi energètic, i
també hem de parlar d’una despesa raonable. I això el que fa és,
precisament, o és necessari, si volem dur endavant una política
d’estalvi energètic coherent, doncs actuar sobre la demanda.

Aquest gravamen, aquest projecte de llei, o millor, ho dic
malament, aquesta normativa el que fa, precisament, és actuar
sobre la demanda. Per què? Doncs, perquè grava qui més
consumeix; aquí qui més llum gasta paga més, i deixa exempts
una sèrie de consumidors, que són els de menys consum i els de
menys possibilitats. Per tant, crec que és bo dur endavant
aquesta normativa, a part que, des del moment que és llei
vigent, estam obligats a fer-ho. Però, com deia, es necessari que
el Govern colAlabori amb els ajuntaments i d’aquesta manera és
necessari -que qualque feina hi ha feta i a mi em consta que hi
ha feina feta- que es preparin ordenances tipus per facilitar als
ajuntaments la regulació d’aquest tipus de gravàmens. I també
és necessari que es presti assessorament als ajuntaments, als
tècnics perquè puguin gestionar aquest tipus d’acords.

L’ideal seria que, i aquest és un dels temes importants, que,
com que és un preu o un gravamen que es cobra sobre el
consum de llum, als efectes de millorar la gestió i als efectes de
no encarir la tramitació del cobrament d’aquest gravamen,
l’ideal seria que es cobràs juntament amb la tarifa elèctrica. I
per això, l’ideal seria que qui fes la liquidació al particular fos
la mateixa empresa distribuïdora, tipus, això no és cap novetat,
és el que passa amb el cànon de l’aigua, veritat? Per això és
necessari que els ajuntaments subscriguin convenis amb les
entitats distribuïdores, que en aquesta comunitat només n’hi ha
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dues, bé, ara n’hi ha més, pràcticament és GESA, pot haver-hi
Iberdrola i llavors el Gas de Sóller. A partir d’aquí, permetria
una millor gestió d’aquest impost. Què passa? Doncs que és
necessari que el Govern mitjanci amb les empreses
distribuïdores; jo he de dir que a la passada legislatura, quan va
sortir aquesta normativa, ja hi havia contactes amb Endesa i que
Endesa estava amb la idea d’arribar a acords per preparar aquest
tipus de convenis, que hi hagués un conveni tipus de manera que
es pogués fer aquesta gestió.

I a més, proposam, i crec que és conseqüent amb la
normativa que hi ha vigent avui, establir uns criteris per al traçat
de les esteses aèries, perdó, per al traçat de les esteses
elèctriques, perquè de vegades les companyies distribuïdores
tenen la temptació de posar un regle i tirar una línia, sense mirar
les coses com van, i això crea una sèrie de perjudicis importants
que són totalment innecessaris, que no aporten res nou ni res bo
i que, en canvi, l’únic que fan és agreujar els perjudicis als
particulars. Per això, de la mateixa manera que hi ha unes
instruccions, amb una Ordre de la Conselleria de l’any 2002, si
no lo record malament, on s’estableixen els criteris de com
s’han de fer les instalAlacions privades, doncs, nosaltres, seguint
la mateixa idea, proposam que es creïn aquests mateixos criteris
per a les esteses que s’han de fer a partir d’ara, de manera que
puguin discórrer paralAleles als camins o a les infraestructures
viàries. Si tenim en compte que hi ha un precedent que és la
modificació de la Llei de carreteres, que està prevista per a
aquestes coses, no estam dient cap barbaritat i creim que és una
manera d’aprofitar el terreny sense crear més perjudici.

