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primer de tot demanaria si es produeix alguna substitució.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. Simó Gornés substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. Maria Binimelis substitueix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Binimelis, a qui substitueix?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Substituesc Andreu Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 5850/04, presentada pel

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a

transport marítim a Formentera.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la

Proposició no de llei RGE núm. 5850/04, presentada pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a transport

marítim a Formentera. Per a la seva defensa per part del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Ramon.

Sr. Miquel Ramon, té la paraula per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El tema de les

comunicacions entre illes i de les illes amb l’exterior és un tema

recurrent en aquest parlament, com no podia ser d’una altra

manera. És una conseqüència de la nostra realitat insular. Però

si totes les illes tenim problemes de desplaçament jo crec que

també és una evidència que ningú no discuteix que qui realment

ho té més complicat són els ciutadans de Formentera. Els

ciutadans de Formentera per traslladar-se a l’exterior quasi

únicament, quasi exclusivament l’única possibilitat que tenen

és la via marítima amb Eivissa i després, des d’Eivissa,

traslladar-se a altres indrets.

Per tant estam parlant d’un servei públic absolutament bàsic

per als ciutadans de Formentera. Les comunicacions de

Formentera amb l’illa d’Eivissa és un servei públic i bàsic que

així i tot, o sigui, legalment està reconegut així, però es du a

terme per part d’empreses privades sense obligacions de servei

públic i amb criteris, com és lògic en empreses privades, amb

criteris de rendibilitat econòmica que no són suficients per

atendre les necessitats. Així durant l’estiu hi ha embarcacions

a qualsevol hora que un en vulgui agafar i és un gran negoci la

comunicació entre Eivissa i Formentera, però quan acaba la

temporada turística les coses queden bastant pitjor.

També per al transport de passatgers la situació actual és de

quasi monopoli, amb únicament dues empreses, o un grup

d’empreses que té la immensa majoria dels trajectes i llavors

una altra empresa menor. I en el cas de les mercaderies és una

situació de monopoli total i absolut.

Aquesta situació, per raons de mercat, a més ha anat

canviant amb el temps. Fa uns anys hi havia més competència

i hi va haver el que es va conèixer com la guerra de les

navilieres, que va fer que hi hagués preus realment molt reduïts

per a les comunicacions entre Formentera i Eivissa, tan reduïts

que quasi només faltava que pagassin les empreses perquè la

gent viatjàs. Però seguint la màxima aquella hippy les empreses

varen decidir que era millor fer-se l’amor que no la guerra i es

fusionaren, ja dic, i arribaren a aquesta situació de quasi

monopoli. A partir d’aquest moment les condicions no han

millorat, sinó que han tendit a empitjorar quant a horaris i

també quant a preus. Avui en dia jo crec que els preus sense

descomptes, els preus d’un bitllet entre Formentera i Eivissa

segurament deuen ser dels més cars, si no els més cars que hi

hagi al món per a trajectes d’aquesta distància; són realment

molt cars. Els ciutadans de Formentera aconsegueixen pagar

unes quantitats no massa importants gràcies a la subvenció que

hi ha en el bitllet, i tots els ciutadans de les Illes Balears també

tenen uns descomptes, però uns descomptes que en aquests

casos jo crec que deixen un preu realment elevat. 

Per tant tenim la necessitat de regular freqüències, sobretot

horaris, que és la gran reivindicació, horaris de la primera barca

de Formentera a Eivissa i l’última barca d’Eivissa a

Formentera, és el gran problema, i també, si no s’aconsegueix

baixar el preu del bitllet, com a mínim augmentar els

descomptes per a tots els ciutadans de les Illes Balears. A la

nostra proposició demanam que s’iguali al que hi hagi vigent en

cada moment per al transport aeri; en el transport aeri sembla

ser que per a l’any que ve ja pujarem del 33% que teníem fins

ara i que per al final de legislatura es pot arribar al 50%; hauria

estat desitjable tenir el 50% des de l’1 de gener de l’any que ve,

i si es pogués tenir per a aquests trajectes amb Formentera

estaria molt bé, però en tot cas que aquests descomptes

s’igualassin.

Bé, llavors hi ha la qüestió de la declaració de l’obligació

de servei públic, un tema que legalment s’hauria pogut resoldre

fa temps, que segurament se’n va parlar, hi va haver

negociacions, sempre estan les diverses autoritats negociant

amb les empreses que fan aquests trajectes, però la necessitat

va quedar sobretot palesa ara fa un any, on la darrera barca

d’Eivissa a Formentera durant uns dos mesos va ser a les 6,30

de la tarda. A partir d’aquesta hora no hi havia cap possibilitat

de desplaçar-se a Formentera, amb la qual cosa evidentment

qualsevol ciutadà de Formentera que estigués fent unes gestions

a Eivissa o que tengués una connexió aèria que havia de passar

per Eivissa i llavors anar a Formentera, era realment

impossible. Va ser una situació bastant dramàtica aquesta que

visqueren a Formentera. 

Però és que ara mateix no hi ha cap ni una seguretat. Al

contrari, hi ha bastants sospites que pogués ser a partir d’1 de

novembre que hi tornàs haver exactament la mateixa situació.

