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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui, i primer de tot demanaríem

si es produeix alguna substitució.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Pilar Costa substitueixi Joana Barceló.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sra. Presidenta, Maria José Camps substitueix Joana

Maria Seguí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia

d’avui relatiu a les preguntes RGE núm. 2296/04, 2297/04,

2298/04, 2299/04, 2300/04, 2301/04, 2302/04, 2333/04 i

2334/04.

Ens acompanya l’Hble. Conseller de Medi Ambient, Sr.

Jaume Font i Barceló.

I.1) Pregunta RGE núm. 2296/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a peticions d'anàlisi d'aigua de pous de Santa

Gertrudis.

I.2) Pregunta RGE núm. 2297/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a anàlisi d'aigua de pous.

I.3) Pregunta RGE núm. 2298/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a contaminació de pous de Santa Gertrudis.

Per formular la pregunta RGE núm. 2296/04, relativa a

peticions d’anàlisis d’aigua de pous de Santa Gertrudis, intervé

el diputat Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari

Popular, el seu autor. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que solAlicitaria seria

que, com que hi ha un total de set preguntes però algunes

d’elles estan molt relacionades i són exactament el mateix tema,

jo aniré solAlicitant agrupar-les si va bé al conseller, i faríem un

sol debat al voltant de diverses preguntes.

En aquest cas solAlicitaria, d’entrada, l’agrupació de les tres

primeres, la 2296, la 2297 i la 2298 en un sol debat.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap problema. M’he equivocat, he dit del Grup

Parlamentari Popular i volia dir Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

No me n’havia adonat. Bé, gràcies, Sra. Presidenta.

Bé, en aquest cas veuran que les tres primeres preguntes fan

referència al tema d’anàlisis de pous d’aigua a Santa Gertrudis,

tots relacionats amb la fuita d’hidrocarburs del dipòsit de la

benzinera de Santa Gertrudis.

El que demanam amb les preguntes concretament, jo les

llegiré i així llavors ja entram directament a la intervenció, és

que si han arribat solAlicituds noves d’anàlisis d’aigua de pou a

Santa Gertrudis que fins ara no haguessin estat controlats o

analitzats; com que hi havia algunes queixes, per quin motiu

s’han retardat un tant amb la resposta a aquestes solAlicituds; i

si la conselleria manté el criteri que aquests pous estan tots

contaminats per la fuita de la benzinera de la qual parlàvem fa

un moment.

En aquest cas he de dir, directament ja i entrant al fons del

tema, que concretament el dia 5 d’abril surt una informació o

es fan públiques unes declaracions d’una propietària d’un pou

contaminat, concretament Eulària Torres, que a més s’identifica

com a portaveu dels veïns afectats, i afirma que hi ha al voltant

d’una mitja dotzena de veïns que han solAlicitat al Govern que

els seus pous fossin analitzats perquè intuïen que també podien

tenir problemes de contaminació. Això no seria nou perquè

entenem que des de la conselleria s’han d’atendre totes

aquestes peticions perquè ja ens va deixar clar el conseller, en

la seva intervenció a la compareixença per explicar el problema

de la contaminació d’aquests pous, que hi havia la ferma
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decisió d’emprendre determinades actuacions i no abandonar-

les fins que el problema estigués solucionat, per tant entenem

que aquestes noves peticions entren perfectament dins aquest

organigrama de treball programat per la conselleria. Però, com

dic, la Sra. Torres afirmava que aquesta petició..., això ho feia

el mes d’abril i deia que des del mes de setembre estaven fetes

aquestes peticions i no havien rebut resposta a aquesta petició.

Davant el fet d’aquestes declaracions ens preocupa aquesta

possible tardança, de setembre a abril, i aquest és un dels

motius que provoquen una de les nostres preguntes, per intentar

aclarir quins són els motius que han motivat la conselleria a

retardar-se en la resposta a aquestes peticions.

Al mateix temps també sortia el president de l’associació de

veïns de Santa Gertrudis, que afirmava que la primera setmana

del mes d’abril s’enviaven o es tenien recollides, i anunciava

que en uns pocs dies s’enviarien al Govern, a la conselleria, un

total de 10 noves solAlicituds d’anàlisi de pou. També deia i

afirmava que dins aquestes 10 n’hi havia algunes que eren de

les que el mes de setembre ja s’havien passat a la conselleria,

per tant eren coincidents.

Tenint en compte totes aquestes peticions, la preocupació

que existeix entre els propietaris, entre els veïnats, el consum

necessari de l’aigua d’aquests pous, ens interessa conèixer si

efectivament va tenir la conselleria registre d’entrada o

constància d’entrada de totes aquestes peticions, concretament

les que segons pareix s’enviaren el mes de setembre, perquè

vull recordar que segons declaren els mateixos interessats el

conseller, en una de les seves visites i reunions amb els

propietaris afectats, va posar a la seva disposició fins i tot un

número de fax de la conselleria on enviar la documentació i, en

aquest cas, les preguntes o les peticions i solAlicituds que hi

hagués al voltant del problema dels pous contaminats, i aquesta

és una de les queixes dels propietaris. Aleshores quin és el

motiu, com havia dit abans, que provoca que aquesta...?,

primer, si ens pot confirmar que hi havia aquestes solAlicituds

i, en cas que es pugui confirmar, que ens digui quin ha estat el

motiu que ha provocat aquest retard.

Una altra preocupació que hi ha entre els propietaris

d’aquests pous és perquè comença a córrer la idea o el rumor,

no sé com dir-ho, que els pous, tant els que estan analitzats com

segurament alguns dels que no hi estan encara, però sí existeix

aquesta solAlicitud, no en tots la seva contaminació prové de la

benzinera, i també ens agradaria preguntar i saber si la

conselleria ens pot afirmar o confirmar que això és així, que hi

ha constància a la conselleria del fet que no tots els pous estan

contaminats per la fuita de la benzinera i, en segon lloc, en cas

afirmatiu, si ens pot explicar quines són les raons que

provoquen aquesta contaminació, suposant que tengui clar que

no és de la benzina.

També preocupa el fet que s’ha pogut llegit que els

mateixos tècnics de l’empresa contractada per a aquesta

contaminació, concretament Terratest, afirmaven públicament

que almenys hi havia un o dos pous dels que ja estaven

analitzats que, simplement per la seva situació, no era possible

que la contaminació d’aquests pous fos provinent de la fuita de

la benzinera. Per tant, si també té coneixement d’aquestes..., o

si Terratest o els tècnics li han fet arribar aquest criteri i, en

qualsevol cas, si és afirmatiu, quina és la raó o d’on pot venir

o arribar aquesta fuita.

Per això mateix és que preguntam a la tercera de les

preguntes que hem agrupat, la 98, és si des de la conselleria es

manté la tesi defensada inicialment, des del primer moment,

que tot el problema ve provocat per les fuites de la benzinera

i que, per tant, amb la programació de feina de

descontaminació de l’aigua de tots els pous que està en marxa

més la que ha anunciat el Sr. Conseller d’una propera

descontaminació dels terrenys afectats també per aquesta

contaminació, si això s’acaba aquí o quines són les raons que

pot aportar la conselleria si és que no tots els pous estan

contaminats pel mateix motiu.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.

Boned, Sr. Portaveu, vull agrair-li aquestes preguntes i sobretot

agrair-li la seva preocupació. Ja m’hagués agradat a mi que

aquesta preocupació l’hagués poguda trobar en actuacions ja de

la conselleria la passada legislatura, d’una situació que després,

segurament, de la catàstrofe de dia 11 de novembre de l’any

2001, on segurament és la catàstrofe més grossa que han tengut

les Illes Balears amb el mal temps d’aquell dia, amb tots els

milions, mils, més d’1,5 milions de pins que varen caure;

després d’allò hi ha coses que no tenen aquesta magnitud però

que..., allò de Santa Gertrudis és una catàstrofe molt gran, molt

gran molt gran, i li agraesc que se’n preocupi. Tant de bo se

n’haguessin preocupat abans els seus companys de partit quan

governaven.

Per altra part jo li vull dir que l’actuació a Santa Gertrudis

és eficaç i rigorosa i, sobretot, és de cos a cos, és a dir, amb els

papers sobre la taula i parlant amb la gent, una gent que durant

nou mesos va estar desesperada perquè tenien coneixement que

l’aigua dels seus pous feia olor de benzina i no gosaven

emprar-la, i qualcú l’emprava, i vull recordar que hi havia una

fàbrica de formatge, dos subministradors d’aigua potable, és a

dir, a part de pagesos de regaven les seves hortalisses.

En el que fa referència a aquestes tres primeres preguntes,

jo el que li diré és que la Conselleria de Medi Ambient ha rebut

fins aquest moment un total de tres peticions noves per realitzar

anàlisis d’aigua, és a dir, nosaltres vàrem delimitar l’àmbit

d’actuació perquè el més important de tot era saber fins on

arribava la taca; quan vàrem tenir controlada la taca el que ha

estat important és gastar els doblers, que costa molts de duros,

fent les anàlisis allà on eren els límits de la taca, i si no passava

aquests límits no importava anar més lluny de la taca, perquè si

no feies una despesa enorme. Però va rebre tres noves peticions

de pous situats en el perímetre de Santa Gertrudis, en concret

els peticionaris són la Sra. Catalina Bàrbara (...), que està

registrat amb el número de pou 53 del plànol que s’utilitza per
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part dels tècnics per a la descontaminació; el Sr. Joan Riera

Tur, que està descrit amb el pou número 54; i la Sra. Margalida

Torres Riera, amb el número 55.

I en el que fa referència a per quin motiu no s’ha contestat

als veïns i propietaris dels pous, jo li he de dir que no és cert,

que no és cert que no es realitzaren les anàlisis solAlicitades pels

veïns i propietaris esmentats. De fet es va procedir a analitzar

l’aigua de la majoria dels pous que ho demanaren, molts més

dels que inicialment teníem previst; pensàvem que faríem feina

amb 6 o 7 i s’han fet anàlisis de més de 15 pous, 17 i 18. Hi va

haver només dues úniques excepcions, les corresponents al Sr.

Joan Roig Roig, número 5 del plànol dels pous, que es va

analitzar el passat dia 5 d’abril, ja està analitzat; i el

corresponent a la Sra. Rosa Maria de Hoyos Marina, que està

en el plànol amb el número 37, que es troba actualment en

espera de ser duit a terme. Els motius són molt clars: les

peticions s’incorporen a les campanyes d’analítica

programades, és a dir, nosaltres havíem d’actuar, havíem de

delimitar el terreny; una vegada delimitat el terreny vàrem dir

que faríem feina en aquests pous. Hi ha gent que passava pena

si el seu podria també tenir contaminació d’hidrocarburs; bé,

són aquestes solAlicituds, de les quals ja li dic que un es va fer

el mes d’abril i l’altre està a l’espera, i així com tenim marge

per poder incorporar-ne qualcun que està fora del perímetre,

fora del perímetre, també l’incorporam per a la seva

tranquilAlitat; així com la campanya pot absorbir una analítica

més fora del perímetre, també la ficam.

I respecte al fet de si la conselleria manté la tesi de la

contaminació, que la contaminació ve de la benzinera, miri, jo

crec que d’això no hi ha cap dubte, no hi ha cap dubte, ni un.

M’agradaria recordar al Sr. Diputat que dia 13 de maig del

2003, que jo no era el conseller de Medi Ambient, un informe

emès pels serveis d’estudis de planificació afirmava que

quedava demostrada la relació entre la causa de la

contaminació, la pèrdua reconeguda per l’empresa a uns dels

seus dipòsits, i l’efecte de contaminació per benzina en el pou

de la finca de can Joan Torres, amb la corresponent afecció al

domini públic hidràulic. Posteriorment altres treballs realitzats

en el marc de les actuacions d’emergència derivades d’aquesta

situació han confirmat les primeres conclusions. Per tant, i a la

vista de les dades disponibles, queda provat que la

contaminació d’hidrocarburs que es registra dins l’àrea afectada

de Santa Gertrudis prové de la benzinera número 214, és a dir,

no hi ha cap dubte ni un en aquest sentit.

Vostè em parlava al final de la seva exposició d’aquestes

tres preguntes d’allò que fa referència a noves actuacions. Bé,

no és que estigui formulat a cap pregunta avui aquí, respecte a

les noves actuacions, i si de cas al final de la intervenció li faré

una petita explicació d’aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el Sr.

Boned i Roig. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com li he dit abans el que ens

indueix a fer, al grup parlamentari, aquest seguit de preguntes

és sobretot amb una ànsia d’aclarir tots els dubtes que van

sortint entorn al greu problema, que en això sí coincidim que és

un greu problema per a bona part de l’illa, sobretot per la seva

situació estratègica, d’on es troba aquest punt contaminat, i

com dic és essencial trobar quin és el motiu. 

Però, com dic, ens interessa sobretot aclarir dubtes que hi

hagi al voltant d’això, i els dubtes surten quan surten

declaracions de portaveus dels veïns i dels propietaris, que

manifesten en el seu descontentament per una situació que es

viu en aquest moment, i jo quan li demanava per què podem

pensar que no tots els pous estan contaminats és perquè hi ha

hagut declaracions tant de tècnics de la mateixa conselleria com

de tècnics directament de l’empresa Terratest, que està fent

aquestes feines, que ens duen a pensar que això és el que està

succeint en aquest moment, i jo li faré una petita referència a

unes declaracions, concretament del president de l’associació

de veïns de Santa Gertrudis, que diu que va explicar en un

moment donat que, entre els pous ja analitzats, n’hi havia com

a mínim dos que no estaven dins el radi d’acció que s’havia

marcat des de la Conselleria de Medi Ambient, i que no obstant

això estaven contaminats i hi havia constatació del fet que

estaven contaminats. I una vegada feta aquesta consulta són els

tècnics de Terratest, l’empresa que fa les feines, els que

manifesten, diuen i varen explicar que només per la seva

posició, on es trobaven aquests pous, no era possible que

haguessin estat contaminats per la fuita de la benzinera; això ho

diuen tècnics de Terratest. 

Sí, són declaracions, sí; jo port aquest document escrit que

efectivament és d’un mitjà de comunicació, però

indubtablement aquest diputat no fa preguntes a la conselleria

només basades en el que surt a un diari, sinó que hem tengut

l’oportunitat de preguntar als mateixos interlocutors a què fan

referència aquests mitjans de comunicació, i mantenen la seva

tesi que han sentit els tècnics fer aquesta afirmació. D’aquí ve

la nostra pregunta. Com li deia tenim clar que és un greu

problema. 

El que no m’ha quedat prou clar és que m’ha dit que havien

rebut tres peticions. El que diuen tant la portaveu dels veïns

afectats com a propietaris de pous contaminats, com el

president de l’associació de veïns de Formentera, ai, perdó, de

Santa Gertrudis, és que hi havia com a mínim sis peticions

noves el mes de setembre i que el mes d’abril no havien estat

contestades, ni tan sols dient si s’acceptaven o no s’acceptaven,

o si s’havien iniciat les anàlisis dels seus pous. Estam parlant de

set mesos; entenem també que és un temps important. D’aquí

que ens interessàs preguntar què havia passat, per quina raó en

set mesos els propietaris d’aquests pous que havien solAlicitat

anàlisis no els tenen.

I simplement, com li deia, confirmar que tant Eulària Torres

com Antoni Roig són els que han fet aquestes manifestacions

i estan confirmades, les han fet, però clar, en aquest punt hi ha

simplement la contradicció entre el que afirma la conselleria i

el que afirmen ells, que hem d’entendre que no hi ha en aquest

cas sintonia entre les dues parts per decidir quina és la veritat

en aquest tema. Punt.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula el

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr. Boned,

jo puc tenir paciència i puc intentar que el diàleg sigui normal,

però beneit no ho som, i que consti en el Diari de Sessions. I

clar, el viatge a què jo el podria enviar arriba com d’aquí a

Santa Gertrudis i tornar, però sense massa força, és a dir, l’art

del PSOE sempre ha estat intentar disfressar el contrari del que

succeeix; és a dir, jo no m’oblid de segons quines coses, puc

intentar conviure amb elles, però no em faci aquí de bona

persona, que vostès no són culpables, que hi ha contradiccions,

que no hi ha sintonia... Parlam de distintes coses, Sr. Boned. Jo

puc tenir la bona voluntat que em expressat vostè i jo drets aquí

abans d’asseure’ns, però no em prengui el pèl, no em prengui

el pèl perquè vostès són els que varen prendre el pèl als

ciutadans de Santa Gertrudis, eh?, i jo aquest terreny és en el

que m’agrada moure’m; és més, és el que domin, i sobretot

quan tenc raó. Va, no siguin així.

Jo crec que vostè diu aclarir els dubtes. Potser hem de crear

una comissió d’investigació sobre el tema de la contaminació

de Santa Gertrudis, crec que és la solució, i veure les

responsabilitats de tot tipus que hi ha, perquè segurament hi ha,

i a vostè no li escapa, delicte ecològic -no li escapa-, amb la

qual cosa hi ha qüestió penal -no li escapa- i jo no som cap

misser. Ho dic perquè vostès tenen tot el dret de demanar però

no fiquin el dit dins l’ull, no fiquin el dit dins l’ull perquè en tot

cas vostès varen consentir que una conselleria, que era la de

Medi Ambient, i una conselleria de Sanitat no fessin res, no es

prengués una actuació. A veure si nosaltres hem de tenir la

responsabilitat d’això. Per l’amor de Déu!

Anem al que vàrem dir el primer dia. Què ha dit el conseller

d’aquest assumpte?, què ha dit el director general? És un tema

llarg, no sabem quin temps durarà, no ens n’anirem que no

s’hagi acabat, no s’ha fet enlloc de cap comunitat per

l’Administració, és la primera vegada en tot Espanya,

començarem a fer descontaminació de la part d’aigua, si no

basta la part d’aigua -vàrem dir el mes de setembre- haurem de

fer també altres actuacions a la terra. I això és el que hem anat

fent. L’àmbit de l’actuació i on es concentren els esforços

econòmics és dins la zona on hi havia els pous contaminats;

dins aquells altres punts que han marcat un perímetre que no

estan contaminats però que són els nostres indicadors, de

qualque manera, per si aquesta taca creixés, és el que mantenim

de control. Que hi ha altra gent que també voldria que li fessis?,

a poc a poc anam incorporant, però mentre aquells que tenim

en el perímetre que no estan contaminats que ens serveixen per

saber si creix o no la taca, primer no podem estar analitzant tots

els pous possibles; si aquesta taca anàs creixent vas ficant, però

aquesta taca hem aconseguit que s’aturàs. Això és important. I

tots aquests ciutadans tenen tota la informació, tota la

informació.

Però, a part de la informació, que pot ser interessant donar-

la i es dóna, i es va allà in situ, cada vegada el director general,

i es dóna còpia de les anàlisis -per què no es varen treure les

còpies de les anàlisis del mes de maig, del mes d’abril o del

mes de novembre del 2000, o del mes de maig i el mes d’abril

del 2003? Nosaltres donam a cada un allò. Per què al Sr. Joan

Riera Tur...?, no, perdó. Per què al Sr. Joan Torres no se li va

donar l’analítica on hi havia contaminació de benzina al màxim

que es té del mes de novembre del 2002?, del 2002, eh?, del

2002. O les d’abril i les de maig. 

Per favor, és a dir, a nosaltres ens recorden que venim d’un

passat, no sé quin punyetes passat, que jo em pens que quan va

morir en Franco jo tenia 14 anys, i vostès ens volen enroscar el

que vostès governaven només fa un any, que no el fa, perquè jo

duc de conseller 10 mesos i 18 dies, 10 mesos i 18 dies, i la

consellera anterior va fugir dia 1 de juliol de l’any passat, el

capvespre em va donar els trastos, i feia una calor de mil

dimonis. No, no; clar, és que és fàcil passar els problemes als

altres i, clar, que jo no deixaré que ens trepitgin per aquí.

Miri, descontent dels veïnats. Sense cap dubte, jo és que

estaria molt descontent i molt enfadat, molt enfadat, i hauria fet

altres coses, ja. No em queda més remei que pel lloc on estàs

intentar ser mesurat, ser bon alAlot, mirar de donar tal i qual,

però purs no.

Els compromisos, els establerts. En aquests moments s’ha

introduït una ampliació de l’emergència perquè passam a

descontaminar la terra que està davall la benzinera, i tenim

dubtes de si contaminació ve d’un altre lloc, però la benzinera

és una espècie d’esponja, però de terra, no esponja de la mar,

que cada vegada que plou va amollant molt més. Forma

d’actuar: no tan sols amb la torre d’striping a través de treure

aigua dels pous, sinó a la vegada aixecar tota la terra que està

en el nucli, en el focus més important on es produïa, i a través

d’un sistema de biopiles, que amb unes lones que es posaran es

faran uns munts de terra, es donaran uns nutrients que són uns

nitrats, en concret, que es donaran perquè les cèlAlules que hi ha

allà es vagin menjant, elles mateixes s’autoeliminen,

autoeliminen la contaminació, i a la vegada el que es farà dins

aquests munts és ficar uns tubs i a través d’unes bombes

pneumàtiques xuclar tot l’aire, que dins aquest aire està la

contaminació, i anar traient. I així es mourà tot.

I a la vegada s’ampliarà l’emergència amb una sèrie d’obres

d’urgència perquè, si poguéssim, en lloc d’estar quatre o cinc

anys pogués ser menys, però és que això, que és tecnologia

punta, que és una forma de fer feina totalment transparent, no

consentiré que es pugui dur cap a un lloc ara de si hi pot haver

un veïnat o dos que no tenen el pou contaminat i estan

preocupats, que també se’ls faci l’analítica. La barrera és la

barrera, d’aquest perímetre, i, a part, aquests que també ho

demanen a poc a poc els anam introduint, cada vegada els anam

introduint.

Però, Sr. Boned, com així no es va fer el 2002?, el

novembre, el desembre, el gener, el febrer, el març, l’abril, el

maig i el juny; com així no es va prendre una decisió? No se’n

rigui Sra. Rosselló, eh?, no se’n rigui que jo aquest tema no em

fa cap rialla, cap ni una; idò no rigui, per respecte als ciutadans

de Santa Gertrudis, no rigui, o per les empreses que han hagut

de tancar la seva producció o comprar l’aigua d’un altre lloc.

De cap manera, aquest tema és greu, i dins aquesta seriositat a
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mi m’agradaria que si el que volen és aclarir els dubtes i tenen

dubtes greus, jo convidaré el Grup Popular, i si vostè vol, a

crear una comissió d’investigació de Santa Gertrudis. No tenc

cap inconvenient. Era el perill que vostès es ficassin dins aquest

tema. Si nosaltres ho haguéssim fet aclarir aquests dubtes

hagués paregut que anàvem a cercar qualcú, però és que aquí

pots anar a cercar qualcú i a més de qualcú, li ho garantesc jo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2299/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reunió amb Terratest.

