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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. En primer lloc
deman disculpes per aquest retard involuntari, i començarem la
sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, Antònia Gener substitueix Jaume Font.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bones tardes, president. Isabel Llinàs substitueix Margarita
Isabel Cabrer.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les preguntes 1163, 1164, 65, 82, 83, 84, 96 i 97.
Assisteix l’Hble. Conseller d’Habitatge i Obres Públiques, Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, acompanyat per la Sra. Laura de
la Campa Valdés, directora d’Arquitectura i Habitatge, i per la
Sra. Catalina Cladera Crespí, directora gerent de l’IBAVI.

Per formular la pregunta 1163 i 1165, tenc entès que s’han
agrupat aquestes dues preguntes... Sí, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Si el president i la mesa m’ho permeten i al
conseller li va bé, demanaria formular primer la 1164 i, a
continuació, les altres dues acumulades.

2) Pregunta RGE núm. 1164/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'habitatges de protecció oficial.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò si no hi ha cap inconvenient per a la resta de
gent, primerament es formularà la pregunta 1164, relativa a la
construcció d’habitatges de protecció oficial. Intervé el diputat
Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
autor de la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Confii, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller i alts càrrecs, no esgotar de cap de les maneres els 10
minuts. En primer lloc, Sr. Conseller, vull situar-nos en un marc
on el mercat immobiliari..., tenc aquí un paràgraf bastant recent,
és en castellà, és un informe fet a la península, que diu: “Las

viviendas iniciadas están cayendo un 62% y la tendencia se
acentuará, pues el número de viviendas nuevas a la venta no
es de 800.000 ni de 1 millón, como falsamente nos cuentan,
sino de 2,5 millones, 1,2 millones de promotoras y 1,3
adicionales de particulares que las compraron por inversión,
y a esto hay que añadir la vivienda usada, etc. Ello significa
que hay viviendas para 10 años y que su precio deberá caer en
los próximos meses un 30 o un 40% adicional para restaurar
el equilibrio”. És a dir, jo no sé si és cert o no és cert el que aquí
diu, si és exagerat o no és exagerat, però tots sabem que hi ha un
desequilibri entre l’oferta d’habitatge i la demanda.

I en relació amb l’oferta i la demanda hi ha l’element
capacitat de poder llogar o de poder comprar, i aquest element
de capacitat oscilAla en funció de moltes circumstàncies, no
només de la capacitat adquisitiva, o de capacitat de pagar un
lloguer en el moment en què un pren la decisió, sinó també amb
les perspectives de futur o, en el cas de necessitar adquirir un
crèdit, la situació que ha evolucionat de manera distinta del que
era el 2007, del que ha estat el 2008 o del que és ara el 2009. És
a dir, hi ha unes circumstàncies canviants que fan que en aquest
moment sigui difícil determinar d’una manera taxada
exactament com i què s’ha de fer en habitatge.

Dins aquests interrogants, que jo no sé contestar, perquè açò
a més correspon al Govern, l’acció que resulti necessària per
donar satisfacció al manament constitucional que tothom té dret
a un habitatge digne, em demanava, Sr. Conseller, a la vista
d’aquestes circumstàncies, si de manera general i també d’acord
amb els criteris interpretatius per l’aplicació de la Llei
d’actuacions urgents que va firmar el Govern amb els agents
econòmics i socials l’abril del 2008, on es recomana que abans
de resoldre convocatòries sobre terrenys la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques faci un estudi de demanda
d’habitatge de protecció a cada municipi, i que faci açò d’acord
amb els ajuntaments, etc., no li he d’explicar el que vostè va
firmar o va acordar i que per tant sap molt més bé que jo, i arrel
de totes aquestes qüestions -ja no m’estendré més- la pregunta
és la següent: creu el Govern, en aquest cas el conseller d’Obres
Públiques i Habitatge, que especialment en les circumstàncies
actuals dels sectors de promoció, construcció, venda
d’habitatges -no n’he parlat, però tots sabem la situació que
pateixen aquests sectors i sobretot les persones ocupades en
aquests sectors-, i del mercat laboral, per tant corresponents a
aquestes activitats, convé abans d’iniciar noves promocions i
construccions d’habitatges protegits buscar acords amb els
promotors i constructors d’aquests habitatges, si és possible,
tant si és en construcció iniciada, com acabada, com aturada per
les circumstàncies, per tal de conèixer les possibilitats de posar-
ne a la venda a preus taxats?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Li contesta l’Hble. Conseller
d’Habitatge i Obres Públiques per un temps també de deu
minuts.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Huguet,
gràcies per la concreció i la brevetat de la pregunta. Crec que els
que ens vénen darrere ho agrairan. 

Li volia dir en relació a la pregunta dues qüestions. Una fa
relació al tipus de política d’habitatge que en cada circumstància
-vostè ho ha dit molt bé, les circumstàncies són canviants i per
tant el que potser era vàlid fa un any, fins i tot sis mesos, en
aquests moments s’ha d’anar ajustant-, en funció de les
circumstàncies les polítiques d’habitatge han de ser unes o unes
altres. I una altra qüestió és la darrera part de la seva pregunta,
que fa referència a venda a preus taxats. Són dues qüestions
separades i, en concret, en relació a la primera, li voldria dir que
jo pens, i així ho estam aplicant a la conselleria, que una sola
línia de política d’habitatge, si es du una sola línia, fracassa. En
aquests moments la situació és tan complexa que no queda més
remei que posar en marxa diferents tipus de polítiques. 

Vostè fa referència concreta a l’existència d’un parc
d’habitatges construïts o en construcció, el que es diu de manera
vulgar l’estoc d’habitatges construïts, i la possibilitat o no
d’accedir a aquest estoc. Bé, és una de les polítiques que s’han
d’estudiar, i s’ha d’estudiar amb cura. Una altra política és la de
construcció d’habitatges nous; doncs, efectivament, si tenim sòl,
que no en teníem i ara en començam a tenir, pareix que
l’activitat del sector de la construcció i la possibilitat de fixar
uns preus en funció dels mòduls establerts a la legislació
d’habitatges de protecció oficial permeten que aquest tipus de
política s’hagi de dur endavant. La rehabilitació, doncs clar, és
una política que no es pot deixar de banda, rehabilitació de
centres històrics, rehabilitació de barris, rehabilitació d’àrees de
rehabilitació integral, d’àrees de renovació urbana, etc. Sòl,
política de sòl, doncs és una altra qüestió que pareix que és
indispensable, donada la carestia d’aquest sòl, la inexistència de
sòl públic, de patrimoni públic de sòl a la nostra comunitat
autònoma quan nosaltres vàrem arribar.

Totes elles són necessàries, és a dir, s’ha de fer front a totes
aquestes polítiques de manera conjunta i segurament fent més
èmfasi en una o altra en funció de les circumstàncies que, com
vostè deia, són canviants.

Però a mi el que em sembla és que si féssim tots els esforços
en una sola línia, de dir “bé, una sola línia, fomentem la compra
de l’estoc d’habitatges existents per tal que l’estoc pugui sortir
al mercat i es redueixi el nombre d’habitatges buits”. Doncs jo
crec que si només actuàssim en aquesta línia fracassaríem. Miri,
divendres passat vàrem tenir una reunió la comissió de
seguiment de la crisi, i el representant del sector de la
construcció, que era menorquí, per cert, va dir que ell es
manifestava en contra, radicalment en contra que nosaltres
compràssim habitatges construïts, que s’havia de fer èmfasi en
altres tipus de línies que mantenguessin l’activitat del sector de
la construcció, en concret rehabilitació i polítiques d’habitatge

de nova planta. Tenia raó, jo crec que en l’equilibri està la
virtut, és a dir, és vera que els habitatges construïts tenen uns
preus que s’han d’estudiar en cada cas, però també és vera que
no s’ha de deixar de banda l’activitat del sector i garantir
habitatges nous a preus realment assequibles.

Miri, nosaltres, i això crec que és una contestació que li val
per a totes les preguntes, nosaltres estam disposats a comprar
estoc d’habitatges construïts amb una condició molt elemental
que vostès entendran tot d’una: que els seus preus siguin preus
que entrin dins els mòduls de preus d’habitatges de protecció
pública i que la seva superfície permeti que es qualifiquin com
a habitatges de protecció pública; si no, no val. Clar, no val dir
“compri vostè l’estoc”; i a quin preu?, a quin preu? Aleshores
nosaltres des d’aquest punt de vista hem fet dues convocatòries
públiques, una el juliol del 2008 i l’altra el desembre del 2008;
d’aquestes convocatòries s’han deduït uns resultats molt
concrets, però vull ser molt clar: a Menorca no hi ha hagut
ningú que s’interessàs per aquestes convocatòries, cap de les
promocions que hem pogut comprar era a Menorca, però no
perquè les haguéssim de desestimar perquè estiguessin fora per
tema de superfície, cosa que ens passa moltes vegades, no
podem comprar habitatges que tenguin superfície de més de 90
metres quadrats, o per altres qüestions; no, no se’n va presentar
ni una perquè per preu no entren. A Menorca els habitatges
encara estan molt per sobre del preu dels habitatges de protecció
pública, els habitatges lliures, i per tant, per aquest diferencial,
encara no els surt a compte, no hi entren. La solució a aquest
tema, i li agrairé que m’ajudin, que em donin una mà en aquest
tema: abaixin preus, que se n’adonin que l’única possibilitat de
treure aquest estoc és abaixar preus, reduir beneficis.

Hem adquirit promocions construïdes o en construcció amb
una capacitat residencial de 400 habitatges, i amb una despesa
de 60 milions d’euros, 60 milions d’euros -no és cap beneitura,
Sr. Huguet- destinats a comprar estoc. A vostè potser li sembla
poc, però als constructors, ja ens ho han dit, els sembla
moltíssim, i a mi em sembla una política, el que li he dit abans,
una política proporcionada, equilibrada, en una línia que a més
de cara al futur s’hi haurà d’insistir.

Un segon tema de la seva pregunta és posar-ne a la venda a
preu taxat. Bé, jo crec -i vostè a la rèplica m’ho contestarà- que
quan diu preu taxat es refereix a preu de protecció pública
perquè, si no, no sabem exactament on posam el llistó. Per tant
nosaltres posam el llistó al preu de règim general d’habitatges
de protecció pública.
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I per què venda i no lloguer?, per què venda i no lloguer?
Miri, aquest és un tema que per a nosaltres és cabdal. La
promoció d’Es Mercadal, que és la que ens du aquí i que vostè
després comentarà, és una promoció que nosaltres creim que ha
de sortir de lloguer, i de lloguer amb opció de compra. Per què?
Jo ho vaig dir; en aquest retall que vostè té de premsa aquí, a la
primera pedra, no sé si es reflecteixen les paraules que jo vaig
dir, però vaig dir que aquests habitatges seran de lloguer per una
raó: perquè si són de compravenda avui per avui els que estan
fixant els criteris de qui pot tenir o no una hipoteca són les
entitats financeres, i nosaltres som un govern legítim,
democràtic, i nosaltres volem fixar els criteris de qui pot o no
pot tenir un habitatge públic, no vull que siguin els bancs, vull
que siguem nosaltres, i per això els habitatges sortiran a lloguer
perquè el lloguer, avui per avui, és l’única fórmula a què pot
accedir la majoria dels ciutadans, que tenen moltes dificultats
per arribar a final de mes.

