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passam al debat núm. 10, de globalitat, resta d’esmenes del

debat de globalitat Medi Ambient. En primer lloc, passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les seccions

incloses en el present debat, per la qual cosa té la paraula la

diputada Sra. Margalida Rosselló.

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hem presentat 11 esmenes parcials

que pretenen poder millorar alguns aspectes pressupostaris

d’aquesta secció, concretament hem presentat esmenes al

programa 441A i dues esmenes d’afectació en les quals

plantejam dedicar més pressupost a complir els programes de

gestió de la demanda d’aigua. La gestió de la demanda d’aigua

no significa més que l’intent de, enlloc de només fer més oferta

i per tant més infraestructures, evitar i prevenir que s’hagin de

dur a terme aquestes infraestructures, la qual cosa suposa més

cost econòmic i també moltes vegades més cost a nivell

mediambiental i ecològic, per això tot allò que va en la línia

d’estalvi, de prevenir fugides, de dur programes de

conscienciació, de tot el que és instalAlació de determinats

aparells que facin, com deim, efectiva i que ja es consumeixi

menys aigua en tots els àmbits del que suposa la distribució

d’aigua.

Hem vist que s’han anat eliminant pressuposts per fer gestió

de la demanda i creim que s’hi hauria de dedicar la meitat del

pressupost a la concepció d’una bona gestió de l’aigua a

aquests aspectes que nosaltres plantejam.

En la mateixa línia, amb l’esmena 7637, plantejam dedicar,

com a mínim, un 20% de pressuposts dels consorcis que ha

augment 1 milió d’euros respecte de l’any 2003, consorcis

d’aigua per dur endavant bàsicament obres amb els

ajuntaments, dedicar-ho a programes de la gestió de la

demanda que, com dic, puguin evitar aquestes despeses

econòmiques tan elevades, es tracta d’evitar pèrdues,

d’instalAlació de comptadors, etc.

Per altra part, també dir que hem presentat una esmena al

programa 512 que és una esmena de substitució per tal de

dedicar més pressupost al que és la conservació de torrents en

lloc de fer actuacions d’obra. Nosaltres creim que és millor

conservar aquests indrets com a corredors biològics, com a

elements que configuren també la biodiversitat de les nostres

illes, que és evident que tot allò que suposi un obstacle perillós

s’ha d’eliminar, però sobretot que s’ha d’anar en la línia més de

protecció i, per tant, d’integració dins el paisatge de protecció

que fer tantes infraestructures noves o obres que moltes

vegades són les que provoquen grans avingudes d’aigua i

poden suposar després una problemàtica major.

També hem presentat una esmena, la 7630, al programa

514A, és una esmena d’afectació de la mateixa secció i és molt

clara, perquè creim que s’haurien de dedicar i concretar en

1.500.000 euros a l’ordenació dels fondeigs, és un tema molt

important pel que fa, sobretot, a ordenar el litoral de tots els

indrets que sobretot a l’estiu es troben més (...), és una forma

de protegir el nostre fons marí i també és una manera de

protegir tota una zona del litoral que en aquest moment, fins i

tot, ja està protegida com són ses Salines d’Eivissa i

Formentera o com són altres zones que estan a reserves

pesqueres i a d’altres, i creim que és una bona actuació de cara

a fer una bona ordenació d’aquests fondeigs a la zona del litoral

al qual consideram que no hi ha prou pressupost.

Respecte de les esmenes plantejades als programes 533B,

C i D, n’hi hem presentades tres en concret, totes de

substitució. L’esmena 7628 planteja una substitució dins la

mateixa secció, hi ha un augment molt important a les despeses

d’arrendament d’edificis sense cap justificació clara, entenem

que és millor invertir en adquisició d’edificis per a les oficines

i destinar més pressupost als ajuts per prevenció d’incendis a

les entitats locals que fan una tasca de colAlaboració molt

important en aquest tema, creim que hi ha, per tant, una despesa

elevada quant, precisament, les competències de la Conselleria

de Medi Ambient han baixar respecte de l’anterior legislatura.