I.5) Pregunta RGE núm. 2300/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a motius de la contaminació de pous de Santa

Gertrudis.

Per formular la pregunta 2299, relativa a reunió amb

Terratest, intervendrà el diputat Sr. Joan Boned i Roig, del

Grup Parlamentari Socialista, el seu autor. No sé si en vol

agrupar cap més o...

EL SR. BONED I ROIG:

No, de moment aquesta la faríem per separat.

Bé, Sr. Font, jo agraesc les seves explicacions, però també

m’agradaria que quedàs clar que la nostra preocupació, la

d’aquest grup parlamentari, és a dia d’avui. El que nosaltres li

estam preguntant, almenys aquest diputat que li pregunta, no és

el que va passar l’any 2000, el 99, el 2001 o el 2002, sinó el

que està passant avui a Santa Gertrudis amb uns pous

contaminats; és més, el que està passant després que el Sr.

Conseller hagi estat en aquesta mateixa comissió en una

compareixença explicant quin era el programa de feina previst

per la seva conselleria pel que fa a aquest problema. Això és el

que aquest diputat té interès en conèixer. Per tant he de dir que

fer referència a uns fets en cap moment no té res a veure amb

la intenció de posar el dit dins l’ull a ningú, és preguntar sobre

uns fets que, de fet, són públics a l’illa d’Eivissa en aquest

moment.

Està clar que potser d’algunes coses a les quals jo li faci

referència no existeixen actes de reunions ni cap tipus de

comissió, però les declaracions que fan determinats afectats,

més..., no sé si són 3 o si són 20, però són les declaracions que

fan, i a un li agraden o no li agraden, evidentment, però hi són

i això no es pot negar. I tampoc no podem dir, d’entrada

almenys jo no puc dir, potser el Sr. Conseller sí tendrà la

capacitat de fer aquesta afirmació, que siguin falses o que no

siguin certes.

Per un altre costat he sentit a la seva anterior intervenció, i

valgui només com apunt, parlar d’en Franco. Jo que li vagi com

a referència que jo no li he parlat d’en Franco, eh?, jo d’en

Franco no n’hi he parlat, perquè d’aquest home procur

recordar-me’n com menys millor, i com que no em fa cap

gràcia recordar-me’n ell, idò no hi faré referència d’entrada.

Jo del que sí li he parlat ha estat d’uns fets que, segons li he

marcat amb temps, parteixen del mes de setembre, on hi ha una

sèrie de propietaris de pous afectats que afirmen haver fet unes

peticions, i que anam fins al mes d’abril del 2004, on diuen no

tenir respostes a aquestes afirmacions. Repetesc: no afirmaré

que siguin certes o que no ho siguin, però bé. Dins tot aquest

marc de diàleg o de discussió, com un ho vulgui entendre,

segons pareix ser hi ha una reunió entre tècnics de la

conselleria i tècnics de l’empresa i on també en certs moments

hi ha presència de veïns afectats i entenem que donades les

característiques d’aquest problema és necessari conèixer els

resultats d’aquesta reunió, perquè partint de la mateixa els veïns

afirmen que hi ha nombroses contradiccions entre els tècnics

entorn a aquest origen que li comentava jo de la contaminació

de tots els pous, així de com és la millor solució per acabar

solucionant el problema, no tan sols per als que està clar que

estan contaminats per aquesta fuita de la benzina i per tant,

segurament la solució que està aplicant la conselleria és la

millor i no n’hi ha d’altre, jo li parl d’altres problemes que no

tenen tal vegada l’origen com aquest.

Però dit això, encara més sorprenent i preocupant, jo en

aquest cas li he de dir que entenc als veïns que varen ser

testimonis en aquest cas i varen sentir aquestes declaracions,

que sigui algun propi tècnic de la seva conselleria, Sr.

Conseller, que afirmi una cosa tan contundent i a més, es

permeti a dir segons afirmen els propietaris que s’hi juga un

soper que com a mínim la meitat dels pous contaminats no ho

estan per motiu de la fuita de la benzinera. Repetesc, és una

pregunta que li deix damunt la taula fruit d’aquesta reunió de

tècnics. Primer, discrepàncies que no tot té el mateix origen i

segon, que és un tècnic de la seva conselleria qui fa tal

afirmació, concretament el Sr. Alfredo Barón, cap de servei

d’estudis i planificació de la Direcció General de Recursos

Hídrics de la seva conselleria. No és un qualsevol, per tant,

creim que és important intentar aclarir i clarificar què té de cert

aquesta afirmació, d’on parteix, quin fonament i en base a què

a una reunió de tècnics, un de la seva conselleria fa tal

afirmació.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vostè

ara em feia la pregunta 2299, no és així? Quin va ser el resultat

de la reunió amb els tècnics. Vostè m’engloba això del Sr.

Barón dins aquesta mateixa pregunta, perquè també després hi

ha una altra pregunta que va per aquí. Ho dic perquè..., però

cap problema, vull dir...

EL SR. BONED I ROIG:

Sí en aquest cas disculpar-me perquè eren dues preguntes

agrupades. Si ho podem considerar tractat...
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

La 2299 i 2300.

EL SR. BONED I ROIG:

Efectivament, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Perfecte. Més que res és per poder-li contestar. Miri, vostè

em diu què està passant? El que ha passat anteriorment no li

preocupa? És que anteriorment no passava res, per part del

Govern no passava res, s’aixecaven el matí, anaven a fer feina,

venien al Parlament, anaven a dormir, sopaven i dinaven, però

respecte a Santa Gertrudis no passava res. Què està passant ara

a Santa Gertrudis, 18 de març del 2004? S’està descontaminant

l’aqüífer. Què li deman jo, em parli de descontaminació, no

anem a l’associacionisme de sempre, a aquell amic meu que

està dins aquella zona que aixeca la veu, amb tot el respecte pel

que pensa cadascú, cap problema ni un, respect les opinions de

tothom. Però jo no em puc desconcentrar, he d’estar concentrat

en l’aqüífer de Santa Gertrudis. Rebem a tothom, anam al lloc,

se’ls dóna la documentació, es fan analítiques de cada pou.

M’han passat un paper que a finals de març hi va haver 7

noves peticions vull entendre. D’aquestes 7 noves, en 5 ja s’

han fetes les anàlisis i estan fetes les mostres i de dues peticions

n’hi havia dues que estaven fora del perímetre i que no

tendríem perquè analitzar-ho, perquè l’aigua és bona i aquestes

mostres dels altres dos que estan fora es varen agafar dia 4 de

maig. De què es pot queixar la gent? Feim fins i tot el que no

ens toca fer, però estam convençuts de què val la pena per a la

tranquilAlitat, perquè volem que aquesta gent estigui tranquilAla
i que l’aqüífer quedi així com toca.

Jo el que li puc dir és que crec que les declaracions de tots

els afectats, dels ciutadans que estan dins l’àrea d’influència,

baldament no estiguin afectats, tenen un denominador comú,

que volen que no estigui contaminat l’aqüífer, no en tenen altra

i això ho està fent el Govern i abans no ho feia. A qui creu que

creuran més si vostè i jo hi anam i els ho explicam a vostè o a

mi? Això és comparar la nit i el dia, no, no ja pot fer així, vostè

diu “del grup que representa a qui”.

I quan ha nomenat aquest senyor, jo allò que li deia és que

vostès tenen bo de fer sempre recordar coses d’enrera, jo li he

posat un exemple, n’hi podria posar més, així n’hi podria posar.

I en canvi, de les coses que són molt recents i són un poc de

passat, vostè diu no “li xerra aquest diputat i aquest grup”, no

en volen saber... i no fa un any i mig. Ossos en el lleu, bé,

cadascú que...

Em donin una alternativa a la descontaminació. No ha sortit

cap fenomen de cap partit d’aquests progressistes, de verds,

que són capaços de dur un sentiment millor respecte el medi

ambient que em digui que no sigui la forma que s’ha

descontaminat. Estam triomfant en aquest sentit, per què?

Perquè és científic el que està passant i ho ha fet el Partit

Popular. Si hagués estat a l’inrevés que el Partit Popular hagués

deixat la contaminació i vostès estiguessin fent feina amb

sistemes de biopiles i stripping, pareixia que vostès són

Harvard, Houston, la pera. Fa tants d’anys que estic al costat de

vostès, clar és que la realitat d’aquest tema parlamentari,

agafam l’avió i anam a Santa Gertrudis, allò que jo acab de dir

ho poden tocar com Sant Tomàs i això sap greu, sobretot de

vegades sap greu d’un com jo que pareix que d’aquestes coses

ni se n’hauria d’assabentar. I a mi em sap greu que m’intentin

calibrar d’una altra manera i que no sàpiga veure la feina que

es fa. Ja li repetesc, jo crec que el grup s’ha de pensar la

comissió d’investigació, sincerament.

Després a la reunió de dia 26, en el decurs d’aquesta reunió

l’empresa Terratest va presentar l’esborrany d’informe en

relació als treballs duts a terme fins en aquell moment i a

continuació es varen analitzar les dades i també les propostes

presentades. I finalment dia 5 d’abril l’empresa va presentar un

informe definitiu. En aplicació d’aquest informe es va

determinar el plantejament d’una sèrie d’actuacions

complementàries d’emergència en els focus de contaminació a

l’esmentada benzinera. A més, d’unes actuacions a l’aqüífer

igualment complementàries a les que ja s’estan duent a terme

per via d’urgència. Aquestes actuacions estan reflectides en

data 16 d’abril del 2004 a la resposta de la pregunta

parlamentària que el Sr. Miquel Jerez i Juan del Grup Popular

em va formular i a l’informe proposta sobre treball

complementari necessaris com a continuació de les actuacions

d’emergència de la contaminació de l’aqüífer de Santa

Gertrudis.

Què crec? Que era l’altra pregunta, per això jo li deia que

entenia que ja l’havia feta, la 2300. Vostè em diu per quin

motiu assegura el Sr. Barón que la benzinera no és la

responsable de la contaminació de la majoria dels pous de

Santa Gertrudis? El Sr. Barón no diu això, a part que el Sr.

Barón crec que és una persona que té les coses clares. Miri, jo

vull pensar que aquesta pregunta respon a un lapsus de vostè,

no és el fet de no preparar les preguntes com pertoca,

sincerament, perquè si el Sr. Diputat s’hagués informat

degudament, difícilment podria haver arribat a la conclusió que

el tècnic, el que fa referència, havia pogut assegurar que la

benzinera no és responsable de la contaminació de la majoria

dels pous de Santa Gertrudis, atès que aquest mateix tècnic és

l’autor dels següents informes. 

Informe de cap d’estudis i publicitació de la Direcció

General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi

Ambient en relació a la denúncia del Sr. Josep Suñer Torres per

contaminació en el pou situat a la finca de la seva propietat, en

data 13 de maig del 2003. L’esmentat informe afirma

textualment que “com a conseqüència del que s’ha exposat,

queda demostrat la relació entre la causa de la contaminació,

pèrdua reconeguda per l’empresa en un dels seus dipòsits i

l’efecte de contaminació per benzina en el pou de la finca de

ca’n Joan Torres, en la corresponent afecció al domini públic

hidràulic”. És a dir, quan el PP no havia guanyat les eleccions,

quan el PP no havia aterrat dins el Govern, quan en Jaume Font

no era conseller de Medi Ambient, aquest senyor afirmava

mitjançant aquest informe quina era la causa de la (...).

Un segon informe, informe hidrològic precís sobre la

contaminació per hidrocarburs en una àrea al sud de Santa
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Gertrudis d’Eivissa, amb data de 8 d’agost, en aquesta sí que ja

hi érem. En aquest informe es diu que els resultats analítics

demostren que l’esmentada contaminació procedeix de

combustibles d’automoció i d’entre ells de benzina sense plom,

no existint altre focus possible de l’esmentada contaminació

que la benzinera número 214 de Santa Gertrudis. Finalment el

mateix tècnic realitza durant el mes d’agost la proposta

d’actuació d’emergència per controlar i eliminar la

contaminació.

Quan vostè em diu això, “que el tècnic es va referir a que

s’apostava un sopar, que seria capaç de trobar a Eivissa alguns

altres pous contaminats, allunyats de benzineres o altres focus

importants de contaminació”, es referia a la contaminació del

gasoil de molts de pous destinats a reguiu, per una deficient

construcció o una mala gestió dels motors de gasoil, presenten

un contingut d’aquest hidrocarbur i no altres supòsits semblants

en el cas de Santa Gertrudis, situació que es reprodueix a través

del mundo mundial. Clar, els que som pagesos o venim de

famílies pageses, com jo que ma mare era pagesa, sabem que

el motor de gasoil que estava al costat del pou fet a manuella,

amb la manuella o el parpal, si aquell motor de gasoil, n’hi ha

molts encara que estan així, resultava que no ho duies bé i

perdia un poc perquè aquests motors estaven ben aferrats al

forat, filtrava pel pou i dalt de tot, a la superfície hi ha restes de

gasoil. A aquesta qüestió es referia el Sr. Alfredo Barón i no en

tot cas a les altres. A més, ja li ho he dit, amb informes dels

temps que vostès governaven.

Jo el que li dic sincerament, vostè creu que hi ha una

alternativa millor per descontaminar que la que estam emprant?

Perquè si hi és jo estic disposat a canviar, perquè em preocupa

de veres una qüestió, tornar a la normalitat que tenien els

ciutadans de Santa Gertrudis el 2001, o el 2000.

Gràcies, Sr. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sr. Conseller, jo m’agradaria

que quedés clar que efectivament, com vostè ha dit, no es tracta

ni de manca de preparació de preguntes, ni del tema. I no

coincidesc en aquest cas amb vostè, amb el fet de què aquesta

pregunta estigui fora de lloc o no. Li repetesc una cosa, aquí jo

tenc per costum quan venc en aquesta comissió, o en el ple del

Parlament a fer alguna pregunta, que no sigui una pregunta que

faci el primer que passa pel carrer, ni tan sols en aquest cas un

propietari qualsevol.

Per tant, allò que em portat aquí són algunes declaracions

i en algun cas, algunes queixes, de portaveus, estic parlant de

portaveus sempre, de portaveus dels propietaris afectats que

són els propietaris de pous contaminats i en segon lloc del

portaveu i president de l’associació de veïns de Santa

Gertrudis. Per tant, en cap cas se’ns ha passat pel cap agafar el

primer que ha passat pel carrer, preguntar-li què li pareixia

aquest tema dels pous de Santa Gertrudis i si ens diu blanc

preguntar-li blanc i si ens diu negre preguntar-li negre. No és

aquest el cas.

En qualsevol cas i sobre el tema de les declaracions del Sr.

Barón, no estic aquí per posar en dubte les seves afirmacions,

estava aquí per traslladar una preocupació davant d’aquestes

hipotètiques declaracions que no posaré en dubte de què un

tengui més raó que l’altre. Però això m’agradaria que quedés

clar Sr. Font d’una vegada per tots, en el meu cas concret, jo

som diputat des d’aquesta legislatura, la meva feina ara és

d’oposició, crec que intent fer la feina d’oposició el millor que

modestament aquest diputat sap, fins ara, (...) Entre altres

coses. Però que li quedi clar que la preocupació per als

problemes, sobretot els problemes més propers, perquè vostè

ostenta de vegades ser un diputat o un polític que ve des de

baix, de (...) de política. Jo no puc posar damunt la taula tant de

temps en política com vostè, però li puc dir que els problemes

de baix em preocupen perquè jo també venc d’un ajuntament

i jo també venc del tracte directe amb aquesta gent. Per tant, en

aquesta cas la diferència entre vostè i jo tal vegada és

l’experiència i el temps que portam en política, no sé si d’altres,

però en tot cas venim del mateix lloc. Per tant, no li estranyi

que li faci preguntes del que diu la gent afectada, d’allò que

parla la gent de l’entorn on es troben aquests problemes perquè

aquest diputat no fa la feina dins un despatx, va pel carrer, va

pel món i parla amb la gent i intenta interessar-se dels

problemes.

Miri, quan vostè diu que hi ha alguns afectats i que estan

contaminats que estan fora del perímetre que inicialment

s’havia marcat i és important conèixer-los, això és un

aclariment que vostè acaba de dir-me, de què hi ha alguns pous

que estan fora de... Jo hi estic d’acord, jo l’única cosa que li

volia, i això no és una pregunta és un prec que li faria aquest

diputat al Sr. Conseller, perquè en cap cas cap altre

representant de cap altre partit pugui tirar en cara a ningú altre

que no s’ha actuat degudament, si des de la conselleria es

coneix l’existència de contaminació a pous fora del perímetre,

estic segur que aquest conseller que està avui contestant

aquestes preguntes no els deixarà al marge i no pel fet de què

estigui en fora els donarà menys importància de la que han de

tenir i que és exactament la mateixa. I quan sent afirmacions

com, a més em fa por que no se li doni importància, que això

ve dels propis motors de cada un d’aquests pous, tal vegada si

es detecta que hi ha a varis pous un problema perquè el motor

està contaminant els pous, tal vegada ha arribat el moment de

posar en marxa un pla de revisió de tots els pous per saber

quants n’hi ha de contaminats. Clar Sr. Conseller, la mateixa

importància pot tenir que hi hagi 10 pous contaminats per una

fuita d’una benzinera a un lloc molt concret que n’hi hagi 50 o

60 que estan contaminats pels seus propis motors d’extracció

d’aigua dels seus propis pous i que és allò que vostès diuen que

passa en alguns. Simplement li suggeresc la possibilitat de què

es pugui fer aquesta intervenció perquè després no hàgim de

penedir-nos del que hagin fet o del que no han fet.

En segon lloc, miri vostè em diu que els veïns estaven

preocupats abans, és cert, té tota la raó, jo no li llevaré, abans

estaven preocupats. Però és que avui, en el mes d’abril, els

portaveus d’aquests propietaris segueixen dient que estan tan

preocupats com el principi o més. I concretament diuen que ho

estan perquè, entre altres coses, tenen dubtes en no saber el que
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realment i exactament va provocar la contaminació de

determinats pous, de quants exactament i quants són

contaminats per altres motius que no són la fuita d’aquesta

benzinera. I clar, com que s’està treballant en una cosa molt

concreta, jo crec que li suggeria modestament des d’aquest

grup parlamentari, que no desaprofiti l’oportunitat de

tranquilAlitzar precisament i que és allò que vostè diu a tots

aquests propietaris i davant d’aquests dubtes, vostè mateix faci

el que cregui millor i oportú, a fi de què els propietaris deixin

de sentir-se cada vegada més preocupats, el que s’haurien de

sentir és cada vegada més tranquils perquè la feina que s’està

fent és correcte i van millor cada vegada i no hi hauria motius

perquè vagi en alça la seva preocupació. Simplement que quedi

clar això. I li repetesc, és una consideració des d’un punt de

vista de preocupació d’una situació que s’està vivint avui i la

meva feina, com a diputat de l’oposició, és preguntar a qui té

l’obligació de governar i de fer coses, què és allò que està fent.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.

Boned, jo no vull allargar tampoc molt més això perquè a mi

m’està produint una decepció brutal. Una cosa que crec que

estam fent bé, lògicament la seva labor és fer veure que no ho

feim, jo hi he estat a l’oposició, ho conec. Miri, jo dic al meu

cap de gabinet que m’acompanya aquí, que a la pròxima reunió

amb els veïnats d’Eivissa, on aquí hi ha distints diputats, que

per favor es convidi a tots els diputats d’Eivissa i Formentera

que hi ha en aquesta comissió a assistir a la reunió, tal vegada

que a algun li estirin les orelles, sé cert que no seran els del PP,

ho sé cert. Però els convit, més transparència impossible i que

vengui l’ex-presidenta del Consell d’Eivissa i Formentera, que

vengui, que també és diputada d’aquesta comissió, o avui era

aquí i anem allà a xerrar amb els propietaris i ja veurà com

deixarem de xerrar aquí, si anam una vegada allà deixarem de

xerrar aquí. Miri a la pròxima reunió que els convoquin.

Vostè diu que l’ajuntament tal i qual, però jo li diré una

diferència entre vostè i jo. Quan s’inunda em pos les

“katiuskes” i trec els animals i xerr amb les gent de les coses.

Vostès quan es contamina desapareixen i jo quan es contamina

apareix i en política això és molt important i després de 21 anys

de poder-ho predicar és difícil i li faig saber que jo he fet

errades i els he reconegut, però amagar-me, no m’he amagat

mai, mai. En canvi, vostès varen fer com l’estruç varen amagar

el cap i vostès eren allà. I jo l’estruç no l’he fet mai, mai, tal

vegada per no fer-lo me n’he duit qualque batcollada, però no

em pos així. Vostè que ha estat regidor sap quants de pous

negres hi ha en el clavegueram del municipi de Vila? Ho sap?

Em presenti el pla per arreglar-los i per poder fer la

depuradora. No em rasqui que tenc l’os massa amunt, perquè

una cosa és que tenguin un conseller que miri de fer feina,

sense en cap moment, com toca ser, mirar quin és el color

polític del que governa i vol fer les coses... i encara damunt et

peguen bescollades. No, no, de cap manera, fins aquí hem

arribat.

I respecte el Sr. Barón. Jo li repetesc això del Sr. Barón,

estam dient i no posarà cap dubte i no s’ha de fer cap pla de

mirar això perquè no passa res, ell no va dir que no hi ha ni un

pou, ni dos, ni aquest, ni aquest altre. Hi pot haver pous, això

ha passat, que un motor hagi perdut un poc i a dalt de tot hi

pugui haver un poc de gasoil, però això és així, no em vengui

ara que hem de fer un pla d’això. Si es donessin situacions

d’aquestes ja es sabran. Però el Sr. Barón va xerrar que les

contaminacions a vegades podrien venir en aquest sentit, a part

de què el Sr. Barón va dir el que va dir quan nosaltres encara

no hi érem i què vol que li digui? Com així no es va actuar?

I allò que no tenim, en referència a això, és cap pou

contaminat fora del perímetre perquè si el tenguéssim hauríem

ampliat el perímetre i per què l’hauríem ampliat? Perquè estam

demostrant que estan fent analítica de pous que estan fora del

perímetre i que estan donant resultats positius. Millor jo crec

que ja no ho podem fer en aquest sentit. Però jo el convit a

vostè i a tots els distints partits que tenen representants de l’illa

d’Eivissa que estan en aquesta comissió que la pròxima reunió

que hi hagi amb la Direcció General de Recursos Hídrics i amb

els tècnics que van a donar la informació cada més les convit,

per favor cap de gabinet, als membres d’aquesta comissió

perquè si hi ha alguna cosa en aquesta història són unes ganes

de què s’arregli amb una transparència brutal, li ho garantesc.