La naviliera que feia el darrer trajecte i que tenia barca avariada

i la va retirar, idò es troba en una situació semblant; l’altra
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companyia naviliera no va ampliar horaris, no hi ha cap

seguretat, al contrari, des de Formentera es temen, i així han

sortit diversos escrits en els mitjans de comunicació d’Eivissa,

que a partir d’1 de novembre pugui passar exactament el

mateix.

Bé, davant aquesta situació jo crec que és obvi que s’ha de

fer la declaració d’obligacions de servei públic i exigir que es

facin uns horaris que donin resposta a les necessitats, que hi

hagi unes freqüències que evidentment no han de ser tantes com

a l’estiu, no és tan necessari, però que sobretot la primera i

l’última barca quedin cobertes. Això jo crec, supòs que hi pot

haver unanimitat aquí de tots els grups. De fet en el debat de la

comunitat presentàrem una resolució instant el Govern perquè

fes aquesta declaració que es va aprovar per unanimitat, però

no només això; el ple del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera del mes de..., ho tenc aquí, del mes d’abril

d’enguany també va instar per unanimitat el Govern de les Illes

Balears a fer aquesta declaració, i no tenim constància que

s’estigui treballant en la matèria, que s’hagi començat, i creim

que és urgent. Esperem que no s’arribi massa tard però, ja dic,

els problemes vénen quan s’acaba la temporada d’estiu,

sobretot a partir de l’1 de novembre.

I després tenim un altre punt que he de dir que hem estat

més modests que a la moció que es va aprovar per unanimitat

en el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, que allí es

demanava també la declaració d’obligació de servei públic per

a trajectes entre Formentera i la península, per a trajectes

directes sense passar per Eivissa. Bé, això és una qüestió que

seria interessant sobretot pel tema de mercaderies que

poguessin rebre a Formentera directament de la península;

també de passatges segurament no seria molt important, però en

alguns casos, evidentment, els aniria molt bé a la gent de

Formentera, però comprenem que és una cosa complicada.

Habitualment no hi ha trajectes directes, s’ha fet alguna

experiència que no ha durat en el temps -aquest estiu sí hi ha

hagut comunicacions-, i el que demanam nosaltres al Govern de

les Illes Balears és que estudiï la viabilitat que en aquestes

connexions directes de Formentera amb la península també es

poguessin establir les obligacions de servei públic. Estudiar-ne

la viabilitat. Nosaltres no ens atrevim a dir que això s’hagi de

declarar perquè podria donar-se el cas que, aquesta declaració,

no hi hagués cap empresa que la cobrís. En tot cas que el

Govern de les Illes Balears estudiï la viabilitat d’aquesta o

altres mesures que poguessin permetre que a Formentera

poguessin rebre mercaderies directament de la península i

també que hi pogués haver la possibilitat que el passatge

pogués anar a la península sense necessitat de passar sempre

per l’illa d’Eivissa.

Bé, aquestes són les qüestions que plantejam en aquesta

proposició no de llei, donat que, ja dic, tot són coses que en

altres àmbits han tengut unanimitat. Esper que també que

tenguin aquí la unanimitat de tots els grups parlamentaris i,

sobretot, que d’una vegada quedi resolt i quedin assegurades

aquestes freqüències, aquests horaris, i a uns preus una mica

més reduït per a les comunicacions entre les illes d’Eivissa i

Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Per fixar posició, per part del Grup

Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel

Nadal, també per un temps de 10 minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, Sra. Presidenta. Jo pensava que hi havia una esmena

presentada, o no? In voce. 

Idò moltes gràcies, Sra. Presidenta. Unió Mallorquina

votarà a favor dels punts número 1 i número 2 d’aquesta

proposició no de llei presentada pel Grup d’Esquerra Unida i

Els Verds i s’abstendrà al punt número 3 de la proposició.

Des d’Unió Mallorquina consideram que els ciutadans

d’aquestes illes perceben amb raó que un dels principals

problemes que tenim pel fet de ser unes illes, pel fet d’estar

aïllats, és el problema no només de les comunicacions amb la

península, sinó de les comunicacions entre les illes, en coses

tan necessàries com pugui ser anar al metge o desplaçar-se per

qüestions educatives o per qüestions lúdiques, com pugui ser

anar a jugar un partit de futbol o anar a practicar esport. En el

cas de Formentera aquest problema, aquest greuge es veu

incrementat pel fet que les comunicacions de Formentera

només són amb l’illa d’Eivissa. Nosaltres per això, des d’Unió

Mallorquina, ja anunciam que votarem a favor d’aquests punts

número 1 i número 2 de la proposició no de llei, si bé voldríem

manifestar i que quedàs constància dins aquesta comissió que

no estam convençuts que la millora manera de solucionar els

problemes de transport entre les illes sigui amb la declaració de

servei públic. Ens trobam moltes vegades que la intervenció per

part de l’Administració en determinats aspectes de la vida, que

es fa inicialment per intentar aconseguir un objectiu, un

objectiu lloable d’aconseguir assegurar un nombre de

freqüències i d’aconseguir abaratir uns preus, que normalment

té l’efecte contrari i que després produeix, si no l’efecte que el

preu s’incrementi, els ciutadans no perceben que els preus

baixin.

