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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanarem si
es produeixen substitucions?

No.

Compareixença RGE núm. 8886/09, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller d'Habitatge
i Obres Públiques, per tal d'informar sobre la convocatòria
de la Llei de barris.

Passam doncs a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la compareixença RGE núm. 8886/09 del conseller
d’Habitatge i Obres Públiques, solAlicitada pel Govern de les
Illes Balears, per tal d’informar sobre la convocatòria de la Llei
de Barris.

Assisteix l’Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti, conseller
d’Habitatge i Obres Públiques, acompanyat per la Sra. Laura De
La Campa i Valdés, directora general d’Arquitectura i
Habitatge, i pel Sr. Oscar Canales i Hernández.

Té la paraula el Sr. Carbonero i Malberti per fer l’exposició
oral.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots senyores
i senyors diputats per haver acudit a aquesta convocatòria, en
aquesta compareixença que vàrem demanar de manera
voluntària per tal d’explicar els trets fonamentals de la
convocatòria que es dedueix i es desprèn de la Llei de barris.
Em va semblar que era necessari fer-ho, tot i que la llei s’havia
aprovat amb un consens bastant ample, hi va haver moltes
possibilitats d’arribar a acords en el marc de l’articulat de la llei
i creia que era necessari que la convocatòria, abans que es
publicàs, es publica una resolució del conseller, i per tant, abans
que es publiqui la resolució, em semblava necessari que en
tenguessin coneixement en seu parlamentària.

La llei, com vostès saben, es va publicar en el butlletí oficial
de la comunitat autònoma dia 26 de març, és la Llei 2/2009, de
19 de març, de rehabilitació i millora de barris dels municipis de
les Illes Balears, i que estableix un marc normatiu per a l’acció
pública i complementària entre l’administració de la comunitat
autònoma i els municipis de les Illes Balears, destinada a la
rehabilitació i a la millora dels barris susceptibles de ser
considerats d’atenció especial. Ara es pretén donar compliment
a l’article 4 de la Llei 2/2009, amb aquesta convocatòria per a
la rehabilitació i millora dels barris dels pobles i les ciutats de
les Illes Balears.

L’aprovació d’una convocatòria pública anual per a la
concessió d’ajudes als ajuntaments i als consorcis de les Illes
Balears per dur a terme actuacions de rehabilitació i millora de
barris enclavats en els municipis respectius, sempre i quan les
situacions dels quals els facin susceptibles de ser considerades
d’atenció especial. A més de les situacions que són habituals a
l’hora de qualificar un municipi, o un barri, d’atenció especial,
com són la degradació urbanística, la degradació de caràcter
físic del seu entorn, s’ha tengut molt present el marcat caràcter

social dels ajuts, com es desprèn del contingut de la Llei 2/2009,
per la qual cosa a l’empara de l’article 6.2, tendran preferència
aquelles solAlicituds que manifestin una problemàtica social
reconeguda.

La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, d’acord amb
l’article 6.2 de la Llei 2/2009, de 19 de març, ha establert els
criteris objectius i de preferència que han de regir l’atorgament
dels ajuts, en colAlaboració amb les conselleries competents en
matèria de Medi Ambient, Ordenació del Territori, Afers
Socials, així com els consells insulars i la FELIB. Tots han estat
consultats i tots han colAlaborat. La present resolució es regeix
per la Llei 2/2009, de 19 de març, ja esmentada i també pel
Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Em permetran que no expliqui el contingut de tota la
resolució, sinó que faci esment d’aquelles qüestions que em
pareixen més interessants. Poden optar a les ajudes que
estableix la resolució els ajuntaments de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i els consorcis regulats en el punt 2 de
l’article 15 de la Llei de barris. La conselleria d’Habitatges i
Obres Públiques finançarà com a màxim un projecte per
municipi. Les actuacions finançables hauran de complir els
requisits mínims següents: s’haurà d’eliminar el cablejat extern
o aeri i el seu soterrament i utilització d’altres sistemes serà
obligatori; totes les actuacions han de contemplar l’eliminació
de barreres arquitectòniques, amb les excepcions reglamentàries
que hi pogués haver, així com també la rehabilitació de façanes,
i els projectes han de contemplar una clara actuació de millora
i creació dels espais verds i arbrats, preveient els sistemes de
reg, que garanteixin el seu manteniment i la seva sostenibilitat.