És a dir, no pot ser d‘altra manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 2301/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a contaminació per fecals de pous de Santa

Gertrudis.

I.7) Pregunta RGE núm. 2302/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tractament de residus.

Per formular la pregunta RGE núm. 2301, relativa a

contaminació per fecals de pous de Santa Gertrudis té la

paraula el diputat Sr. Joan Boned del Grup Parlamentari

Socialista, autor de la mateixa.

EL SR. BONED I ROIG:

En aquest cas tal vegada la 2301 i 2302 també tenen una

certa relació, si no té inconvenient, les podríem agrupar i tenir

el debat conjuntament.

Gràcies, Sra. Presidenta i Sr. Conseller. Jo sé que a vostè de

vegades li agrada generalitzar sobre alguns temes perquè ja li

va bé, però vostè ho ha dit, vostè també ha estat a l’oposició i

ha d’entendre que en aquest cas aquest diputat no està fent més

que la seva feina. I allò que té molt clar, jo particularment no

he amagat el cap mai, ni l’amagaré i per suposat, si aquest

conseller convida aquest diputat a anar a qualsevol reunió, no

tengui cap dubte que aquest diputat hi serà sense cap problema
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perquè no tenc necessitat d’amagar-me absolutament de res, ni

aquest diputat ni el grup parlamentari que represent. Això

també que vagi per endavant i que quedi ben clar. Podem

dialogar, podem discutir, a mi m’agraden les dues coses,

m’agrada dialogar i m’agrada discutir també i no crec que ens

hagi de preocupar ni a un ni a l’altre aquest fet. I tant em fa de

discutir d’aigües netes i de pous, baldament siguin contaminats,

que d’aigües brutes, pous negres, que també en podem discutir

i podríem parlar-ne tot el temps que fes falta i segurament

tendríem discussió per hores. Però com que no és l’objecte de

les preguntes, aparcaré el tema dels pous negres i em dedicaré

a les aigües netes, però contaminades.

En aquest cas les dues següents preguntes tenen relació amb

un altre tipus de contaminació, si bé en el mateix entorn perquè

és una preocupació que expressen els mateixos afectats i és que

pareix que a aquest grup de veïns i a aquest poble li creixen els

problemes, primer parlam de contaminació per la fuita de la

benzinera, es parla també de contaminació d’alguns pous que

no són de la benzinera sinó que són dels propis motors, com

hem dit abans, per tant, també contaminats. I ara ells també

pregunten la possibilitat, o plantegen la possibilitat de què hi

hagués contaminació per fecals d’alguns dels pous de Santa

Gertrudis.

La pregunta que feim és si la conselleria té coneixement de

la constància de pous contaminats per fecals i perquè el

president mateix tampoc mentiria si digués que ha parlat d’una

manera determinada, el president de l’associació de veïns ha

parlat de dos o tres pous que intueixen que podrien estar

contaminats per aquest motiu. I la pregunta és clara, si la

conselleria ha detectat la contaminació d’aquests pous i si sap

que hi ha pous contaminats per fecals. Si és així, quants

exactament en té localitzats i controlats i per tant, en vies de

solució perquè suposam que s’haurà proposat algun sistema

perquè no sé..., tampoc aquest diputat és un expert en aquest

tema sinó que procura saber algunes coses i no sé si el sistema

que s’està aplicant per a la descontaminació d’aigües per

hidrocarburs és igualment efectiu en un cas de contaminació de

fecals. I per això li pregunt què és allò que es pensa fer. Per

tant, seria important saber quines són les possibles solucions

davant d’aquesta contaminació.

I la segona pregunta va en relació en aquesta, perquè no

gaire lluny d’on es troben aquests pous contaminats, és cert que

hi ha un negoci que podria aparèixer si tenim en compte el tema

de la contaminació per fecals perillós, des del punt de vista

d’aquesta possible contaminació. Estam parlant d’una vaqueria,

ho dic perquè a l’Ajuntament de Santa Eulàlia en el plenari està

en tramitació una proposta d’investigació feta pel grup del

pacte en aquell ajuntament, solAlicitant que s’investigui si el

control del sistema de tractament de residus d’aquest negoci és

el correcte o no, que això sí és una feina que li correspon en tot

cas a la conselleria, que jo sàpiga. Eliminació de residus és un

tema que és d’aquesta conselleria, a no ser que el Sr. Conseller

em digui que només elimina els residus de ciutat i els residus

rurals no són competència de la seva conselleria. Si és així ho

entendré.

Per tant, novament exprés dubtes, ho pos damunt la taula i

ho trasllat en forma de pregunta al Sr. Conseller perquè contesti

com cregui oportú.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.

Boned, hi ha dubtes que els pot aclarir amb la llei de

transferències i hi ha dubtes que els pot aclarir amb el decret de

cada conselleria i les competències que té. És a dir, jo

començaré pel final, els residus ramaders, per exemple, són

competència d’agricultura, per exemple. Així de senzill.

I la segona pregunta, aquest tema que vostè ha obert dels

fecals. S’imagina com està contaminat l’aqüífer de davall

l’Ajuntament de Vila de fecals? Sap de què està parlant? Si sap

de què està parlant hi ha una qüestió clar, la competència en

tema de clavegueram és única i exclusivament municipal. La

competència en depuració és única i exclusivament municipal,

a no ser que l’ajuntament per plenari hagi cedit les

competències al Govern perquè dugui la depuradora. Seguem

clars i vostè sap que dels 67 ajuntaments de Balears, n’hi ha

que fan la gestió a través de l’ajuntament, o bé per empresa

pública, o bé per treballadors que tenen allà, o altres que tenen

cedida aquesta gestió en la comunitat autònoma que en gestiona

75.

Miri, en allò que fa referència a la segona pregunta,

consideram convenient informar en aquesta comissió, és a dir,

perquè vostè es fica dins un tema complicadet, que el control

de gestió de residus ramaders d’una granja no és, en principi i

en opinió del responsable tècnic que correspon d’aquest

informe, una competència de la Conselleria de Medi Ambient,

a no ser que existeixi un risc evident de contaminació del

domini públic hidràulic, o una denuncia expressa. Actualment

no tenim constància de què cap d’aquests dos supòsits es donin

en el perímetre de Santa Gertrudis. L’única denúncia

relacionada en tractament de residus d’una granja prové d’una

que està situada prop de 2 quilòmetres de distància de la zona

en qüestió. Miri el que li dic d’aquest tema.

Després respecte la analítica, en el treball de caracterització

de l’aqüífer de Santa Gertrudis s’han realitzat anàlisis químics

i de potabilitat en dos sondejos, l’S6 i l’S15, independentment

de les anàlisis d’hidrocarburs que són totalment distints. Els

resultats analítics mostren valors de terbolesa, coliformes totals,

coliformes fecals i nitrats que superen els rangs de potabilitat

del Reial Decret 14/2003, de 7 de febrer. De totes maneres

convé recordar que aquesta situació és habitual a aqüífers

lliures sobre materials quaternaris i amb els nivells d’aigua a

poca profunditat, és a dir, s’ha de tenir clar això, no té més

problema que això. No sé si vostè coneix altres zones que tenen

fosses sèptiques i tot això. Tenguem-ho clar, és a dir, li ho

repetesc: de totes maneres convé recordar que aquesta situació

és habitual a aqüífers lliures sobre materials quaternaris i amb

els nivells d’aigua a poca profundidat, i aquestes qüestions

estan detectades.
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I li volia dir una cosa, “intueixen, intueixen els propietaris”.

No intueixen res, saben, els hem donat les anàlisis, home, no

em digui que intueixen, és que ho saben, els les hem donat, no

amagam cap anàlisi. Si ho dic perquè... Sr. Boned, no tenc

moltes més ganes de discutir, la veritat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo estic segur que

vostè diu que no té moltes ganes de discutir; jo tampoc no en

tenc moltes, però estic segur que ara li comentaré una cosa que

li farà reprendre les ganes de parlar, com a mínim, i no de

discutir. 

Excepte l’explicació tècnica que vostè m’acaba de dar sobre

aquest tema de contaminació de fecals, directament així, perquè

ja li he dit d’entrada que ni som tècnic, ni li puc exposar d’on

ve aquesta contaminació, ni quina és la solució, per això estan

els tècnics i entenc que és la seva feina, però no puc deixar

passar algun comentari que ha fet vostè en la seva intervenció,

i com que ara també..., jo no tenc el darrer torn, però en el meu

penúltim torn sí que voldria fer referència a allò que diu dels

pous negres, que es troben i com estan els de baix de

l’ajuntament i tot això, i a més és la segona vegada que fa

referència al tema dels pous negres.

El que li puc assegurar, Sr. Conseller, és que li suggeresc,

o li deman, si vostè vol, que faci la petició oficial, si vol, a

l’ajuntament perquè se li faci arribar quina era la situació del

clavegueram abans del 99, quants de pous negres hi havia al

municipi de Vila abans del 99, quants de pous negres s’han

eliminat en els darrers quatre anys, quines feines hi ha en marxa

per eliminar tots aquests pous negres perquè sí s’és conscient

que és un greu problema i per tant s’està treballant perquè això

sigui així, i quines són les feines que s’estan fent. Entre

d’altres, li diré una cosa, miri, allò bàsic, i això és una cosa a la

qual vostè no ha fet referència però jo sí n’hi faig perquè, com

vostè mateix, també d’algunes coses sé per on van els tirs, no

tan sols els pous negres, el problema del clavegueram al

municipi de Vila de què vostè em parlava, també, és la xarxa

unitària, que junta pluvials i residuals, entre altres coses, i que

fa que a vegades la quantitat de residus que arriben a la

depuradora sigui molt superior a la que podria emmagatzemar

i per tant depurar, i això és el que s’ha de solucionar. 

Pregunti també quins són els plans, què s’ha fet en

separació de pluvials i residuals, i saber quin és el pla director

que està en marxa per acabar de solucionar aquesta separació

de pluvials i residuals i d’eliminació de pous negres. Dic això

perquè vostè -i ja també ho ha comentat alguna vegada- és

cofirmant del protocol amb l’ajuntament i per tant té accés

directe a l’ajuntament, com qualsevol altre, i segur que tota

aquesta informació, si no la té, la pot tenir fàcilment, i veurà

realment en quin moment es comencen a fer esforços seriosos

per solucionar un problema que vostè estic segur que sap tan bé

com jo que no és bo de resoldre ni es pot resoldre fàcilment,

entre altres coses perquè és molt car i costa pressupostos molt

elevats fer-ho i no es pot fer en un sol any, i per tant crec que

no hi ha ni un sol ajuntament que hagi plantejat l’adaptació del

seu clavegueram en un sol any del seu govern a un ajuntament.

Simplement vull comentar-li aquests fets perquè en tengui

constància, que supòs que la deu tenir o la pot tenir fàcilment.

I entre altres coses li vull dir també que hi ha no tan sols

un..., no és un problema del municipi de Vila, és un problema

de tots els municipis de l’illa i a la depurada a què feim

referència algunes vegades no hi van tant sols residuals del

municipi de Vila, sinó que n’hi van també de diferents barris de

Santa Eulària i fins i tot d’algun de Sant Antoni, i supòs que

vostè deu ser tan exigent amb aquests altres ajuntaments a

l’hora de posar en clar el seu clavegueram de residuals que van

a parar a aquesta depuradora.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula

l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Jaume Font

i Barceló):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.

Boned, jo som mal d’esclovellar, eh? Sap què és esclovellar,

vostè; jo he esclovellat moltes vegades, també, ametlles, i jo

som mal d’esclovellar.

Miri, Sr. Boned, Vila du a aquesta depuradora el 85% rodó

de l’aigua, Santa Eulàlia el 13,5%, i Sant Antoni l’1,5%. Pous

negres que hi ha a Vila són 500. No importa que demani res, li

faig saber que ho sé; no faig res més que intentar resoldre el

problema de la depuradora de Vila que, per cert, l’ajuntament

se’n renta les mans i fa deslleialtat quan surt de les reunions

amb aquest conseller, que els tracta així com toca i li ho dirà

qualsevol exconseller del govern anterior, que solc tractar bé la

gent sempre perquè crec que és més barat, i quan surten

m’afusellen en els diaris, m’afusellen. Però el ciri és curt i la

processó és llarga, i qui es cremarà és aquell a qui se li acabarà

el ciri, que li garantesc que jo sé la processó quan acaba, i si ha

llegit El arte de la guerra d’en Sun Tzu allò important és com

arribar i saber el dia que arribes, i en aquest tema van

equivocats a Vila, i digui’ls que jo els ho dic, que van

equivocats a Vila, perquè tenen un aliat en aquest tema, no

tenen un contrari ni un adversari, un aliat.

Respecte al que vostè m’estava dient, i això... Miri, jo li dic

que hi ha 500 pous i cap problema ni un i, clar, sé que n’hi ha

500, però del que parlàvem és de les fecals, i vostè em deia de

les fecals que pogués tenir l’aigua, i jo li parlava de les fecals

que deu tenir l’aigua d’allà davall, que hi ha els 500 pous, i

vostè m’ha intentat ficar allò de les aigües brutes i les aigües

netes i les pluvials. Es harina de otro costal, aquesta, no té res

a veure amb els pous negres, però res, res de res, no ens

equivoquem. Està ple de municipis que tenen les pluvials i les

aigües brutes juntes, però no parlam del fet que tenguin 500
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pous negres que vessen potser al cap de 15 o 20 dies dins la

xarxa de clavegueram, que han tengut 15 dies de podriment

dins el pou negre i que després aquesta aigua arriba a la

depuradora. 

No, no, (...) abans. Vostè em parla de Santa Gertrudis. De

què em vol parlar?, parli’m d’abans. Jo li diré, allò d’abans li

posaré molt clar. Nosaltres arreglarem Santa Gertrudis aquesta

legislatura, vostès no arreglaran els pous. Li faig l’aposta que

vostè vulgui, i no som com el Sr. Barón, la que vostè vulgui,

així de clar. Quina és la diferència?, que jo estic allà amb tot

l’equip tirant això endavant. 

I després, ja que m’ha donat aquesta oportunitat -Sra.

Presidenta, perdoni- de parlar del tema del solar, miri, la

competència de depuració..., bé, però no feim la depuradora

perquè no hi ha solar, perquè a Eivissa no hi cap, dins Vila; idò

la pinten, perquè la competència de depuració és municipal,

únicament i exclusivament, i si no quan es va fer la Llei del

cànon amb els dos decrets que es miri, i diuen “no tenim lloc a

Vila”; idò que el cerquin allà on sigui, que hi ha un protocol i

cadascú ha quedat clar el que havia de fer i en aquest moment

no es compleix, i el que fan potser és perjudicar el subsòl de

Vila, i a mi em sap molt de greu, la veritat. Jo li garantesc..., a

més ara ho tendrem més fàcil, la Sra. Cristina Narbona és la

que ha de posar els doblers, té la declaració d’interès general i

hi ha partida pressupostària, però el problema quin és, de la

reunió de 24 d’aquest mes, de la setmana que ve? Que no hi ha

solar. I el protocol què diu? L’ajuntament el solar, el Govern el

projecte, Madrid, a través de l’interès general, els doblers. Jo

què vol que li digui?, no hagués firmat el batle o el tinent de

batle. Em sap molt de greu.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 2333/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a previsions sobre

auditories energètiques.

I.9) Pregunta RGE núm. 2334/04, de l'Hble. Diputada

Sra. M argalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a creació d'una

comissió no permanent sobre accidents de trànsit.

Les preguntes amb RGE núm. 2333 i 2334, presentades per

la Sra. Margalida Rosselló, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, han estat retirades mitjançant un escrit amb

RGE núm. 3197/04. Queden retirades.

No, la seva solAlicitud diu que es retiren.

Té la paraula, Sra. Rosselló, si vol afegir res.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, només era que com que explica que han estat retirades,

ho dic perquè jo he fet la petició perquè les he presentades però

a una comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló.

(Conversa inaudible)

Abans de debatre el segon punt de l’ordre del dia d’avui

agraïm la presència de l’Hble. Sr. Conseller. Moltes gràcies per

la seva...

II. Compareixença RGE núm. 2155/04, solAlicitada pel

Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Consellera

d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, per tal

d'informar sobre les negociacions, condicions establertes i

l'aplicació de la declaració d'obligació de servei públic dels

vols interilles.

Bé, senyores i senyors diputats, esgotat el debat del primer

punt de l’ordre del dia passam al següent punt, relatiu a l’escrit

RGE núm. 2155/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,

mitjançant el qual solAlicita la compareixença urgent de l’Hble.

Consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, per tal

d’informar sobre les negociacions, condicions establertes i

l’aplicació de la declaració d’obligació de servei públic dels

vols entre illes.

Assisteix l’Hble. Sra. Mabel Cabrer i González, consellera

d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, i té la paraula la

Sra. Consellera per fer l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

comparesc davant aquest comissió a solAlicitud del Grup

Parlamentari Socialista per tal d’informar sobre les

negociacions, les condicions establertes i l’aplicació de la

declaració d’obligació de servei públic dels vols entre illes. 

Una de les prioritats que ens vàrem marcar des del nou

govern el mes de juliol va ser intentar solucionar la

problemàtica que en matèria de comunicacions pateixen

històricament les Illes Balears, sobretot quant al transport aeri

entre illes i, sobretot, la problemàtica de les connexions de les

illes menors amb la península, especialment durant l’hivern.

La nostra equiparació amb les Illes Canàries ha estat una

reivindicació que sempre s’ha marcat el Partit Popular, i així ho

vàrem aconseguir en el seu moment amb l’aprovació de la Llei

de Règim Especial i la pujada dels descomptes al 33%, una

pujada de descompte que cada any fa que el ministeri hagi

augmentat considerablement la seva aportació. Així, l’any 96

el cost del descompte aeri que fa el ministeri pel que fa a les

Illes Balears era d’11,3 milions d’euros, i l’any 2004 la previsió

que té el ministeri és que sigui de 64,3 milions d’euros, un

augment, per tant, considerable. Però aquest major descompte

no ha estat la solució al problema, ho va ser a curt termini però
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a llarg termini, sobretot en els vols entre illes, ha quedat diluït

amb l’elevada pujada de tarifes en pocs anys. Així ho demostra

el fet que l’agost del 98 la tarifa bàsica fos de 52 euros per un

trajecte entre illes i l’agost del 2003 era de 99 euros, un

increment d’un 89%, molt superior a l’increment generalitzat

a distintes rutes de tot Espanya que era entre un 50 i un 60%.

Des d’aquest punt de vista l’única solució passava per

intervenir en el mercat, i donada la liberalització del mercat

aeri produïda a tota la Comunitat Europea l’any 92, l’única

forma d’intervenció possible era i és respectar el Reglament

europeu 2408/92, de 23 de juliol, relatiu a l’accés de les

companyies aèries de la comunitat a les rutes aèries

intracomunitàries. La forma amb què el reglament permet

intervenir és amb la declaració de servei públic en

determinades circumstàncies molt taxades i amb el vistiplau de

la Comissió Europea. 

I aquest era l’objectiu d’aquesta consellera des del mateix

moment de la meva presa de possessió. Partíem d’un únic

antecedent a Espanya, les rutes entre illes de les Illes Canàries,

que havien instaurat la declaració de servei públic entre illes

amb molt de problemes que han patit amb la seva aplicació i

que va suposar una davallada important en la qualitat del

servei, que han hagut de superar fent pujades importants de la

seva tarifa màxima. Partíem, per tant, d’una única experiència

prèvia a Espanya i de tots els problemes que aquesta havia

ocasionat, la qual cosa ens situava en condicions millors per no

cometre els mateixos errors.

Des del mateix dia de la constitució del nou govern

autonòmic vàrem començar les negociacions amb el Ministeri

de Foment. Es va elaborar un primer document que es va

sotmetre a alAlegacions de tots els partits polítics de les Illes

Balears i de tots els consells insulars, i així es varen recollir

diverses d’aquestes alAlegacions, com el nombre de passatgers

per temporada, que per exemple la declaració final supera fins

i tot el que s’havia demanat pel Pacte Progressista d’Eivissa, o

el fet d’eliminar una tarifa de negocis o bussines que

contemplava augments de la tarifa màxima; això es va eliminar

donat que tots els partits polítics varen demanar que tothom

pagàs el mateix, i així es va recollir en el document final

malgrat que el ministeri era bastant refractari a aquesta

modificació. 

Al final va quedar un document definitiu que es va sotmetre

a l’informe de la Comissió Europea i després va ser aprovat en

el Consell de Ministres i publicat al BOE el mes de novembre

i en el DOCE el mes de desembre. En cinc mesos el Govern de

les Illes Balears va aconseguir una declaració històrica i que

suposava una nova passa dins el reconeixement de la nostra

insularitat, cinc mesos que jo crec que evidencien que va ser un

tema prioritari i al qual vàrem dedicar molt de temps de feina,

tenint present la participació de distintes administracions que

havien d’intervenir en la seva aprovació final.

La declaració de servei públic va suposar una davallada

immediata de la tarifa màxima de 99 a 72 euros, i va suposar

també l’augment de més freqüències amb les illes menors, a 10

freqüències diàries d’anar i tornar tant a Menorca com a

Eivissa, més capacitat de càrrega i descomptes per a

determinats colAlectius d’un 10%. Perquè tan important és, des

del nostre punt de vista, el preu com la qualitat del servei, un

fet que sempre ens ha preocupat. Podem tenir tarifes molt

baixes, però si no tenim qualitat, és a dir, freqüències, manca de

retards, manca de cancelAlacions injustificades, no serveix de

res tenir tarifes més barates. Jo crec que és tan important per a

l’usuari un aspecte com l’altre.

Des del primer moment els partits de l’oposició en el

Parlament, jo crec que amb una finalitat purament política de

no voler reconèixer cap èxit del Govern de les Illes Balears,

varen començar a fer una demagògia important quant al preu

fins al punt de voler fer creure a l’opinió pública que havíem

encarit el preu de la tarifa, una mentida i una demagògia que jo

crec que es girarà en contra, i l’usuari d’aquestes rutes sap

perfectament el que pagava i el que paga ara, per molt que

evidentment sempre un usuari de transport públic dirà que

continua essent car, com ho dirà d’un taxi o fins i tot d’un

autobús, però mai els ciutadans de les Illes Balears no tornaran

pagar 99 euros, i gràcies a la declaració de servei públic. Però

per molta demagògia que s’hagi fet jo crec que aconseguir en

cinc mesos aquesta declaració era i és objectivament una passa

molt important i històrica; ho dic ara i ho diré sempre. 