Per tant li concret la resposta en dos aspectes. Un, línia de
compra d’estoc; no és l’única que estam posant en marxa perquè
no és l’única que dóna solució a la problemàtica d’habitatge,
però l’estam posant en marxa, 60 milions d’euros, 400
habitatges comprats. Segon, venda no, lloguer; avui lloguer o
lloguer amb opció de compra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé ara el Sr.
Huguet i Sintes per un temps de cinc minuts, màxim.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, conseller. S’ha
d’estudiar (...) l’estoc, és a dir, allò de les quatre línies. Bé, em
pareix correcte que s’hagin de tocar totes les línies, i açò és la
política del Govern. Ara, clar, una part de la meva explicació,
encara que no estigui en el text de la pregunta, va referida a
aquest estudi ajuntament per ajuntament, és a dir, es farà..., és
a dir, es fa en aquells on s’ha d’actuar? Jo crec que sí, que és
molt important, donada la limitació dels recursos i d’actuació,
veure on hi ha la necessitat, si són de lloguer... És a dir, em
sembla perfecte que faci la política el Govern, però estarà
d’acord amb mi que ni el banc ni el Govern, sinó els
demandants, els que tenen dret a l’habitatge digne. És a dir, el
que fa la demanda realment, conseller, el que fa la política, i que
aquesta política que fa el Govern sigui eficaç o eficient, com ho
vulgui dir, és atendre la demanda real, per tant els ciutadans i la
seva capacitat d’accedir a través d’un determinat lloguer, alt o
baix, i a través d’una capacitat de compra, alta o baixa, amb
crèdit o sense crèdit.

És a dir, això és el que jo pens que vostè fa, encara que... I
supòs que quan ha dit “jo faig la decisió”, supòs que l’ha de fer
a partir d’aquest estudi. Per tant és coherent que jo li demani si
es fa aquest estudi previ, si es farà. Aquesta era una part de la
qüestió que jo li plantejava per assentar aquest principi.

I en relació amb altres afirmacions que ha fet -vull ser curt
en la meva rèplica-, miri, si vostè fa una convocatòria amb
superfícies màxima i amb preu màxim taxat, qui no vulgui
davallar preu òbviament no hi va. Ara bé, estarà també d’acord
amb mi fàcilment que el preu i la superfície taxada és una línia
exacta, molt prima, que separa uns preus i unes superfícies de
l’immediat següent, per tant separa les capacitats de venda o les
voluntats de venda. Pregunta que li faig: no creu que en aquest
moment aquesta línia podria ser una mica més flexible?, és a
dir, hauria de ser no una línia exacta, tanta superfície com a
màxim, tant de preu per metre com a màxim, sinó que hi podria
haver potser un ventall, per dues raons: perquè açò donaria més
opcions a aquells que tenen una promoció aturada perquè no
tenen capacitat d’accedir a més crèdit per acabar-la, perquè...;
en definitiva, donaria més opcions a qui ha de comprar.

Insistesc, jo no defens que donem més opcions a qui ha de
vendre, que també, per una raó ben senzilla: perquè les
promocions que vostè faci donaran feina, donaran per tant
activitat econòmica i activitat laboral, però li he de dir una cosa,
que tots aquells que vostè arranqui amb la seva activitat de
constructor o de promotor també els dóna poder continuar amb
una empresa i una activitat que dóna negoci, que dóna imposts,
que dóna Seguretat Social perquè dóna treball. És a dir, tant una
via com l’altra en definitiva van a donar satisfacció a qui ha de
tenir un habitatge en la línia que sigui, però jo crec que no se
n’ha d’oblidar. És a dir, quan vostè em parlava d’una línia o
d’una política tota sola no, jo el que intent dir-li amb aquesta
rèplica és que també ho miri no només des del punt de vista dels
límits en superfície i preu que posen les normes del Govern,
sinó que vostè, amb recursos propis, que en té, de recursos
propis d’aquesta comunitat autònoma, potser per ajudar que
qualque promotor continuï amb la seva activitat i si pot vendre,
sigui al Govern o sigui amb ajudes del Govern, una promoció
que té acabada, o aturada, o amb dificultats de finançament, açò
li permetrà reprendre una activitat, que és el que volem, que les
empreses funcionin. Crec que és açò i de passada donar
satisfacció a la demanda d’habitatge.

I crec que açò és un poc la raó que segurament a Menorca no
s’hagi presentat ningú, i em sembla una política respectable que
vostè digui “esperaré que davallin preus”, em sembla una
política també respectable, o sigui que no..., i per tant que quan
parlem de preu taxat tots entenem el que és quan ens referim al
règim general i que per tant la quantitat d’euros per metre és la
que és, però també podríem incloure d’una manera més genèrica
que hi podria haver preu taxat distint en funció de la qualitat o
de la superfície, és a dir, una família que siguin quatre o més i
que vulgui un habitatge amb una mica més de superfície que el
màxim que dóna el règim general, potser el preu podria ser
també una mica més alt, i potser en línies dins aquesta actuació
després d’un estudi concret del que hi ha en el municipi donaria
sortida a aquesta demanda i també donaria sortida a l’oferta de
determinades promocions, sigui directament de constructor o
sigui d’un promotor.

Bé, la venda naturalment no pot aglutinar tota la demanda
d’habitatge. El que aglutina la demanda és la venda i l‘estalvi.
Ara bé, la venda pel que és el gestor dels recursos té un
avantatge i és que hi ha un retorn. Per tant, aquest retorn el que
fa és multiplicar la capacitat i les opcions de fer política
d’habitatge al conseller i a la conselleria que maneja aquesta
política. Per tant, és important també tenir-ho en compte per
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esgotar al màxim les capacitats d’atendre les demandes
d’aquells que volen comprar.

I res més, Sr. Conseller. Jo crec que podríem escriure un
llibre, seria molt llarg. A mi el que m’interessa és estimular,
perquè vostè em demanava..., jo el que vull és estimular les
possibilitats d’aquests estudis municipi a municipi, no m’ho
invent jo, vostè els ha firmat amb els agents econòmics i socials
el mes d’abril de l’any passat, i que, per tant, a l’hora de fer
promoció, a l’hora de fer actuacions en matèria d’habitatge sigui
el més ample possible i el més ajustat possible a la demanda
detectada en aquest municipi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Ara en torn de
contrarèplica intervé l’Hble. Sr. Conseller d’Habitatge i Obres
Públiques per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, gràcies per la seva
intervenció. Li contestaré la pregunta que m’ha fet, encara que
no estigui presentada per escrit. Efectivament, nosaltres vàrem
signar amb els agents socials aquest document, però és més,
després el vàrem traslladar a la Llei 5/2008. La Llei 5/2008, en
un paràgraf, no record quin article, diu que es farà un estudi de
la demanda real d’aquells municipis on s’estableixin reserves
estratègiques de sòl, per tal que les reserves estratègiques no
superin el nivell de demanda real.

De la llei s’han derivat propostes de reserva estratègica de
sòl que hem acceptat a Palma i a Calvià. I a Palma i a Calvià
hem fet un estudi de demanda real i feim un estudi global de
demanda de la comunitat autònoma a través d’una figura que ja
vàrem posar en marxa quan jo vaig ser director general
d’Arquitectura i Habitatge, que és el Llibre Blanc d’Habitatge.
El Llibre Blanc d’Habitatge ja se’ns ha presentat, el que passa
és que l’apartat de demanda encara no està acabat, perquè és un
apartat que requereix si es fa no només de demanda potencial,
sinó de demanda possible, per tant, un poc més real, s’ha de fer
en base a aquestes i, per tant, du més temps. Estam en aquesta
línia i efectivament, ho estudiarem.

Miri, tant de bo passàs el contrari del que està passant ara,
que és que tenguessin més capacitat de posar en el mercat
habitatges de la demanda que hi ha. El que és bo és saber quin
tipus de demanda. També vostè ho deia, si és un tipus de
demanda més solvent, manco solvent, estratificada per tipus
d’unitats familiars, etc. 

Bé, sobre aquest tema feim feina, però el que no podem fer
és descuidar la resta. És a dir, mentre s’estudien totes aquestes
qüestions, hem de posar en marxa polítiques d’habitatge de
manera molt urgent perquè les necessitats són moltes.

Vostè ha dit que estaria d’acord amb una línia flexible de
preus. Bé, no sé massa bé a què es pot referir, perquè, miri, el
que nosaltres no podem fer és comprar a un preu i vendre a un
preu més baix. Això no ho podem fer. Tampoc no entra dins els
objectius de l’IBAVI vendre a preus més alts que els establerts
en els habitatges de protecció pública. Per tant, qualsevol tipus
de promoció que fa l’IBAVI, ara, abans i sempre, són habitatges
de protecció pública. Per tant, els preus estan establerts per la
reglamentació d’habitatges protegits. 

Vol saber vostè quin és el preu de règim general d’un
habitatge de 85 metres a Es Mercadal, protegit? Sí, li ho diré,
131.750 euros. Aquest és el preu a què nosaltres podríem
vendre, 22 milions de pessetes. No li sembla econòmic i
raonable i molt per davall de totes aquestes promocions que
vostè em deia que estan aturades?, i estan aturades precisament
per això, perquè la diferència que hi ha entre els preus a què
nosaltres podem vendre i els preus dels habitatges lliures és una
diferència que encara és molt difícil de salvar. Però nosaltres no
podem posar la pistola al pit a ningú. No podem anar a
Menorca, a Es Mercadal, agafar els promotors i dir-los, vostè o
em ven l’habitatge a aquest preu o el fotem a la presó. No pot
ser...

(Se sent una veu que diu: no estaria bé)

Seria antiestètic, entre altres coses, entre altres petites coses.
Llavors, nosaltres hem d’esperar que a ells els vagi bé aquest
preu. Nosaltres no podem pujar els preus. El que sí podem fer
és diversificar, fer habitatge de lloguer, fer habitatge de lloguer
amb opció de compra, que és una fórmula que es posa novament
en el Pla estatal d’habitatge i que ens sembla molt adient,
perquè permet als ciutadans, a les famílies començar amb un
lloguer, amb un lloguer protegit, s’han disparat les solAlicituds
d’ajudes al lloguer, s’han disparat com mai no havia passat fins
ara. Per tant, avui per avui el que pensàvem que seria un canvi
de cultura que duria una sèrie d’anys, un canvi de cultura de
compravenda o cultura de lloguer, que per aproximar-nos a allò
que són les ràtios europees pensàvem que seria molt més lent,
però es produeix amb una rapidesa tremenda.