Jo crec que en aquest tema tenim exemples molt clars, com

la declaració de serveis públics que hi ha a determinats vols

aeris entre les illes i els efectes que això està produint; o

l’increment per part del descompte aeri en els trajectes fins a la

península, que cada vegada que s’incrementa aquest descompte

no arriba als ciutadans. El que perceben els ciutadans és que el

preu dels bitllets cada vegada s’incrementen més i que per

molts d’esforços que fa l’Administració aquest descompte no

acaba arribant als ciutadans.

Des d’Unió Mallorquina ja hem proposat altres fórmules

que pensam que poden suposar una alternativa amb el transport

aeri per aconseguir aquest objectiu, però no ens oposarem a

qualsevol tipus de mesura, i pensam que aquesta ho és, que són

ben intencionades en intentar aconseguir l’objectiu de garantir

una sèrie de freqüències i de garantir uns preus mínims per a

aquest trasllat, per a aquesta comunicació entre les nostres illes.

Per això Unió Mallorquina, com dic, votarem a favor del punt

número 1 i del punt número 2 de la proposició no de llei.
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Quant al punt número 3, des d’Unió Mallorquina no veim

clar que si ja existeixen problemes tant en freqüències com en

preus de les connexions marítimes entre Formentera i Eivissa,

estudiar la viabilitat d’altre tipus d’alternatives, bé, pot suposar

per ventura fer retxes dins la mar, i per aquest motiu nosaltres

creim que fins que no s’hagi estudiat la viabilitat d’aquest tipus

de línies pensam que no s’ha de plantejar cap tipus de

declaració per part del Govern de l’Estat d’obligacions de

servei públic en aquestes línies. Per aquest motiu nosaltres en

aquest tercer punt votaríem o ens abstendríem. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria

Antònia Vadell per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

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

PSM votarà a favor dels tres punts d’aquesta proposició no de

llei, tot i que voldríem fer una sèrie de consideracions. No

repetiré les dificultats que tenen els ciutadans i les ciutadanes

de Formentera per a la seva mobilitat, perquè ja ho ha expressat

el ponent, el diputat que ha presentat la proposició no de llei.

És vera que entre l’hivern i l’estiu hi ha un desequilibri per als

ciutadans, que no poden anar amb uns horaris còmodes i

freqüents entre les illes d’Eivissa i Formentera, i a l’estiu hi ha,

no vull dir un excés d’oferta, però quasi quasi podríem dir que

sí.

A mi m’agradaria comentar en el primer punt que és vera

que és molt necessari que s’asseguri sobretot un trajecte de

sortida de Formentera molt d’hora, molt prest, a les 6,30 del

matí, i un trajecte de tornada des d’Eivissa que sigui

aproximadament devers les 10 del vespre o les 10,30 del

vespre. Ho dic perquè molts de ciutadans de l’illa de

Formentera es troben amb el problema que si han d’anar a

passar un dia a Palma o a Barcelona moltes vegades han de fer

nit a Eivissa perquè ja no tenen, sobretot a l’hivern, no tenen

possibilitats de tornar a ca seva el mateix dia per manca de

temps. No sé si han de quedar explícits en aquesta proposició

no de llei aquests horaris però crec que està dins la idea de tots

que han de ser unes hores concretes les que s’han d’assegurar.

Sabem que el diputat de Formentera ja ha fet negociacions amb

les navilieres perquè això no passi, però si des del Parlament es

podia donar força a aquesta petició perquè mantenguessin

aquests horaris seria una gran cosa i un gran benefici per als

ciutadans de les Illes Balears.

Quant a altres freqüències, el més convenient no sé si serien

quatre o cinc, depèn, però que hi hagi un mínim de freqüències

assegurades perquè els ciutadans no hagin d’estar aïllats i

puguin fer les seves gestions i feines amb la màxima comoditat

possible.

En el segon punt demana que s’asseguri a tots els ciutadans

de les Illes Balears el mateix descompte que s’apliqui en cada

moment a les tarifes de transport. Jo supòs que el Sr. Ramon,

que ha fet la proposició no de llei, es refereix a tots els

ciutadans de les Illes Balears, inclosos els de Formentera, però

jo voldria esmentar aquí i voldria recordar que els de

Formentera tenen un doble descompte; per tant també hauria de

quedar ben explícit que si en els vols aconseguir arribar al 50%

de descompte, no fos cosa que als formenterencs també se’ls

aplicàs només el 50% quan ara ja tenen un 62. Per tant hi

hauria d’haver una distinció entre els formenterencs, els

ciutadans de Formentera i els altres, perquè no fos cosa que si

aprovam això i es du a terme resulti que llavors els ciutadans de

Formentera hi perdin. Per tant no sé..., jo no he presentat cap

esmena perquè..., no l’he presentada per escrit, però ho deixaria

a la consideració de les senyores i dels senyors diputats per si

han de fer alguna mica de recés per consensuar aquest tema o

perquè quedi més explicitat.

I en el punt número 3 a nosaltres ens espanta una mica el

tema que hi hagi connexions marítimes directes amb

Formentera des de la península. No és que no trobem que no hi

hagin de ser, però el que ens espanta és que si hi ha aquestes

connexions s’han de fer amb uns vaixells especials molt més

grans que els que actualment viatgen; ara hi ha el vaixell Nixe

que ja és molt gran per al port de Formentera, i no fos cosa que

el fet que hi hagi connexions marítimes directes amb la

península hipotequi l’equilibri territorial de Formentera. No

obstant això nosaltres no ens negam a estudiar-ne la viabilitat.