Els projectes d’intervenció per a la rehabilitació i millora de
barris han d’abastar actuacions en alguns dels àmbits següents:
l’àmbit urbanístic, per posar dos exemples, propostes de
planejament per eliminar les mancances del barri o poble.
Urbanització o reurbanització per a la millora de zones urbanes
públiques, dotació dels espais lliures i equipaments públics.
Implantació, renovació i millora a les zones urbanes públiques
de les xarxes de serveis bàsics, com també soterrament de
xarxes de servei de telefonia i electricitat, així com la
introducció de tecnologies de la informació en els edificis i
espais urbans. 

En l’àmbit arquitectònic i d’habitatge, fomentar polítiques
de rehabilitació d’edificis, façanes i habitatges, procedir a la
tramitació d’Àrees de Rehabilitació Integral (ARI), o Àrees de
Renovació Urbana (ARU) i impulsar l’oferta d’habitatges en
règim de lloguer, o lloguer amb opció de compra, d’acord amb
les necessitats de la població.

En l’àmbit econòmic, afavorir la implantació d’activitats
econòmiques estables, així com l’accés a infraestructures de
formació ocupacional i educació permanent, amb l’objectiu
d’aconseguir la inserció laboral d’aturats. I també fomentar la
participació de la iniciativa privada en la recuperació d’aquests
barris dels municipis, facilitant la conservació i potenciant la
implantació de la petita empresa, de proximitat i integrada en la
trama urbana.
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En l’àmbit social, actuacions de la promoció social que
beneficiïn els colAlectius desfavorits de la zona. Actuacions a
favor de l’equitat de gènere i la conciliació entre la vida laboral
i la familiar, en l’ús de l’espai urbà i els equipaments. I
determinar el marc institucional de participació ciutadana per al
desplegament de les actuacions i qualsevol altra circumstància
que es consideri necessària perquè es pugui complir la proposta
del projecte.

A la rehabilitació de façanes s’ha d’acreditar una antiguitat
mínima de 20 anys de l’edifici a rehabilitar, sent necessari un
acord de la comunitat de propietaris, manifestant l’acceptació de
les obres. No poden ser objecte de finançament, les actuacions
de carrers que no incloguin serveis bàsics. Les actuacions que
es duguin a terme han de complir les ordenances municipals que
siguin d’aplicació.

Pel que fa a la presentació de solAlicituds. El termini de
presentació de solAlicituds és de dos mesos comptadors, a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. La documentació que s’haurà de
presentar en aquests dos mesos és fonamentalment allò que
s’anomena un projecte bàsic. Si la documentació no compleix
els requisits, o no va acompanyada dels documents als que fa
referència la resolució, es requerirà a l’interessant perquè en un
termini de 10 dies esmeni la falta, o acompanyi els documents
perceptius.

També s’haurà de redactar, lògicament, després del projecte
bàsic un projecte d’execució, que a més de les determinacions
d’un projecte bàsic, conté el càlcul de les infraestructures que
s’hagin d’implantar, el càlcul de les instalAlacions. Conté també
un plec de condicions i també un pressupost detallat de les obres
a fer. El termini per a la presentació del projecte d’execució és
l’establert en el punt 11.6 d’aquesta convocatòria que em
sembla que és de tres mesos des de la notificació de la resolució.
És a dir, una vegada notificada la resolució, els ajuntaments i els
consorcis que hagin tengut una resolució favorable, tenen tres
mesos per presentar el projecte d’execució.

Assignació pressupostària. Aquesta és una convocatòria per
al que queda del 2009 i el 2010. L’assignació pressupostària que
s’hi destina és de 12.500.000 euros, a càrrec de les partides
pressupostàries que es detallen a la resolució.