Per tant, és veritat que la política fàcil des del meu punt de
vista és la de compravenda, perquè evidentment es produeix el
retorn, i no només permet recuperar doblers per poder fer noves
promocions, sinó que des d’un punt de vista de gestió és molt
senzill, es compra, es ven, i a una altra cosa; la de lloguer és
més complexa, perquè has de constituir una manera de gestionar
aquell lloguer. Nosaltres tenim més de mil habitatges en lloguer,
ja, més de mil. Per tant, sabem de què parlam quan deim de les
dificultats de lloguer per a nosaltres. Li puc assegurar, i amb
això acab, que avui per avui les famílies que vulguin accedir a
un habitatge que tenguin recursos limitats, les possibilitats
clares que tenen són o lloguer, lloguer  protegit, amb les ajudes
que hi ha, estatals i autonòmiques, o lloguer amb opció de
compra. La compravenda pura i dura nosaltres creim que en
aquests moments és la línia que menys s’ha de posar en marxa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva contrarèplica.

1) Pregunta RGE núm. 1163/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'habitatges de protecció oficial.

3) Pregunta RGE núm. 1165/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'habitatges de protecció oficial.

I passam ara a formular les preguntes RGE núm. 1163 i
1165, ambdues referides a la construcció d’habitatges de
protecció oficial. Intervé el diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes,
del Grup Parlamentari Popular, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, vostè m’ha
contestat a la pregunta important de si hi havia aquest estudi en
els municipis, que a Palma i a Calvià estava en marxa, amb un
Llibre Blanc, etc., he entès açò, i ara concretament abans
d’iniciar la promoció de nous habitatges de protecció, d’aquests
on va posar la primera pedra el mes de febrer d’enguany a Es
Mercadal, va realitzar el Govern consultes als promotors per
conèixer la possibilitat d’oferir-los a preu taxats? I quines
avaluacions de necessitat de construir -aquesta és l’altra
pregunta- nous habitatges de protecció oficial ha realitzat el
Govern? 

La primera pregunta és perquè hi ha, que jo sàpiga, en el
moment que varen fer la inauguració més de 90 habitatges de
promoció en construcció, iniciats, o acabats que no tenien
comprador i que els promotors, alguns d’ells, tenien dificultats.

L’altra pregunta, l’avaluació sobre la necessitat de nous
habitatges de protecció oficial li he de fer, perquè jo crec que
abans de fer promocions d’habitatges de protecció oficial,
sempre s’ha de fer una avaluació. I a més, perquè la darrera
promoció que s’havia fet a Es Mercadal, no crec equivocar-me
si li dic que es varen haver de fer tres convocatòries per poder
arribar a adjudicar tots els que s’havien construït. És cert, crec
que a la tercera, alguns d’ells ja es varen canviar a lloguer, i que
siguin de venda o siguin de lloguer canvia, efectivament, jo tenc
la dada, són 25 habitatges de lloguer els que es varen inaugurar.
Per tant, és obvi que l’oferta és diferent, però açò no lleva
actualitat a la pregunta, encara que siguin de lloguer, de si es
varen fer contactes amb els promotors per veure aquesta
possibilitat, o si realment només es va fer la convocatòria i com
que no hi varen anar, no hi va haver altres consultes.

Finalment, Sr. Conseller, jo li vull fer veure que el nostre
grup i crec que en general, a pesar de l’opinió d’aquest membre
de la comissió de seguiment de la crisi, que diu que no comprin
habitatges en els parcs o a les promocions, no, no, encara que
sigui menorquí, no tots pensam el mateix; jo li diré el que jo
pens que crec que és compartit per molta gent. Miri, aquests
senyors que tenen a Es Mercadal els 90 habitatges que no tenen
comprador, segurament tenen dificultats, alguns o molts d’ells,
per fer front als crèdits i sobretot no poden fer front a nova
activitat, tal vegada ni tan sols de rehabilitació. Per tant, si es

pogués intervenir, vostè ha dit que no era prioritari intervenir,
jo li dic, si es pogués intervenir, perquè ells davallant una mica
els preus i vostè oferint ajudes, encara que no siguin a través de
l’IBAVI, jo crec que sí, que ben igual l’IBAVI podria fer fins i
tot per damunt d’allò que és el règim general, simplement
donant autorització o competència i aplicant pressuposts. En
definitiva, la qüestió és ben senzilla, si vostè els oferís un preu
per damunt d’aquests..., què m’ha dit?, 130.000 i busques per 85
metres, un preu una mica més alt, que ells poguessin davallar el
seu preu, i açò servís perquè famílies que sí que volen tenir ...,
perquè tenen possibilitats d’accedir a la compra i ajudar a
treure’ls, és a dir, aconseguiria dues coses: reduir el cost i el
preu, ajudar a adquirir i segurament que l’activitat econòmica de
l’empresa i l’ocupació d’aquestes empreses puguin mantenir
segurament treballadors. Jo crec que val la pena, com a mínim,
contemplar la possibilitat i si tenen recursos, Sr. Conseller, jo li
deman, no li recoman, li deman que faci propostes d’aquest
tipus als promotors que estiguin disposats a vendre rebaixant el
preu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar intervé el conseller
d’Habitatge i Obres Públiques per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies novament, Sr. Huguet.
Miri, la pregunta quan jo la vaig llegir, vaig dir vegem
exactament on vol anar perquè aquesta promoció no la vàrem
iniciar nosaltres. Aquesta promoció es va iniciar el 3 de febrer
del 2006, amb l’encàrrec del projecte bàsic i d’execució i la
solAlicitud de qualificació provisional d’habitatges protegits el
22 de desembre del 2006. Clar, jo li podria..., no, esperi, deixi’m
parlar, ja el veia aquí amb ganes d’intervenir, deixi’m acabar. Li
podria retornar la pregunta, quins estudis varen fer? El tenien
segur a aquest tema? Em sembla que ..., és veritat que les
circumstàncies han canviat, és veritat, del 2006 al 2009, les
circumstàncies no són exactament les mateixes. 

Miri, parlam de 26 habitatges. Vostè creu que amb els
problemes importants que trobam a Menorca en general, i a
Palma també, ho vull dir, Palma i Menorca són objectius
prioritaris, objectius diana de la nostra conselleria en el tema
dels habitatges, perquè és on més dificultats trobam. Hem
comprat habitatges a Mallorca, a Eivissa, hem comprat
habitatges a Palma, a Menorca ni un. Tot i que hem tengut a
Menorca fent feina personal molt especialitzat del Consell
Insular de Menorca que ens ha ajudat, hem tengut reunions amb
tots els batles, amb promotors, a algunes reunions hi he assistit
per estudiar les fórmules per poder fer el que vostè em
demanava, rebaixar preus, veure on es podia arribar, etc. Però
res de tot això fins ara, pel que fa referència a compra de
promocions construïdes o en construcció, res de tot això no ha
donat resultat. 
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Però no ens podem plegar de mans, no podem esperar que
passin els anys perquè aquest tema pugui tenir una sortida.
L’única sortida des del nostre punt de vista és que baixin els
preus, que baixin preus fins al nivell màxim que nosaltres
podem pagar. El preu que jo li he donat és el màxim que
nosaltres podem pagar. Es Mercadal és un municipi de tipus B.
Per tant, nosaltres no podem pagar al promotor una quantia amb
doblers públics de tots els ciutadans i després recuperar una
quantia inferior. No podem privatitzar beneficis i socialitzar
pèrdues. Aquesta és una fórmula que aquest govern no es pot
permetre, ni segurament el seu tampoc.

Per tant, jo crec que la promoció, tal com es va concebre en
el seu dia, l’any 2006, nosaltres el que hem fet ha estat posar-la
en marxa, aconseguir la llicència, aconseguir la qualificació i
posar-la en marxa, perquè ens ha semblat bé, perquè creim,
estam convençuts que 26 famílies d’Es Mercadal i voltants,
aquest nivell de demanda existeix, sobretot si reconduïm el tema
cap a lloguer i lloguer amb opció de compra. 

Per tant, ens pareix que és un projecte assenyat, vull dir a
més que és un projecte molt maco, des d’un punt de vista
arquitectònic, vàrem fer un concurs i el concurs va donar un
resultat maco, com quasi sempre passa és un projecte molt
interessant, del que segurament se’n parlarà quan nosaltres ja no
hi siguem durant molt d’anys. Per tant, 26 famílies d’Es
Mercadal, de l’entorn d’Es Mercadal, de Fornells, que
necessiten habitatge, en aquests moments tenen la seva
esperança una mica resolta. Tenen la línia d’esperança posada
en el fet que aquests habitatges estaran d’aquí un any i mig,
d’aquí dos anys en el mercat a uns preus que són els que li he
dit, però en lloguer, és a dir, al 4% d’aquest preu que li he dit
com a quota de lloguer mensual.

Per tant, jo crec que és veritat que es podrien fer moltes més
coses, molts més estudis, es podria estudiar molt més la
problemàtica dels habitatges existents, però, miri, nosaltres no
volem fer la competència als promotors privats. Ja sé que si ells
diuen que si es venen o es lloguen aquests habitatges els
potencials compradors continuaran sense comprar-nos els
nostres. És un raonament impecable, efectivament. Però baixin
preus, és l’única possibilitat, quan baixin preus ja no existeix
aquesta competència, compraran els seus. 

Quant a les qualitats, el mateix. Nosaltres quan vàrem iniciar
aquesta fórmula de comprar habitatges, record que vàrem haver
d’esperar un parell de mesos, vàrem fer una primera
convocatòria l’any 2007 a través dels mitjans de comunicació
i no vàrem tenir cap tipus de ressò. I vàrem dir, esperarem,
esperarem la següent. Els mateixos que s’havien interessat, però
havien dit, no, són preus massa alts, els mateixos ja varen anar
bé.

Nivells de qualitat, d’habitatge lliure bastant per damunt del
que nosaltres, més o manco, esperàvem. Per tant, si això s’ha
produït a Mallorca, s’ha produït a Eivissa, està a punt de
produir-se a Formentera, per què no s’ha de produir a Menorca?
Per què? Jo voldria acabar dient-li que crec que el lògic en
aquest tema és continuar fent polítiques d’habitatges nous per
poder resoldre la demanda que existeix, esperar que els preus
dels promotors davallin, no hi ha ventall possible perquè els
preus dels habitatges protegits no tenen ventall, tenen un límit
màxim i en qualsevol cas voldria acabar aquesta primera
intervenció d’aquesta segona pregunta donant una visió una
mica esperançadora per a Menorca. Estam a punt d’aconseguir
bones notícies, cal esperar una mica més, però segur que això
que vostè demana que és el que nosaltres hem estat fent i
aconseguint resultats a Mallorca, a Eivissa, etc., segur que
d’aquí poc temps també tendrem resultats, bon resultats, i ho
celebrarem junts a Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per un temps de cinc minuts, i en el
torn de rèplica, té la intervenció el Sr. Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la pregunta era si
havien fet consultes abans d’iniciar la promoció, vostè pot
entendre que abans d’iniciar la promoció del 2006 o abans
d’iniciar l’execució el 2009, entre el 2006 i el 2009 han passat
coses en matèria d’habitatge, però moltes, per tant, si vostè vol
concretar una mica més la resposta. jo concretaré una mica més
la pregunta. Creu que hauria estat oportú el 2008, abans de
posar la primera pedra o abans d’adjudicar aquesta obra,
consultar si hi havia possibilitats, si vostè trobava que havia
d’abordar la demanda d’habitatges de lloguer, la possibilitat
d’adquirir a preu rebaixat negociat amb els promotors dels
noranta habitatges que hi havia a Es Mercadal per llogar-los? 