Per tant jo crec que els estudis són els que ho han de dir, els

que han de donar la possibilitat o no que hi hagi aquestes

connexions marítimes, i és per això que votarem a favor dels

tres punts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan Boned per un

temps de 10 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que a cap dels diputats i

les diputades que som avui aquí no se’ns escapa quina és la

problemàtica que es pateix al voltant dels desplaçaments dins

el nostre territori pel simple fet insular. A totes les illes en

general tenim clar que tenim dependència de dos sistemes de

transport: aeri i marítim, però quan anam a l’illa de Formentera,

especialment, allí el problema s’agreuja encara més perquè allí

no en tenen dos; en una primera instància tal sols en tenen un

com a possibilitat de sortir i entrar de la seva illa, i és el

transport marítim. Això evidentment fa que la seva capacitat de

mobilitat d’aquests residents de Formentera sigui molt més

baixa que la que tenen ja de per si retallada la resta de residents

de les Illes Balears. 

Podríem fer referència a una situació que ve marcant totes

i cada una de les qüestions que giren entorn del fet insular, que

és la diferent situació que hem d’afrontar en temporada

d’hivern i en temporada d’estiu. En aquest cas també és

diferent la proposta i les alternatives que tenen els residents a

Formentera en temporada d’hivern i d’estiu, si bé en qualsevol

cas és cert que durant al llarg del dia les necessitats d’alguna

manera estan ben cobertes, i el problema és sempre el mateix:
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el problema és la primera sortida de Formentera i al final la

darrera sortida d’Eivissa cap a Formentera. 

S’han produït peticions de diferents organismes, tant

d’Eivissa, com a nivell insular, com a nivell de Formentera,

l’ajuntament, i algunes propostes que s’han tramitat també a

altres organismes, i s’ha parlat ja d’unes necessitats d’horaris

concrets; estam parlant de la primera barca de sortida de

Formentera al voltant de les 6,30 o les 6,45, i la tornada des

d’Eivissa cap a Formentera al voltant de les 10 de la nit. Però

resulta que la realitat és una altra; la realitat és que a dia d’avui

hi ha dues empreses, dic dues perquè en realitat són tres, però

dues d’elles són un pull que es considera en aquest cas com una

sola empresa, i una d’elles, Mediterránea Pitiusa, fa a dia

d’avui quatre viatges en cada sentit diaris entre les 9,30 i les

19,30 de la tarda, i l’altra, que és la més, econòmicament i

quant a materials, més potent, fa deu trajectes diaris en cada

sentit entre les 7,30 i les 8 de la tarda. 

La realitat és, com ha dit bé el portaveu d’Esquerra Unida

i Els Verds, que altres temporades hem pogut observar com,

arribat el mes de novembre, aquesta darrera connexió entre

Eivissa i Formentera a les 8 de la tarda, també en ocasions per

sorpresa i d’un dia per l’altre, a vegades supòs que per avaries

de les embarcacions que han de fer aquest trajecte i a vegades

simplement per reajustaments horaris, resulta que en lloc de ser

a les 8 de la tarda ha passat a ser a les 18,30. Això va passar

l’hivern passat i varen estar els residents de Formentera tot un

hivern que la darrera connexió que tenien d’Eivissa per tornar

a ca seva era a les 6,30 de la tarda.

És cert que s’han fet gestions i és cert també que el diputat

de Formentera ha estat fent reunions amb les empreses

responsables d’aquest transport, i supòs que també les haurà fet

amb el Govern balear, com a responsable que és també

d’aquestes línies, però la veritat és que a dia d’avui no hem

tengut resultats positius en aquestes gestions. També va ser el

mateix conseller -i dic conseller perquè també forma part del

consell insular-, conseller i diputat de Formentera, que va fer

propostes quant a la necessitat de la millora d’aquest tipus

d’aquestes freqüències i, al mateix temps, va avançar també la

necessitat d’aquesta connexió entre Formentera i la península

que ja hi ha hagut aquest estiu i, segons pareix, el compromís

després d’aquestes reunions que ha tingut el diputat de

Formentera, és que es mantindrà una connexió setmanal en la

línia aquesta Formentera-península.

Però vista aquesta situació, que és clara i que crec que és

greu, també creim que s’imposa una solució urgent. La solució

urgent no poden ser ja més protestes, que siguin protestes

buides de contingut, protestes que facin anuncis que llavors al

final no acaben complint-se, i que han de començar a ser

propostes en positius i propostes que es puguin dur endavant,

i ho dic perquè entre altres coses no fa gaire, a finals de l’any

2003, va ser el mateix alcalde de Formentera que considerava

de fet lamentables els horaris que hi havia de les barques entre

Eivissa i Formentera, i es queixava dels horaris d’hivern i

assegurava que, com he dit, el diputat i conseller de Formentera

hi trobaria una solució. La veritat és que suposam que sí hi ha

hagut aquestes gestions però no en tenim, com he dit abans,

resultat encara.