I també jo era conscient que era el començament de molts

de problemes en la seva aplicació, com ho ha estat i ho és a les

Illes Canàries, perquè intervenir administrativament un mercat

liberalitzat, i més si es tracta del transport aeri, és començar a

recórrer un camí en benefici dels ciutadans de les Illes Balears,

però a costa de fiscalitzar un mercat que ja dic que està

liberalitzar, i a més era el primer pas per després aconseguir el

descompte del 50% que jo vaig anunciar el mes de gener que

volíem exigir perquè, un cop es fixa una tarifa màxima, és

evident que qualsevol descompte aeri sempre estarà quantificat

i, a més, sempre repercutirà positivament íntegrament en

l’usuari, perquè amb una tarifa màxima mai no es poden

aprofitar les companyies aèries d’un augment del descompte

aeri. Era, per tant, la segona passa, que els puc assegurar que

quan ho vaig anunciar el mes de gener estaven avançades les

negociacions, juntament amb les Illes Canàries, en els mercats

entre illes; no així amb la península, però sí amb els vols entre

illes, on tenia més sentit que mai el descompte del 50%, donada

la limitació de la tarifa.

Evidentment l’altra passa era estendre la declaració de les

connexions de les illes menors amb la península, on sobretot i

bàsicament a l’hivern les seves connexions són molt precàries.

Però continuant amb la declaració entre illes, el mes de

febrer el ministre, en la seva aplicació, va autoritzar una pujada

anual de l’IPC que va suposar una actualització de 2 euros, una

mala notícia, sense cap dubte, però molt millor que el que hi

havia abans, que eren tres pujades anuals arbitràries de la

companyia, que per exemple l’any 2002 va suposar en total,

amb les tres pujades, una pujada total de 16 euros, i l’any 2003

9 euros. I una clàusula de revisió que jo crec que és necessària

i que també es va haver d’introduir a les Illes Canàries perquè

no la tenien, de tal forma que quan s’actualitzaven tarifes a

Canàries es feien importants pujades que acumulaven retards de

tres anys enrere, amb la gran polèmica que ocasionava aquesta

pujada a les Illes Canàries. La crítica dels partits de l’oposició

respecte al fet que el primer any no s’havia de pujar la puc

admetre, però no era el que contemplava la declaració i, a més,
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tota la negociació de la tarifa de 72 euros obeïa a uns estudis

ministerials amb dades econòmiques de l’any 2003. 

En qualsevol cas l’eficàcia de la declaració jo crec que és

veu més cada dia que passa. Ha pujat molt el petroli, per

desgràcia per a tots, i les companyies tant a nivell nacional com

internacional estan pujant les tarifes fins a un 6%; ho ha fet

Spanair, ho va anunciar ahir Air Europa i pareix que aviat ho

farà Iberia. En el mercat entre illes, en canvi, no ho poden fer;

ho han demanat al ministeri per escrit tant Air Nostrum com

Air Berlin, però no ho poden fer com ho fan les altres, i per què

no ho poden fer?, perquè hi ha una declaració de servei públic.

Si no existís aquesta declaració avui per avui la tarifa antiga de

99 euros estaria en 107 o 108 euros, la pujada de l’IPC més

aquesta pujada de fins a un 6%. 

Per tant he de dir que m’omple de satisfacció saber que això

no ha pogut ser així. Jo crec que és el gran èxit de la declaració

i es gira en contra perquè les seves declaracions, dels partits de

l’oposició, que la declaració era paper banyat demostra cada

dia que passa que no era vera. Jo crec que almanco avui seran

capaços de reconèixer que les tarifes entre illes no han pujat un

6% gràcies al fet que existeix una declaració de servei públic.

Però evidentment l’augment a un nivell nacional d’un 5%

ha creat un greu problema de les nostres connexions amb la

península, un problema que s’ha accentuat molt amb aquesta

pujada. Per això jo crec que és imprescindible que es negociï

ja la declaració de servei públic de les illes menors amb la

península i que s’augmentin els descomptes fins a un 50% i,

evidentment, que en el mercat entre illes el ministeri no

modifiqui la declaració a l’alça en base a la solAlicitud que han

fet Air Nostrum i Air Berlin. En qualsevol cas encara no tenim

notícies del ministeri; ja fa tres setmanes des que va prendre

possessió la ministra, que vaig donar l’enhorabona a tots els

nous alts càrrecs i vaig demanar audiència; encara no tenim

hora i jo crec que, donat el problema aeri que hi ha en aquest

moment amb la pujada del carburant, crec que seria prioritari

que el ministeri començàs a fer feina amb la comunitat

autònoma i fos sensible al que suposen per a nosaltres pujades

d’un 6% en les connexions amb la península.

En qualsevol cas, i ja per acabar, els vull dir que mai no

m’han fet costat en reconèixer el que suposava la declaració de

servei públic, amb tots els problemes que hi ha i amb totes les

millores que es poden introduir, però reconèixer que va ser un

èxit la seva aprovació mai no ho han fet. Jo crec que després de

tot el que he sentit, tantes acusacions se m’han fet dins aquest

parlament i tantes galtades m’han donat, que crec que estic

legitimada per demanar ara que el partit que governa, el PSOE,

compleixi tot el que ha promès, no només el descompte del

50% que, ja dic, almanco en el mercat entre illes estaven

avançades les negociacions, no així amb la península però sí en

els entre illes, sinó també que davallin la tarifa màxim de 74 a

58 euros sense que davalli la qualitat del servei, que és

importantíssima. Jo crec, per tant, que estam legitimats per

demanar això i que, si no ho fan, jo crec que la declaració de

servei públic que existeix actualment haurà estat un

considerable èxit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar o formular preguntes o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

la suspensió o podem continuar.

LA SRA COSTA I SERRA:

Per nosaltres podem continuar, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Per tal de formular les preguntes o

observacions, tot seguit procedirà la intervenció dels grups

parlamentaris, i intervendrà en primer lloc el Grup Parlamentari

Socialista per ser l’autor de la iniciativa. Intervendrà la

diputada Sra. Pilar Costa per un temps màxim de 10 minuts. Té

la paraula. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies també a l’Hble.

Consellera per la seva compareixença, i també es va solAlicitar

aquesta compareixença de forma urgent i sé que s’ha intentat

comparèixer tan aviat com ha estat possible, la qual cosa

nosaltres agraïm. 

Com molt bé ha dit la consellera el motiu de demanar

aquesta compareixença era saber o que se’ns informàs sobre

aquestes negociacions i condicions establertes amb la

declaració d’obligació de servei públic. Jo crec que la Sra.

Consellera en això ha estat extensa i aclaridora, potser perquè

aquest tema també hem tengut l’oportunitat de debatre’l tan

aquesta parlament com fins i tot a través dels mitjans de

comunicació, que afortunadament hi ha bastant informació

sobre el tema del transport.

Efectivament s’ha produït recentment, el passat mes de

febrer, com ha dit la Sra. Consellera, una autorització per part

de qui era l’anterior ministre de Foment d’aquesta pujada de

l’IPC que va motivar que nosaltres demanàssim aquesta

compareixença de forma urgents, i ens va agafar a tots una

mica per sorpresa. Sabem perfectament el que diu la declaració

d’interès públic i que, efectivament, aquesta declaració que es

va pactar deia que cada mes de gener el ministre de Foment, a

petició de les companyies, podia revisar a l’alça l’increment de

l’IPC. Nosaltres no criticarem ni farem demagògia, que com a

qualsevol contracte hi ha increment de l’IPC de forma anual; el

que sí criticam i deim que no és de rebut i que ningú no es pot

explicar, és que una declaració d’interès públic que va entrar en

vigor exactament el dia 17 de desembre, que és quan es publica

en el Diari Oficial de la Unió Europea, pocs dies després,

poques setmanes després ja s’està demanant la revisió de l’IPC.

En qualsevol contracte, com tothom sap, aquesta revisió de

l’IPC es produeix d’una forma anual. Què passa? Que

efectivament si fas una interpretació literal del que diu aquesta

declaració d’interès públic, com que parla de cada mes de

gener la companyia aèria s’aferra a això, a aquest mes de gener,

i als pocs dies ho demana. I això és el que nosaltres no veim bé,

i creim que va ser un error.
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I m’agradaria, Sra. Consellera, que no s’ho prengués o no

es posàs a la defensiva quan nosaltres feim aquesta crítica o

quan es diu “que algú em reconegui el gran èxit del Govern o

el meu èxit com a consellera per aconseguir aquesta declaració

d’obligacions de servei públic”. Jo vull dir que des del nostre

grup sempre hem defensat que la via per intervenir en el

transport era la declaració d’obligacions de servei públic, i això

ho compartim, el que no compartim és com s’han duit a terme

les negociacions. Però això, Sra. Consellera, amb tots els

respectes, no s’ho ha d’agafar com a una ofensa personal,

discrepam de la forma com s’ha fet aquesta negociació i que,

des del nostre punt de vista, ha duit a encarir aquest passatge.

Vostè ens ha fet la comparativa amb altres anys, des de l’any

98, etcètera, però ja m’agradaria preguntar o ja m’explicarà per

què hi ha una queixa unànime entre usuaris, sector empresarial,

sindicat, partits, fins que van arribar vostès aquí a govern al

Govern de les Illes, hi havia unes meses de transport a Menorca

i a Eivissa on hi havia una total unanimitat sobre com s’havia

d’actuar. I sincerament, pensam que aquesta negociació no es

va fer bé; per què? Perquè la negociació es va fer entre

administració pública i una empresa privada, com és Air

Nostrum, que legítimament cerca els beneficis, com qualsevol

companyia, no tenim res a dir, però entenem que en aquest cas

l’administració no va actuar com a tal, sinó que va actuar com

a una empresa més per intentar arribar a un acord entre dues

parts.

I nosaltres sempre hem dit que aquesta declaració es va

quedar curta, ha estat coixa i als preus em remet. Per què?

Perquè la companyia, de forma unilateral, pot decidir deixar

d’operar entre les nostres illes si això no li fos rendible. L’única

solució que hi veim en aquesta intervenció, per completar

aquesta declaració d’interès públic o d’obligacions de servei

públic, és treure a concurs aquestes rutes i aquesta línia. També

em sorprèn, bé, la Sra. Consellera ha dit que el govern del

Partit Popular, quan va arribar l’any passat a les illes a aquest

govern, es va elaborar el primer document i que es van atendre

unes alAlegacions presentades pels diferents consells i pels

partits polítics. Home, jo li voldria recordar que un document

ja estava elaborat per l’anterior govern i no ens posarem ara

aquí a discutir quin era millor i qui va ser el primer en elaborar-

lo, perquè crec que ara aquest no és el tema, però vostè sap

perfectament que l’anterior Govern i la Conselleria d’Obres

Públiques, amb el seu conseller, varen elaborar un document

molt extens, molt profitós, jo crec que molt complet i que el

Govern central no va atendre aquestes peticions, des del meu

punt de vista, amb una clara política de boicot de totes les

peticions que venien des de les Illes Balears.

Però bé, arribats a aquest punt, afortunadament ara, amb el

canvi de Govern central, nosaltres des d’aquí hem ofert i oferim

a la consellera una vegada més, seguim reclamant el mateix,

seguim reclamant que s’augmenti aquest descompte de resident

del 33 al 50%; que la declaració d’obligació de servei públic

s’ha d’ampliar amb els vols a la península, però clar, amb unes

freqüències mínimes i amb uns preus també mínims, perquè li

puc assegurar i els que agafam l’avió molt sovint, no hi ha dia

que no agafis l’avió que no te trobis queixes del preu; vostè pot

defensar que cada dia són més barats i que quant al preu la

declaració d’interès públic és un èxit, però li puc assegurar que

els ciutadans no pensen el mateix, sobretot si ho comparen amb

altres rutes, com puguin ser Barcelona, Madrid, i ja no li posaré

els exemples d’Europa, que me pot dir que són ofertes

específiques, etcètera. No és normal que un ciutadà d’Eivissa,

de Menorca o de Mallorca pugui anar a Barcelona o a Londres

per la meitat del que costa anar i tornar a Palma, això no és

normal; vostè me pot explicar que s’ha millorat moltíssim, que

és un gran èxit aquesta declaració d’obligació de servei públic,

però la realitat és aquesta. I està molt bé que se sentin des del

Govern ara legitimats, que per suposat hi estan, en haver

canviat d’opinió, però ho diguin clarament, perquè miri, fa

només dos mesos el Consell Insular d’Eivissa i Formentera va

dir que no se subvencionàs el bitllet d’avió entre illes, va dir no

a la pujada del 33 al 50%, perquè, segons el Consell Insular

d’Eivissa i Formentera, llegesc textualment, “era un

despilfarro”; va dir a la declaració d’interès públic amb la

península. Però no només va ser el Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, també a una proposta que es va dur al Parlament

pel Grup del PSM, el Govern balear també es va negar a

demanar aquesta subvenció; el febrer, el Govern va tornar

reiterar que no demanaria cap subvenció a l’executiu per a

l’interès públic dels vols.

Pot ser és absurd que tornem a reiterar tots aquests

arguments, perquè està claríssim, perquè el Govern del Partit

Popular ha canviat d’opinió, perquè no reclamen al mateix

Govern central, que no és del seu mateix color polític; però

miri és que ni tan sols això li vull recriminar, si a mi me pareix

molt bé que ara vostès se sumin al carro de reclamar això i que

sàpiguen que nosaltres seguim defensant el mateix i estirem al

costat per suportar-ho, i que no serà fàcil, perquè hi ha una

declaració d’obligació de servei públic en marxa i que ja està

pactada, no és el mateix començar de zero que començar amb

una declaració que nosaltres sempre hem entès i seguim dient

que ha estat coixa.

I no vull deixar de parlar de la pujada o de l’anunci que ja

s’ha fet, i com ha dit la Sra. Consellera, del 6% que han

anunciat Spanair i Air Europa bàsicament per la pujada del

petroli que, efectivament, entre illes, de moment, no ha pogut

pujar per la declaració d’interès públic. Faltaria més, si això

està molt bé, evidentment que no es pot pujar de forma

unilateral, però si jo no li neg això, però alerta, no ho poden

pujar de moment, perquè la solAlicitud d’aquesta pujada ja està

feta, ja la va fer en el seu dia Air Nostrum i crec que Air Berlin,

també ha comentat que havia fet aquesta petició. Per tant, crec

que el camí encetat del consens a demanar l’elevació del

descompte al 50% de la declaració amb la península i que

inevitablement, i no serà fàcil, haurem d’anar a treure a concurs

aquestes línies, perquè si no estam venuts a la voluntat legítima

d’empreses privades que cerquen els seus guanys, com no pot

ser d’altra manera, però que és responsabilitat de

l’administració compensar aquesta diferència de preu, com per

exemple sap molt bé la consellera que es fa entre el transport

marítim entre Eivissa i Formentera o el propi Govern de les

Illes Balears ha de subvencionar aquella part de bitllet que no

és rendible. I en aquest cas pensam que passa el mateix, que en

el seu dia el Govern central hagués hagut de subvencionar i

destinar una partida econòmica per aquesta declaració

d’obligació de servei públic, perquè sinó una obligació de

servei públic gratis ningú es pot creure que ens surti a compte.

I bé, ja finalment, Sra. Consellera, dir-li que veig que té

especial interès que li diguin que la declaració d’interès públic



196 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 10 / 18 de maig del 2004 

 

que hi ha ara és un èxit, a mi li puc aconsellar que si estigués en

el seu lloc tampoc no m’agradaria que me donassin palmades

a l’esquena per aquesta declaració d’interès públic, sobretot

quan té no només tantes critiques polítiques, sinó queixes reals

dels ciutadans que veuen com han de pagar 100 euros i busques

per anar i tornar entre Eivissa, Menorca i Palma.

I una altra cosa que no n’hem parlat, però que també ha

suposat una pujada, és l’emissió dels bitllets que, per cert,

aquest plus, diguem, que les agències cobren amb l’emissió

dels bitllets, que actualment ha estat denunciada per la Unió de

Consumidors, ha estat denunciada com a possible acord previ

de les companyies amb l’emissió i veurem el que diu al final el

Tribunal de Defensa de la Competència, si hi ha hagut acord

previ ilAlegal o no.

De totes formes, moltes gràcies per les seves explicacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. L’Hble. Consellera pot contestar

globalment o una per una.

Molt bé, té la paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair

les paraules de la diputada socialista. Jo quan parl d’èxit no

parl d’èxit personal ni molt manco; o sigui, jo el que lament

molt és que quan crec que hem donat una passa molt important

dins la insularitat, doncs només hi hagi hagut galtades, s’ha fet

molta demagògia i també es pot enganyar els ciutadans, i jo

crec que és això el que s’ha fet, sincerament.

Clar, vostès diuen que partien d’un document i d’una feina

feta; és ver, s’havia fet una feina per l’anterior govern, però era

una feina un poc sabent que Madrid diria que no, de qualque

forma, era una feina de demanar un sistema doncs massa, o

sigui massa pel que era la concepció del ministeri, que ara

explicaré, i mentrestant les tarifes pujaven i pujaven, i aquesta

era la situació. Nosaltres vàrem arribar al Govern, hi havia una

feina feta, però evidentment nosaltres vàrem veure que hi havia

una disposició per part del ministeri a arreglar el tema interilles.

I per què? Perquè s’havien adonat, amb números, que la pujada

dels preus interilles era molt més superior que les pujades que

hi havia hagut a nivell nacional entre distintes rutes nacionals.

Aquesta situació el ministeri va dir i va veure que s’havia

d’intervenir, perquè aplicar la declaració de servei públic no és

una decisió que sigui fàcil de cara al ministeri, hi ha doncs

moltes pressions de totes les companyies aèries davant el

ministeri, hi ha un mercat liberalitzat, hi ha una normativa

europea, però les circumstàncies a les illes, amb unes pujades

amb 5 anys d’un 90% feia que el ministeri digués que sí, que

endavant, que es podia fer aquesta declaració que només la

tenien les Illes Canàries.

Aquest oferiment ja va existir a l’anterior Govern

autonòmic, però, evidentment, o no hi havia voluntat d’acord

o el que sigui, però la declaració hi era, després es va

perfeccionar, hi ha coses, el número de passatgers va

augmentar respecte de l’aportació inicial del que es

plantejaven; varen augmentar i millorar una sèrie de

circumstàncies en el document final, fruit de les alAlegacions; el

ministeri plantejava unes pujades d’un 25% de la tarifa

màxima, per tal de poder, també, davallar un 25% de forma

obligatòria, és a dir que hi hagués una tarifa més flexible, una

bàsica, però un percentatge que es pogués pujar i també

davallar. Tots els partits polítics i institucions aquí varen dir no,

que tothom pagui el mateix, i al final va costar però es va

introduir aquesta tarifa, com té Canàries, una màxima i uns

descomptes d’un 10% per a determinats colAlectius. I per tant,

hi va haver una sèrie de negociacions que ja dic que no eren al

document inicial.

Però clar, el plantejament és molt fàcil dir que siguin 58

euros i que es faci un concurs i que es digui que el mateix que

en el transport marítim; és que no és el mateix, el transport

marítim entre Eivissa i Formentera es pot subvencionar i poden

subvencionar companyies marítimes, amb l’aeri no, amb l’aeri

no perquè ho prohibeix la normativa europea, cosa que en el

marítim no, en el marítim tu pots imposar i compensar en el

transport marítim a les distintes companyies i les pots imposar

una espècie de declaracions o contracte de servei públic,

instaurar una sèrie de freqüències i compensar-les econòmic,

però ho pot fer amb totes les companyies marítimes. En el

mercat aeri això no es pot fer.

Clar, la situació és la següent: jo crec que quan es diu que

hi ha hagut queixes del preu, jo sincerament, la gent que pagava

99 euros abans, era pràcticament moltíssima gent, el

percentatge, no diré el cent per cent, però un 80 o un 90% sí, si

per qualque cosa es caracteritzava Air Nostrum era per no fer

massa tarifes mini; n’hi havia alguna? Sí, jo no dic que no, però

el gruix del mercat interilles, el gruix normal, i això ho hem

viscuts molts dels que som aquí, era la tarifa de 99 euros. Per

tant, des del moment que davalla de 99 a 72, que ara són 74, o

sigui quasi un 30%, és una davallada molt important que els

ciutadans noten moltíssim, moltíssima gent viatjava per 99 i

passa a davallar a 72. Si hi havia qualcú que tenia unes tarifes

minis que ara no té, això no puc admetre, però la idea inicial de

tots els partits polítics i les seves alAlegacions és que tothom

pagàs el mateix i que fos la mateixa tarifa i que puguis agafar

la tarifa avui, demà, avui horabaixa, avui vespre i que te costi

sempre el mateix, aquest era un plantejament i unes alAlegacions

que jo tenc aquí per escrit de tots els partits polítics i dels

consells insulars, tant de Menorca com d’Eivissa i Formentera.

I segon èxit de la declaració: que no es poden revisar

aquestes tarifes sense passar pel Ministeri de Foment, és a dir

que la companyia no es pot aixecar demà, com ha fet Spanair

o com ha fet Air Europa i por el petróleo o por lo que sea yo

subo la tarifa, això no es pot fer. Per tant, era davallar i

controlar aquest mercat.

El seu plantejament era, no, hi ha d’haver un concurs públic

i un monopoli. Aquest és un plantejament, que ja dic, a nivell

del ministeri, no hi estava d’acord el ministeri del Partit

Popular, com no ho fan les Illes Canàries, la declaració de

servei públic a les Illes Canàries no està subvencionada, també

és gratis, per si ho vol anomenar així, també és gratis amb tota

la seva problemàtica, però no subvenciona ni un cèntim d’euro;
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ni els canaris volen cap monopoli tampoc. Jo vaig tenir i tenc

contactes amb el conseller canari i no tenen cap interès a tenir

cap monopoli, perquè precisament ells varen tenir experiències

molt dolentes en tot el que varen ser les rutes canàries i ara,

més o manco, tenen un funcionament, fins i tot hi ha dues

companyies prestant aquest servei. I el seu plantejament polític

és que sí, que hi hagi un concurs i hi hagi un monopoli per a

tres anys; perquè clar, la normativa diu que es fa la declaració,

es fixa una tarifa, si les companyies ho volen prestar lliurament

no hi ha problema, es comprometen per a un any, i si les

companyies no ho volen prestar, llavors es fa un monopoli, un

concurs amb un monopoli subvencionat per l’administració de

l’Estat. Evidentment, si la tarifa davalla a 58 euros, que és el

que un poc vostès sempre han demanat, el normal és que anem

a un concurs, perquè evidentment per 58 euros supòs que ni Air

Nostrum, ni Air Berlin ni Futura, que ara comença amb les

rutes de Menorca, estaran disposades a prestar, evidentment es

retiraran del mercat i això suposarà un concurs amb un

monopoli.