I per altra banda, que també, i això és una excepció si tan
volen, si no es pot fer per la vora dels camins, que es faci de
manera que creï el menor perjudici possible. I a més afegim la
necessitat que quan un promotor d’aquestes línies sigui un
agricultor i es dediqui per a una explotació agrària, els costs, o
millor dit, el sobrecost del soterrament sigui assumit per
l’administració i no pel pagès, que prou li costa en aquest
moment mantenir la seva explotació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Mayans, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies president. No esgotaré el temps de deu minuts i
crec que, després de l’exposició del portaveu del Partit Popular,
en extensió i en coneixements crec que prou s’ha dit respecte de
la proposició, em centraré sobretot en els temes tal vegada
colAlaterals i més generals. No fa falta dir que a les Balears
l’atractiu que podem oferir va molt vinculat al paisatge la
imatge rural i la imatge a nivell de costs que els podem donar,
per tant, què vull dir amb això? Vull dir que no són projectes
avui en dia que es puguin considerar opcionals o potestatius,
són, crec, ja avui en dia, han passat a ser projectes necessaris i
atès que són projectes necessaris crec que cada dia hem de
cercar la manera, la fórmula per obtenir finançament per poder-
los executar, que és el principal problema, sobretot, quan parlam
de projectes costosos, i ja no em centraré en els temes de per on

han de discórrer, tipus d’expropiacions o acords amb els
propietaris.

Hi ha diverses solucions, jo n’anomenaré dues: una l’ha dita
el portaveu del Partit Popular, sobre el rebut que pagam
cadascun d’aquesta despesa elèctrica, o bé una assignació
directa a nivell de pressuposts, com s’ha fet ja moltes vegades
a projectes concrets de soterrament. Per tant, no s’ha d’inventar
res, les solucions existeixen i és qüestió de triar-ne una o les
dues o les que hi hagi. I per tant, si s’opta, a part de
complementar projectes concrets, s’opta sobre el rebut, la
normativa ja està feta i simplement és desenvolupar-la. Amb les
noves línies la normativa ja estableix que si són de baixa tensió
i són de mitjana tensió que no sigui de distribució ja s’obliga
que se soterri, per tant també aquest aspecte el tenim cobert.

A nivell de cascs urbans, la llei que ha tret el Govern balear
crec que queda una part resolta dels nous projectes que es facin
en els nuclis urbans que tenguin la sort de veure’s afavorits per
aquests projectes; és a dir, quan s’actua sobre un bar concret o
sobre una zona concreta s’actua a nivell general, a nivell de
mobiliari, a nivell de carrers, també a nivell de soterrament
d’esteses elèctriques dins els nuclis urbans. Per tant, aquest tema
també el tenim solucionat, només ens quedaria, només, que és
molt, el sòl rústic i la zona també costera.

Per tant, tenim la normativa aprovada del 2006, on es premia
qui consumeix menys i, anava dir es grava, però sí que es fa
pagar un poquet més a qui més consumeix i per tant contribueix
més també al projecte de soterrament. Crec que el mecanisme
pot funcionar de diferents maneres, és a dir, projectes concrets,
que és que es guardi o es reservi una partida del que es pugui
recaptar per a projectes concrets, o bé fer un pla integral a cada
illa i anar desenvolupant aquest pla, segons la programació que
es disposa o que es faci dins cada àmbit territorial.

Hi ha un exemple, i amb això acab, per exemple el Consorci
que funciona a l’illa de Formentera, a mesura que es fan més
actuacions en el projecte que es presenti la subvenció parteix del
mínim del 40% i pot arribar fins i tot al 60%, si, a part del
soterrament, hi posam altres millores com el desament per als
pagesos o altres coses. Per tant, les solucions existeixen, només
és qüestió d’aplicar-les i voluntat d’aplicar-les.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posició per part del Grup
Unió Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, coincideix, les solucions existeixen, el nostre
grup parlamentari està d’acord amb l’aspiració de soterrar les
línies elèctriques i pensam que és un objectiu que evidentment
qualsevol govern i qualsevol partit polític legítimament pot
assumir i pot defensar. També és cert, i no ens sap gens de greu
al nostre grup reconèixer-ho, que a la legislatura passada es
varen fer passes en positiu en aquesta línia, i és evident que
l’obligatorietat del soterrament i el Pla director sectorial, en la
darrera versió, que és del 2005, va en una línia correcta; i és
evident que la Llei de règim local, amb aquesta disposició que
ha comentat el grup proposant va i permet als ajuntaments a
establir línies per, diguem, finançar aquest soterrament, no
obligar, però sí finançar aquest soterrament. I com que el gran
problema de tota aquesta qüestió és finançar aquest soterrament,
evidentment, una vegada que es tenen els instruments financers
i econòmics per fer-ho, a l’ajuntament només li queda posar-se
d’acord amb l’empresa subministradora, cosa que, si no hi ha
qüestions econòmiques, resulta relativament senzilla.