I posats a apuntar solucions, perquè la veritat és que no ens

correspon a nosaltres executar o dur endavant aquestes

solucions, però sí podem apuntar algunes propostes, i voldríem

recordar, entre d’altres, perquè no és un problema nou, no ha

sorgit ara, no és d’aquest hivern ni d’aquest estiu, és un

problema que vénen patint els residents de Formentera ja fa

bastants d’anys i ja s’havien fet altres anys gestions per intentar

solucionar aquesta situació, i coneixent les dificultats que es

poden produir per arribar a posar d’acord els interessos dels

residents, de les institucions i de les empreses que realitzen

aquests trajectes, jo només vull recordar que va ser crec que

devers gener del 2003 que es va arribar a un principi d’acord

entre les empreses, el Govern i, en aquest cas, l’Autoritat

Portuària perquè hi tenia una implicació directa, perquè la

solució a vegades passa per acords entre diferents institucions.

I ho dic perquè les mateixes empreses en el seu moment

apuntaren que si es produïa un reajustament o una modificació

en les taxes que cobrava l’Autoritat Portuària a les empreses

que feien aquest trajecte, segurament es podria arribar a una

proposta perquè aquests trajectes a primera hora i a darrera

hora que, com les empreses diuen, són clarament deficitaris,

poguessin tenir alguna compensació que els ajudàs a portar

d’alguna manera aqueixes pèrdues en aquests viatges, encara

que llavors durant bona part de l’any les poden fàcilment

compensar amb la resta de trajectes que es fan en altres horaris.

Però apuntam també més solucions, i qui hagi tengut

l’oportunitat de mirar el Pla de transports autonòmic presentat

per la conselleria recentment, podríem interpretar i entendre

que allí s’hi podria amagar o hi podríem trobar la solució a la

problemàtica dels residents a l’illa de Formentera. I si llegim

textualment de la proposta que es fa en el Pla de transport diu

aquest pla: “que la tornada a Formentera per a molts de

desplaçaments habituals es produeix a hores molt tardanes i

també que la sortida des de l’illa, si es volen agafar

determinades connexions, hagi de produir-se a hores molt

primerenques i com a proposta de futur apunta la possibilitat de

què hi hagués un trasllat de Formentera a Eivissa a les 7 del

matí, que encara no compliria les expectatives de les necessitats

que diuen tenir els residents de Formentera. I una darrera

d’Eivissa a Formentera a les 22.30". 

Però com dic, a les 7 de vegades no serveix perquè els

residents puguin arribar a les connexions que han d’agafar a

primera hora, sobretot de transport aeri. Fan una proposta

alternativa i diu que s’estudiarà un sistema de taxis marítims a

la demanda, que estarien disponibles entre les 6 i les 8 del matí

i entre les 9 i les 11 de la nit. Al mateix temps diu també que

s’haurà de solAlicitar amb certa antelació i que les tarifes seran

més elevades que les estàndard, però que estaran

subvencionades pel Govern. Si això és així, potser a través

d’aquest propi Pla de transport que ja contempla aqueixes

necessitats, altres solucions són les que es podrien apuntar i es

podria arribar a acords de subvenció d’algun tipus, no entraré

a detallar ara quins poden ser, però amb les empreses que

realitzen aquest transport perquè puguin ser elles les que facin

aquest trasllat, fins i tot algunes empreses han apuntat la

possibilitat de, si tenen ajut de l’administració, comprar unes

embarcacions d’una grandària més reduïda per fer aquestes

línies més específiques. Però clar, això passa per un indubtable

suport de l’administració en aquest punt.
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Per tant, tot aquest tema no és un problema és de preus, ja

ho ha apuntat la portaveu del PSM-Entesa Nacionalista, els

residents a Formentera a dia d’avui tenen 2 descomptes. Per

tant, no és precisament el preu que els costa no hi puguin fer-hi

front. El seu problema és de freqüències, el problema és a unes

hores molt concretes, tan a l’estiu com a l’hivern, com deia

abans. I com que a més ja he pogut observar altres anys, és un

problema que exposen i que exigeixin resposta l’Ajuntament de

Formentera, independentment del color polític del govern que

s’hi trobi en aquell moment, tots reclamen el mateix i jo crec

que a la vista d’això hauríem d’intentar que una proposta com

la que es presenta avui en aquesta comissió, seria desitjable i

raonable que com a desig i com a prova de bona voluntat de

tots els partits que realment la tenim per solucionar els

problemes dels residents de Formentera, pogués sortir aqueixa

proposta en l’aprovació de tots els grups parlamentaris.

I per acabar només fer un recordatori que també afecta, no

tan als residents de Formentera, però sí el trasllat entre Eivissa

i Formentera. Recordar que, crec que va ser en el mes de maig,

en aquest mateix Parlament es va aprovar una proposta que feia

el Grup Socialista que parlava de bonificar, o de fer arribar els

descomptes que tenen els residents a Formentera, precisament,

a altres grups com eren grups de treballadors residents a Eivissa

que els costava el fet d’haver d’anar a fer feina cada dia a una

illa diferent un preu diferent del que gaudeixen els residents.

Ho record perquè ja és des del mes de maig i crec que a dia

d’avui encara no hem sabut res d’aquesta proposta que el

Parlament va votar a favor i per tant, suposam que el Govern

balear es va comprometre a fer efectiva en el termini que li

correspon.