Criteris de concessió. Per als àmbits que jo he esmentat
anteriorment, a l’àmbit urbanístic la valoració que es fa és d’un
total de 20 punts. Per posar un exemple, millora de l’espai
públic i dotació dels espais verds 8 punts; accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques 4 punts; foment de la
sostenibilitat 2 punts; foment de la reactivació econòmica 2
punts, etcètera, fins arribar als 20 punts. És a dir, a l’àmbit
arquitectònic i habitatge 23 punts. A l’àmbit econòmic 7 punts.
I a l’àmbit social 20 punts.

Si desitgen que els expliqui cada un dels apartats de cada un
dels àmbits els punts que tenen, sense cap problema en el torn
de rèplica ho faria.

Les solAlicituds per poder rebre ajudes hauran de tenir una
puntuació mínima de 20 punts. Es qualificaran amb un grau
d’interès alt, les solAlicituds amb puntuació entre 20 i 30 punts
i amb un grau d’interès màxim les solAlicituds amb una
puntuació de més de 30 punts. No obstant això, les solAlicituds
presentades pels municipis de menys de 20.000  habitants es
qualificaran amb un grau d’interès màxim, sempre i quan
tenguin una qualificació superior als 20 punts. Si se’n recorden,
a la llei es deia que seran preferents els municipis més petits,
aquells que tenguin menys de 20.000 habitants.

En el cas que l’import total de les puntuacions entre 20 o
més punts, superés l’import màxim total subvencionable per
aquesta convocatòria i als efectes de determinar l’ordre de
prelació, s’aplicaran correlativament els següents criteris:
tendran prioritat les qualificades amb un grau d’interès màxim,
entre les qualificades amb el mateix grau d’interès i tenguin la
mateixa puntuació, tendran prioritat les solAlicituds que hagin
presentat projectes que incloguin un major nombre d’actuacions
dins l’àmbit social. Entre les qualificades amb el mateix grau
d’interès i tenguin la mateixa puntuació i els projectes incloguin
el mateix nombre d’actuacions dins l’àmbit social, tendran
prioritat les que hagin estat presentades per ajuntaments que no
reberen cap ajut a la convocatòria de rehabilitació de barris de
l’any anterior. Per ordre de registre d’entrada a la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques i sempre que l’expedient sigui
complet abans del requeriment administratiu d’esmena del punt
5.2 al que he fet referència abans.

Les solAlicituds presentades pels ajuntaments en un nombre,
tendrà prioritat a les solAlicituds presentades per un ajuntament
amb un nombre d’habitats inferior. En tot cas tendran la
consideració de barris d’atenció especial els projectes que
compleixin amb tots els requisits de la convocatòria d’ajuts i no
tenguin ajuda per manca de disponibilitat pressupostària,
d’acord amb allò que estableix l’article 14.2 de la Llei de barris.

Per a la determinació de l’import dels ajuts s’estableixen els
criteris següents. Els projectes qualificats com a interès màxim
rebran un 90% del total del pressupost subvencionable de les
obres de rehabilitació urbana i 50 euros per metre quadrat per a
la rehabilitació de les façanes dels edificis públics o privats,
sempre i quan abastin actuacions dins els quatre àmbits:
urbanístic, arquitectònic i d’habitatge, econòmic i social. Els
projectes qualificats com a d’interès màxim i no abastin els
quatre àmbits rebran un 60% del total del pressupost
subvencionable de les obres de rehabilitació urbana i 50 euros
per metre quadrat per a rehabilitació de façanes dels edificis
públics o privats.

Els projectes qualificats com a interès alt rebran un 60% del
total del pressupost subvencionable de les obres de rehabilitació
urbana i 50 euros per metre quadrat per a la rehabilitació de
façanes dels edificis públics i privats, sempre i quan abastin
actuacions dins els quatre àmbits. Els projectes qualificats com
a interès alt i que no abastin els quatre àmbits rebran el 40% del
total del pressupost subvencionable de les obres de rehabilitació
urbana i 50 euros per metre quadrat de rehabilitació de façanes
dels edificis públics o privats.
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En tots els casos es subvencionarà el 100% dels honoraris
corresponents a la confecció del projecte bàsic i d’execució.
D’aquesta manera hem estratificat allò que diu la llei que les
subvencions seran entre un 40 i un 90%. Llavors hem establert
un grau de prelació que va des dels que tenen interès màxim i
abasten els quatre àmbits prevists a la llei i els que tenen un
interès alt i no abasten, que serien els que rebrien el 40%.
Passam de 90, a 60 i 40%.

La Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques estableix per
solAlicitud presentada els imports màxims següents: fins a 1
milió d’euros per a solAlicituds qualificades com a d’interès
màxim fins a 500.000 euros per a les solAlicituds qualificades
com a d’interès alt. Els projectes d’obra de rehabilitació urbana
hauran de tenir un pressupost màxim d’1.250.000 euros i un
mínim de 300.000 euros. Els projectes presentats per municipis
de menys de 20.000 habitants, que hem dit que eren preferents,
el mínim podrà ser de 100.000 euros.

I quasi per acabar, les obres per a la rehabilitació de barris
s’executaran abans de dia 1 d’octubre del 2010. Aquest dia
s’hauran d’haver certificat i presentat el certificat final d’obra
les obres que es desprenguin d’aquesta convocatòria.

El pagament de l’ajuda es farà efectiu pel 100% de la
quantia concedida a càrrec de l’any 2009, pel concepte de
bestreta, una vegada dictada resolució i acceptada d’acord amb
el punt 11.5 d’aquesta convocatòria. Per a l’any 2010 i
justificant el 100% de la quantia concedida l’any 2009,
s’efectuaran pagaments parcials per un import equivalent al
percentatge d’ajut concedit a cada una de les certificacions
parcials d’obra expedides pels directors d’obres, amb la
conformitat del contrista i aprovades per l’ajuntament. El
pagament final serà la presentació de la darrera certificació,
juntament amb el certificat final d’obra i la data de recepció,
així com del compte justificatiu en l’informe previ a la
comprovació per part dels serveis tècnics de la conselleria.

Bé, jo crec que aquests Sr. President, són els trets
fonamentals i amb molt de gust em sotmetré a ampliar la
informació que he donat a qualsevol grup que vulgui demanar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, ara pertoca aturar aquesta
comissió durant un temps màxim de 45 minuts, per preparar les
preguntes que vulguin fer. Algú vol acollir-se...? No.

En primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari Popular,
Sra. Morell... Ah perdó, m’he equivocat. La Sra. Suárez no
intervindrà. El Sr. Llauger en nom del Grup BLOC per Mallorca
i PSM-Verds.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Una intervenció breu, només per
agrair al conseller que hagi vengut a petició pròpia a fer aquesta
compareixença. La Llei de Barris va ser una llei allà on tots els
grups ens hi vàrem interessar i tots vàrem fer aportacions i al
final va sortir el resultat del consens i de l’aportació de tots.
Tots la consideram una llei important i estam contents de què
aquesta convocatòria reflecteixi o desenvolupi allò que tots
vàrem dir des d’un principi i que era una llei per facilitar
intervencions a barris i que anessin més enllà d’allò que havien
estat les intervencions típiques fins ara, pròpies d’un Pla d’obres
i serveis, un Pla Mirall, perquè aquesta consideració de quatre
àmbits -arquitectònic, urbanístic, econòmic i social- li donava
la diferència. Veim que a la convocatòria s’hi manté aquesta
consideració, fins i tot amb una valoració especial, amb una
consideració especial per factors de tipus social. Per això
simplement manifestam la nostra satisfacció.

També dir que les dades d’ocupació que varen sortir ahir,
confirmen que aquesta aposta de les administracions per fer
inversió en obra pública són una bona aposta i en aquest sentit
la Llei de barris abundarà més encara en aquesta actuació de
l’Administració en favor de l’ocupació, amb l’avantatge que
aquesta actuació, a diferència d’un Plan E, per exemple, és una
actuació que per llei ve fixada que serà anual, per tant cada any
hi haurà garantits aquests 10 milions d’euros mínim en inversió
pública, en actuacions a barriades, que suposen un compromís
continuat al llarg dels anys de l’Administració autonòmica, en
aquest cas, pel foment de l’ocupació i per l’activitat econòmica.