La pregunta primera i la segona és l’esperit de la política, si
vostè té un estudi fet de la demanda i em diu, bé a Es Mercadal
hi ha demanda per vint, per trenta de lloguer -Es Mercadal,
Fornells, el que vostè m’ha dit- que jo crec que no tenen aquest
estudi ni fet el 2006 ni el 2007 ni el 2008 ni el 2009, tenc
aquesta sensació per la manera que vostè em contesta. Jo el que
intent, com a diputat que ha de controlar el Govern, és fer-li
veure que si la demanda, que vostè té coneixement a través de
l’IBAVI, és de lloguer no troba que en aquest moment és més
fàcil atendre aquesta demanda i segurament més prest i si
econòmicament és un poc més car doncs tal vegada el que
significaria la sinergia de les actuacions de comprar i posar en
lloguer, per què?, perquè donaria satisfacció a la demanda que
vostè coneix, perquè alleugeria una situació, segurament de
dificultat, a aquell que rebaixa el preu perquè vostè li pugui
comprar i posar-lo en lloguer i segurament, a més, ajudaria que
aquest sector, una o dues o tres empreses, estiguin més
alleugerides de deute i puguin mantenir, tal vegada, treballadors
que d’una altra manera hauran de treure i enviar-los a l’atur
perquè no poden subsistir. És açò el que li vull transmetre, que
convendria, des de la meva opinió, que es fes amb aquesta
metodologia per les circumstàncies que hi ha actualment en el
sector i en l’ocupació en matèria d’habitatge. 
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Jo no sé com ho ha de fer, perquè jo no li he de dir al
Govern si ha d’ampliar l’àmbit d’actuació de l’IBAVI o no, jo
l’he vist a vostè, en aquest aspecte, massa limitat, i és que amb
les circumstàncies actuals crec que a vostè el conseller
d’Hisenda li ha de donar més recursos i vostè ha de poder
ampliar l’àmbit d’actuació, per què? Perquè els avantatges que
vostè pot donar als ciutadans d’aquestes illes i que abasten la
demanda d’habitatge, l’ajuda al sector de promoció i
construcció i l’ajuda al sector d’ocupació, en aquests àmbits, jo
crec que és l’element millor que en aquest moment el Govern
pot realitzar, molt més que adjudicar obres i que es facin. 

He de fer, com a menorquí, una observació, crec que
l’empresa Llabrés Feliu és una magnífica empresa, però aquesta
adjudicació, que ja sé que no pot canviar el conseller perquè els
concursos són com són, li he de fer veure també que no és la
millor per a les empreses de Menorca, i repetesc, sé que això no
té possibilitats; ara, jo li deman una cosa, també li deman una
cosa, que qualsevol actuació de construcció, de disseny o de
promoció es difongui al màxim a través de les associacions de
construcció de les illes on s’hagi de fer, que faciliti al màxim la
concurrència d’ofertes d’aquí on es facin les promocions, Sr.
Conseller, li deman com a diputat que representa els ciutadans
que han votat la llista de Menorca, i tant em fa si la llista és del
PP, del PSOE o una altra llista, li deman, naturalment, perquè
és la meva obligació per a aquells que han anat a les eleccions
i han votat els polítics que representam les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica intervé ara
l’Hble. Sr. Conseller d’Habitatge i Obres Públiques per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, començaré pel que
vostè ha acabat. Miri, puc estar d’acord amb vostè que en
aquests moments és més necessari que mai que les empreses i
els professionals de les nostres illes tenguin activitat i, per tant,
la nostra preocupació també ha de ser cap a aquells que són els
nostres conciutadans i que passen moltes dificultats, però això
no es pot convertir en una actuació irregular des d’un punt de
vista jurídic. Per tant, nosaltres hem fet, únicament i
exclusivament, a l’hora d’adjudicar les contractacions, en aquest
cas, de les obres dels habitatges d’Es Mercadal ha estat seguir
de manera escrupolosa el procediment administratiu
d’adjudicació d’obres. L’empresa aquesta, segurament, perquè
no ho record, va ser la que va oferir una millor plica i, per tant,
se li va adjudicar aquesta obra. Lògicament m’hauria agradat
més que fos una empresa solvent de Menorca, de fet feim a
Menorca altres obres amb empreses d’allà, però el que no
podem és primar uns per damunt d’altres.

Tota la licitació es comunica a l’Associació de Constructors
de Balears que ho passa a Menorca. Una obra que feim a Alaior
està adjudicada a Construccions Olives, empresa menorquina,
i la rehabilitació de seixanta-sis habitatges a Maó a Edificacions
Ramos, empresa menorquina. Miri, ens hem trobat amb
circumstàncies en aquest aspecte, i li ho vull comentar perquè
vostè ha posat molt d’èmfasi i s’ha posat molt seriós, i jo sé que
vostè moltes vegades es posa seriós i parla en nom de moltes...
ens ho fa al Parlament moltes vegades, "jo parl en nom dels
aturats", i clar, aquí sembla que els aturats van darrera de vostè;
i ara aquí s’ha posat molt seriós, "jo parl en nom dels
menorquins siguin del PSOE siguin dels qui siguin", molt bé,
darrera de vostè, i jo li dic, jo parl en nom del Govern, i li dic
que nosaltres feim tot el possible, i miri què ens ha passat, hem
tret a adjudicació un concurs per adjudicar diferents projectes a
despatxos d’arquitectura i hem posat a les bases que fossin
despatxos de la nostra comunitat autònoma, que fossin
arquitectes que estiguessin colAlegiats en el ColAlegi
d’Arquitectes de les Illes Balears, què ens ha passat? Que el
ColAlegi de Madrid ens ho ha impugnat, el ColAlegi de Madrid
ens ho ha impugnat i hem fet una consulta al Consell Superior
dels ColAlegis d’Arquitectes d’Espanya, i ens ha dit no, no, té
raó el ColAlegi de Madrid, si vos posa un contenciós
administratiu vos ho guanyarà i, a més, anau alerta perquè pot
demanar la suspensió cautelar de tot el procediment i vos
trobareu aturats durant molts d’anys. Per tant, la situació és una
situació a la qual és difícil a vegades fer-hi front, però li vull fer
cas a la seva recomanació, al seu prec, vostè m’ha dit li deman,
li dic que li recollim el guant, ho feim i la prova és el que li he
explicat, ho intentam fer, però sempre que sigui jurídicament
possible, sempre que sigui possible.

Amb relació al tema que ens ocupa, crec que és veritat que
hi ha una diferència important entre les promocions lliures i les
promocions d’HPO en aquest moments a Menorca, és una
situació que s’ha de resoldre i vostè em demana que la
resolguem amb més recursos i em diu que em donaria suport, he
entès que em donaria suport davant el conseller d’Hisenda per
aconseguir més recursos, li ho agraesc, però en qualsevol cas ja
li puc dir que jo faig tot el que puc, però també entenc que els
recursos de la comunitat autònoma són limitats i que s’ha de fer
front a moltes qüestions. Crec, Sr. Diputat, que 60 milions
d’euros gastats en compra d’habitatges o de promocions
d’habitatges o de construcció o acabats és un esforç important
per a aquesta comunitat. Em sembla que demanar més que això
és realment un poc fictici, no és per aquí per on es perd l’oli, no
és per aquí. El tema que haguem pogut comprar a Mallorca, fins
i tot a Palma, a Eivissa i no a Menorca no és un problema de
recursos, no és anar amb més recursos, és anar amb més doblers
per a habitatge i això no ho podem fer i no ho farem, ja li ho dic,
això encara que m’ho demani vint vegades no ho farem perquè
no podem sortir-nos de les regles estipulades per a habitatges de
protecció oficial i perquè a més jo hi crec, som un defensor
acèrrim que el preu dels habitatges han d’anar en consonància
amb el seu valor d’ús i no amb el seu valor de canvi.
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Per tant, si hi ha hagut tota una sèrie de promocions que han
tengut un increment de preus molt significatiu durant els darrers
anys des d’un punt de vista especulatiu, que no des del punt de
vista productiu, doncs que baixin, què hi perdran? Possiblement
hi perdran part dels beneficis que pensaven guanyar, però si no
baixen és impossible que des d’una entitat pública, des de
l’administració pública amb doblers públics de tots els
ciutadans, puguem adquirir-los.

Nosaltres feim amb el Consell Insular d'Eivissa quatre
estudis de demanda, en Es Migjorn, en Es Mercadal, a Ferreries
i a Alaior, però...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant perquè ja es passa del temps. Pot
continuar.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Disculpi, ja sap que passa, m’enrotll una mica, bé, acabaré
tot d’una, amb el Consell de Menorca, disculpin, feim aquests
estudis de demanda, però això no vol dir que no cregui que és
imprescindible que aquests habitatges que feim a Alaior, que
feim a Es Mercadal, les rehabilitacions que feim a Maó, etc.,
això es posi en marxa el més prest possible perquè per a aquests
segur que hi ha demanda, segur, m'hi jugo el coll, per a aquests
segur que hi ha demanda, no s’ha d’esperar cap estudi i a partir
d’aquí aquests estudis que li he dit estaran fets i crec que, en
definitiva i per acabar, estarem d’acord que fa falta que hi hagi
habitatges assequibles, aquest és l’objectiu bàsic, habitatges
assequibles fonamentalment en lloguer i en lloguer amb opció
de compra i en aquesta línia nosaltres continuarem fent feina. 

Disculpi, Sr. President, si m’he allargat un poc i moltíssimes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, veient el to i el tarannà d’aquest
debat tan interessant, no té importància si ens hem passat un
parell de minuts. Abans de debatre el següent grup de preguntes
volem agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller d’Habitatge
i Obres Públiques i dels seus acompanyants.

Moltes gràcies.

Gràcies, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller. Passam
al debat de les preguntes núm. 1182/09, 1183/09, 1184/09,
3196/09 i 3197/09.

Assisteix l’Hble. Conseller de Medi Ambient, Sr. Miquel
Àngel Grimalt i Vert, acompanyat del Sr. Manuel Patiño,
vicepresident de Ports de les Illes Balears; de la Sra. Margalida
Miquel, directora executiva de l’Agència Balear de l’Aigua; del
Sr. Josep Jiménez, assessor; i del Sr. Antoni Llabrés, cap de
Relacions Institucionals. 

4) Pregunta RGE núm. 1182/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la tercera fase del Canal Salat.