L’esmena 7644, programa 533C, plantejam que davant un

augment molt considerable per a alts càrrecs, rebaixar aquesta

quantitat i destinar-la a ajuts d’entitats sense ànim de lucre que

colAlaboren amb la protecció d’espècies que enguany ha baixat

respecte d’anys anteriors.

Per altra banda, l’esmena 7626 planteja augmentar les

partides destinades a la gestió dels espais naturals que ja hem

dit i hem reiterat que han baixat molt en el seu pressupost,

mentre que han augmentat de forma substancial els ajuts als

caçadors. En aquest tema, molt breument vull dir que, tot i que

nosaltres consideram que el tema de la caça és un tema que s’ha

de regular, no entenem aquest augment que es fa en aquest

àmbit quan sobretot també ho fa el Consell Insular de Mallorca,

per tant creim que es dedica excessiu pressupost a un colAlectiu

que nosaltres creim que, en tot cas, no només respectar-lo, sinó

creure que s’han de fer ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, li queden trenta segons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

... s’han de destinar, com he dit, a altres partides que vagin

més en la línia de la protecció dels espais naturals, sobretot de

les espècies. 

En aquest sentit hem presentat aquestes esmenes per tal

d’intentar millorar aquest pressupost, tot i que sabem que no

ens n’han acceptada cap.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Rosselló. En segon lloc, passam

a la defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses

en aquest debat. Té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:
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Gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista ha

presentat una sèrie d’esmenes parcials englobades als diferents

programes. Al programa 433D, formació, educació i promoció

mediambiental, hem presentat tres esmenes que fan efecte,

bàsicament, a activitats formatives i de sensibilització

mediambiental. Demana que es faci una convocatòria pública

d’activitats formatives per a entitats i persones sense ànim de

lucre, un camp d’aprenentatge al far de cavalleria i programes

d’educació mediambiental als ajuntaments. Creim que és

absolutament necessari que la societat civil s’impliqui en els

temes d’educació mediambiental i sobretot que s’hi impliquin

els joves.

Quant al camp d’aprenentatge del Far de Cavalleria hi ha un

protocol signat entre diferents conselleries del Govern i el

Consell de Menorca, per tant l’únic que demanam és que es

compleixi el compromís que està signat.

Al programa 514A, ordenació del litoral, hem presentat

l’esmena 8157, d’afectació, perquè la conselleria enllesteixi un

programa de descontaminació de la platja de Porto Cristo,

aquesta platja és una platja amb una forta pressió produïda pel

port mateix i per les barques, tant d’esplai com de pesca, i ja fa

molts d’anys que té un problema de podriment de fons del qual

la conselleria en té constància i creim que és imprescindible per

a la salut dels banyistes i de totes les persones que utilitzen

aquesta platja que s’hi posi remei.

Al programa 333A, de conservació i millora del medi

natural, hem presentat tres esmenes d’afectació totes. Fan

referència a ajuts a famílies i a institucions sense fi de lucre per

a tasques de conservació i prevenció d’incendis i tractaments

forestals a finques privades. També volem que es facin

inversions en monts conveniats amb l’administració i que es

realitzin tasques de manteniment i funcionament dels parcs

públics i finques públiques que siguin propietat del Govern de

les Illes Balears. Al pressupost hi ha aquestes partides que estan

obertes, però com que són d’una indefinició que no concreten

la finalitat dels doblers, nosaltres demana que hi hagi una

afectació per fer tasques en aquest sentit.

En el programa 533B, de planificació forestal, solAlicitam

que es faci un pla de restauració paisatgística per corregir els

impactes ambientals puntuals sobre el paisatge. Hi ha uns

efectes sobre el paisatge produïts per les obres públiques i

creim que abans d’envestir qualsevol construcció damunt

qualsevol zona s’ha d’haver fet aquest pla de restauració, però

en conjunt, que no es facin els plans puntualment, sinó que es

faci un estudi global de totes les illes, una per una i en global

per a totes.

En el programa de protecció d’espècies també s’ha de

comptar amb la complicitat dels particulars perquè es facin

aquests programes de protecció de les espècies. És una partida

per augmentar la dotació que té prevista el Govern perquè la

consideram insuficient.