Res més, només eren aquests dos comentaris per agrair al
conseller la seva compareixença i les seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Carretero per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. També molt breument per agrair la
presència i les explicacions del conseller i dels tècnics que
l’acompanyen. Hem d’agrair especialment les explicacions que
ha donat respecte d’aquesta convocatòria pública de la Llei
2/2009, de millora dels barris.

Hem de manifestar que per al Grup Parlamentari Socialista
és una llei molt important i per als temps de crisi econòmica que
vivim és especialment vital, vital en primer lloc pel que suposa
d’inversió pública que, com ja ha dit el meu company, en
aquests moments té una especial importància la injecció pública
de recursos per tal de mantenir o dinamitzar o impulsar
l’activitat econòmica. En aquest cas són 12,5 milions d’euros
que posarà el Govern balear, però que poden ajudar a induir
altres recursos, ja siguin públics o privats, amb la qual cosa no
tenim dubte que generarà ocupació, crearà llocs de feina i farà,
permetrà a moltes empreses mantenir un nivell d’activitat els
pròxims anys.
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A més a més aquesta llei també és molt important perquè és
un magnífic exemple de les polítiques transversals, en el sentit
que afecta a diferents àmbits, no és una llei de millora
urbanística o arquitectònica sinó que també pretén implantar
noves activitats econòmiques a barris degradats on fan falta
aquestes noves activitats, i també suposarà unes millores socials
quant a promoció social, igualtat, polítiques de conciliació,
etcètera.

És per tant un gran exemple i una innovació quant a posar en
marxa polítiques; suposarà també un nivell de colAlaboració tant
entre les institucions públiques com públic privat, i per tant crec
que és un exemple de polítiques que tenen molt de futur d’aquí
endavant. Creim que suposarà una via molt bona per millorar els
espais urbanístics, moltes vegades degradats o que presenten
problemes socials, i per tant és un exemple també de polítiques
més efectives econòmicament, més sostenibles i per tant més
eficaces que no polítiques que només miren purament aspectes
urbanístics.

Açò és tot, res més que agrair la seva intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Morell i Cuart.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Conseller, moltes gràcies per voler venir avui a aquesta
cambra a donar explicacions d’aquesta convocatòria de
subvencions. La veritat és que no és un fet massa comú que els
consellers venguin a aquesta cambra a explicar el que és en
aquest sentit estricte, tècnic, una convocatòria de subvencions,
però ens va molt bé per saber de primera mà el que vostè vol fer
amb l’aplicació d’aquesta llei, una llei que ja hem debatut, de la
qual ja hem parlat àmpliament, que ja hem aprovada amb
esmenes incloses, també, del Partit Popular, cosa de la qual
nosaltres estam molt contents, i volíem afegir i millorar molt
aquesta llei, i ara allò important és que es pugui dur a terme i
sobretot amb una partida pressupostària, perquè la llei està molt
bé però l’hem de poder aplicar.

Part de l’explicació que ens ha donat és part de la llei, molts
d’articles que coneixíem, i tenim els aspectes més tècnics, que
són els dels terminis i la presentació concreta dels projectes
bàsic o d’execució. 

Jo sí que li voldria fer una sèrie de preguntes per si em pot
fer algun aclariment. Sobre el tema de pressupost ha dit que hi
havia una partida reservada de 12,5 milions d’euros, si no
m’equivoc, 12.500.000 euros. Segons la llei, la disposició
addicional segona preveia una reserva mínima anual de 10
milions d’euros i amb l’esmena que vàrem transaccionar en el
ple vàrem acordar que es farien els 10 milions d’euros, com que
enguany no es feia des de l’inici d’enguany es retallaria en el
temps que s’aprovàs la convocatòria fins a final d’any. Si és així
estam en el mes de juny, tocarien ser 5 milions d’euros per
acabar l’any; la meitat de l’any són sis mesos, idò la meitat de
10 milions són 5 milions. Ens podria explicar com dividiran
aquests 12 milions d’euros? Això vol dir que són 10 milions
d’euros per al 2010 i 2,5 per al que queda del 2009?, o com es

farà? I tenint en compte aquesta esmena aprovada pel Parlament
deia que serien 10 milions d’euros anuals, tenint en compte que
enguany no arribàvem a fer l’any sencer però sí arribam a la
meitat d’any, són sis mesos, per tant haurien de ser 5 milions
d’euros.