Per formular la pregunta 1182/09, relativa a tercera fase de
Canal Salat, intervé la diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Rebi el conseller i el seu equip
la meva salutació i l’agraïment per assistir avui a aquesta
comissió. Sr. Conseller, ja li hem fet, amb anterioritat, altres
preguntes amb relació a les obres de la tercera fase de millora de
la canalització del torrent del Canal Salat de Ciutadella,
concretament el novembre del 2007 li vàrem demanar de forma
oral en el Ple, i vostè ens va contestar que estava realitzant un
estudi de prioritats d’actuacions en matèria de torrents per a
l’any següent, que era el 2008, i també ens va dir que tenia
previst uns 10 milions d’euros amb el Ministeri de Medi
Ambient per tal de poder dur a terme aquestes obres de millora.
També ens va dir que hi havia dues actuacions prioritàries a
Menorca, una d’elles és la d’Alaior i l’altra era concloure l’obra
ja iniciada parcialment en dues primeres fases que és aquesta
canalització del Canal Salat. 

Posteriorment li vàrem fer una altra pregunta, el 27 de febrer
del 2008, on concretament li demanàvem si tenia previst iniciar
la licitació de les obres de la tercera fase, i vostè ens va dir que
no hi havia cap data per iniciar aquesta licitació. Ha passat tot
el 2008 i ara ja ens trobam doncs un any després, el març del
2009, i veient que no hi ha hagut cap notícia ni s’ha fet res al
llarg del 2008, atenent-nos que a la compareixença que vostè va
fer en la Comissió d’Hisenda per explicar els pressuposts del
2009 ens va dir que disposaria de 25 milions d’euros del
Ministeri de Medi Ambient per tal de poder fer neteja i obres de
millora i canalització. Per tant, basant-se en totes aquestes
respostes i aquestes dades nosaltres volíem saber quan pensa la
conselleria licitar el projecte de la tercera fase del Canal Salat
de Ciutadella.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. Per contestar aquesta pregunta
formulada per la diputada té la paraula l’Hble. Sr. Conseller de
Medi Ambient per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, tenim previst i tenim
així contemplat que firmem un conveni amb el Ministeri de
Medi Ambient perquè ens faci una aportació per executar
determinades obres en els torrents de les Balears, en
compliment d’un compromís adquirit pel president del Govern
espanyol l’any 2007, d’inversió d’unes quantitats anuals durant
una sèrie d’anys. Concretament, per al 2009 no són 25, són 15,
són 15 milions que l’Estat s’ha compromès a invertir a Balears
amb un conveni que seria com el que l’any passat es va firmar
per un import de 10 milions d’euros; són 10 el 2008, 15 el 2009,
20 el 2010 i 15 el 2011, això era el compromís del ministeri.
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En qualsevol cas, si finalment disposam d’aquests 15
milions, una de les obres que s’executaran dins aquest exercici,
és a dir, la previsió que tenim és que si tenim aquests 15 milions
una de les obres que es licitaran dins el 2009 és la tercera fase
del Canal Salat de Ciutadella, que té un pressupost de 2 milions
d’euros.

Evidentment, com que no tenim el conveni firmat, nosaltres
en aquest moment no ens atrevim a treure a licitació aquestes
obres, perquè la previsió l’hem fet comptant que tendrem
aquests 15 milions, una vegada que tenguem el conveni signat
licitarem aquestes obres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé ara la
diputada Sra. Gener i Bosch, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, em pensava que
avui vendria amb una sorpresa i ens diria ja una data
aproximada, perquè aquesta diputada està acostumada que quan
fa preguntes als consellers, normalment les coses s’activen i
després resulta que vénen amb bones notícies, però bé, en
aquest cas no ha estat així i ens anirem un poc decebuts.

En tot cas, crec que ja és hora que posi en marxa les
prioritats que té en matèria de medi ambient a Menorca. Vostè
sap que les obres que té a Alaior també sofreixen un retard i ara
ens trobam que aquesta obra no la pot iniciar, i vostè mateix ha
dit que era una de les seves prioritats i per tant serà una altra de
les assignatures pendents que té amb Menorca.

Sr. Conseller, vostè no ha fet idò els deures en matèria de
torrents i no els ha fet perquè no ha aconseguit amb el Ministeri
de Medi Ambient firmar aquest conveni, que fa dos anys que
ens anuncien, i que, per tant, aquests 25 milions d’euros en total,
doncs, no només està pendent Menorca sinó que també està
pendent Mallorca, Eivissa i Formentera.

Realment, des del Grup Parlamentari Popular pensam que no
es fan les coses bé i no es fan les coses bé i jo crec que vostè
haurà de convenir que des d’Unió Mallorquina, en el seu
moment, es va justificar un pacte amb el PSOE en el Govern de
les Illes Balears, entre d’altres motius, amb el pretext que
d’aquesta manera aconseguiria més inversions de Madrid, i en
canvi ens trobam que açò no és així i per tant no sé quina
explicació té al respecte, però mentrestant els menorquins, els
mallorquins, els eivissencs i els formenterencs estam pendents
d’aquestes inversions i ara mateix vostè és el responsable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gener. En torn de contrarèplica intervé ara
l’Hble. Conseller de Medi Ambient, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Gener, efectivament, un dels
motius pels quals el nostre partit va optar per fer un pacte de les
característiques del que en aquest moment governa Balears era,
evidentment, per aconseguir recursos suficients de l’Estat que
beneficiassin els ciutadans de les Illes Balears.

En el cas concret del conveni de torrents, vàrem aconseguir
signar el del 2008, amb un import de 10 milions d’euros; no ho
vàrem aconseguir fins al mes de juliol, fins mitjan exercici,
confiam que aquest del 2009 també estigui signat com a molt
tard a l’estiu, però evidentment ens agradaria que fos abans,
perquè llavors el segon semestre ens anirà just per licitar totes
les obres, sobretot tenint en compte que l’import de l’anualitat
del 2009 és més alt que la del 2008 i que, per tant, necessitam
més temps per licitar totes aquestes obres.

En qualsevol cas, si no s’arribava a signar, cosa que
evidentment consideraríem un incompliment molt greu, perquè
fins i tot el propi president del Govern espanyol va anunciar
aquest compromís, per tant ho consideraríem un incompliment
greu, i confiam i pensam que no es produirà, però si es produís
aquest incompliment, òbviament, en el cas de Menorca
l’actuació d’Alaior és més prioritària que la de Ciutadella. Per
tant, segurament amb els recursos propis prioritzaríem
l’actuació d’Alaior enfront de la de Ciutadella.

Però bé, jo en aquest escenari no hi vull pensar i vull pensar
que el conveni se signarà i que podrem fer les dues obres, si no
passa això el nostre partit ho consideraria un incompliment
important, evidentment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 1183/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a protocol del risc de rissagues a
Ciutadella.

I ara passam a la següent pregunta i per formular la 1183/09,
relativa al protocol de risc de rissagues a Ciutadella, intervé la
diputada Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, que és l’autora de la mateixa, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com vostè deu
saber, els usuaris del Port de Ciutadella han demanat la
modificació de l’actual protocol d’actuació en cas de rissagues
i les entitats que ho han solAlicitat són les navilieres comercials
de passatgers i mercaderies, les empreses que conformen
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l’estació nàutica de Ciutadella, també el club nàutic i la
confraria de pescadors.

L’actual protocol és molt restrictiu, sobretot en el que fa
referència a l’alerta groga. L’alerta groga, com vostè sap,
s’activa en cas de previsió d’oscilAlacions de fins a 30
centímetres a l’alta o a la baixa, i en aquest cas es preveu també
el tancament total del port. Aquests usuaris consideren que
tancar el port en cas d’alerta groga és excessiu, però per suposat
no discuteixen l’aplicació i efectivitat del protocol previst en cas
d’alerta carabassa o en cas d’alerta vermella, només en el cas
d’alerta groga.

Els riscos o perills per oscilAlacions de fins a 30 centímetres
no són els mateixos que per oscilAlacions superiors i tampoc no
és el mateix segons el tipus d’embarcació. Així, per als vaixells
de passatgers i mercaderies i per les barques “golondrines”,
dedicats al turisme per entendre-nos, el tancament del port amb
alerta groga causa greus conseqüències per als propis
passatgers, per als turistes, per a les empreses que esperen les
mercaderies, per a les empreses que exploten també aquestes
rutes i aquestes embarcacions. Es produeixen trastorns pel fet
d’haver de viatjar fins a Maó, la qual cosa incrementa el temps
del viatge amb tres hores més; es produeixen situacions
conflictives amb els passatgers, també amb les persones que
esperen aquests passatgers a Ciutadella. A més a més, també és
fàcil imaginar, doncs en cas dels turistes que han pagat una
excursió després no la poden fer, i tot açò provoca mala imatge,
un mal servei i en definitiva fa que Ciutadella perdi qualitat com
a destí turístic i, de rebot, Menorca també.

Hem de tenir en compte que el darrer estiu, per diferents
motius en cas de rissaga va quedar tancat el port i va afectar més
de 26.000 passatgers, és una xifra realment important.

A més d’aquest protocol tan estricte que tenim, també s’ha
de tenir en compte que des de meteorologia s’ha previst amb
exactitud els casos de rissada en un 86%, segons ens informa
meteorologia pròpiament, i que s’ha equivocat en un 14% dels
casos amb les previsions. Per tant, si a aquest protocol restrictiu
encara hi afegim que hi ha un 14% de casos que es preveu
rissaga, però que finalment no és, i per tant també es tanca el
port, doncs ens trobam que hi ha moltíssimes situacions al llarg
de l’estiu que provoquen aquestes conseqüències, com li he
explicat, i que, en definitiva, tenen un impacte negatiu a
l’economia de Ciutadella i per suposat per als passatgers i per
al servei que oferim com a poble i com a destí turístic.

Les navilieres han presentat un escrit demanant la
modificació del protocol en cas de rissada i solAliciten tornar al
firmat en el seu moment per a aquell protocol, conegut per tots,
que va firmar en el seu moment el president del Govern, Sr.
Matas, la presidenta del consell insular, la Sra. Barceló,
l’alcalde de Ciutadella, totes les navilieres, Iscomar, Cape,
Balearia, totes les entitats representatives del port, que eren
ASMEN, restaurants del port, l’estació nàutica, etcètera, i en
aquell protocol es permetia obrir de forma provisional el trànsit
comercial i les condicions de tancament estarien establertes pel
propi capità marítim, en cas d’alerta groga.

Les barques “golondrines” també han presentat un pla per a
no paralitzar l’activitat en dies de rissada, pactat amb capitania
i realitzat també per un professional de la nàutica, però tampoc
no se’ls ha fet cas.

Per tant, nosaltres, a la vista de totes aquestes dades que li
presentam, creim que s’haurien d’atendre aquestes demandes
dels usuaris i s’hauria de seure amb els usuaris per tal de revisar
el protocol si és possible. Per açò li demanam si la conselleria
té previst revisar aquest protocol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per respondre la pregunta formulada
per la diputada Sra. Gener, li contesta l’Hble. Conseller de Medi
Ambient, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Vostè ha dit a la seva explicació una
cosa que per a nosaltres és fonamental, que és que hi ha errors
de previsió. És a dir, en aquests moments el servei meteorològic
no té instruments ni té maneres de fer unes previsions acurades
de quan hi haurà rissaga ni de la intensitat de la rissada, en cas
que n’hi hagi. Això, per una banda, i tenint en compte, per altra
banda, que amb deu minuts una oscilAlació pot passar de
pràcticament 20 o 30 centímetres a 2 metres en tan sols deu
minuts, fan que siguem molt prudents a l’hora, i crec que ho
hem de ser, de controlar i de prendre decisions en relació amb
el protocol.