Hi ha experiències a Espanya d’un concurs amb un

monopoli? No, no hi ha experiències a Espanya, que ja dic

l’única són les Canàries i no tenen aquest sistema. Aquest

sistema pot ser bo? Jo no ho sé, o sigui, nosaltres, quan vàrem

fixar, nosaltres creim que la competència, encara que sabem

que hi ha un monopoli de facto per part d’Air Nostrum, la

veritat és que no és total, hi poden entrar de fet, ara comença

Futura, s’ha mantingut Air Berlin, demà pot començar una altra

companyia i bé, hi pot haver aquesta situació. Quan hi hagi un

plantejament d’un monopoli doncs evidentment no hi haurà

aquesta situació que les companyies puguin entrar, estaran

limitades, n’hi haurà una, per concurs, tres anys, i no hi podrà

entrar ningú més, passi el que passi estarà copat el mercat per

una única companyia.

Això pot afectar la qualitat del servei? Esper que no, però

tenc els meus dubtes, o sigui no som experta en aquest tema,

des del ministeri no hi ha cap experiència, però l’únic que jo

dic és que el Partit Popular estarà d’acord amb la ministre que

es davallin les tarifes a 58 euros, com vostès proposen, i que hi

hagi supòs un monopoli, perquè supòs que les companyies

sortiran, l’única condició nostra és que no afecti la qualitat del

servei. Perquè si hem de tenir unes tarifes molt barates, però

després hem de tenir un monopoli que ens amenaci o que ens

digui que ara cancelAla un vol o que ens digui que ara retards,

això no ens anirà bé. Per això amb aquests temes hem de ser

cauts i jo crec que és molt fàcil fer demagògia, és molt fàcil dir

a la gent que és molt car, la gent sempre ho trobarà car volar,

a no ser que voli per deu euros, sempre diran que és car, també

dirà que és car agafar un taxi. Això ho diu la gent sempre i de

fet tenen molta part de raó, són les nostres autopistes, les

connexions marítimes i aèries interilles i amb la península i

hem de caminar en aquest camí d’intentar davallar el preu el

màxim i almanco controlar, com hem fet, que no pugin, com

pujaven d’una forma desmesurada, que amb cinc anys va pujar

un 90%, que era una cosa totalment excessiva i irracional que

havia passat amb cinc anys.

Ara, jo crec que hem de cercar aquest preu, però el més

important per a nosaltres i molt important per a l’usuari és la

qualitat del servei, si ho poses més barat però la qualitat és molt

dolenta, no es preocupi que la gent s’estimarà més pagar més

però tenir un bon servei. Però això és tan fàcil, com també és

molt fàcil dir que la gent viatja a Londres i a Alemanya per 20

euros, per 30 euros, les ofertes dels diaris és molt fàcil; primer,

que no és a l’abast de tothom, perquè realment jo no he tengut

mai tanta sort d’agafar tots aquests vols, no ho sé exactament,

però la gent, realment me’n vaig a Madrid amb una setmana

d’avanç i pag quasi 40.000 pessetes des de Mallorca, la

setmana passada, i havia agafat el bitllet, o sigui, aquest sistema

de companyies de baix cost jo deman: primer, per què no són

als mercats interilles? Per què no s’hi fiquen? S’hi poden ficar

demà i fer aquests trajectes per 10 euros, per 20 euros, quin

problema hi ha, està liberalitzat. Si tan barat pot ser en el lliure

mercat i tant guanya Air Nostrum, demà mateix pot venir una

companyia de baix cost, s’instaura en el mercat interilles, cobra

10 euros i vostè diu que hi sortirà guanyant. Per què? Perquè no

és així, perquè si un problema té el mercat interilles i el

transport interilles és que és un mercat deficitari, que és un

mercat que no té interès comercial per a les companyies aèries.

Per això tenim la situació que tenim, que hi ha un quasi

monopoli i que hi ha aquestes tarifes; i per això passa que quan

ara hi ha una pujada del petroli, com ha succeït, tant Air

Nostrum com Air Berlin volen també aquesta pujada en els

interilles, que ja dic, no poden, però també ho volen, perquè

evidentment els ha afectat i diuen que no es poden sostenir amb

aquesta tarifa. Per tant, dic que fer aquesta demagògia de baix

cost, doncs bé i per què no hi són, no hi ha cap problema. O

sigui, realment és molt fàcil fer-ne, però jo crec que és més

complicat i hauríem de ser un poc més seriosos i més rigorosos

amb aquesta situació.

Com dir també que les meses de transports, queixa

unànime; miri, jo amb aquestes situacions, i li dic sincerament,

hi ha una part de politització molt gran, perquè jo el que no puc

entendre és que si ara han pujat un 6% les tarifes amb la

península, no hi hagi aquestes meses del transport i tots aquests

moviments i aquestes cartes, o sigui, que també ho haurien de

fer exactament igual, no? Tant perjudicial és una cosa com

l’altra, ara acaben de pujar i resulta que no s’han reunit ni han

fet manifestacions, ni tot això a què estàvem avesats quan

governava el Partit Popular, jo crec que seria important perquè

fins a un 6% de pujada amb la península, jo crec que és una

pujada bastant considerable que patim i que ens aïlla més

respecte de la península.

El mateix li he de dir del tema de la comissió del bitllet. La

comissió dels bitllets va ser un altre problema que precisament,

gràcies a la declaració de servei públic, s’ha pogut evitar

almanco amb les agències de viatges d’Iberia i Air Nostrum,

amb càrrec electrònic, perquè precisament va quedar clar dins

el que era el concepte de tarifa aèria de la declaració de servei

públic, la tarifa aèria el concepte és: “Los precios expresados

en euros que los pasajeros deben pagar a las compañías

aéreas o a sus agentes por su transporte y el de su equipaje en

los servicios aéreos y las condiciones de aplicación de dichos

precios, incluidos los impuestos, la remuneración y las

comisiones ofrecidas a agencias o a otros servicios

auxiliares”. Amb aquesta declaració què passa? Que les

agències de viatges, normal, poden cobrar una comissió, no la

tenen intervinguda, ho fan amb la península, ha estat un nou

sistema de cobrament de les agències, ho poden fer amb la

península i ho fan amb els interilles; però el que són les

agències de viatge d’Iberia no cobren ni poden cobrar aquesta
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tarifa, aquesta comissió, perquè ho tenen prohibit per la

declaració de servei públic, i així se li va manifestar per part

del ministeri. Per tant, crec que també es pot dir que ara tothom

cobra una comissió, no és ver, Viatges Iberia i tot el tema de

l’encàrrec electrònic d’Air Nostrum no poden cobrar aquesta

comissió; i si fa la prova per telèfon li diran que no tenen

comissió els viatges interilles i, en canvi, sí que li diran que té

comissions amb un encàrrec, amb un vol, per exemple, a la

península.

I jo també, tot això que diuen, que si hem canviat d’opinió,

no hem canviat d’opinió; miri, jo li he de dir que això no és cert

i li he de dir sincerament. Nosaltres, crec que sempre vàrem dir

que hi havia un primer pas, que era la declaració interilles, que

això s’havia de continuar, que no era el final; que s’havia de

continuar amb les illes menors i amb la península, efectivament

les illes menors amb la península a l’hivern tenen un problema,

ara en aquest moment estam en temporada alta, les connexions

tant a Menorca com a Eivissa estan ben resoltes, el preu tal

vegada no però les connexions sí, arribarà l’octubre i tornarem

tenir el mateix que cada any, i vostè ho sap perfectament, que

es llevaran rutes, tant a Madrid com a Barcelona, tant d’Eivissa

com de Menorca. De vegades hi ha illes que queden millor o

pitjor segons la temporada, a Eivissa enguany l’hivern ha estat

molt millor connectada que Menorca, per qüestions per ventura

de sort i de combinacions de companyia, Eivissa ha pogut anar

i tornar de Madrid en el dia, Menorca no ha pogut aquest

hivern; però per ventura l’any que ve li toca a Eivissa o toca a

les dues illes l’octubre, quan hi hagi el canvi de temporada.

Per tant, vàrem dir que això era un primer pas; el segon, era

resoldre el tema amb la península, sobretot durant l’hivern, i si

ha de ser tot l’any, però de les illes menors. I dir-li també, i jo

ho vaig anunciar i era el mes de gener i va sortir als mitjans de

comunicació: “El Govern reclamará a Fomento un aumento de

los descuentos para el transporte interilles”. Nosaltres sempre

hem mantengut que la pujada dels descomptes es va demostrar

que no era una solució a curt termini, però que des del moment

que un fixava una tarifa màxima sí que ja podia ser una solució,

perquè és evident que mai no en poden treure profit les

companyies aèries, si tenim la tarifa de 74 euros, un 50% sabrà

el ministeri exactament el que li costarà cada any i sabrà

l’usuari exactament quin serà aquest descompte del 50%. En

canvi, amb la península això quedarà més diluït si no tenim una

declaració de servei públic, perquè si es posa el 50% amb la

península, doncs pot ser que les companyies intentin treure

profit i realment aquest augment de percentatge d’un 17% no

repercuteixi en benefici íntegre de l’usuari, que és el que hauria

de ser. En canvi amb l’interilles ho tenim totalment garantit. Jo

li he de dir que el descompte del 50% interilles, i ho poden

comprovar perfectament amb Coalició Canària i amb el

conseller de Canàries, tenien les negociacions avançades amb

el ministeri, no amb la península, però amb els interilles quan

ho vaig anunciar el mes de gener, aquesta reclamació que feien

al Ministeri de Foment no era perquè me tirava a la piscina; o

sigui, en els interilles les negociacions anaven bé perquè

sabíem i es quantificava perfectament aquest augment, amb la

península certament no ho teníem gens avançat.

Però bé, ja dic que crec sincerament que es va donar una

passa important, que s’ha de continuar millorant; que nosaltres,

crec que ho hem deixat molt clar, amb tot el que vostès havien

promès, si no afecta la qualitat del servei, nosaltres hi estarem

a favor. És a dir, nosaltres, perquè vostès plantegin una

reducció de la tarifa de 74 a 58, no direm que no, perquè

nosaltres havíem posat 74, no, nosaltres no serem cap entrebanc

perquè s’arribi a aquesta declaració de 54 euros. L’únic que sí

crec que és la meva obligació advertir és que, baix cap

concepte, aquesta reducció no pot afectar mai la qualitat del

servei, perquè sí que llavors ens trobaríem amb un greu

problema a un mercat molt sensible, on molta gent fa uns

trànsits molt habituals per motius de feina, de malaltia o el que

sigui. I per tant sí que vull advertir que és molt fàcil parlar,

però després ja sé el que són els plantejaments a nivell

ministerial i no són situacions fàcils. De la mateixa manera que

amb la pujada del petroli, que me consta que tant Air Nostrum

com Air Berlin han demanat una pujada de la tarifa, de la

mateixa que bé, que ja advertesc que evidentment estarem en

contra que el ministeri es pogués plantejar una pujada de

tarifes, ja ho advertesc ara. No crec que sigui el cas, perquè

precisament vostès han promès tot el contrari, però ho vull

advertir ara, que evidentment allà sí que el Govern s’oposarà a

qualsevol pujada d’aquesta tarifa màxima.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula la

Sra. Pilar Costa, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, dir-li, Sra.

Consellera, que nosaltres, des de l’oposició, no hem enganyat

els ciutadans, però no només ho pensam nosaltres que no ha

estat bé la declaració d’interès públic, persones tan poc

sospitoses com l’expresident del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera, el Sr. Marí Calbet, a una recent entrevista del mes

d’abril deia: “El servicio público de los vuelos es escandaloso”,

Sr. Marí Calbet, fins fa poc president del Consell Insular i alt

dirigent del Partit Popular. Miri, no només ens hem queixat

l’oposició de la pujada de preus, s’han queixat entitats tan

diverses com la PIME, la CAEB, els sindicats, UGT i

Comissions Obreres, la Unió de Consumidors, etcètera.

Dir que la Mesa de Transport està polititzada, a mi, Sra.

Consellera, amb tots els respectes, me sembla un atreviment

perillós perquè si no resulta que aquí qualsevol crítica o

oposició que qualsevol colAlectiu faci a un govern, sigui del

color que sigui, perquè no li agradi ja està polititzat, que ha

utilitzat el sentit o el concepte de polititzat com de manipulat,

a mi me sembla un atreviment per la seva part.

I llavors, per altra banda, per suposat que ara aquests

mateixos colAlectius es queixen, no els sembla bé aquesta

pujada del 6% que han declarat Spanair, bàsicament per la

pujada del petroli; també s’han aixecat veus unànimes en contra

d’aquesta pujada. Per tant, no vegin tants de fantasmes allà on

no n’hi ha.

Per altra banda, compartesc que s’ha de ser caut quan es

parla de fer un concurs públic perquè no hi ha cap experiència

en el nostre país, etcètera; ara bé, el que tenim ara a les nostres
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illes és un monopoli de facto, vostè ho ha dit molt bé: quina és

l’única companyia que opera entre illes? Air Nostrum, perquè

li vull recordar que un vol d’Air Berlin entre Eivissa i Palma

diari, perquè se’n va a Alemanya i passa per Palma i quasi de

pas, no es pot tenir en compte com a una connexió regular com

sí fa Air Nostrum. Per tant, el monopoli ja existeix. I també

m’agradaria preguntar per què pensa la Sra. Consellera que

abans de la declaració d’interès públic sí operaven entre les

illes Air Europa, Spanair, Air Nostrum, Air Europa sí havia

operat amb Eivissa almenys alguns vols, Spanair seguríssim i

se n’han anat de les illes a partir de la declaració d’interès

públic. Per tant, jo li torn la pregunta al revés, perquè vostè

m’ha dit: bé, si hi pot haver aquestes ofertes tan barates per què

no venen aquí totes aquestes companyies aquí a fer-ho entre

illes? Per una raó molt senzilla, Air Berlin fins ara volava per

29 euros entre illes, per què no ho fa? Perquè sap que hi ha una

declaració d’interès públic que parla de 72 euros i sap que pot

cobrar el mateix que Air Nostrum. Home, en fi, a mi me sembla

de calaix perquè Air Berlin abans volava per 20 i busques

d’euros i ara vola pels mateixos euros que vola Air Nostrum. És

que no fa falta pensar-hi gaire per veure per què han pujat els

preus.

I vostè nega, Sra. Consellera, una i una altra vegada que

abans continuàvem defensant el mateix. Miri, ja no diré el que

deia el grup de l’oposició, el nostre grup, li diré el que tots els

mitjans han recollit respecte a les seves declaracions; febrer

d’enguany: “El Gobierno no subvencionará este año los vuelos

entre islas. El consell cree un despilfarro que el Estado

subvencione los billetes de avión entre islas”, tot això abans de

les eleccions, clar. “Iberia asegura que los pasajes no se

encarecerán en el 2004. PIMEF, sindicatos y usuarios critican

el interés general de los vuelos”. Imprudentíssim: “El servicio

público de los vuelos dispara el precio de los billetes”. Vostè

m’acusa a mi d’haver fet un contuberni amb tots els ciutadans

de les Illes per haver mentalitzat la gent que els vols han pujat

i que això només està a la nostra imaginació. Idò miri, no

només ho dic jo, ho diuen molts d’usuaris i ho recull la premsa

d’aquestes illes: “Los populares rechazan la declaración de

servicio público para los vuelos con la península”. Que ara els

sembla bé que es declarin els vols amb la península de servei

públic, perfecte, però no em faci creure, no em vulgui dir ara

que vostès no han canviat d’opinió. Una altra: “El Govern

descarta pedir que los vuelos con la península también sean

servicio público”, i no li llegiré el protocol que porta aquí

perquè això seria interminable.

En definitiva, li vull tornar a reiterar que des del nostre grup

sempre estarem al costat de tot el que pugui ser aconseguir

millores reals per al transport aeri, i estam segurs que el Govern

central, independentment del color polític d’aquest govern de

les Illes, afortunadament no actuarà com es va fer la legislatura

passada, que d’una forma descarada es va posar a un calaix

l’informe que des del govern s’havia presentat precisament per

abaratir aquests costos. De totes formes també vull deixar ben

clar que independentment del que hagués dit el govern de les

Illes, l’anterior o aquest, és una competència del Govern central

aquesta declaració d’obligacions de servei públic; per tant, si

l’anterior govern de les Illes -segons vostès- s’havia excedit en

les seves peticions, això no és motiu perquè el Govern central

no hagués fet en el seu dia la declaració d’obligació de servei

públic com pertocava.

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per la seva exposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica té la paraula

la Sra. Consellera, també per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Costa, és evident que

mai no arribarem a un acord, i li ho dic sincerament. Que vostè

em digui que perquè hi ha una declaració de servei públic de 72

euros que Air Berlin viatjava per 29 euros, segons vostè,

sempre?, sempre?, i perquè hi ha una declaració puja? Això no

té cap sentit, això és una mentida, li ho dic sincerament, això és

una mentida, perquè Air Berlin si vola a 29 euros ningú no li ho

prohibeix, pot continuar perfectament. Per què no continua amb

29 euros? És que, clar, és que realment això és una mentida,

perquè per què puja la tarifa? Perquè aquesta no era la situació,

perquè Air Berlin tenia per ventura ofertes de 29 euros, però en

tenia moltíssimes que cobrava molt més de 72 euros. Aquesta

és la situació. Quan limita la tarifa màxima i Air Berlin no pot

cobrar per damunt de la tarifa màxima és quan ha de

recompondre totes la seva tarifa interna, però que vostè em

digui que Air Berlin sempre volava a 29 euros, sempre, jo crec

que cap ciutadà de les Illes Balears li dirà que això era mentida,

que ha pagat molt més amb Air Berlin de 29 euros, i jo he pagat

més. És que m’agradaria trobar un bitllet de la conselleria i li

demostraré que jo no pagava 29 euros quan no hi havia la

declaració de servei públic amb Air Berlin, perquè ningú no

prohibeix a Air Berlin que continuï exactament igual com

estava. Per tant, si no continua exactament igual com estava és

perquè no volava a 29 euros la gent amb Air Berlin, i aquesta

és la situació. Ningú no li ho prohibeix. 

Vostè què diu?, que prohibim que vagin a 29 euros? Ja ho

veu, la declaració fixa una tarifa màxima, por encima de aquí

no se puede volar entre las islas, porque este es el precio

máximo tolerable por los ciudadanos de las Islas Baleares, y

además queremos estas frecuencias y esta capacidad de carga,

y han tenido que aumentar frecuencias, més freqüències que

les que hi havia abans, i amb més connexions entre Menorca i

Eivissa de les que hi havia abans, estan millor resoltes, hi ha

millors horaris, hi ha més capacitat de la que hi havia abans de

l’actuació, abans volaven a un 75% i ara estan a un 63%

d’ocupació, perquè hi ha moltes més places ofertes de les que

hi havia. Per tant, ja dic, no ens posarem mai d’acord si es vol

enganar l’opinió pública i dir que amb Air Berlin la gent volava

per 29 euros, perquè no és vera, perquè pot continuar

exactament igual com estava, perquè si tenia qualque tarifa de

29 euros pot ser que sigui cert, però és que perquè en tenia

moltes més que superaven els 72 euros. I aquesta és la situació,

i o volem ser seriosos i dir la veritat, o podem fer tota la

demagògia que vulguem, en el transport aeri entre illes, tota la

que vulguem.

Però a mi m’agradaria que vostè, de la mateixa forma que

treu tots aquests retalls de premsa, que li jur que m’agradaria

que m’explicàs el que està en la meva boca, perquè de tot això

no hi ha res en la meva boca, perquè jo li he mostrat coses que
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sí que estan en la meva boca, jo tot això no ho he dit i sempre

he dit, i ho he dit en el Parlament, el que faríem, jo amb la

meva boca, idò de la mateixa manera m’agradaria que vostè em

dugués una relació d’Air Berlin que tothom viatjava a 29 euros;

si vostè em certifica això, que tots els passatges d’Air Berlin

viatjaven a 29 euros, podem parlar i li donaré la raó. Si no ho

fa, idò realment és perquè no és cert el que diu, i ja dic, podem

ser seriosos o podem parlar de demagògia, i dir porque no

están las de bajo coste; per què no entren?, si ho poden fer

demà. O sigui, el que no es pot fer és intentar enganar la gent.

Em diu quina diferència hi ha entre un monopoli de facto o

un monopoli real. Idò moltes. Hi ha diferències, hi ha bastants

diferències. Ara tenim un monopoli de facto, permet que entri

qualsevol companyia en qualsevol moment, però és vera que

tenim que el 90 i busques per cent dels vols els fa una única

companyia. Quina diferència hi pot haver?, que realment si

aquesta companyia comença a prestar un mal servei demà,

perquè faci el beneit, nosaltres tenim capacitat de reacció dins

aquest mercat, nosaltres podem cridar qualsevol companyia

aèria, demanar-li que entri, pagar-la, si és necessari, però

prestar un servei. Quan hi hagi un monopoli aquesta situació no

es podrà plantejar. És una diferència que hem de tenir present.

Jo no dic que el monopoli no funcioni, l’únic que advertim des

del Govern és que qualsevol davallada d’aquesta tarifa que

implica un monopoli estam d’acord sempre que no afecti la

qualitat del servei, és l’únic. Per tant hi ha diferència entre un

monopoli de facto, on té capacitat de reacció tant el Govern

central com el Govern autonòmic, ràpida, d’un dia per l’altre

intervenir en aquest mercat i donar una solució si passa

qualsevol cosa demà, i en canvi si hi ha un monopoli legal hi

haurà mecanismes de reacció però més lents, amb un expedient

sancionador, etc.; serà un procediment més lent, però jo no dic

que no funcioni, l’únic que dic és que advertim que no volem

un deteriorament de la qualitat del servei, perquè crec que és

tan important el preu com la qualitat del servei.

Que el Partit Popular no és que..., a nivell nacional no

compartia un monopoli a les rutes entre illes, ni de Canàries ni

de Balears? No, no ho compartia, això ho hem reconegut

sempre, no compartia arribar a un concurs públic amb

monopoli, però això no és un tema que el Govern demanàs

massa, és que ja hi havia un tema de filosofia, no era tant un

tema de doblers com un tema de filosofia, que per al Partit

Popular a nivell nacional era millor un sistema de lliure

competència, encara que coneixien tots els problemes i per això

vàrem poder aconseguir la declaració de servei públic. Que ara

el Partit Socialista a nivell nacional sí que creu que és bo un

sistema de monopoli en el transport aeri, idò perfecte, però ja

dic que el problema ja era de filosofia, no era un tema de

doblers sinó que era un tema de filosofia a nivell nacional.