El problema, per tant, no diria que és tècnic ni de cercar una
solució sinó que és un problema que l’ajuntament si les
administracions vulguin assumir establir nous gravàmens i
pujar, incrementar de manera significativa el rebut elèctric que
paguen els ciutadans.

És una qüestió, evidentment, difícil, complexa que afecta
l’índex de preus al consum, que afecta el nivell de vida, que
afecta moltes coses, no és que el nostre grup negui rotundament
aquesta possibilitat, però ateses les circumstàncies econòmiques
actuals i les capacitats financeres de les diferents
administracions entenem que en aquest moment, tot i compartir
aquesta aspiració, no estam en disposició de donar suport a
aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posició per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc comentar que
certament des d’un punt de vista paisatgístic seria bo que les
línies de conducció elèctrica fossin soterrades tot i que tampoc
no hem d’obviar que hi ha també aspectes negatius des del punt
de vista ambiental en el cas de les línies soterrades. Jo crec que
les obres que s’han de fer són majors i, per tant, es poden
produir més danys a la vegetació o a tota la zona afectada, fins
i tot, pel que fa a destrucció de vegetació i de moviment de
terres, per tant, crec que és una qüestió que no l’hem de perdre
de vista i que no l’hem de menystenir.

Per altra banda, vostè demana que s’estableixi un principi de
soterrament de totes les línies, però la veritat és que vostè
mateix és el responsable del Pla director sectorial energètic de
l’any 2005 que curiosament no estableix aquest principi,
estableix uns principis, parlam d’una norma molt recent, que diu
que en el cas de les línies d’alta tensió podran ser soterrades
amb determinades condicions, que les de mitjana tensió i les de
baixa tensió hauran de ser soterrades amb excepcions. Per tant,
aquests són els principis que es preveuen a la normativa que
vostè va impulsar i ara ens presenta un principi que no és
exactament el mateix perquè seria el de generalitat de
soterrament.

Per altra banda, hi ha el tema de l’interès de com es finança
aquesta qüestió i vostè ens remet a la Llei de règim local de les
Illes Balears que, efectivament, permet que els ajuntaments
puguin crear ordenances fiscals per atendre el cost de
soterrament, però això és evident que pot crear un problema
sobre l’ajuntament, tots sabem que en el cas que les factures
elèctriques del municipi pugessin això, evidentment,
l’ajuntament tendria una pressió sobre ell i no ho resolia la Llei
de règim local perquè la Llei de règim local, com vostè esmenta
a la proposició no de llei, es limita a dir a la disposició final
segona que la conselleria, en tot cas, ajudarà els ajuntaments per
aplicar aquest gravamen, no diu ni com, ni com s’ha de fer, ni
de quina manera i com s’han de concretar aquestes ajudes des
del punt de vista material, econòmic o tècnic, etc.