A la rissaga del 2006 es va passar d’una oscilAlació mínima
a una oscilAlació de 4 metres en vint minuts, i això sabent que en
aquests moments l’Institut de Meteorologia no té eines
suficients per poder fer unes prediccions fiables, fa que haguem
optat per mantenir el protocol, que vull recordar que és un
protocol aprovat l’any 2006, i que en el moment que es va tirar
endavant va ser consensuat amb el servei meteorològic, amb
capitania marítima i amb la universitat.

Jo sé que aquest protocol moltes vegades fa que es prenguin
decisions d’excessiva prudència, però és que si no feim això ens
exposam que un dia puguem tenir una desgràcia. Amb les
“golondrines” hi va moltíssima gent; als vaixells comercials, el
dia de la gran rissaga, hi varen pujar crec que eren 200 nins
mitja hora abans que es produís. Evidentment, jo no vull
assumir la responsabilitat, per evitar uns perjudicis que és cert
que es produeixen, però que es produeixen per defectes o per
falta de fiabilitat de les informacions que ens dóna l’Institut de
Meteorologia, jo no vull assumir la responsabilitat que a un
moment donat no tancàssim el port i es produís, que es pot
produir, una rissaga d’aquestes de 4 metres, com la que es va
produir el 2006, i recordin que els vaixells que fan, els vaixells
d’Iscomar o els vaixells de les empreses que fan, o de Balearia,
per entrar al port i per fer la maniobra d’atracament o
desatracament tenen un temps molt superior a aquests deu o vint
minuts de què parlam, per tant no tendrien capacitat, pensam, de
poder actuar en cas que es produís una rissaga que no fos de les
dimensions que ens ha dit el servei de meteorologia, i en aquest
cas nosaltres aquest risc pensam que no l’hem d’assumir.
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En qualsevol cas, pensam que aquesta situació es resoldrà
aviat: per una banda, el nou port exterior confiem que aviat
sigui una realitat, i per l’altra banda, amb l’altra pregunta que
em fa vostè ja li parlaré de l’estudi de rissagues i de la, que al
final és la clau, de la millora en la capacitat de predicció; perquè
aquí l’única solució que tenim no és modificar un protocol o pot
acabar sent modificar el protocol, però quan ens puguem fiar de
les dades meteorològiques i de les prediccions. Ara en aquests
moments, com que anam una mica perduts, perquè no tenim
suficient fiabilitat de les dades meteorològiques, no ens atrevim
a modificar aquest protocol.

Si, com li explicaré després, això pot canviar aviat i en un
termini raonablement breu podem tenir unes previsions fiables,
llavors sí que serà el moment de parlar de modificar el protocol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, intervé ara la Sra.
Gener i Bosch, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament,
compartim amb vostè que una de les causes que hi hagi totes les
conseqüències aquestes negatives i que es multipliquin els
efectes negatius a l’estiu són aquests errors a les previsions
meteorològiques i que no tinguem un servei fiable. Aquesta per
descomptat seria una de les solucions que permetria, i després
ho veurem a la pròxima pregunta, però nosaltres també pensam
que molts dels problemes que es produeixen desapareixerien o,
com a mínim, se simplificarien enormement, si en el Port de
Ciutadella comptéssim amb una persona al front del port que
tingués prerrogatives de decisió, és a dir que tingués un cert
marge de maniobra que permetés prendre decisions, cosa que
ara mateix no tenim, sinó que el responsable actual no pot fer
res sinó que depèn totalment de Palma i a més no té els
coneixements en matèria nàutica que es requeririen, la qual cosa
fa que també sigui inviable que pugui prendre decisions.

Per tant, nosaltres també aprofitam aquesta pregunta per
poder-li suggerir o per poder demanar almenys que puguin
estudiar el fet que es nomeni un director executiu del Port de
Ciutadella, amb formació nàutica, i que estigui ubicat a
Ciutadella i que pugui prendre decisions en el cas d’alerta
groga, per exemple es pogués modificar el protocol i després,
com vostè bé ha dit, amb deu minuts de vegades canvien les
previsions meteorològiques, doncs bé, que pugui prendre
decisions, la qual cosa seria molt més operativa i pensam que,
com que és una situació que ja l’hem tinguda i que funcionava
molt, creiem que tornar tenir aquesta figura executiva en el Port
de Ciutadella seria molt interessada.

A la vegada que també pensam que si és possible millorar
les previsions del servei de meteorologia sí que seria necessari
consensuar, una altra vegada, com ja es va fer en el seu moment,
entre tots els usuaris, entre tots els responsables, una revisió
d’aquest protocol d’actuació. I més ho dic quan sí que és ver
que s’espera que en breu temps comptem amb el port exterior
i per tant almenys els vaixells grossos de mercaderies i
passatgers seran fora i ja no tindrem aquest problema; però, si
per una banda, tenim en compte que les obres es retarden, doncs
aquesta situació encara queden bastant estius per viure-la així
com la vivim. I per una altra banda, també hem de tenir en
compte que hi ha certes embarcacions, com ara per exemple les
“golondrines” que quedaran dins el port i per tant aquest
problema continuarà sent el mateix.

Per tant, li demanaríem que no només faci en la línia de
trobar solucions amb el servei de meteorologia per tal de ser
més fiables amb les prediccions meteorològiques, sinó també
amb estudiar poder tenir una persona amb més formació i que
pugui prendre decisions des de Ciutadella i sigui responsable del
port.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. I en torn de contrarèplica intervé ara
l’Hble. Conseller de Medi Ambient, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Bé, em sorprèn que em proposi tornar
a nomenar una persona com a delegat a Menorca o delegat en el
Port de Ciutadella, que en aquest cas seria pràcticament a part
del que puguem tenir a Fornells l’únic port que gestionaria,
perquè sé que vostès a Menorca, el tema dels delegats
territorials l’han criticat, de fet quan vàrem nomenar un delegat
territorial per a l’agència ho varen critica. En qualsevol cas,
evidentment, el fet que hi hagi una persona allà per molt tècnica
que sigui si no té la informació meteorològica fiable, poca cosa
resoldrà. És a dir, veurà a cada moment el nivell d’oscilAlació
que hi ha, però no podrà preveure el nivell d’oscilAlació que hi
haurà deu minuts més tard i parlam que en deu minuts
l’oscilAlació pot canviar d’una forma molt important i
determinades maniobres no hi ha temps de fer-les en deu
minuts.

Per tant, pensam que això tal vegada quan tenguem un bon
sistema de predicció, llavors en podem parlar i de fet, quan el
protocol, si acabam flexibilitzant el protocol, tal vegada sí
tendrà sentit que hi hagi qualcú amb coneixements tècnics i
mariners que en base a la informació que tendrem i si
flexibilitzam el protocol i es poden prendre decisions en base a
la informació meteorològica que es tendrà, llavors sí que per
ventura n’haurem de parlar, però en aquests moments en què el
protocol realment és molt fàcil d’aplicar perquè és molt taxatiu,
vull dir, en aquests moments no en veim la necessitat.
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En qualsevol cas, com ja li he dit abans, una vegada que
estigui muntat el nou sistema de predicció que després en
parlarem i decidim flexibilitzar el protocol, llavors sí que tal
vegada podríem parlar que hi hagués una persona allà per
prendre aquest tipus de decisions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per la seva intervenció.

6) Pregunta RGE núm. 1184/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estudi de rissagues al Port de Ciutadella.

Passam ara a formular la pregunta RGE núm. 1184/09, la
formula la Sra. Antònia Gener i Bosch, és relativa a estudi de
rissagues al port de Ciutadella. Per defensar-la o per formular-la
té un temps de deu minuts la seva autora.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Conseller,
com ha dit a les seves darreres paraules la solució que li
brindam és combinada. Vull dir, ja ho he dit, està clar que de
poc serviria tenir un responsable més executiu si no tenim
aquest estudi que és objecte d’aquesta pregunta, però sí que li
vull fer una puntualització i és que quan li demanam una
persona responsable i executiva a Ciutadella, de cap manera li
demanam un delegat polític.  En tot moment m’he referit a una
persona amb formació nàutica, per tant, un tècnic, no un polític.

De totes maneres, sí que ens agradaria saber, per tant, com
es troba l’estudi sobre la rissaga que en el seu moment es va
anunciar que es faria i del qual no tenim notícies? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li aquesta pregunta, per
un temps de deu minuts, té la paraula l’Hble. Conseller de Medi
Ambient.

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Contestant la seva puntualització,
com que veig que a la passada legislatura tenien vostès un
delegat polític, he pensat que plantejaven el mateix. Bé, en
qualsevol cas i ara ja passant a la pregunta que em fa,
efectivament s’ha fet un estudi que ha tengut per objecte la
instalAlació, l’equilibrat o el manteniment durant tot un temps
d’una xarxa de sensors oceanogràfics i meteorològics per a
l’adquisició de dades, així com els posteriors estudis i anàlisis
necessàries per caracteritzar el fenomen de les rissagues de
Ciutadella perquè fins ara era un fenomen bastant desconegut,
com a mínim desconegut el seu funcionament i els mecanismes
o els factors que les provocaven.

Aquest estudi per tant, el seu objectiu era conèixer per què
es produeixen les rissagues, com funcionen, a fi de posar
aquesta informació a disposició de l’Institut Nacional de
Meteorologia amb mitjans necessaris per millorar les
prediccions que permetin una òptima gestió portuària i una
reducció de les molèsties que actualment es produeixen a causa
dels nombrosos tancaments del port als quals feia referència
vostè fa un moment. 

Aquest estudi l’ha realitzat l’empresa SENER Enginyeria,
el grup d’Enginyeria Oceanogràfica i de Costes de l’Escola de
camins, canals i ports de Cantàbria, l’IMEDEA, l’Institut
Nacional de Meteorologia, i l’EMS, una empresa especialitzada
en la instrumentació d’equips de mesura. 

Conclusions d’aquest estudi. Bé, com li he dit, abans no se
sabia massa bé per què es produïen, quins eren els factors
meteorològics que influïen en la producció de les rissagues al
port de Ciutadella, ara ja se sap. Vull dir, amb aquest estudi, tots
els que hi han participat han coincidit a valorar-lo molt
positivament perquè ha permès entendre per què es produeixen
les rissagues i per tant, treure’n unes conclusions que en un
futur pròxim ens podran permetre predir les rissagues amb
temps suficient en la major part de les situacions. S’ha descobert
o s’ha vist que el fenomen de la rissaga no és un fenomen marí,
sinó que és un fenomen de caràcter meteorològic produït per
pols de pressió atmosfèrica que viatgen en direcció Eivissa,
Mallorca, Menorca i que generen oscilAlacions a la mar que, en
l’entorn a Ciutadella, s’amplifiquen de manera considerable i
entren en ressonància dins el port a causa de la forma que té el
port de Ciutadella.