I li he de dir que jo no vull dir si les meses del transport

estan polititzades o no, ni molt manco. Jo l’únic que li vull dir

és que han pujat les tarifes amb la península un 6%, que no ha

pogut ser així als vols entre illes gràcies a la declaració de

servei públic, i que si aquest 6% hagués pujat estant Cascos al

ministeri ja s’haurien reunit les meses del transport, ja haurien

convocat una manifestació, ja haurien fet un munt de cartes al

director..., jo crec que aquesta hagués estat la situació, i si

aquesta mateixa situació d’una pujada d’un 6% hagués

ocorregut amb un altre escenari polític a Madrid, hauríem

viscut unes manifestacions molt importantes, de que esto ya no

puede aguantar más, de que hay que solucionarlo ya, de que

los ciudadanos no pueden aguantar más, i per això, com que

no hem sentit aquestes veus, per ventura ho han dit però

públicament jo almanco no les he vist, quan abans qualsevol

repercussió en el transport aeri ja eren manifests, i no sé què i

no sé què més, que està molt bé, i ara de moment no els he vist,

per ventura vendran la setmana que ve, no ho dic, jo el que sí

li deman, ja que vostès tenen aquesta voluntat política de

resoldre aquest tema, és que el fet de complir el que vàrem

demanar per unanimitat en el Parlament de les Illes Balears fa

un mes o un mes i mig ara fa que sigui urgent que comencem

a fer feina i que ni des del Ministeri de Foment ni des de la

Direcció General d’Aviació Civil no ens han donat senyals de

vida, encara, i tenc demanada hora, i crec que donada aquesta

pujada d’un 6%, important, i esperem que no s’agreugi el

problema, perquè no ho sabem, crec que seria hora ja de

començar a fer feina i que almanco es comencin a donar unes

passes perquè el més aviat millor puguem aconseguir aquesta

solució.

Per tant els deman aquesta colAlaboració, perquè el més

aviat possible puguem començar a fer feina en tot el que hem

aprovat per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Miquel Nadal per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, però no passi pena que no

l’esgotaré, ni molt manco.

En primer lloc vull agrair a la consellera tant la seva

compareixença com la claredat de la seva explicació, i aquest

debat que ha mantingut amb la diputada del Grup Socialista

crec que ha estat molt intens i molt exhaustiu i que hem pogut

tots els altres grups assistir a un debat molt enriquidor que ha

mantengut el Grup Popular i el Grup Socialista.

Nosaltres des d’Unió Mallorquina volem reconèixer els

mèrits que té haver aconseguit amb tanta celeritat i en tan curt

espai de temps la declaració de servei públic, i ho deim des de

la perspectiva d’un partit liberal que no té massa clares les

bondats del sistema, és a dir, creim que la declaració de servei

públic ha tengut unes coses que són molt positives, és vera que

ara hi ha un preu màxim fixat, és vera que ara hem aconseguit

o s’ha aconseguit gràcies a la declaració que el seu govern va

aconseguir dur endavant una limitació en el preu màxim, és

vera que ara els increments que les companyies, per raó de

l’increment del preu del petroli, del cru, o per altres motius,

haguessin pogut fixar, i volem reconèixer aquesta situació. Però

des d’Unió Mallorquina ens replantejam si no seria millor, i

seguint les paraules que vostè mateixa ens ha dit, tenir una

actitud més liberal. Creim que la competència és bona; des

d’Unió Mallorquina estam en contra de qualsevol tipus de

monopoli, sigui de fet o sigui per concurs. Estaríem
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absolutament en contra i creim que seria perjudicial per als

interessos dels ciutadans de les Illes que s’establís mitjançant

un concurs l’adjudicació a una sola companyia, i estam a favor

de la lliure competències. 

Des d’Unió Mallorquina creim que aquest tema és un tema

que preocupa molt els ciutadans, que els vols entre illes i els

vols entre illes i la península és una de les principals

preocupacions dels ciutadans, i el preu d’aquest servei afecta

molt els ciutadans perquè la majoria de ciutadans no viatgen

només per plaer, sinó que es veuen obligats a viatjar per feina,

per qüestions educatives, per qüestions de salut i per altres

motius, i per això és important que s’obri un debat i que es parli

d’aquests temes, la situació d’aïllament de la nostra illa de què

tantes vegades hem parlat en aquest parlament, en aquesta

cambra.

Nosaltres li volíem plantejar tres preguntes molt senzilles,

si no considera vostè que les ha... Nosaltres ens plantejam obrir

una reflexió del perquè les companyies de baix cost no entren

en aquests trajectes. Vostè en el debat que ha mantengut amb

la diputada del Grup Socialista diu que, clar, hi ha un preu

màxim i que les companyies podrien entrar, però nosaltres veim

que a tot Europa estan proliferant companyies de baix cost, que

a altres destinacions del mateix indret de la península hi ha

companyies de baix cost, i que en trajectes entre les illes i la

península i entre illes no operen. A veure si la declaració de

servei públic pot afectar que no entrin aquestes companyies.

També ens plantejam, sense desmerèixer la importància de

la declaració de servei públic, per què s’han deixat de fer tarifes

reduïdes. Les que operen en aquest servei estan fent

competència a altres trajecte a nivell d’Espanya i baixen preus

i es fan competència entre elles i fan que els usuaris percebin

que hi ha la possibilitat d’obtenir preus més econòmics, i avui

en dia en els trajectes entre illes i entre illes i la península no es

dóna.

I vull dir que també donarem suport tant al Grup Socialista,

al Govern de l’Estat, com al Govern de la comunitat en

qualsevol gestió que tendeixi a aconseguir l’increment del

descompte al 50% i plantej el que ja he plantejat avui matí en

el plenari d’aquest parlament: quina opinió li mereix que en

lloc de ser un tant per cent de la quantia fos una quantia fixa?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Sra. Consellera, vol contestar o... Molt

bé, té la paraula per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo realment

compartesc un poc el que és estar en contra de

l’intervencionisme, perquè realment dins la ideologia del Partit

Popular decisions d’aquest tipus no són decisions fàcils perquè

nosaltres creim que és sana en tots els aspectes de la vida la

lliure competència. El que passa és que realment en el mercat

entre illes s’havia arribat a un punt insostenible. Estàvem amb

un monopoli de facto, ara i abans, hi estàvem l’any 98, l’any

99, l’any 2000 pràcticament amb la mateixa companyia; bé, hi

va haver Aebal, va sortir, Air Europa, o sigui, n’hi ha hagut

distintes, però realment la que es va fer amb el mercat va ser

Air Nostrum i la situació arribava a un punt on, si es veuen les

anàlisis de les pujades des de l’any 98 al 2003 de Barcelona a

Santiago, o Madrid-Sevilla, o Barcelona-Mallorca, o Madrid-

Gran Canària, es veien unes pujades d’aquí a 5 anys d’un 50%,

un 55, i en els entre illes la pujada era d’un 90%. Per tant, per

què en els entre illes hi havia una pujada tan elevada i en els

altres estava entre un 50 i un 60? Tenim present l’11 de

setembre, o sigui que ha estat present tot. Es va arribar a la

conclusió que es treia profit d’aquesta situació per un monopoli

de facto i es va fer necessari d’alguna forma actuar.

Aquesta actuació, per tant, clar, realment als de la

companyia Air Nostrum no els va caure gens bé; encara que

s’ha dit si estava pactada o no els puc assegurar que la

companyia Air Nostrum no comparteix res del que s’ha fet, hi

està totalment en contra i pressiona i pressionarà el ministeri

perquè això es llevi, perquè això no pot ser, perquè aquesta

situació no s’aguanta. La solució és: escolti, vagi-se’n, no? El

nostre mercat no ens l’hem guanyat nosaltres, no sé què, no sé

què més, nosaltres no sortirem d’aquí, o sigui, hi ha una

situació difícil. Idò que se’n vagin en aquests moments i ja en

vendran uns altres, que no ens amenacin, tampoc. Però vull dir

que no és una situació fàcil i per això es va haver d’intervenir.

Si aquesta intervenció ha d’arribar amb un concurs públic i un

monopoli, realment, efectivament, si es davalla més la tarifa

s’arribarà a aquesta situació perquè cap companyia no

aguantarà per 58 euros, o m’estranyaria molt, i evidentment ja

sí que plantejaran que han de sortir, però si un monopoli ja no

de facto sinó legal pot afectar la qualitat, és el que jo crec que

es desconeix perquè a més, ja dic, no hi altres experiències a

Espanya i nosaltres, si ha d’afectar la qualitat, ens hi oposaríem

rotundament, però realment hi ha incertesa. El que estava clar

és que s’havia d’intervenir, ficar una tarifa màxima i dins

aquesta situació no es pot.

Clar, per què les companyies de baix cost no entren, si els

pot afectar la declaració o no? Idò jo crec que no, perquè les

companyies de baix cost significa que són de baix cost, i per

tant sempre estarien..., que hi hagi una tarifa màxima els és

igual perquè elles sempre són molt més econòmiques. I per què

no són al mercat entre illes? Realment hi pot haver molts de

factors però jo ho he reiterat sempre i, com succeeix a les Illes

Canàries, no són mercats atractius ni rendibles per a les

companyies aèries, no és un mercat ni atractiu ni rendible. Si

fos rendible i atractiu hi hauria moltíssimes companyies de baix

cost.

El mateix que ens passa amb la península. Les illes menors

a l’hivern estan molt mal servides, a l’estiu estam molt ben

servides quant a trajectes. Per què?, perquè a l’estiu entren

totes les companyies i augmenten freqüències perquè és

rendible; l’hivern com que no és rendible disminueixen les

freqüències, i és un tema simplement i purament de mercat,

perquè a les de baix cost no els afecta que hi hagi una tarifa

màxima, poden entrar a volar per 10 euros, no hi ha una tarifa

mínima, o sigui, poden entrar per 1 euro, per 10, per 20, pel
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que vulguin; si no entren és un tema jo crec que rendibilitat del

mercat.

I quant a allò de les tarifes mini, si va afectar o no la

declaració. Sí que va afectar la declaració les tarifes mini, però

clar, el plantejament era el que vàrem reclamar tots els partits

polítics. Aquí també hem de ser seriosos. El plantejament del

ministeri, que a més és el que vol introduir a les Illes Canàries,

com que tenia l’experiència de les Illes Canàries, era que tal

vegada és millor tenir una tarifa de referència màxima, però

permetre que un 25% del passatge es pugui moure, és a dir, que

un 25% màxim del passatge; tendríem que un 75% aquesta

tarifa, i després podem jugar amb un 25%, que poden pujar

també només un màxim controlat, un 25%, i serà a canvi

obligatori que facin descomptes un 25%. Era una jugada i era

avançar respecte a la declaració a Canàries perquè, de fet,

Canàries reclama que hi hagi aquesta davallada.

Clar, aquí es va veure como nos quieren estafar, en

Canarias sólo tienen una tarifa, luego aparte tienen estos

descuentos del 10% , però com que aquí ens volen estafar es va

armar i realment nosaltres ho vàrem plantejar al ministeri. Ens

varen dir en el ministeri que creien que era un error que no

adoptassin aquest sistema però al final es va dir que todos

paguen lo mismo, volem que tothom pagui el mateix. Idò

tothom paga el mateix. Hi ha descomptes d’un 10% per a gent

gran, etc., però efectivament quan davalles tant la tarifa de 99

a 72 ja no deixes aquesta opció de davallar i pujar i ha afectat

les tarifes mini. Realment podria haver estat un bon sistema, jo

no dic que no, ja no hi va haver l’oportunitat. Es podria

introduir aquesta possibilitat, jo crec que el ministeri hi estaria

obert, perquè què té més que la consellera, que un diputat pagui

més que aquesta tarifa si a canvi hi ha més gent del carrer que

pot pagar molt menys?, què ens importa a nosaltres que

realment som una tarifa de negocis o de moltes empreses? En

aquest sentit nosaltres hem abaratit també a les empreses i el

negoci, que realment és un cost que les companyies privades

assumeixen sense cap problema. Per això aquesta va ser la

situació.

Però bé, ja tenim un document, un document de partida de

declaració de servei públic molt important, una passa endavant,

i en contra del que s’ha dit tenir ja un document significa que

modificar el que posa aquest document és senzillíssim, perquè

hi ha molts de tràmits que ja es poden obviar i es poden fer

directament.

I respecte a la quantia fixa és un sistema que realment

podria estar bé, que en lloc d’un percentatge fos una quantia

fixa per trajecte, perquè això faria que els ciutadans cercassin

les companyies o els trajectes més econòmics possibles. Això

faria que les companyies aèries també haurien de fer més

competència i davallar tarifes perquè els ciutadans anirien

sempre a cercar aquestes tarifes; premiaria la gent que cerca

tarifes més econòmiques i jo crec que és una bona idea. El

problema és materialitzar aquesta idea, perquè -sincerament- la

gestió d’aquest sistema jo crec que podria ser un poc

complicada de cara al ministeri, perquè s’hauria d’estudiar cada

tipus de ruta, el que és Barcelona, Madrid, Santiago, Sevilla,

entre illes, a la d’entre illes estaria més clar, però bé, que

realment és una bona idea que es pot plantejar jo crec dins el

ministeri, però s’haurien de fer uns estudis importants per veure

la gestió, sobretot, d’aquest sistema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn..., no vol emprar el torn de

rèplica? Molt bé, gràcies. Vol intervenir, vostè? Pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds intervindrà la Sra.

Margalida Rosselló per un temps de 10 minuts. Té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull agrair la

compareixença de la consellera, tenint en compte que crec que

ja duim dues hores de debat sobre una qüestió que, com vostè

sap perfectament, és de molt d’interès per a -jo diria- tots els

ciutadans d’aquestes illes, i a més jo crec que s’ha posat molts

d’arguments damunt la taula, per dir-ho de qualque manera, que

tampoc, tot i que a mi no em quedarà més remei que reincidir

en alguns, idò intentaré ser breu.

Des del nostre grup m’agradaria que quedàs molt clar

inicialment que jo crec que la consellera pot fer el que trobi,

però el que no ha de fer és victimisme, perquè nosaltres

entenem que la declaració de servei públic és una qüestió que

està recollida, com vostè sap perfectament, en primer lloc per

remuntar-nos a la Constitució; a l’article 138 ja diu molt

clarament que l’Estat atendrà les circumstàncies del fet insular

i que concretament a la Llei d’acompanyament del 97, quan

governava el Partit Popular, ja es recollia precisament que es

procediria a la declaració de servei públic entre illes i illes-

península. Per tant el que s’ha fet va ser una qüestió que ja

estava, que s’havia de fer i per tant no era d’alguna manera una

iniciativa que fes el govern actual, sinó que precisament no es

va poder dur a terme abans, amb la qual cosa era una qüestió

que ja, com dic, les lleis, la legislació ja emparava una

declaració de servei públic. I per què? Idò bàsicament perquè,

com vostè ha dit i ho han dit també els portaveus que m’han

precedit, el tema de parlar de la declaració de servei públic

sense entrar en la qüestió del liberalisme econòmic que

pretenen, no que pretenen sinó que practiquen partits que

m’han precedit molt clarament, nosaltres entenem i vostè també

ho ha dit així, que precisament és un dret que tenen tots els

ciutadans, sobretot de les Illes, de poder-se moure d’una illa a

una altra i d’una illa a la península perquè moltes no ve només

motivat per qüestions, diríem, de plaer, sinó per qüestions

purament de necessitat, perquè no hi ha infraestructures,

sanitàries o de molt de tipus, precisament a determinades illes

i per tant hi ha d’haver aquest moviment. Per tant és un dret que

nosaltres entenem bàsic i fonamental, i per la qual cosa crec

que hem de parlar d’això i no hem de parlar d’altres qüestions.

Dit això, des del nostre grup el que sí sempre ens ha

preocupat, més que preocupar-nos -ho vàrem dir i ho

continuarem dient- és precisament la rapidesa amb què es va

dur a terme aquesta declaració de servei públic, que es va fer al

nostre entendre tan ràpidament -sempre hem dit que hi ha altres

qüestions en les quals s’hauria d’haver frisat més i no es frisa,

com per exemple un pla de transport que, si em permet fer

aquest incís, encara no veim per part de la conselleria que el
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posi damunt la taula, quan nosaltres sí que creim que és un

tema fonamental-, i aquesta rapidesa va dur a una mala

negociació i, per tant, a només fer-ho en els vols entre illes.

Nosaltres creim que va quedar absolutament coix perquè, com

he dit i m’hi he referit, la Llei d’acompanyament ja deixa molt

clar que ha de ser entre illes i península, també, amb la qual

cosa creim que va ser una qüestió que va quedar ja inicialment

amb una mancança importantíssima, perquè el tema de les illes

amb la península és un tema fonamental, però com que hem de

parlar d’altres coses i he dit que seria breu entraré a la segona

qüestió.

La segona qüestió Sra. Consellera és que aquí no es fa ni

demagògia, ni partidisme, ni tot això, evidentment cadascú

defensa el que ha de defensar i aquí estam, precisament, en el

lloc més idoni per parlar a un Parlament d’aquestes qüestions.

He dit que és un dret dels ciutadans i ciutadanes de les illes el

fet de poder tenir un sistema de mobilitat entre illes el més

eficaç possible i a uns preus assequibles i en aquest moment,

degut precisament a aquesta rapidesa i mala negociació, hi ha

una situació allà on molta gent, jo no dic tothom, però molta

gent troba que no només és car, en alguns casos efectivament

jo no li neg que es rebaixi una determinada tarifa. Però sap

vostè perfectament, de fet també ja s’ha dit aquí en altres

ocasions, que allò que ha fet ha estat l’eliminació de tot un

seguit de baixes tarifes i que feia que un gruix important de la

població es pogués desplaçar amb uns preus més assequibles

perquè podria preveure amb un determinat temps aquests

viatges, que en molts de casos, la gran majoria ja dic que no

són de plaer i precisament podria accedir a aquestes tarifes més

barats. 

En aquest moment ens trobam que el preu mig, per dir-ho

d’alguna manera, del bitllet és més car i per tant, això és un

problema que s’ha d’intentar cercar les solucions més adients.

S’han apuntat, jo molt breument diré que per a nosaltres el més

adequat hagués estat treure un concurs, precisament per no

caure en allò que sí s’ha caigut i en allò que vostès varen fer

que va ser una negociació, en el nostre parer, directa amb les

empreses que en realitat anar a cercar una situació on es pogués

millorar la situació, com dic, de mobilitat dels ciutadans. I en

aquest sentit creim per tant, que s’ha quedat un monopoli,

abans no existia aquest monopoli, no hi havia només Air

Nostrum, hi havia altres companyies, vostè ho sap i jo no hi

entraré perquè..., però hi havia altres companyies que operaven

i en aquest moment no estan operant entre illes. Per tant, això

ens preocupa perquè evidentment no dóna opció a altres tarifes

que es poguessin plantejar.

Per altra banda nosaltres des del nostre grup creim per tant,

que ens trobam en una situació difícil, com dic, per una mala

negociació i per la rapidesa en què es va actuar i sobretot per

no tenir clar amb quin sistema s’havia de fer, com dic, per a

nosaltres el més idoni és a través d’un concurs. I sobretot, que

tenim molt clar que hi ha d’haver una renegociació d’aquesta

declaració d’interès públic, o de servei públic perquè sinó

tenim una situació, en el nostre entendre, cada vegada es pot

agreujar més. Vostè ha fet esment que encara no s’ha

augmentat el preu el 6% pel petroli perquè han de fer una

petició, les altres companyies no ho han de fer, però la petició

no sabem tampoc quina resposta tendrà, jo no ho sé, ja ho

sabrem quan ho diguin. Però evidentment hi haurà una revisió

de preus i en aquest sentit tampoc no sabem com pot acabar.

Per tant, nosaltres sí que li volíem fer una sèrie de preguntes

referides a aquestes qüestions que breument he plantejat. En

primer lloc voldríem demanar-li per què, ja sé que és una

pregunta que en alguns casos ha intentat respondre, però li ho

tornaria demanar, per què només es va fer declaració de servei

públic als vols entre illes i no es va fer entre illes i península

quan hi havia unes prèvies que així ho permetin? En segon lloc

li voldria demanar, tot i que també ja hi ha fet algun esment en

aquesta qüestió, per què només actua en aquest moment Air

Nostrum i no actua cap altra companyia? Jo crec que això és

una qüestió, malgrat vostè parli del lliure mercat, ha de

preocupar a una consellera del Govern de les Illes Balears, allà

on aquest problema és un tema de primera magnitud i de gran

preocupació per als ciutadans d’aquestes illes. I en tercer lloc

li voldria demanar si vostè creu que l’Estat ha de posar mitjans

econòmics per poder dur endavant aquest servei públic entre

illes i entre illes i la península, o si creu que s’ha de fer per un

altre sistema, ja dic, fa mesos que deim que el Govern central

no havia de posar cap dobler. Per tant, jo m’agradaria saber què

en pensa d’aquesta qüestió i com considera que s’hauria de dur

a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per contestar té la paraula la Sra.

Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada per la seva

intervenció. Dir-li que el Pla de transports està molt avançat,

s’està traduint als idiomes i sortirà a exposició pública, esper,

el mes de juny i podrem debatre sobre el Pla de transports. Ho

dic perquè intent fer tota la feina que puc a tots els àmbits de la

meva conselleria, li ho puc assegurar.

Dir-li que vostè ha acusat en primer lloc de la rapidesa de

la declaració que va suposar una mala negociació i jo crec que

tot el contrari, jo crec que dúiem anys xerrant d’aquest tema i

anys en què les tarifes pujaven 3 cops cada any i fins un punt

que es varen duplicar en 4 anys. Aquesta era la situació, mentre

xerràvem, mentre debatíem, hi havia una predisposició per part

del ministeri d’intentar solucionar aquest tema i nosaltres

efectivament, almanco és la meva forma de fer política, a mi

m’agrada ser molt pragmàtica, jo crec que s’han de debatre les

coses, però crec que les coses s’han d’arribar a fer perquè si no

ens passam la vida xerrant dels mateixos temes en aquest

Parlament i realment jo crec que s’han de donar moltes passes.

I dir que precisament si no la tenguéssim ara perquè

estiguéssim negociant, que pot estar molt bé, haurien pujat un

6%. Si no tenguéssim en aquest moment les tarifes no estarien

a 74 sinó a 99 de l’agost, més l’IPC del gener, més en aquest

moment sense dir res haurien pujat un 6% més. I estaríem en

108 euros aproximadament i aquesta és la situació, gràcies a
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què vàrem ser ràpids, a què vàrem tenir la declaració de servei

públic hem aconseguit coses importants. 