I també vull demanar-li si ens pot dir exactament com es
farà l’adjudicació pressupostària, és a dir, de quina partida
pressupostària trauran enguany aquesta quantitat; ja que en el
pressupost no estava prevista expressament una partida
pressupostària per a la Llei de barris és evident que s’ha de
treure de qualque banda. Si ens podria dir de quina partida
pressupostària es treu i exactament l’alta i la baixa d’aquesta
partida.

I simplement li he de dir que ja que ha tengut la voluntat de
venir al Parlament a explicar aquesta convocatòria de
subvencions, idò també estaria bé que féssim un seguiment
d’aquesta llei, fins i tot que l’oposició pogués tenir constància
de com les feines de la comissió avaluadora van continuant,
quin tipus de rigor i d’objectivitat s’està fent per donar
l’adjudicació d’aquestes rehabilitacions als pobles per igual, se
suposa que als pobles per igual sempre que tenguin els mínims
tècnics que han de complir, evidentment, i sobretot els mínims
dels 20.000 habitants que deim a la llei, però també estaria bé
que la comissió avaluadora fes un resum o una memòria de la
feina que fa aquesta comissió avaluadora, que també la
poguéssim conèixer igual com ha vengut avui a explicar els
punts tècnics d’aquesta convocatòria de subvencions.

I res més, només fer-li la reiteració que ens agradaria saber
aquesta partida del pressupost com va dividida entre el 2009 i
el 2010, com es faran aquests projectes perquè per al 2009, si
només són 2,5 milions, no es podrà donar solució a molts de
projectes, per ventura per a l’any que ve sí perquè ja hi haurà la
partida grossa de 10 milions d’euros, i sobretot a quina partida
d’alta i baixa correspon.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Per contestar té la paraula el
Ser. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Llauger,
per les seves paraules, no tenc res més a afegir. Vull desitjar-li
que millori el seu braç, no sabia que hagués tengut un accident,
però en qualsevol cas que millori.
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Sr. Carretero, efectivament 12,5 milions ara, però -ja ho deia
també el Sr. Llauger- en aquest aspecte allò significatiu de la
llei des del meu punt de vista és reconèixer el dret que cada any,
cada any, hi hagi 10 milions d’euros de quantia mínima per fer
obres d’aquest tipus, i per tant jo ara estic visitant diferents
municipis que es varen presentar a la convocatòria anterior, s’hi
varen presentar, si no ho record malament, ho tenc per aquí,
26..., se’n varen presentar molts més però es varen acceptar 26
propostes de 26 municipis que estan rehabilitant els seus centres
urbans, algunes zones perifèriques, etc., i els estic visitant per
veure com van les obres, i realment un se n’adona que si
nosaltres vàrem ser capaços de posar en marxa una convocatòria
a finals del 2007 i principis del 2008, i aquesta convocatòria ara
està donant aquests fruits, els fruits que està donant, doncs si
cada any hi haurà la possibilitat de 10 milions d’euros destinats
a aquesta mateixa finalitat, fins i tot ampliada amb allò que es
deia de la presència de problemàtiques socials, això d’aquí a deu
anys, senyores i senyors diputats, jo crec que en aquesta
comunitat autònoma passarà el mateix que ha passat a
Catalunya, és a dir, que hi haurà una actuació molt potent a
nivell de municipis en el que fa referència a la rehabilitació de
barris.