Per tant, a més que es produeixin fenòmens localitzats que
poguessin fer variar aquest pols, però que serien pocs habituals,
seria possible predir la rissaga en temps suficient per a una
correcta gestió portuària si hi ha els instruments de mesura
adequats en aquests llocs que he dit, començant a Eivissa,
Mallorca i Menorca. El problema és que l’estudi només va
posar, perquè no se sabia com funcionava, tots els sensors a la
costa de Mallorca que hi ha davant Menorca, amb la qual cosa,
en aquests moments amb les dades que tenim, veim que la
tendència va de Mallorca cap a Menorca, però ara precisament
les conclusions de l’estudi són que s’han d’instalAlar sensors
més allunyats de Menorca per poder predir el fenomen amb més
antelació, per tant, es colAlocarien sensors a Eivissa i a la costa
de... diguéssim a Mallorca, però més lluny de Ciutadella. S’ha
d’ampliar el temps de presa de dades amb un any més, amb tots
aquests nous sensors per obtenir totes les dades que permetin
modelitzar el sistema i llavors, tot és un tema de simulacions
informàtiques, simulacions per ordinador que permetin establir
en cada cas, a partir d’una presa de dades meteorològiques
determinar quan es pot produir la rissaga. 

Segons l’estudi, si es fa tot això, és a dir, si es posen els
sensors als llocs adequats, durant un temps suficient, ens diuen
que com a mínim ha de ser un any, es prenen dades per anar fent
la seqüència i tot això, si es poden fer les simulacions
adequades, podem arribar a aconseguir que en 55 minuts es
pugui predir una rissaga a Menorca i una mica saber també la
magnitud d’aquesta rissaga. Evidentment amb aquest temps ja
tenim un marge per prendre decisions que en la majoria de casos
ja seria de molta utilitat. 



398 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / 25 de març del 2009 

 

Evidentment, la nostra intenció és continuar en aquesta línia,
vull dir ja que s’ha fet tot aquest estudi, ja que s’han invertit
molts de doblers en això continuarem. Ara estam pendents de
rebre l’estimació pressupostària d’aquesta segona fase de
l’estudi a fi que d’aquí a un any o d’aquí a un any i un poc
puguem ja fer aquestes prediccions amb molta més fiabilitat. El
cert és que ja hem millorat un poc les prediccions, és a dir, les
dades que s’han obtingut amb aquest estudi ja,  perquè hi ha
participat l’Institut de Meteorologia, permeten fer alguna cosa,
però evidentment el temps, ja que l’estudi es va fer precisament
just davant Ciutadella, l’antelació amb la qual es pot predir en
aquest moment és molt poca. 

Per tant, confiam que si es tira endavant, que la nostra
intenció ho és, aquesta segona fase que recomana l’actual
estudi, idò en un any, bé, ara evidentment s’haurà de contractar,
després s’haurà de fer l’estudi i en un any i mig tal vegada
puguem tenir, un any i mig o una mica més, però puguem tenir
ja tot això en funcionament i l’Institut de Meteorologia podrà
fer unes prediccions més fiables i en un temps raonable, perquè
55 minuts és un temps raonable per poder prendre decisions i
fins i tot per poder posar sanes i estalvis determinades
embarcacions i per poder fer una gestió més adequada de les
rissagues. 

En qualsevol cas, sense aquesta informació és molt difícil
prendre decisions en tot aquest tema i -com li he dit abans- no
ens volem arriscar. Preferim crear molèsties que haver de
lamentar desgràcies personals en algun moment, que per a
nosaltres serien molt més greus que les molèsties que sabem que
hi són i que, fins i tot, hi ha perjudicis econòmics importants
que en aquests moments es produeixen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la diputada
Sra. Gener per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
explicació. Estam contents que al final es pugui veure una llum
en el tema de les rissagues ja que no hi ha dubte i tots tenim al
cap la devastadora rissaga del 2006, tot el que sigui poder evitar
tornar a arribar a situacions com aquella i per tant, tenir fiabilitat
en les prediccions i prendre les mesures de seguretat adequades
és molt bona feina i hem de seguir per aquest camí. 

Li demanaria, Sr. Conseller, que aquest estudi no se’l guardi,
supòs que té previst donar les explicacions als usuaris i als
responsables polítics que també ens sentim responsables de tot
el que pugui beneficiar o perjudicar el nostre poble. Per tant,
voldríem saber quines actuacions té previstes per donar a
conèixer els resultats d’aquest estudi. També li demanaria que,
haurà vist que a les darreres preguntes en què ens hem vist i que
li he anat fent, sorgeixen d’un descontent que hi ha a Ciutadella
entre els diferents usuaris del port per la desinformació que hi
ha entorn no tan sols a les obres del port, de Cala’n Busquets,
del nou dic, de la futura estació marítima, sinó també amb tot el
referent a com quedarà el port vell per dir-ho d’alguna manera,
tot el que afecta les rissagues, tot el que afecta allò que serà la
reordenació del port, fins i tot el pla d’usos, fins i tot també si
finalment es farà aquella famosa comporta o no, que estava

prevista per tal de poder minimitzar també els efectes de la
rissaga. 

En tot açò, li vull dir, Sr. Conseller, que crec que hauria de
venir més per Menorca, hauria de venir a Ciutadella i hauria de
convocar tots els usuaris del port, totes les entitats i també per
suposat tots els diferents partits polítics per tal que en puguem
tenir més coneixement. Per part meva, faré arribar aquesta bona
notícia, però crec que li correspon a vostè. Li demanaria que ens
tengui en compte i que ens convoqui també per tal de poder
tenir entre tots la màxima informació i poder fer feina en aquest
tema que és tan important per a Ciutadella. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada, per la seva intervenció. En torn de
contrarèplica intervé ara l’Hble. Conseller de Medi Ambient per
un temps màxim de cinc minuts.

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Evidentment l’estudi i les conclusions
que tenim en aquest moment estan a la seva disposició i a la del
seu grup. En qualsevol cas el que en aquest moment ens
interessa i creim que a allò que se li pot treure més bon
rendiment és a aquest resultat de l’estudi final que és el que
permetrà millorar considerablement, si tot va com diuen els que
han fet l’estudi i que hi ha d’anar perquè en aquest tema dels
científics a vegades les coses no són com s’han previst, però en
principi hi confiam, és a dir, són gent molt solvent i confiam
que els resultats seran el que es diuen i que en el seu moment ho
puguem anunciar. 

El director de ports va bastant pel port de Ciutadella, a més
amb les obres que hi té no li queda més remei que anar-hi molt,
sé que hi ha anat moltes vegades i que s’hi ha reunit moltes
vegades, en qualsevol cas no tenc cap inconvenient, hi vaig ser
la darrera vegada crec que era en el mes de gener i no tenc cap
inconvenient a anar-hi més si vol i per descomptat convidar-los
a participar de la presa de decisions de tot el que passa a
Ciutadella, perquè crec que el port de Ciutadella sofreix i encara
sofrirà més una transformació històrica, segurament la
transformació més important de la seva història. 

Crec que tot això és un procés i és un canvi molt important
per a tot Menorca al qual està bé i és allò seu que hi participi
tothom. Vull dir, des de tots els agents socials de Ciutadella i de
Menorca com tots els partits polítics. Per tant, evidentment
estarem encantats que vostès també hi participin i a veure si
entre tots trobam les millors solucions per a Ciutadella.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Passam ara a formular la pregunta RGE núm. 3196/09,
relativa a mesures medioambientals contemplades al Decret Llei
1/2009, de 30 de gener. La formula la diputada Catalina Soler
i Torres que per defensar aquesta pregunta té ara mateix la
paraula per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Perquè hem de ser solidaris amb els
de Menorca i no m’agradaria que haguessin de quedar a dormir
aquí per culpa meva ni del conseller, deman l’agrupació de les
dues preguntes si és possible i si... No per importància del tema,
que té tant un com l’altre, sinó perquè crec que és important i
perquè sé que els menorquins han d’agafar l’avió. Si va bé,
idò...

7) Pregunta RGE núm. 3196/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures mediambientals contemplades
en el Decret llei 1/2009, de 30 de gener.

8) Pregunta RGE núm. 3197/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tasques de la Comissió Balear de Medi
Ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, si els sembla bé a la resta dels grups a petició de la
diputada agruparem les preguntes 3196 i 3197 per al seu debat,
una com ja he dit anteriorment és relativa a les mesures
mediambientals contemplades al Decret Llei 1/2009, de 30 de
gener, i la segona és relativa a les tasques de la Comissió balear
de Medi Ambient.

Les dues han estat formulades per la Sra. Catalina Soler i
Torres, té un temps de deu minuts, amb certa flexibilitat, per
defensar-les.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Vull donar les gràcies al conseller i
als membres del seu equip que assisteixen avui a aquesta
comissió. La veritat és que després d’haver presentat aquestes
dues preguntes i de tot el que està passant amb aquest decret llei
1/2009 no només queda amb un camp de golf com pugui ser
Son Baco. Nosaltres, ja que parlam de mesures mediambientals,
pensam seriosament que quan parlam des del punt de vista únic
i exclusivament ambiental d’aquest decret llei es dóna una passa
enrere molt important en les mesures mediambientals que es
preveuen a aquest decret llei. Aquest decret llei, el Partit
Popular ja ha presentat les esmenes pertinents a allò que afecta
la part ambiental, es varen presentar divendres de la setmana
passada, però ho resumiríem amb les dues preguntes que
s’havien formulat. Ho intentaré resumir.

En primer lloc, entenem que hi ha un incompliment greu de
la legalitat ambiental. Hi ha punts que modifiquen directament
el Pla territorial de Mallorca i aquestes modificacions
irremeiablement duen a modificar l’ús del sòl. L’ús del sòl sobre
el qual, des de la seva conselleria, tenien molt a dir. Li posaré
un exemple, la disposició addicional novena d’aquesta decret
llei, quan parla d’ampliacions de plantes embotelladores
d’aigua, afecta directament la llei vigent 11/2206, dels aqüífers
de Balears. Per fer el que diu la disposició addicional novena,
el legislador hauria d’haver pensat prèviament que abans de
posar-ho directament com una disposició addicional en el decret
llei s’hauria d’haver complert aquesta llei 11/2006 vigent, de
mesures ambientals, de plans i de programes. No ho han previst.
Per tant per començar des del punt de vista ambiental infringeix
la normativa balear pròpia, la bàsica estatal i la comunitària
sobre l’avaluació de plans i programes, la disposició aquesta.

En segon lloc, aquest decret llei suposa un pas enrere quan
redueix a la meitat els terminis per a les tramitacions ambientals
dels projectes declarats d’interès autonòmic. Entendrà, com a
conseller de Medi Ambient, que si redueix a la meitat aquests
terminis no és ni per a una caparrudesa en el seu moment del
legislador, sinó que és per una necessitat d’un estudi profund de
tot el que suposa les conseqüències ambientals del que es
proposava executar. Per tant, tot el que sigui declarat d’interès
autonòmic, automàticament els seus terminis  queden reduïts a
la meitat. Ens agradaria saber què n’opina vostè.