Vàrem aconseguir davallar la tarifa màxima per a molts de

ciutadans, vostè xerra de les persones que per urgència han

d’anar d’una illa a una altra per motius de salut, per exemple,

idò aquestes pagaven la tarifa total, els 99 euros, per què qui

tenia tarifes mini? Els que pot reservar les vacances de Nadal,

les vacances de Pasqua, per una persona per exemple per

motius de salut i per urgències sempre paga el màxim, li ho puc

assegurar. Si vostè demà se’n vol anar a Madrid pagarà el

màxim en aquest moment. Per tant, es va reduir la tarifa

màxima per a un sector de la població molt important perquè,

ja dic, Air Nostrum no tenia fama de fer precisament molts de

descomptes. Vàrem aconseguir augmentar les freqüències, hi ha

més freqüències ara que abans, hi ha 10 anades i tornades, tan

a l’hivern com a l’estiu. 

Hi ha un règim important de freqüències i ho saben els

diputats de Menorca i d’Eivissa que m’acompanyen. I vàrem

aconseguir controlar els preus de cara al futur. Què tot es pot

millorar? Sense cap dubte i amb això no vull fer victimisme,

l’únic que vull dir és que és un tema molt complex, molt

complicat i que crec que hauríem d’estar tots junts, li ho dic

sincerament. I en aquest sentit no he tengut el suport i en aquest

sentit, després de tot el que han dit, exigim que estigui

materialitzat, crec que estam en el nostre dret els diputats del

Partit Popular, perquè s’han dit tantes coses aquí dins que ara

que tenim l’oportunitat que governa el PSOE ho volem. No és

que hi hagi cap canvi de criteri, ara ho volem i ho exigim,

perquè si no s’haurà enganat als ciutadans de les Illes Balears

i amb això no hi estic d’acord.

Vostè em fa una sèrie de preguntes. Per què només es va

afrontar els voles entre illes i no amb la península? Idò jo li ho

explicaré, les connexions amb la península, el plantejament que

sempre s’ha fet és que només afecti a les illes menors en

determinades rutes, això ha estat sempre el plantejament que

s’ha fet i vostè dirà i per què no es fa també a Mallorca, a

Mallorca també és molt car viatjar, anar a Madrid no és barat

i vostè ho sap perfectament, idò bé perquè sabem que afrontar

una declaració de servei... i ho sabia quan vostè estava en el

Govern, que una declaració de servei públic és complicada, és

complexa i Mallorca per ventura són cares, però té un nivell de

connexions bastant adequat. Però també podríem fer

demagògia i podríem demanar Mallorca, però ens ficam per

ventura en un jardí que alerta, el Consell Insular de Mallorca i

la seva presidenta a vegades ha dit: “si estan les altres illes que

també hi estigui Mallorca”. Alerta amb les coses perquè no són

tan fàcils com pareixen. Sempre hem xerrat de Menorca i

Eivissa i per què hem xerrat de Menorca i Eivissa? Perquè

tenen un problema amb el preu, com Mallorca, un poc més car

si vol, però vaja els preus que tenim els mallorquins també el

tenen a Menorca i Eivissa. 

Quin problema tenen Menorca i Eivissa? Un, cinc mesos a

l’any, de l’octubre fins el març. Aquest és el problema de

trajectes que pateixen Menorca i Eivissa. Tenen aquest

problema a l’estiu? No, ni amb Madrid, ni amb Barcelona, ni

amb València. Vostè mira les freqüències Eivissa-Madrid, o

Eivissa-Barcelona i veurà que està ben servida. Què passarà a

l’octubre? Que si no hi ha algun remei per ventura, per ventura

no, segur quedarà molt mal servit i a més, ja li he dit a

l’anterior diputat, per casualitat Eivissa aquest hivern ha estat

millor que altres hiverns, però per casualitat perquè ha estat Air

Europa, etcètera. En canvi Menorca ha quedat molt mal servida

aquest hivern, sobretot amb Madrid perquè no podien anar i

tornar el mateix dia.

Per tant, el tema de les illes menors era més complex per

estudiar des del punt de vista del ministeri perquè és un tema

que ja només limita dues illes i per què Mallorca sí o Mallorca

no, perquè afecta realment una temporada concreta que només

és l’hivern, no tot l’any com passava amb els entre illes i

perquè a més, hi ha molta competència durant aquests mesos,

opera Air Nostrum, opera Iberia, opera Spannair, opera Air

Berlin, opera Air Europa. O sigui que en el tema de entre illes

teníem un monopoli de facto i es va treure un profit que va

veure clarament el ministeri, amb la península a les illes menors

a l’estiu operen moltíssimes companyies i per això les

negociacions estaven molt més avançades en els entre illes que

en la península, però s’estava mirant i negociant perquè el

ministeri sí que tenia clar que hi havia servei molt deficitari de

les illes menors amb la península i que a més, cap illa menor

vol que li xerrin de passar per Mallorca, cap, amb raó, perquè

clar estan molt ben connectades si vénen via Mallorca, però cap

ciutadà de cap illa menor, i amb raó, volen sentir a xerrar de

què per anar a Madrid han de passar per Mallorca. O sigui, ho

dic perquè era una situació diferent que s’estava estudiant.

Després, vostè m’ha demanat per què només hi ha Air

Nostrum? Primer, Air Nostrum quan va començar en el mercat,

crec que va ser l’any 98-99, es va pràcticament amb tot el

mercat, o sigui abans no es cregui que hi havia tantes

freqüències, no només hi ha Air Nostrum, hi ha Air Berlin, ara

comença Futura que començarà tres cops per setmana volant

Mallorca-Menorca, comença ara i és una bona notícia que hi

hagi una altra companyia més. Però abans la situació era molt

pareguda, hi havia una freqüència més de Spannair a cada illa,

però pus i Spannair va abandonar els entre illes perquè també

va abandonar a l’hivern les connexions de la península amb les

illes menors i eren les rutes Barcelona-Eivissa-Mallorca i feien

aquest recorregut i aquesta va ser la causa. Però la situació de

monopoli que m’ha de preocupar tant com a consellera i em

preocupa aquest monopoli de facto era la mateixa que fa dos,

tres anys. Exactament la mateixa. 

I amb això vull dir que aquesta companyia en el mercat

entre illes, amb tots els problemes que hi ha hagut, no tampoc

presta un servei dolent, això jo crec que és just. Un poc discutir

si seria millor un reactor que un turbohèlice, tots sabem que les

reactors impliquen menys freqüències al dia i que els

turbohèlices n’impliquen 10. A un li pot agradar o no li pot

agradar, però el servei en general que presta aquesta companyia

i també Air Berlin quant a puntualitat, pràcticament no hi ha

cancelAlacions, etcètera, jo crec que és un servei òptim per als

ciutadans de Menorca i d’Eivissa. I això ho hem de valorar

perquè no sempre ha de ser aquesta la situació i hem de tenir

present que més o manco en qualitat jo crec que estan ben

servits els ciutadans i que a més, és un sistema d’embarcament

i desembarcament bastant àgil per als ciutadans d’Eivissa i

Menorca.
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Quant a si estic d’acord en què hi hagi medis econòmics per

part del ministeri en la declaració de servei públic, jo ja li he

con testat. Nosaltres a nivell nacional no ho compartíem, no per

un tema econòmic sinó per un tema de filosofia, de la mateixa

manera que les Illes Canàries no tenen ni un cèntim d’euro en

la seva declaració de servei públic, no està finançada pel

Ministeri de Foment. Si hi ha un canvi de criteri en aquest

moment en el ministeri, nosaltres, si no afecta la qualitat del

servei, hi estarem d’acord, com podem estar en contra de què

baixin les tarifes? L’única cosa que deim és que un monopoli,

ja no de facto sinó legal sense cap possibilitat d’intervenir, si

no ens ha d’afectar en totes aquestes qüestions, o sigui que els

ciutadans de Menorca i Eivissa hagin d’estar ben servits, sense

retards, sense cancelAlacions i amb un servei àgil, nosaltres

evidentment hi estarem d’acord en què hi hagi aquests mitjans

econòmics i que es baixin les tarifes i ja dic, no serà cap

impediment el Govern de les Illes Balears en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Rosselló per un temps de 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, bé jo li he de dir

que..., tot i que ha contestat les preguntes que jo li he fet, dir-li

que d’alguna manera en aquestes qüestions li he de manifestar

la nostra discrepància perquè respecte a allò que són no només

els entres illes, tot i que vostè diu que la negociació podria estar

més avançada i que efectivament ningú qüestiona que a

Menorca i Eivissa tenen més problemes que a Mallorca, però

el cert era que la declaració de servei públic, en el nostre

entendre, s’hauria d’haver fet també amb la península, alhora

tenint en compte precisament aquesta dinàmica tan complexa

que vostè diu, a la qual operen distintes empreses on hi ha

efectivament mesos de l’any amb diferents necessitats i on hi ha

una situació en què cada illa també té diferent.

Nosaltres entenem que precisament aquesta negociació, o

aquesta feina s’hauria d’haver fet des del punt de vista global

de totes les illes i en referència també a la península. I en

aquest sentit sempre ho hem defensat i ho seguirem defensant

i creim que en aquest moment aquesta declaració de servei

públic, com li dic, ha estat francament i en el nostre entendre,

molt inadequada i no ha funcionat tal i com vostès sí que varen

dir al principi que tant bé havia anat. Nosaltres en aquest sentit

volem manifestar, una vegada més, aquesta qüestió.

En segon lloc i referit al tema de les empreses o del

monopoli. Ningú nega que Air Nostrum tengués moltes més

freqüències, el que passa és que hi havia més companyies que

operaven entre aquestes illes, tot i que jo crec que no s’han de

posar exemples personals i sobretot molt manco gent de

Mallorca, en aquest cas li pertoca posar més gent de Menorca

i d’Eivissa, fins i tot de Formentera. Però el cert és que hi havia

moltes possibilitats de trobar més bones tarifes de les que

actualment existeixen en aquest moment. Hi havia més

possibilitats de poder fer viatges amb unes tarifes més

adequades, evidentment amb un temps, un marge de temps que

a vegades era petit, de vegades eren setmanes d’antelació, sinó

que eren bastant ràpides. I dir-li una qüestió, les urgències

sempre hi són, efectivament i això és veritat i jo no li diré que

això no és així, que ara és més barat si és una urgència que me

n’he d’anar demà, però normalment les visites als metges o les

visites a determinades administracions es fan en hores previstes

i per tant, es pot preveure un viatge que s’hagi de fer. Jo crec

que això també ho sap tothom i es dóna una hora de consulta,

moltes vegades el metge no hi va només perquè té de cop una

malaltia que ha de fer la urgència. Per tant, nosaltres creim que

en aquest sentit s’ha fet més una negociació amb les empreses,

mirant el benefici de les empreses i no tant mirant el benefici

dels ciutadans.

En tercer lloc, a nosaltres també ens preocupa molt la

qualitat, evidentment és una qüestió que és inherent, la qualitat

forma part d’un bon servei, de bones freqüències i entre altres

coses també un preu assequible per als ciutadans que ho han de

fer perquè no els queda altre remei. Nosaltres consideràvem i

seguim considerant que el més adequat era haver tret un

concurs que permetés precisament que un requisit d’aquest

concurs fos la qualitat. És a dir que..., malgrat que evidentment

hi hagi un preu hi ha d’haver una qualitat perquè això amb un

concurs es pot demanar, no hem de dir gràcies Sr. Air Nostrum

perquè arriben d’hora. Si nosaltres feim un concurs es pot posar

dins les bases del concurs que té unes qüestions referides a

qualitat. Per la qual cosa jo crec que aquest tema seria el més

adequat.

I per acabar dir que des del nostre parer, difícilment es

podrà dur una declaració d’interès públic si no és amb ajuda

econòmica de les administracions, tenint en compte la dificultat

que pot existir. Nosaltres creim i torn repetir que per a nosaltres

és una necessitat bàsica el fet de poder moure-se d’un lloc a un

altre per part dels ciutadans residents en aquestes illes. Per tant,

sí que entenem que hi ha d’haver una aportació per part de les

administracions perquè sinó difícilment podrà ser un servei que

compleixi bàsicament allò que hem dit, de qualitat i sobretot de

servei públic, que en definitiva és l’aposta que nosaltres feim

i ens pareix bé declarar-ho servei públic.

I ja per acabar, donar-li les gràcies per totes les explicacions

que ha pogut donar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. En contrarèplica té la paraula la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, dir-li que abans

operava una altra companyia que era Spannair amb una

freqüència diària, no hi havia res més. Ho dic perquè Spannair

va sortir efectivament, perquè també va sortir de les connexions

de les illes menors amb la península, va (...) una cadena, però

res més. El 85-90% de les freqüències les té Air Nostrum, ara,

fa dos anys, fa tres anys i l’any passat. O sigui que aquesta és

una situació.
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I dir-li també que jo no puc admetre que s’ha fet una

declaració amb les negociacions amb l’empresa. A mi

m’agradaria que vostè, si té oportunitat, xerrés algun dia amb

els directius d’Air Nostrum i els explicaria com n’és de guapo

el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Foment, li ho dic

seriosament. Realment Air Nostrum quan es va donar compte

de què això anava seriosament ja no tenia marxa enrera, fins i

tot ells s’oferien per davallar tarifes i recomposar la situació, no

es va recomposar res. O sigui ells quan varen veure que els

venia al damunt oferien, bueno podemos ajustar, pero no

hagáis la declaración. Li dic també que les pressions a nivell

ministerial via Iberia varen ser enormes i li ho puc dir ara que

ja han passat mesos, però varen ser impressionants perquè no

arribés l’acord al Consell de Ministres. 

Aquesta va ser la situació de la negociació, no va ser tan

fàcil com pareix ara, va ser molt difícil, d’un dia a l’altre varen

davallar la tarifa, varen llevar totes les minis, va ser una forma

d’amenaçar també el Govern de les Illes Balears. Ho dic perquè

emocionant li puc assegurar que no ho és tant i menys ara que

ha pujat el petroli i no tenen aquesta capacitat de reaccionar. És

una situació, ja li dic, que no estan gens contents ni Air

Nostrum ni Air Berlin perquè precisament hem fet una

intervenció en el mercat que ells no comparteixen, ni

compartiran, ni amb la península ni amb les illes menors. Mai

cap companyia aèria compartirà cap intervenció en el mercat

aeri, sempre vostè llegirà totes les declaracions de qualsevol

companyia que estan en contra de qualsevol intervenció en el

mercat aeri.

I respecte a la qualitat, jo ho compartesc. O sigui,

evidentment si el tema del preu ha d’afectar o no el tema de la

qualitat, és que el problema de la declaració de la normativa

comunitària és que no és com la normativa del transport

marítim. En el transport marítim es poden fer contractes de

servei públic, com es fan contractes amb els autobusos, amb les

concessionàries quan no són rendibles i es pot fer amb les

distintes companyies que operen, no hi ha cap problema. El

problema és que la normativa europea en matèria de transport

aeri no permet que ara puguem dir, ajudam econòmicament des

del ministeri a les companyies que estiguin en el mercat. El

problema és què passa per fer un concurs, un monopoli durant

tres anys, aquesta companyia i ningú més pot entrar durant

aquests anys en el servei. Clar, nosaltres ni deim si afectarà la

qualitat o no afectarà la qualitat, nosaltres volem advertir que

aquesta via, que la filosofia a nivell del Partit Popular a Madrid

no la compartia, arribar a aquesta situació i que ara sí. 

Nosaltres no serem cap entrebanc, que ho financiï el

ministeri, que s’abarateixin les tarifes. L’única cosa que sempre

hem dit és que no afecti la qualitat, és l’única cosa que volem

tenir present, que en el concurs hi ha un requisit de qualitat,

clar que sí i de freqüències hi ha exactament el mateix. L’única

cosa és que després les nostres possibilitats d’actuació seran

mínimes i amb això posarem uns mecanismes que garanteixin

evidentment, que aquesta companyia que es faci amb un

monopoli legal no pugui en un moment donat deixar

descuidada i d’un dia per l’altre als ciutadans de les Illes

Balears, per problemes interns que pugui tenir aquesta

companyia. Això és l’únic temor nostre. I res més. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari del PSM-

Entesa Nacionalista intervé la diputada Sra. Vadell per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria donar les

gràcies a la Sra. Consellera per la seva compareixença i també

agrair-li el seu tarannà de no esquivar el debat. Crec que en

aquestes alçades i després de quasi més de dues hores de parlar

del mateix, tot i que és un moment interessant i interessat per a

aquest grup i per a tots els ciutadans de les illes, crec que hi ha

molt poques possibilitats de ser originals i d’aportar arguments

nous i també de fer preguntes noves. El ventall de possibilitats

es va estrenyent molt perquè al llarg d’aquest debat amb els

diferents grups ja han anat sortit moltíssimes coses.

Així mateix a la primera intervenció la Sra. Consellera ha

fet una mica de memòria i ha explicat com varen anar les

negociacions, que es allò que va aconseguir. I a mi em permetrà

que també faci un poc de memòria i reivindiqui la postura que

ha mantengut des de sempre el nostre grup, independentment

de qui hi hagi governat a Madrid o aquí. Vull dir que la nostra

reivindicació en aquest sentit ha estat molt coherent, molt ferma

i sempre en el mateix sentit que la declaració de servei públic

havia d’incloure els vols entre illes i els vols entre la península

i les illes, totes, i que s’havien de fixar unes tarifes màximes,

les mínimes possibles, però que hi havia d’haver una

intervenció econòmica per part de l’Estat. Això ha estat molt

resumidament perquè ja s’ha dit en moltes d’ocasions al llarg

d’aquest debat.

Jo crec que la prova és que es va aprovar en el passat

període de sessions, abans de final d’any es va debatre una

proposició no de llei que el PP va rebutjar. No obstant això, el

20 d’abril, es va aprovar una esmena exactament igual i en el

mateix sentit que sí va ser aprovada per unanimitat de la

cambra. Això vol dir que hi ha hagut un canvi de postura per

part del Partit Popular que era en aquell moment el que havia

rebutjat i ara ens trobam en una situació absolutament diferent.

No entraré a tornar a dir tot allò que s’ha dit de què si han pujat

els preus, que l’IPC ha pujat, si la benzina ha pujat perquè tot

això ja està molt debatut. Jo crec que la pregunta que se li ha de

fer i tal vegada no ha contestat, almanco per a la meva

satisfacció i la del grup que jo represent, és com pensa dur a

terme aquesta negociació? Vostè ha dit que tenia cita amb la

ministra, que ha demanat cita amb la ministra, però la veritat és

que pràcticament tot el temps s’ha parlat de la situació passada,

de les dificultats que hi havia, dels problemes que hi havia, de

les negociacions molt difícils que s’ha hagut de dur a terme i de

la situació actual com està. Però ben poquet s’ha parlat del

futur.

A mi allò que m’interessaria saber és si la Sra. Consellera,

tot i que no està convençuda per filosofia, el seu grup no està

convençut per filosofia que la situació futura que es plantegi

que el Partit Socialista ara en el Govern d’Espanya ha dit que

estava disposat a assumir els descomptes del 50% i assumir

dins aquesta declaració d’obligació de servei públic els vols

entre les illes i la península, a veure si la Sra. Consellera posarà
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la mateixa energia que la caracteritza en defensar aquesta

postura perquè els ciutadans de les Illes Balears creim que

tenen els mateixos drets. Jo li demanaria a la Sra. Consellera

que, si no aconsegueix els seus objectius, no caigui amb un

victimisme fàcil, que empri totes les seves energies per

defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, tot i

que ella no hi cregui. Però també li he de dir, permeti’m el

retret, que si algú ha tengut una postura coherent durant molts

d’anys ha estat el nostre grup, si al novembre s’hagués acceptat

aquella proposició no de llei que va ser rebutjada en aquell

moment, tal vegada ara no estaríem parlant d’això, sinó que ja

estaríem gaudint d’aquests avantatges que creim que els

ciutadans de les Illes Balears es mereixen.

No sé si queden altres preguntes per fer-li, però sí li

demanaria que concretés com pensa dur aquestes negociacions

i exactament què és allò que pensa demanar i si pensa lluitar

amb energia per aconseguir aquests drets que entenem que

tenim els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula l’Hble. Consellera per

contestar.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, evidentment que

tendré energia, qualsevol govern i jo li puc assegurar que tots

som conscients que quan un està en una responsabilitat de

Govern, hi hagi que hi hagi a Madrid, s’ha de lluitar el màxim

que es pugui cap a les Illes Balears. I també estic d’acord en

què no s’ha de fer demagògia i no me dan i no sé què. El que

és important és aconseguir coses i aquest és el meu objectiu. Jo

crec que això és el més important i si amb el Pla de xoc de

l’habitatge aconseguim coses especials o no, però ens beneficia,

talment ho direm i talment ho reconeixerem i si s’arriba al 50%

de descompte aeri, ben contenta estaré jo i tots els ciutadans de

les Illes Balears.

Realment jo crec que hauríem d’aclarir això del canvi de

postura o no canvi de postura, sincerament. Nosaltres vàrem

començar unes negociacions, nosaltres del 33 al 50% sempre

hi hem estat d’acord, un 40 o un 45, xerram d’un 50 per dir una

xifra, pot ser 60, tot el que sigui superar el 33% és positiu, en

això sempre hi estarem d’acord i si de sobte ens diuen un 45 no

direm que no, evidentment, direm que sí i lluitarem per arribar

al 50 i passaran els anys que passin. Jo crec que és una lluita

que hem de fer. Per tant, en aquest tema no hi ha hagut cap

canvi de postura.