En definitiva està molt a l’aire la cosa, nosaltres pensam, per
tant, que tot i que el fons de la qüestió pot ser positiu, la veritat
és que creim que s’ha d’estudiar amb molt més deteniment i, en
tot cas, veure les conseqüències que això podria dur i de quina
manera es podria aplicar. Per aquests motius votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mercadal per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, la Llei municipal
i de règim local, aprovada el desembre del 2006, obre una porta
als ajuntaments que considerin oportú revertir mitjançant taxes
municipals cap als ciutadans el cost del soterrament de les
esteses elèctriques del seu municipi, i a  més, estableix que
aquesta taxa comptarà amb el suport de la conselleria competent
del Govern de les Illes Balears. En aquest sentit van els punts 2,
3 i 4 de la proposició no de llei que avui ens presenta el Partit
Popular, però resulta que els punts 1 i 5 d’aquesta proposició no
de llei aparentment concordants amb la resta de la proposta jo
diria, si m’ho permeten, que tenen un truc amagat. 
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Vegem-ho. El criteri per determinar quines esteses de
proveïment d’energia elèctrica en sòl rústic han de ser
soterrades i quines han de ser aèries el fixa clarament el vigent
Pla director sectorial energètic de les Illes Balears aprovat pel
Decret 96/2005, de 23 de setembre, publicat en el BOIB 143, de
27 de setembre del 2005, amb les firmes del llavors conseller de
Comerç, Indústria i Energia, Sr. Josep Juan Cardona, i del
llavors president de la comunitat autònoma, Sr. Jaume Matas
Palou. 

En concret l’article 21 diu, determina que les instalAlacions
amb alta tensió podran ser aèries amb alguna excepció que serà
únicament en alimentació a usuaris finals; determina que les
instalAlacions a mitja tensió hauran de ser soterrades amb
algunes excepcions i que les instalAlacions amb baixa tensió
hauran de ser soterrades, també amb algunes excepcions. Per
tant, al meu grup ens costa entendre que els mateixos
representants polítics que varen modificar el Pla director
sectorial energètic inicial i varen aprovar la versió definitiva
l’any 2005, tal com he esmentat abans, ara ens proposin instar
el Govern que estableixi com a principi que totes les línies
aèries de conducció elèctrica se soterrin. Ens sembla una
contradicció i, en tot cas, el proposant hauria de saber l’escassa
aplicabilitat del que ens proposa ja que l’assumpció d’aquestes
inversions per part dels ajuntaments, tot i que a continuació es
pogués revertir cap als ciutadans, podria colAlisionar amb el
principi d’estabilitat pressupostaria dels ajuntaments.

A més, jo voldria mencionar una altra qüestió que he trobat
en el Diari de Sessions precisament d’aquesta comissió de fa
uns quants anys i que demostra que no és aquest, el soterrament
de les esteses elèctriques, un tema tan senzill, ni tan nou o
recent com aparenta en aquest moment. Mirin, com que la meva
curta experiència a aquesta cambra no em permet tenir memòria
històrica jo he d’acudir als Diaris de Sessions i sembla que el
Sr. Juan Cardona ho ha pressentit i ha mencionat aquest tema
abans que el tragués jo. Aquí duc el Diari de Sessions d’aquesta
mateixa comissió de dia 1 d’abril del 2004, en aquesta comissió
es debatia una proposició no de llei, la 2476/03, i s’aprovaren
per assentiment els tres punts de què constava aquesta
proposició no de llei. 

El primer punt era la solució a un problema puntual d’Artà
i Capdepera que ara no ve al cas. El segon punt era que el
Govern balear elabori un estudi per determinar quines línies
aèries poden ser soterrades, tenint en compte l’harmonia
necessària dins el delicat equilibri del territori de la nostra
comunitat, per una banda en la defensa del paisatge i per l’altra
la necessitat de creixement econòmic per tots reconegut. I el
tercer punt és el que ha mencionat el Sr. Josep Juan Cardona,
instar el Govern estatal perquè modifiqui el marc retributiu de
les activitats de transport i distribució energètica per possibilitar
el soterrament de línies a les empreses titulars en condicions
econòmicament viables.