Res més, simplement dir que donarem suport des del Grup

Socialista a la proposició i a tots i cada un dels tres punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Joan Font per un temps de 10

minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot voldria sortir al pas

en nom del diputat per Formentera del Grup Parlamentari

Popular a una sèrie de raons que es donen aquí a l’exposició de

motius que consideram inexactes. Són referents al tercer

paràgraf quan parla de l’avaria que es va produir fa poc i que

arran de la qual es va haver de suspendre el vaixell més tard de

les 6,30. En aquest sentit dir que el nostre diputat per

Formentera, Josep Miquel Mayans, sí que va fer les gestions

oportunes perquè l’altra naviliera de les dues que operen cobrís

el forat i fes el viatge que hi ha després de les 6,30 d’Eivissa a

Formentera. També que públicament va donar les gràcies a

aquesta naviliera per cobrir aquest forat que havia deixat l’altra

i que no és una notícia que el nostre diputat per Formentera sí

que ha fet moltíssimes gestions, nombroses gestions per

intentar consensuar d’alguna manera els diferents sectors

socials i institucionals de Formentera i fer arribar al Govern

una llista, una relació d’aquells horaris que d’alguna manera

puguin afavorir el transport marítim entre Formentera i Eivissa.

Concretament aquí jo tenc una carta que va adreçar el Sr.

Mayans a una naviliera allà on precisament li anunciava, que en

efecte, havia aconseguit arreplegar una sèrie de veus, una sèrie

de colAlectius professionals i socials de Formentera per fer

arribar de qualque manera aquesta relació d’horaris en el

Govern i així de qualque manera incloure-lo en el Pla director

sectorial de transports de les Illes Balears que ha presentat la

consellera. Per tant, de qualque manera aquesta relació

consensuada d’horaris sí que d’alguna manera s’ha recollit en

el Pla director sectorial de transports.

També voldria recordar que, a proposta també del diputat

de Formentera el Sr. Mayans, el Consell d’Eivissa i Formentera

va aprovar una resolució mitjançant la qual s’instava a la urgent

necessitat d’estudiar i implantar un enllaç directe des de

Formentera fins a la península i viceversa durant tot l’any, no

només en l’època estival i de manera periòdica i fiable. Aquí

tenc el certificat d’aquesta proposta que va tenir lloc dia 23 de

gener de l’any 2004 allà on la comissió se donava per

assabentada, feia seva la seva proposta i acordava dirigir-se a

les empreses i entitats adients per complimentar la proposta.

La tercera gestió que s’ha fet, en aquest cas per part del

Partit Popular, ha estat en el consell insular a través d’una

moció, una moció que el Grup Parlamentari Popular assumeix

completament i creim que de qualque manera del dos acords als

quals s’arribava, del primer i del segon, el primer tenia a veure

amb la declaració de servei públic de qualque manera i amb el

trajecte Eivissa-Formentera i el segon, del trajecte Formentera

a la península nosaltres consideram que en part el primer, o en

bona mesura, sí que ha quedat assumit en el Pla director

sectorial, en el tom número 4, com vostès saben i en el qual,

evidentment, es fa referència en el trajecte entre Formentera i

Eivissa. En el cas del segon punt de qualque manera és el que

es contempla en aquest cas en aquesta proposició no de llei i hi

donarem suport.

Per tant, queda clar que en aquest cas tan el diputat de

Formentera com el Partit Popular d’Eivissa sí que han fet la

seva feina i han fet arribar a les institucions diferents mocions,

s’ha arribat a una sèrie d’acords, s’han fet horaris consensuats

que després s’han passat a la consellera, a fi que els incorporés

en el Pla director sectorial de transports. I en aquest sentit s’ha

fet el que s’ha pogut, és a dir, s’han fet una sèrie de gestions i

això me pens que és innegable.

Per altra banda recordar que el Pla director sectorial està a

exposició pública i que ara és hora de fer alAlegacions.

Efectivament el Sr. Boned ens parlava de què això era una bona

eina, era un bon instrument per incorporar -hi alAlegacions. Jo

convit a tots els grups parlamentaris que facin alAlegacions a

aquest Pla director sectorial i que ara és l’hora perquè està a

exposició pública. De fet, a la seva pàgina 166 tenim que per al

trajecte Formentera-Eivissa se reconeix la mancança que hi ha

actualment, es diu per exemple: “tanmateix no té serveis a

darrera hora del dia, la darrera connexió Eivissa-Formentera a

l’hivern és a les 8 i a l’estiu a les 8,30" i continua a la pàgina

167 on se marca una sèrie d’objectius de qualitat. Primer de tot

ens parla de 7 freqüències diàries en cada sentit, com a mínim

en dia feiner. Segon, ens parla de les franges horàries en cada

sentit com a mínim i també es parla de què en el futur es pot

solucionar de qualque manera el problema existent a través de
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dos mecanismes, un a partir del règim d’una línia regular, o bé

alternativament en el cas del sistema de taxis marítims. A la

pàgina 168 del Pla director sectorial de carreteres ens parla de

la declaració d’obligació de servei públic i en efecte, es diu de

manera explícita que competeix en igualtat de condicions amb

el transport aeri, es refereix al transport marítim. Per tant, de

qualque manera sí que queda contestat el segon punt d’aquesta

proposició no de llei. 