Després, al cap i a la fi a la Llei de costes, quan parlam de
zones de servitud de trànsit no sé si recordarà, quan el Partit
Popular governava la conselleria i va proposar els anomenats
“xiringuitos” fixos de les platges i els va intentar legalitzar, com
l’Estat governat per Zapatero va muntar en còlera i va intentar
posar un recurs d’inconstitucionalitat a allò que preveia el
Govern balear. Amb aquest decret llei fan el mateix, però només
amb els “xiringuitos” de platges, a hotels, a edificacions
construïdes a les zones de servitud i fora d’ordenació.

Per tant, quan nosaltres llegim aquest decret llei, i li dic, des
d’un punt de vista ambiental no ens ficarem amb res més, ni en
perjudici del que vulgui fer, creim que des de la seva pròpia
conselleria té molt a dir, jo li ho he dit, el Partit Popular ha
presentat les esmenes pertinents al que consideràvem important,
per tant, ens agradaria saber des del punt de vista de mesures
ambientals vostè que n’opina i quina tasca li queda a la
Comissió Balear de Medi Ambient després d’aquest decret llei,
quan es redueixen a la meitat tots els terminis i a veure quina
tasca li donarà vostè quan s’aprovi definitivament, si és que
s’aprova, aquest decret llei que ja està convalidat si s’aprova
realment com a llei.

Gràcies.



400 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / 25 de març del 2009 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li la pregunta té ara la
paraula l’Hble. Conseller de Medi Ambient per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Bé, vostè em planteja un seguit de
qüestions que en certa manera són fruit d’una determinada
lectura que ha fet vostè del decret que tal vegada nosaltres no
l’hem llegit, ni l’aplicarem exactament de la mateixa manera. És
a dir, el títol primer efectivament conté un capítol referit a les
inversions d’interès autonòmic i insular, el concepte del qual
crea alhora s’atribueix en el Consell de Govern i en els consells
executius dels consells insulars la seva declaració. La
conseqüència més rellevant és que se simplifiquen determinades
tramitacions perquè es considera que aquestes inversions tenen
un caràcter preferent i hi ha una reducció de terminis,
especialment a l’àmbit de l’urbanisme i del medi ambient. La
justificació d’aquest tractament consisteix sens dubte en la
importància i la urgència d’aquestes inversions donat el moment
econòmic. 

Aquesta reducció de terminis en matèria de medi ambient té
una especialitat, té una característica especial, que és que
evidentment una llei autonòmica ha de respectar allò que
estableix amb caràcter bàsic la legislació de l’Estat. Per tant,
nosaltres entenem que aquesta reducció de terminis només serà
possible quan no confronti amb la legislació bàsica de l’Estat
que estam obligats a complir. Per tant, entenem que hi haurà
reducció de terminis quan la llei, tant la Llei d’avaluacions
d’impacte ambiental, com la Llei sobre avaluacions de
determinats plans i programes, que són al final transposició
d’una normativa estatal i fins i tot europea, quan això ens ho
permeti. Per tant, no veim una incongruència entre una cosa i
l’altra, seran possibles les reduccions de termini quan la
legislació ambiental bàsica ho permeti.

En el cas de les embotelladores, entenem que són
autoritzacions d’instalAlacions que estan subjectes a avaluació
ambiental, encara que no ho digui expressament la disposició
addicional, tampoc no diu que no. Per tant, la lectura que feim
és que no hi ha cap contradicció insalvable amb la legislació
ambiental. Òbviament en determinats casos hi haurà reduccions
de terminis que s’hauran de complir, i nosaltres ens estam
preparant i estam fent feina per intentar contestar les coses amb
manco temps. I això és evidentment un tema que ens preocupa
perquè tenim una Comissió Balear de Medi Ambient que està
molt saturada. La Comissió Balear de Medi Ambient ha vist
com la mitjana del 2000-2005 eren uns 200 expedients anuals
i ara estam a 350 i, a més a més, amb les lleis ambientals que es
varen aprovar el 2006, en determinats casos un projecte, un
programa o un pla passa dos i tres vegades per la Comissió
Balear de Medi Ambient. Per tant, un mateix expedient té dos
i tres pronunciaments diferents, per tant, la feina ha crescut
moltíssim i la comissió no ha augmentat de la mateixa manera
quant a nombre de personal.

Quines mesures adoptam per intentar donar resposta el més
ràpid possible, que al final és l’esperit de la llei, el que la llei vol
és que les coses vagin ràpides, sobretot quan hi ha un interès
autonòmic perquè són mesures que poden donar resposta a la
crisi econòmica. Per una banda hem elaborat i estam tramitant
un nou decret d’organització de la Comissió Balear de Medi
Ambient, que ja ha passat el tràmit d’audiència per les
administracions afectades i pel públic en general, s’han resolt
els suggeriments i les alAlegacions i ja s’ha presentat un
esborrany definitiu al Consell Consultiu que crec que ja
pràcticament està dictaminat. I per altra banda, també hem dotat
de més personal a la Comissió Balear de Medi Ambient. La
veritat és que la cosa no ha estat ni ràpida ni tan àgil com
hauríem volgut, perquè ho vàrem demanar l’estiu passat i fa
pocs dies hem aconseguit començar a tenir aquestes persones
incorporades, un total de -si no vaig malament- set persones. I
la tercera mesura és mirar de millorar i optimitzar la gestió dels
procediments, bé sigui amb nous sistemes informàtics o amb
una millor organització dels procediments dins la mateixa
conselleria perquè no es facin les coses dues vegades, es faci tot
el mateix temps, en definitiva, per intentar agilitar els tràmits,
perquè som conscients que la Comissió Balear de Medi
Ambient és un tap considerable que entre tots hem de mirar de
resoldre.

Ara bé, no veim tampoc aquestes grans incongruències entre
el decret perquè nosaltres l’entenem de la manera que li he dit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per intervenir en torn de rèplica té ara
la paraula la diputada Sra. Soler i Torres per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

La sort que té el dret i les lleis és que són interpretables, no
són com les matemàtiques que dos i dos són quatre. Clar, si jo
hagués pogut interpretar com vostès interpretaven aquest decret
llei, probablement no haguéssim fet la pregunta. Però si vostès
la interpretació que fan d’aquest decret llei és que tot el que no
diu que haurà de passar per uns processos d’estudi d’impacte
ambiental, etc., vostès quan fan la lectura suposen que, com que
no ho diu, voldrà dir que haurà de passar, clar, ens haguéssim
evitat la pregunta; si no ho diu, vostès interpreten que l’han de
passar, ja veurem si serà així o no serà així. Clar, sorprèn una
mica que vostès mantendran que la disposició addicional
novena de plantes embotelladores que afecta directament una
llei balear vigent, no digui res, clar, sorprèn. Ara vostè em diu,
no, no, com que no diu res, passarà pels estudis d’impacte
ambiental, molt bé, perfecte, la interpretació de la llei és
diferent. 

A la vegada, la nova organització de la Comissió Balear de
Medi Ambient ens pareix molt bé, així i tot li estam recalcant el
mateix, que els terminis s’hagin de reduir a la meitat,
efectivament des de totes les administracions, sobretot les
locals, sempre s’han queixat de la Comissió Balear de Medi
Ambient, no d’ara, des de molts d’anys enrere, que la Comissió
Balear de Medi Ambient era un tap, que necessitava informes
favorables pràcticament per a tot, per tant, entenc que necessiti
més personal, una nova organització, podem entendre que
necessiti una altra gestió en els procediments. Però així i tot,
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reduir els terminis vostè també entendrà que no era una
caparrudesa que hi hagués aquests terminis establerts, i no era
una caparrudesa perquè supòs que si ha pogut parlar amb els
que formen part de la Comissió Balear de Medi Ambient, tot du
el seu procés d’estudi i de veure si conflueix o no tot allò que és
possible. Per tant, en aquest moment reduir terminis és una mica
perillós. Que vostè digui que amb la nova gestió això se
solucionarà, val, d’acord. De totes maneres no tendrà molt de
sentit que només es redueixin terminis per les obres d’interès
autonòmic. No sé si té molt de sentit o no, perquè hi ha obres
que seran d’interès local, que també seran molt importants. Però
bé, serà un altre debat que hem d’obrir que no és aquest
moment.

M’ha agradat poder escoltar dir-li que tot allò que vostès
interpretin que no diu que ha de passar pel filtre mediambiental,
vostès l'hi aplicaran. Em quedaré amb aquesta frase que quedarà
al Diari de Sessions perquè quan s’aprovi definitivament la llei,
si s’aprova, li farem analitzar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica per cinc
minuts intervé l’Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Miquel Àngel
Grimalt i Vert):

Gràcies, Sr. President. Sra. Soler, jo no és que vulgui
interpretar això, és que no em queda més remei que interpretar-
ho. Si hi ha una legislació bàsica i si tots som conscients que les
normes ambientals,  pel fet d’haver-hi una legislació bàsica
tenen una prevalença, evidentment, si no diu ..., una altra cosa
seria que digués el contrari, que digués, no han de passar per
avaluació ambiental; en aquest cas no podríem interpretar. Però
si no ho diu i hi ha una altra norma que diu que s’ha de fer,
nosaltres entenem que òbviament s’ha de fer. Una altra cosa és
que expressament la llei digués que no s’ha de passar avaluació
ambiental, cosa que tal vegada en aquest cas, aquesta norma en
vulneraria una altra i després ja seria un tema de conflicte de
normes i a més amb una norma estatal. Jo estic convençut que
hem de fer la interpretació legal, la interpretació possible de tot
això i que l’únic que estam fent és fer compatible una norma
d’aquest parlament amb altres normes d’aquest parlament i del
Parlament estatal. Per tant, pensam que feim la interpretació
correcta.

I en relació amb la reducció de terminis, òbviament el
desitjable seria poder reduir els terminis a totes les obres. Ara,
crec que molt farem si som capaços de complir les reduccions
de terminis que ens vendran imposades per les declaracions
d’interès autonòmic. Molt farem, perquè tots sabem com està en
aquests moments la Comissió Balear de Medi Ambient i com
s’han complicat, com entre tots i al llarg dels anys hem
complicat les avaluacions ambientals. Al final està bé perquè
dóna més garanties tant al medi ambient com a la participació
dels ciutadans, però està malament perquè allarga moltíssim les
tramitacions, i un batle que vol fer una obra, que és necessària
per al poble, una escola, un centre sanitari, una depuradora...,
nosaltres mateixos en som víctimes, les nostres obres quan han
de passar les avaluacions ambientals també tenen les seves

dificultats. Per tant, crec que molt farem si reduïm terminis en
alguns casos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Senyores i senyors diputats, una vegada complit l’ordre del
dia d’avui, només ens queda agrair la presència de l’Hble. Sr.
Conseller i els seus acompanyants, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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