Jo desconec, i tal vegada el Sr. Josep Juan Cardona ens ho
pugui aclarir si així ho considera oportú en el seu proper torn
d’intervenció, si el Govern, el govern d’aquell moment, va
donar compliment a aquestes dues encomanes. Sembla que no
perquè tal vegada si ho haguessin fet fa més de quatre anys,
l’estudi aquest ja estaria fet i ara ens trobaríem en un estadi ben
diferent i, tal vegada, acords amb alguns propietaris de terrenys
a expropiar, qüestió mai fàcil, ja estarien solucionats.

En conclusió, el meu grup votarà en contra d’una proposta
perquè consideram que si es basa en uns articles de la Llei
municipal de règim local, articles que tenen una naturalesa de
norma tributària, es contradiuen amb el Pla director sectorial
energètic que és el que està en vigor. Com que els punts 1 i 5, en
base al que he esmentat abans, són inacceptables dins aquest
context tampoc no es pot donar suport als punts 2, 3 i 4 ja que
deriven de l’assumpció del punt número 1 com a correcte, és a
dir, repetesc que el sentit del nostre grup haurà de ser
globalment negatiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del grup proposant té la
paraula per contradiccions el Molt Hble., l’Hble. Diputat Sr.
Josep Juan Cardona per un temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Encara no, senyor. “Molt”, encara no, però Déu sap el que
pot arribar a passar. Bromes a part, Sr. President, jo no puc
menys que manifestar-me tremendament sorprès. Que els grups
d’esquerres, grans defensors del territori, del medi ambient, del
paisatge, ara s’oposin, que han clamant sempre el soterrament
de les línies, ara s’oposin al soterrament de les esteses aèries en
sòl rústic és realment una sorpresa, i grossa, que, a més, vagin
en contra del que han dit aquí, han donat suport aquí i han votat
a aquesta cambra encara és més gros, però que emprin els
arguments que han emprat és que ja, simplement, no sé què he
de dir.

Mirin, quan s’ha apujat el preu de la tarifa elèctrica en
menys d’un any un 4%, quan es pretén pujar els preus de les
tarifes elèctriques un 20%, que ara es digui que s’han de pagar
23 euros l’any per amortitzar les esteses elèctriques, el
soterrament de les esteses elèctriques i això només afectarà el
40% dels comptadors de les famílies que hi ha en aquest
moment a aquesta comunitat, em pareix frívol per no dir una
altra cosa. Em pareix molt fort que ara, quan ningú no es va
oposar a aquesta normativa quan es va tramitar al Parlament,
quan ningú no es va oposar a la llei, o millor dit, als articles i a
les disposicions finals que regulen aquest gravamen ningú no es
va oposar, ara resulta que no convé desenvolupar-ho. Vostès
priven als ajuntaments d’actuar, vostès impedeixen als
ajuntaments que puguin prendre les seves decisions i dur
endavant un projecte que tenen dret a fer-ho, vostès que clamen
per la llibertat i l’autonomia dels municipis. 

A mi això, és que no ho puc entendre, aquesta és la veritat,
no ho puc entendre, però tampoc no puc entendre que em diguin
que hi haurà problemes de pressió, diguem, fiscal per mor de ...,
escoltin és que aquí qui gasta no hi són en l’aigua, no es castiga
a qui consumeix més aigua? No es diu que qui més consumeixi
aigua més ha de pagar? I per què no s’aplica a la llum? Ara no
convé? Què els ha dit GESA per canviar de criteri? No hi ha ni
una sola companyia que tengui molta gola d’això, vostès estan
a l’oposició i no passa res, però entren a governar i bon Jesús!,
no s’ha de soterrar res. 
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No, miri, això no funciona així, això no funciona així i és bo
que un sàpiga mantenir els criteris i sobretot fer complir la llei.
No contradiu per res la normativa vigent del Pla energètic amb
el finançament a través d’un gravamen del soterrament de les
línies entre d’altres raons perquè el Pla energètic diu que podran
ser aèries, per tant, no exclou que siguin soterrades, de cap de
les maneres, i l’article 54 de la Llei d’ordenació del sector
elèctric estableix que qui canvia el sistema o qui canvia la
servitud és qui ha de pagar i si l’ajuntament vol que siguin
soterrades hauria de pagar l’ajuntament el que s’estableix que
és un cànon perquè puguin repercutir aquest preu a qui més
consumeix i, per tant, complir amb aquest desig.