El problema de les illes menors amb la península, sobretot

a l’hivern, és un problema que es veu, que ho pateixen tot

l’hivern els ciutadans de les illes menors i s’ha de cercar una

solució. Però el problema és la filosofia de la declaració de

servei públic. Nosaltres, ja ho hem dit, evidentment si tenim

aquesta declaració de servei públic és perquè el Partit Popular

de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears la compartia

plenament, evidentment i la continuam compartint. Però vostès,

clar s’han de posar a una altra situació, s’han promès una sèrie

de coses, s’ha promès la davallada de la tarifa que durà

segurament al 99,9% a un concurs amb un monopoli i aquesta

situació, no és que hi hagi un canvi de postura o no hi hagi un

canvi de postura, és que s’ha dit tant, s’ha fet tanta demagògia

contra el Govern de les Illes Balears de cara als ciutadans que

nosaltres, el que s’ha promès, ho volem. L’únic que deim és

que no afecti la qualitat del servei; jo no dic que afectarà o no,

no ho sabem, jo crec que no ho sap tampoc ni el ministeri, que

no té cap experiència. Jo li puc dir, les Illes Canàries no volen

monopoli, no volen declaració de servei públic amb la

península, això dit el novembre, no és un tema que

reivindiquin; sí reivindiquen el 33 a 50, això sí, però les

connexions i declaracions de servei públic amb la península no

és un tema que reivindiquin o reclamin, perquè coneixen els

problemes que du una declaració de servei públic, perquè ho

han patit també interilles. I és així, i pot parlar amb ells si té

oportunitat i els ho pot demanar i comparteixen una cosa i

l’altra no. Per tant, no hi ha hagut cap canvi de postura, hi ha

hagut simplement, nosaltres hem aconseguit ser aquí fins aquí,

nosaltres estam contents amb el que hem fet, hem aconseguit

controlar la tarifa, hem posat freqüències, les coses estan

funcionant; hi ha una pujada del petroli i no ho poden

repercutir, però tant s’ha criticat, tant s’ha dit, tant s’ha

demanat que nosaltres, clar, hi estam d’acord, com pot estar en

desacord un govern a davallar la tarifa, sobretot si es fa tota

aquesta demagògia, no pot estar mai en contra. L’únic que deim

és que no afecti la qualitat del servei, si hi ha aquesta garantia,

jo, evidentment, seré la primera a lluitar-ho.

Com durem les negociacions? Doncs, evidentment, primer

volem una reunió amb la ministra, perquè crec que és el que

pertoca, perquè hi ha molts temes; hi ha el conveni del

transport públic, del transport ferroviari, promès també; hi ha

el conveni de carreteres, pel que afecta la meva conselleria

parl; hi ha tot el tema del transport aeri i també marítim amb la

península. O sigui, jo crec que tenim bastants temes relacionats

amb el seu ministeri, jo no vull que sempre després me rebi la

ministra, jo entenc que ella té coses més importants a fer; però

vull un primer contacte perquè després ella ens avanci amb què

està d’acord o amb què no està d’acord i que després ja

m’expliqui amb qui s’ha de tractar cada tema. A nivell de la

declaració interilles hi ha una comissió constituïda a la Direcció

General d’Aviació Civil, hi ha tres membres del Govern de les

Illes Balears, tres membres de la Direcció General d’Aviació

Civil, la poden convocar demà, si volguessin. Jo voldria aquest

primer contacte i després el tema de carreteres, el tema del

ferrocarril, el tema del transport, doncs ja dirigir les passes

segons les instruccions que hagi donat la ministra; jo crec que

el primer és que ella conegui el problema, jo crec que de molts

de temes n’estarà evidentment assabentada i informada i que

després es pronunciï clarament i el que no vull és que ens faci

perdre el temps. Perquè davallar la tarifa, modificar-la de 74 a

58 li puc assegurar que es tarda una setmana, Consell de

Ministres, no importa que vagi a la Comissió Europea una

modificació de la declaració, és senzillíssim, divendres que ve

hi pot anar. Després s’haurà el procés del concurs, que és un

procés més llarg, però acordar la davallada de la tarifa li

assegur, Consell de Ministres; fer la declaració amb les illes

menors, es fa un equip i també és un acord del Consell de

Ministres, s’estudia i es fa, nosaltres ens vàrem torbar cinc



208 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 10 / 18 de maig del 2004 

 

mesos, això, si hi ha voluntat política, podria ser l’octubre, el

novembre, l’interilles ja dic que amb una setmana: basta allà on

posa tarifa màxima 72, posar 58, punt, miri si és senzill fer

això.

I pujar del 33 al 50 sí que se necessita una llei i supòs que

serà la pròxima llei de pressuposts de l’Estat, me pareixeria

normal. Però en qualsevol cas jo posaré el mateix ímpetu en un

tema i l’altre, i és així de senzill, com si ho volen fer la setmana

que ve, l’interilles realment, com que està clar que es

comparteix la filosofia quant a freqüències, quant a número de

passatgers i en tots aquests temes no hi ha cap crítica real per

part dels partits de l’oposició, sinó que realment és la tarifa,

doncs ja dic, és tan senzill com fer un acord de Consell de

Ministres i canviar-ho. Ho dic perquè esperam aquesta primera

visita a la ministra i després ja amb els directors generals o els

secretaris d’Estat corresponents que jo ja pugui tenir el contacte

en base a les instruccions primeres que ha de donar

evidentment la ministra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, molt breument, ja per acabar aquesta intervenció meva,

Sra. Consellera, jo no dubt que vostè voldrà fer tot això, però

m’espanta una mica, vostè parla tot el temps de demagògia,

acusa els grups de l’oposició d’haver fet demagògia per exigir

el que sempre hem exigit, i a mi el que me preocupa és el fet

que sigui vostè la que no en faci ara de demagògia,

precisament, quan no creu en unes qüestions que les haurà de

defensar.

Vostè a la primera intervenció també ha dit que, parlant de

demagògia, s’ha fet una mica la víctima de tots els atacs que ha

rebut per part, no només dels grups parlamentaris ni dels partits

polítics, sinó també de la ciutadania en relació amb aquesta

declaració que tothom, exceptuant vostès, ha trobat totalment

insuficient, i deia que després de totes les galtades que ha rebut,

que està legitimada a exigir, que el PSOE compleixi. Bé, jo, el

que me preocupa precisament és aquesta postura, aquesta

filosofia que vostè vol imprimir a la seva negociació. Perdoni,

no es tracta de donar lliçons a ningú ni de voler fer canviar la

mentalitat de ningú, però crec que és molt més efectiu creure

que els ciutadans s’ho mereixen més que actuar per amor propi

o amb una certa, diríem, set de venjança, entre cometes, amb

tota la suavitat que li vulgui posar a aquestes paraules meves.

Crec que si el Partit Popular hagués pensat més amb els

ciutadans i hagués negociat una mica millor dins una altra

filosofia aquesta declaració de servei públic, tal vegada avui ja

ho tendríem resolt i els ciutadans de les illes ja en podrien

gaudir, perquè fa massa anys que estam massa enrera, que

patim massa discriminacions i que el cost de la insularitat ens

resulta massa car a tots nosaltres. I no voldríem que el futur ens

fes esperar el mateix. Per tant, Sra. Consellera, torn agrair les

seves explicacions i sobretot el prec que li feim és que hi cregui

en això, hi cregui, perquè si no hi creu crec que no durà les

negociacions amb l’efectivitat que tots voldríem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, no hi ha ni

amor propi ni res d’aquesta situació, la competència exclusiva

en matèria de transport aeri és de l’administració de l’Estat; que

el Govern ha de lluitar, ha de demanar coses? D’acord, però la

competència exclusiva en matèria de transport aeri és de

l’administració de l’Estat. I tots els problemes que hi hagi en

transport aeri de les Illes Balears és competència de

l’administració de l’Estat. El Govern haurà d’intervenir perquè

hi és dins, però el mateix que li passa a un ajuntament si una

cosa és competència de la comunitat autònoma, que no li queda

més remei per la proximitat de ser-hi dins i de lluitar, però la

competència exclusiva és de l’administració de l’Estat.

Jo crec que aquí no hi ha ni demagògia ni no, vull dir, aquí

és molt fàcil dir les coses, prometre les coses als ciutadans, dir

que les tarifes són caríssimes, enganyar, perquè a molta gent se

l’enganya, perquè no tothom està volant tot el dia, hi ha molta

gent que va a aquests serveis i se’ls ha enganyat; jo estic i

aquest Govern satisfets del que vàrem aconseguir i amb cinc

mesos, perquè ens agrada fer coses, ens agrada arribar a coses

i no estar tota la vida parlant del mateix, per què quants anys du

aquest Parlament parlant del mateix? Hem millorat el que

teníem? Sí, sincerament li dic, rotundament sí, hem millorat en

freqüències, en capacitat de passatgers i hem millorat en tarifes,

moltíssim. I ara es demostra, ara estan pujant totes les tarifes a

nivell europeu i nacional un 6%, menys els interilles; per què?

Perquè hi ha una declaració, i a mi això me satisfà; saber que

totes les notícies en premsa afecta els altres vols però no els

interilles té els seus beneficis i ha estat una passa important. I

clar, en aquest tema m’hagués agradat tenir un suport que s’ha

fet una passa important, que tot és millorable que no es

comparteixen, però reconèixer que s’havia fet una passa

important i que no era fàcil aconseguir. Això no ha estat

possible? No pel meu mèrit, perquè crec que quan

s’aconsegueixen coses es digui, però no ha estat aquesta la

situació, doncs realment jo ni vull fer demagògia ni no, jo

l’únic que dic és que 33 a 50, demà, demà i ho lluitaré. Crec

que no seria lògic exigir-ho demà, crec que és lògic que estigui

dia 1 de gener, no seria lògic que no estigués dia 1 de gener,

però demà seria un poc fort trob jo, encara que ara amb la

situació de la pujada del 6% estam amb més condicions

d’exigir, però bé, crec que no seriós per part meva anar a la

ministra, si no està demà, és que tu, no, no... Jo crec que veure

si efectivament, primer, hi ha aquesta voluntat que varen

manifestar a la campanya electoral i si es confirma quan

parlam, i evidentment com més aviat millor, intentaré que sigui

el més aviat possible; però ells també tendran els seus plans

econòmics i per ventura ens diuen dia 1 de gener de l’any que
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ve perfecte, i si ens diuen l’altre any ens queixarem, li direm

que ha de ser abans, perquè crec que és la nostra obligació.

Respecte a la modificació de la declaració de servei públic,

si no hi crec o hi crec; jo he dit quin era el plantejament, no hi

ha experiències a Espanya, no sabem exactament si pot ser

positiu o no, evidentment davallar tarifes sempre és positiu,

però si pot repercutir o no en el servei, jo advertesc d’aquesta

situació, però no hi estam en contra i per això ho hem aprovat

per unanimitat en el Parlament. L’únic, evidentment, que amb

aquesta situació, o sigui, exigir que un partit polític compleixi

el que ha promès, que beneficia els ciutadans de les Illes

Balears, jo no crec que sigui fer demagògia; o sigui, si vaig a

la ministra: oye, que vosotros prometísteis de 74 a 58 euros y

una modificación, jo no crec que sigui fer demagògia i

victimismes, que ho han promès; i me diu: no, no, es que esto

que dijimos realmente no, déjalo estar, o se ve con el tiempo,

doncs llavors ja ho denunciarem, però jo crec que és la nostra

obligació. I ja dic, quin procediment hi ha per modificar la

declaració de servei públic? Es pot fer en una setmana, si hi ha

voluntat polític li assegur que aquest tema es pot fer en una

setmana, perquè la resta de requisits més o manco hi ha

conformitat de tots els partits polítics, només hi ha la clàusula

de les tarifes. Per tant, modificar-la per a després posar en

marxa tot el que és la maquinària del concurs públic, que

després sí que durà un temps posar en marxa el concurs públic

i que mentrestant supòs que les companyies que volen poden

continuar volant com estan, no al preu que marqui la

declaració, perquè si se’n sortirien. Doncs, ja dic, això es pot

fer en una setmana, i jo clar que ho demanaré i ho reivindicaré

i ho exigiré i explicaré els motius; també faré les meves

reflexions de si creu que podria afectar o no la qualitat, si hi ha

garanties per part de l’administració de l’Estat que no afectarà

la qualitat, nosaltres endavant, com hi podem estar en contra,

el contrari, de beneficiar els ciutadans.

Per tant, jo crec que el plantejament és molt clar: esperam

aquesta primera visita amb la ministra, per a després, amb tots

els departaments del Ministeri de Foment poder tenir les

nostres negociacions i que vagi endavant tot el que era al

programa electoral. I ja dic, nosaltres l’únic que no volem és

que afecti la qualitat, si no afecta la qualitat nosaltres hi estarem

d’acord, incentivarem i serem els primers a reconèixer que

efectivament nosaltres anàvem equivocats i no anava

equivocada l’administració de l’Estat. Però en qualsevol cas, li

dic que és competència exclusiva de l’administració de l’Estat

i que és la seva competència dir com vol desenvolupar o no

aquesta competència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair, per

part del Grup Parlamentari Popular, aquesta compareixença de

la consellera d’Obres Públiques i també felicitar-nos per

aquesta brillant exposició. Jo crec que en aquesta exposició el

que ha quedat molt clar és que la consellera està molt amarada

del tema, coneix molt bé el tema, s’ha esforçat molt en totes

aquestes negociacions, hi ha gastat moltes energies, molts

esforços i això finalment es nota. Jo crec que el que ha fet avui

la Sra. Consellera ha estat donar-nos una autèntica lliçó aquí

del que s’anomena real politic, un bany de sentit comú davant,

i té raó la consellera quan ho diu, davant tot un moviment que

s’ha produït absolutament demagògic, per part d’una oposició

d’esquerres en aquest tema.

Quan dic que ha estat brillant ho dic perquè crec que ha

aclarit bastant bé molts dubtes o pràcticament tots els dubtes

que li han plantejat, el que passa és que me tem que per a

segons qui tanmateix és per demés que li continuï explicant

segons què, quan no ho volen entendre no ho volen entendre i

continuaran amb els mateixos arguments, amb els mateixos

llocs comuns, fins i tot fer política des de retalls de diari, que

es veu que interessa molt el tema com podem veure la gran

quantitat de periodistes que tenim aquí. És a dir, jo el que no

entenc és si tant interessa, això ha estat un debat realment

enriquidor, com ha dit molt bé la Sra. Vadell, el Sr. Nadal,

enriquidor, vull dir, n’hem après molt tots, i ens trobam que

pràcticament no hi ha premsa i llavors és la mateixa premsa la

que treu uns titulars en funció del que li van contant un o

l’altre. Per tant, en aquest sentit jo crec que hauríem d’anar més

alerta els partits polítics, jo crec que de tant en tant hauríem de

reflexionar un poc més, fer política un poc més a llarg termini

i no tant a curt termini, en el sentit de no ser tan oportunistes,

aprofitar qualsevol avinentesa conjuntural o circumstancial per,

com és el motiu de la compareixença d’avui d’aquesta

consellera, venir aquí, demanar la compareixença de la

consellera perquè resulta que s’han actualitzat, tal com

disposava l’obligació de servei públic, l’IPC, hem passat de 72

a 74 euros, varen pujar dos euros; en canvi, s’ha mogut tot, li

han demanat que vengués aquí, que comparegués, bé, el de

sempre, brams, crits, un desastre, Madrid ens vol matar,

etcètera. I clar, llavors resulta que avui de matí encara debatíem

l’exempció de l’IVA i dèiem que només hi guanyaríem un euro

i per tant que era poca cosa, era misèria, guanyaríem només un

euro en els trajectes entre les illes, quan, per dos euros, el

doble, bé, és el doble, però tampoc no hi ha tanta diferència

entre dos i un euro, demanin comparèixer la consellera, la

veritat.

Després de cinc mesos de govern vostè va aconseguir

efectivament una declaració de servei públic i bé, per què no

dir que efectivament vostè té raó si sent dolguda, perquè

realment n’ha rebut de per tot, vostè n’ha rebut de per tot.

Varen dir que, ho han dit avui, era una declaració d’obligació

de servei públic insuficient, del tot insuficient; varen dir que

Foment no aportava un duro i que per això, que havia

d’aportar, sí, vull dir la panacea del concurso d’això d’avui,

no? Que era una submissió al govern de José María Aznar; que

el que nosaltres veníem com a èxit havia estat un rotund fracàs,

etcètera. Jo només vull recordar que un que s’hagi llegit les

alAlegacions que varen presentar l’antic pacte de progrés

d’Eivissa i el Consell de Menorca actual, les alAlegacions,

aquesta declaració de servei públic recull bona part d’aquestes

alAlegacions, això és cert, les recull: tarifa única, deu trajectes

diaris, descomptes colAlectius, a més a més moltes vegades

superant fins i tot les pròpies expectatives de l’esborrany que

nosaltres vàrem presentar primer. Ha millorat en molt les

expectatives que fins i tot ens demanaven el pacte de progrés
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d’Eivissa i el Consell de Menorca. Però clar, aquí es tracta de

magnificar les petites diferències i en canvi callar tot el que ens

uneix, i això és així. Per això, quan jo deman un poc més de

reflexió als partits polítics i no demanar compareixences de la

consellera d’Obres Públiques perquè han pujat dos euros els

viatges, jo crec que tenc part de raó.

Per altra part, varen centrar únicament el debat en el preu,

no varen parlar en cap moment de la qualitat.

Jo crec que les preguntes del Sr. Nadal, i jo crec que m’ho

puc permetre fer, com a diputat que som, no crec que com a

conseller un s’ho pugui permetre, però crec que les preguntes

que ha fet el Sr. Nadal jo crec que són molt interessants; és a

dir, aquí pareix que ara s’està plantejant que “la panacea”

d’una obligació de servei públic seria aquest concurs; aquest

concurs, monopoli real per part d’una companyia i que el

Ministeri de Foment aportàs, subvencionàs de qualque manera

els vols, jo voldria dir que tant amb el sistema que tenim ara

com amb el sistema del concurs, hi ha llums i hi ha ombres, hi

ha desavantatges i hi ha inconvenients, no tot és blanc i és

negre, i jo crec que això ho hauríem de tenir clar. El que no pot

ser és que contínuament aquí una oposició d’esquerres li digui

a l’administració vostè ha d’intervenir, l’administració, en

aquest cas d’un partit més o manco liberal, actuï, és a dir,

intervengui i llavors li retregui per què va malament; perquè

està clar que, i això ho dic des de la meva posició de diputat,

està clar que qualsevol declaració d’obligació de servei públic

no és una solució definitiva, no és una solució utòpica, no és

una solució ideal, sempre tendrà problemes, i això crec que és

una cosa que ho han d’admetre els partits de l’oposició. No hi

ha “panaceas” en aquest sentit, no n’hi haurà mai, perquè

sempre el mercat, com ha dit molt bé el Sr. Nadal, tendeix a

contraatacar, a reaccionar en sentit invers a qualsevol

intervenció que el Govern faci, això és així, ha estat així.

De manera que clar, un no s’ha de resignar a l’statu quo, un

no s’ha de resignar a què durant els anys que va governar el

pacte de progrés les tarifes augmentin de 52, me pens que han

dit per aquí, de 52 euros a 99 euros, un no s’ha de resignar a

això; però tampoc no li ha d’agafar una depressió perquè

actuant dins el mercat, que té molts problemes, és molt

complex i hi ha molts factors interrelacionats que finalment hi

acaben intervenint i l’acaben afectant, no ens surti tot rodó, jo

crec que és de sentit comú.

Illes Canàries, l’exemple que tenim, per exemple, tenim una

obligació de servei públic amb llums i ombres. Parlam d’un

mercat de 2 milions de persones, aquí parlam de 500.000

persones; parlam allà que entre una illa major, sigui Tenerife o

Gran Canària i una illa menor, sigui El Hierro, La Gomera,

Fuerteventura, La Palma, els preus oscilAlen entre 73 i 79 euros,

això és la realitat, i aquí pagam 74 euros. Per tant, tampoc no

hi ha tanta diferència.

Bé, res més, només agrair una vegada més a la consellera la

seva intervenció. Jo crec que el debat ha estat llarg, però també

hem après moltíssimes coses, la veritat, per a aquell que n’hagi

volgut aprendre, sempre ho dic, però jo crec que almanco per

als diputats inexperts d’aquest Parlament crec que ens hauria de

servir de lliçó. És a dir, no pot ser jugar sempre a l’oportunisme

conjuntural o circumstancial en funció dels problemes que

pugui tenir una intervenció dins el mercat o dins la lliure

competència; jo crec que de vegades van per llana i tornen

tosos i jo crec que és el que ha passat aquí.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la

direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. En torn de rèplica, té la paraula la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Sí, molt breument, per agrair la intervenció del portaveu del

Grup Parlamentari Popular. Dir que evidentment jo crec que

aquesta ha estat la situació, hi ha molts de punts d’encontre, no

s’han volgut reconèixer; a mi m’agradaria que entrassin dins

aquesta dinàmica, no vull cap demagògia. Jo crec que només ha

estat doncs el tema del preu, del qual s’ha fet una demagògia

increïble, dient fins i tot mentides i dient que costava molt més,

quan ara tenim un problema més greu que és que han pujat un

6% de cop les tarifes de les connexions amb la península, que

a nosaltres ens afecta moltíssim, perquè a un madrileny o a un

català els afectarà però almanco tenen altres vies de

comunicació, però nosaltres no tenim altres vies, i en canvi, ja

dic, aquesta pujada del 6% jo crec que sí que hi hauria d’haver

una reacció immediata de tots els partits polítics perquè com

més aviat millor, des del ministeri, es comencin a adoptar i es

comencin a estudiar les solucions i no demorem més aquesta

situació. I això és un poc el que estic reclamant.

I dir que efectivament, jo crec que tot el tema de la

intervenció és un tema complicat, és un tema delicat; si en

aquest moment, com a tarifa màxima, estam amb 50 euros, amb

el descompte aeri pagar 50 euros per anar a Menorca i tornar o

a Eivissa, o sigui 100 euros com a màxim, és car?, jo no dic

que no, però crec que abans era molt més car i que 100 euros

d’un trajecte aeri, anar i tornar, doncs almanco crec que és

assequible i assumible per a molts de ciutadans i que hem

avançat i que hem millorat. I també amb tota la demagògia que

s’ha fet amb les Illes Canàries, doncs realment hi ha moltes

rutes a les Illes Canàries però els preus tan barats no les veig,

perquè efectivament Gran Canària-Tenerife són 45 euros, però

Gran Canària-El Hierro són 79 euros, Tenerife-Fuerteventura

són 74 euros, Tenerife-Lanzarote 79 euros, La Palma-Lanzarote

90 euros, aquestes són les dades de juny del 2002. Per tant, jo

crec que quan parlam de les Illes Canàries ens hem de centrar,

perquè hi ha un trajecte molt més econòmic perquè té molt més

per cap, perquè parlam de dues illes grosses, que no és la

circumstància que tenim a les Illes Balears, que és Gran

Canària-Tenerife, però totes les altres connexions són per 74,

79 i fins a 90 euros els trajectes interilles canaris.

Per tant, la panacea no existeix, però jo crec que, i la meva

obligació i jo crec que des del primer dia ho vaig demostrar,

amb el que vàrem aconseguir, amb els continus, doncs parlar

d’aquest tema, plantejar coses noves i reivindicar i esper,
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doncs, que els tres anys que queden encara de legislatura

autonòmica poder aconseguir aquests avanços tan importants,

com seria el descompte aeri i resoldre d’una vegada per totes

les connexions de les illes menors amb la península durant

l’hivern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del

dia d’avui, només queda agrair la presència de la Sra.

Consellera.

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