Continua: “s’arriba a la conclusió que els desplaçaments

entre illes per via marítima també haurien de ser objecte de

protecció, regulació i ordenació per part del Govern de l’Estat,

de forma equivalent al que la declaració d’obligació de servei

públics ha representant per al transport aeri”. A la seva pàgina

169 ens diu: “en aquesta mateixa línia s’ha de reclamar al

Govern de l’Estat que s’adoptin les mesures encaminades que

els desplaçaments per via marítima dels residents de les Illes

Balears sigui més assequible econòmicament i que els

percentatges de subvenció de les tarifes per a residents del

transport marítim s’igualin en els percentatges de subvenció del

transport aeri. 

En aquest sentit s’ha de fer referència a dues propostes del

ple del Parlament de les Illes Balears...”, jo també els ho

voldria recordar perquè certs aspectes d’aquesta proposició no

de llei sí que ja s’han votat i a més a més per unanimitat en

aquest Parlament. Me referesc concretament a la proposició no

de llei RGE núm. 444/04, votada dia 20 d’abril de l’any 2004,

allà on s’establia que el Parlament de les Illes Balears acordava

solAlicitar al Govern de l’Estat que en aplicació que preveu

l’article 5 de la Llei 30/98 de Règim Especial de les Illes

Balears es procedeixi a revisar el percentatge de subvenció de

les tarifes de transport aeri i marítim dels residents de les Illes

Balears i s’estableixin el 50%, tan en trajectes interinsulars com

entre les illes i la península. És evident que aquí s’hauria de

tenir en compte allò que molt bé ha dit la portaveu del PSM-

Esquerra Nacionalista en referència a l’acord número 2. A més

a més voldria esmentar també una segona proposició no de llei

que va ser a proposta d’Unió Mallorquina referent a

l’abaratiment del transport aeri i marítim de dia 18 de maig de

l’any 2004, allà on s’instava el Parlament de les Illes Balears a

demanar al Govern de l’Estat que es realitzin els tràmits

pertinents, fins i tot davant la Unió Europea, per tal que els

trajectes aeris i marítims que uneixen les Illes Balears entre

elles i aquestes amb la península o en qualsevol altre punt de

l’Estat espanyol quedin exempts de tributació.

Tenint en compte tot això, és a dir, amb un pla director

sectorial del transport de les Illes Balears que d’alguna manera

contempla bona part del que aquí es proposa en aquesta

proposició no de llei, tenint en compte les gestions que ha fet

el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, aprovar la moció i

l’acord amb el qual s’ha arribat a un consens entre allò que són

els diferents colAlectius i associacions de Formentera i

navilieres a fi d’abaratir i augmentar les freqüències. Tenint en

compte les gestions que ha fet el diputat de Formentera, tenint

en compte que tenim un Pla director sectorial que està esperant

alAlegacions perquè ara està a exposició pública, tenint en

compte les proposicions no de llei que s’han presentant i tenint

en compte que la figura de declaració d’obligació de servei

públic per a trajectes marítims entre Eivissa i Formentera

encara, almanco a nosaltres, no queda molt clara si realment

aquesta figura existeix o s’hi pot arribar. Hem presentat aquesta

moció, una moció in voce i que he duit per escrit per facilitar la

feina als diferents grups...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una esmena voldrà dir Sr. Font?

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí una esmena, què he dit? Una esmena in voce que he

presentat als altres grups i que diu: “el Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a què en el marc del

Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears estudiï

la viabilitat d’establir l’obligació del servei públic en les línies

marítimes entre Eivissa i Formentera”.

És a dir, nosaltres en el primer punt demanaríem a veure si

tots els grups accepten aquesta esmena, en cas de no acceptar-la

nosaltres votaríem en contra, anunciant ja aquí que el Grup

Parlamentari Popular sí que presentarà una proposta en el

mateix sentit, una vegada sapiguem segur a veure si és possible

l’obligació de servei públic de les línies marítimes entre

Formentera i Eivissa, cosa que no tenim clara ara, fins i tot

tenim informes contradictoris.

Votarem que sí al segon punt i votarem que sí al tercer punt.

Per tant, bé en el segon punt també es poden tenir en compte

les consideracions que ha fet la representant del PSM. I bé,

només esperant que aquesta esmena compti amb el suport de

tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Aquí hi ha dues esmenes in voce, si volen

podem fer un recés per comentar les dues propostes que hi ha

aquí, si tots hi vénen d’acord. Sí? 

(Remor de veus)

Però com que la Sra. Vadell ha comentat un punt que també

vostè ha dit que trobava bé. Per tant, jo demanaria aquí si volen

fer un recés per comentar-ho? O si s’accepta per tots els grups

les esmenes que s’han posat damunt la taula.

Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sra. Presidenta, jo crec que em correspon a mi com a

proponent dir si accept o no i a mi m’agradaria, si vostè m’ho

permet, fer una intervenció contestant, intentaré ser molt breu

a tots els grups i contestant també el tema de l’esmena in voce

i que jo entenc que només n’hi ha una.

Començar per agrair a tots els grups que han dit que

votarien afirmativament, encara que només sigui de manera

parcial. Després algunes confusions del segon punt, si els

ciutadans de Formentera ja tenen uns descomptes superiors.