Vostès impedeixen que en aquest moment es puguin soterrar
les línies. A Eivissa n’hi ha algunes per fer i veurem com acaba.
Aquí a Mallorca he de recordar que hi havia un conveni ja
signat entre el Govern, l’Ajuntament de Capdepera i Endesa i no
s’ha volgut complir per part dels grups que en aquests moments
donen suport al Govern, i ara les línies de Capdepera i d’Artà
són aèries perquè vostès han volgut, i vostès són els que ens
volen donar lliçons i vostès són els grans defensors del paisatge
i del territori, i dir que en aquest moment soterrar és pitjor o té
els seus inconvenients mediambientals, perquè clar movem
terres, sí, sí qui eren els que clamaven perquè soterréssim les
línies per mor del mal que feien a les aus? No se’n recorden
d’això? A vegades val més mirar cap a un altre costat, a vegades
val més callar o no comparèixer abans de dir segons quines
coses perquè saben el paper ho aguanta tot, però la veritat és que
quan un ho llegeix pot quedar molt sorprès. 

Avui queda ben clar qui defensa una cosa i qui defensa
l’altra, i avui queda ben clar qui és el que vol protegir el territori
o no. Avui queda ben clar si volen el soterrament de les línies,
sí o no. Quan alguna vegada tornin a parlar de soterrar alguna
línia jo els trauré aquest debat d’avui, eh? Perquè vaja és
magnífic poder escoltar gent que sempre s’ha omplert la boca en
defensa dels soterraments i ara resulta que entren i tenen la
responsabilitat de governar, tenen la possibilitat de fer-ho, que
no l’havien tinguda mai, i ara resulta que no s’ha de fer.

 Per cert, a la Sra. Mercadal li he de dir que, efectivament,
els acords que es varen  prendre aquest dia 1 d’abril, que no
pressentia que vostè ho hagués de dir, és que ho deia perquè és
ver, aquells acords es varen complir tots menys el que
corresponia el Govern del seu partit. Es va complir l’informe
del Govern de les Illes Balears en tant que va ser encarregat al
ColAlegi d’Enginyers, deu estar per la conselleria. Es van
complir els altres punts i el que no s’ha complert ha estat que el
Govern central canviï la normativa de retribució i estableixi una
retribució sobre la tarifa elèctrica que és com es fan, perquè
vostès em parlen d’incrementar les tarifes elèctriques i vostès
saben que en aquest moment la crisi de la mineria o la
reconversió de la mineria asturiana la paguen vostès al seu rebut
de llum, la moratòria de les nuclears es paga a través de la llum,
les subvencions que vostès paguen aquí, això que ara deia la
consellera que tenien més de sis milions d’euros per a energies
renovables, això que rep la comunitat autònoma del Govern
central i ho empra per subvencionar, això surt de la tarifa. Per
tant, no s’esglaien, ni s’estirin tant, ni es desfasin quan els
plantegen pagar 23 euros anuals per soterrar les línies, per 23
euros anuals vostès no volem que soterrem les línies.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Barceló, em demana la paraula,
però entenc que no hi ha alAlusions, senzillament trob que ha
estat per contradiccions les solucions que ha fet en aquest
moment el diputat del Grup Parlamentari Popular.

Finalitzat el debat d’aquesta proposició no de llei passam a
la seva votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3327/08, relativa a soterrament d’esteses elèctriques.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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