Sra. Morell, li agraesc les seves paraules. Efectivament jo sé
que no és un fet comú venir a explicar resolucions, però jo volia
venir a explicar precisament això que vostè m’ha demanat,
perquè això va ser objecte d’una transacció i va ser objecte d’un
acord, vàrem arribar a un acord i a mi em sabia greu resoldre
aquest acord sense haver-lo explicat, com a mínim donar la
cara. A vostès els podrà parèixer bé o malament, però jo volia
venir aquí a explicar-ho i que vostès ho sapiguessin. Ja li dic per
avançat que, la seva darrera petició, ho farem encantats,
vendrem quan estigui resolta la convocatòria i explicarem el
contingut de la comissió d’avaluació, com s’han fet les coses i
quins són els municipis i perquè han estat guardonats amb
aquestes ajudes.

Miri, el tema és el següent: nosaltres ara publicarem la
convocatòria; donam dos mesos perquè presentin solAlicituds;
després les hem de valorar i aquells que entrin dins les
possibilitats de subvenció tendran tres mesos per presentar el
projecte d’execució. Per tant dins el 2009 és molt difícil que
puguin certificar obres, és molt difícil, i per tant a mi em va
parèixer que era equilibrat poder destinar una partida, com
havíem quedat, el 2009, però que fos una partida que tengués
dues característiques, una que fos el percentatge des que més o
manco podran començar obres fins a final d’any, i vàrem
valorar això en 2,5 milions, és a dir que vostè diu 5 milions si
poguéssim començar obres a partir d’ara, però no, les podran
començar a partir d’aquí a tres o quatre mesos i per tant vàrem
pensar que serien 2,5 milions. Però després vàrem adoptar,
d’acord amb la Conselleria d’Economia i Hisenda, una resolució
que a mi em sembla molt encertada, i és que per a enguany, els
2,5 d’enguany, es farà mitjançant bestreta, perquè si no quasi
cap ajuntament no tendria capacitat per cobrar res perquè
estarien començant les obres i estarien dient “miri, per provisió
de material, per moviment de terres, per no sé què, per
maquinària llogada i tal, idò 10.000 euros o 15.000 euros”, però
és que no hauran fet més. Per tant això es fa per bestreta. Una
vegada que l’ajuntament té adjudicada o té la consideració
d’actuació preferent en matèria de barris, ja sap que té una
dotació pressupostària, una dotació del percentatge que li
correspongui sobre la quantitat que ell ha presentant fins a un

total de 2,5 milions d’euros per a tots els ajuntaments, que se li
donarà independentment que hagi començat les obres o no. I
una vegada que hagi gastat aquests 2,5 milions, a partir d’aquí
és quan anirà per certificacions, i jo crec que amb aquest
mecanisme estalviam molta burocràcia en temes de
certificacions, i a més ajudam que els ajuntaments puguin
arrencar, cosa que a vegades és molt difícil.

Miri, les partides pressupostàries, jo les tenc aquí, però em
pareix que m’estalviaran que els digui 17401431B0176000.10,
i d’aquestes n’hi ha cinc o sis. Què hem fet? De partides
pressupostàries..., nosaltres efectivament no hi havia doblers a
la nostra conselleria per envestir això, i donades les dificultats
que passa la comunitat autònoma, el compromís de 10 milions
d’euros, jo vaig creure que la Conselleria d’Economia i Hisenda
l’havia de complir a partir del pressupost de l’any que ve, i el
pressupost d’enguany el que hem fet és pagar aquests 2,5
milions d’euros amb càrrec a les nostres pròpies partides, i per
tant hi ha 6..., 7 partides pressupostàries de les quals hem anat
restant diferents quanties fins arribar als 2,5 milions d’euros que
destinarem a aquesta xifra.

Em pareix que les explicacions estan donades, i en un darrer
torn podré aclarir més coses, si importa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. 

En torn de rèplica..., la Sra. Morell del Grup Parlamentari
Popular... No?

Llavors, una vegada esgotat l’ordre del dia només ens queda
acabar la sessió.

Els recordaré que en principi la setmana que ve farem
comissió si aconseguim fer mesa i hi hauria tres proposicions;
si no, bones vacances i ja ens veurem després.

Gràcies, Sr. Conseller i els seus acompanyants.
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