Clar aquí diu assegurar per a tots els ciutadans de les Illes
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Balears i què passa en aquests moments? Avui en dia, ara

mateix el descompte per a tots els ciutadans que no siguin de

Formentera és el mateix que pels avions, a partir de l’1 de

gener, sembla ser, que per als avions hi haurà un descompte

superior. Hauria pogut posar tranquilAlament el 50% que allò

que diu la moció que es va aprovar en el Consell Insular

d’Eivissa i Formentera, com que quan es redactava això

semblava ser que en el 50% s’hi arribava per passes, jo crec

que és assegurar per a tots els ciutadans, per als que ara no ho

tenen, assegurar el mateix descompte. Possiblement podria

estar redactat d’una manera més explícita, però evidentment els

de Formentera tenen uns descomptes considerables jo crec que

per als altres ciutadans desplaçar-se a Formentera és massa car

i haurien de tenir els mateixos descomptes, com a mínim els

que té en els viatges amb avió. Si amb això no ha quedat prou

clar, però vaja jo crec que no es feia una esmena explícita.

També el tema de les connexions amb la península, jo

simplement posava aquí estudiar la possibilitat perquè hi ha

problemes, com ha dit la portaveu del PSM, pot haver-hi

problemes que segons quin tipus de connexions sigui un

problema territorial, però és que això ja es produeix a l’estiu,

ara mateix. O sigui que hi ha vaixells diaris que porten una

quantitat de cotxes i com que això és un negoci ara es porten,

el problema és mantenir aquesta o un altra tipus de connexions,

en el passat hi va haver un altre tipus de connexions directes

amb la península i seria bo assegurar que, sinó diari, almanco

setmanalment hi hagués aquesta connexió de Formentera amb

la península. I així el punt 3 només diu: “estudiar la viabilitat”.

Ja dic, molt més modesta que la moció que es va aprovar en el

consell insular que deia: “establir també l’obligació”. No

estudiar la possibilitat de veure si es pot assegurar que, ja dic,

tan o més important per als passatgers o mercaderies que hi

hagi connexions directes amb la península.

Bé el punt important, crec jo, el punt número 1. Jo no puc

acceptar aquesta esmena i intentaré explicar per què no. Clar

ara hi ha un Pla director sectorial que està aprovat inicialment,

que està a exposició pública i que després s’aprovarà i dirà no

sé què, però amb quins mecanismes s’assegurarà perquè un Pla

director marca una sèrie d’objectius, però quins mecanismes?

No hi ha mecanismes, mecanisme és aquesta declaració

d’obligació de servei públic que es pot aplicar ara ja i el mes

d’abril ho exigia per unanimitat el Consell d’Eivissa i

Formentera davant una moció del Grup Popular precisament,

ho exigia en aquell moment, no entenc aquest canvi d’actitud,

com no fos pensament malament, que era per contrarestar altres

iniciatives que es duen en el Parlament en aquell moment.

I bé, el tema de gestions. Miri, estic absolutament

convençut que l’actual diputat per Formentera ha fet múltiples

gestions, n’estic absolutament convençut, moltes d’elles són

públiques, l’anterior diputat també i l’anterior també. El cert és

que les navilieres quan no volen no surten i si no hi ha negoci

no surten, se n’espenya una o diuen que s’ha espenyat una

barca que és la que feia el darrer trajecte i aquest trajecte

s’elimina com es va eliminar l’any passat i per cert, no es va

cobrir per l’altra naviliera, el darrer trajecte en el mateix horari

que era (...) a les 8, el de les 8 no es va tornar a fer mentre

aquella barca no va estar arreglada i aquella naviliera no el va

fer. Gestions moltes, solucions cap. Davant d’aquesta solució

els seus propis companys, el seu propi diputat i membre del

consell insular va presentar aquesta moció i vàrem votar en el

consell el mes d’abril d’enguany. Jo no veig ara per què diuen

que votaran en contra i ara rebaixen el plantejament. 

Vostès exigien això, els que estan aquí no, però el que sol

estar-hi, el seu diputat per Formentera, per què ara no els va

bé? Perquè clar, en el futur ho estudiarem i el Pla director dirà

no sé què, que estudia la possibilitat de..., però al final si no

s’estableix obligació les navilieres quan no hi hagi negoci prou

important no surten, així de senzill, així de dramàtic.  A les

6,30 la darrera connexió dos mesos l’any passat, molts es temen

que 6,30 o 7 a partir d’1 de novembre. I fan gestions i se’n

parla, fa anys que se’n parla i això no es soluciona. La solució,

vostès també ho veien així, ara han canviat d’opinió, però la

solució és declarar aquesta obligació, o sigui que estiguin

obligades a fer això. A més altres navilieres o taxis marítims o

no sé què.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, entenc que votarem per separat els tres

punts?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si em permet Sr. Font, entenc que no accepta l’esmena in

voce del Partit Popular. Per tant, jo també li deman si es votarà

punt per punt? Molt bé.

Idò passam a la votació d’aquesta proposició no de llei

RGE núm. 5850/04.

Vots a favor del punt nombre 1?

Són 6 a favor.

Vots en contra?

9.

Cap abstenció.

Vots a favor del punt nombre 2?

Unanimitat.

Vots a favor del punt nombre 3?

Són 14.

Abstencions?

1 abstenció i cap vot en contra.

Per tant, queden aprovats els punts 2 i 3 i el punt 1 queda

rebutjat.
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Com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la

sessió. Bona nit.
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