I en el programa 333D, gestió d’espais naturals protegits,

parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques, tenim

presentades tres esmenes. La primera, la 8156 demana que es

deixi oberta una partida per a la gestió del Parc Nacional de

Cabrera, avui mateix hem vist als mitjans de comunicació que

hi ha la voluntat per part del ministeri de traspassar els primers

mesos d’aquest any, la gestió a les comunitats autònomes i

concretament la gestió del Parc Nacional de Cabrera a la nostra

comunitat. Creim que hem d’anar previnguts i hem de tenir

aquesta partida per poder assumir els doblers que enviï Madrid

per a la seva gestió i poder començar ja amb eficiència aquesta

nova tasca que consideram molt positiva.

També l’esmena 8154 demana que es redactin els (...) del

parc de Cala d’Hort i ses Salines d’Eivissa, això està previst

dins la llei, la futura llei, la LECO, per tant entenem que si això

tendrà un mandat legislatiu quan s’aprovi aquesta llei, hi ha

d’haver una partida oberta perquè es dugui endavant

immediatament aquesta tasca.

I la 8160 solAlicita que es faci un concurs per compra de

finques dins espais naturals, ja que el Govern creu que els parcs

naturals només es poden construir en espais públics, nosaltres

creim que el Govern s’ha d’implicar i ha d’adquirir aquests

espais que siguin més valuosos mediambientalment parlant

perquè tenguin una garantia de protecció.

I una darrera esmena a l’entitat pública de dret públic 83,

Institut Balear de l’Aigua i l’Energia, on demana que es prevegi

una quantitat de doblers per a l’adequació del llit del torrent de

Manacor en el seu pas pel casc urbà. Hi ha una partida

d’enguany, del 2004, que és per adequar el torrent, el tram

cobert, aquesta esmena va en el sentit que cobreixi tot el tram

que passa per dins el casc urbà de Manacor, la partida que hi ha

...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

... la partida que hi ha el 2004 no és suficient per a tot el que

nosaltres demanam, per tant volem que el 2005 també hi hagi

una partida per fer la resta de torrents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista a les seccions d’aquest debat. Té la paraula el Sr.

Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres hem presentat un conjunt

d’esmenes, intentant amb algunes d’elles incidir en

determinades polítiques que fa la conselleria, no estam

descontents perquè de la negativa, no se’ns aprovarà cap, però

moltes no s’aprovaran perquè ja ho fan, vol dir això que no

anàvem desencaminats, potser no sabíem que ho feien, però vol

dir que el que suggeríem era adequat pel que pensa la

Conselleria de Medi Ambient. Moltes d’aquestes afecten

afectacions per a allò que nosaltres dèiem la política

preventiva, és a dir aquella de creació de legislació, no obstant
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això, segons la informació que ens dóna en comissió la ponent

del Grup Popular, veim clar que s’ha iniciat, però no tenim tan

clar quan s’acabarà. Concretament a les esmenes que jo em

referesc, a la d’emissió de gasos autonòmica o a l’elaboració

d’una llei d’impacte ambiental, només ens diuen que s’han

contractat unes assistències tècniques per a un primer esborrany

i la de control d’emissió de gasos, està prevista la contractació

d’una assistència tècnica l’any 2005. Bé, és un inici de càntic

al temple que esperem que acabin en un poema ben elaborat,

però en un temps prudencial, vull dir que el puguem veure en

aquesta legislatura.

Aquesta és la línia en la qual nosaltres volíem incidir quan

hem fet l’esmena a la totalitat, són aquestes lleis que

signifiquen posar mesures perquè no haguem de descontaminar

després, com l’esmena que plantejava el PSM; a la qual

donarem suport, en relació amb Portocristo. 

Hi ha un altre conjunt d’esmenes, no les llegiré totes perquè

són més de trenta, i no tenc temps, però vaja tres esmenes que

fan referència fonamentalment a residus, a Pla de residus i a

tractament de residus no perillosos a Menorca; una d’educació

ambiental, que la diputada del Partit Popular ens va dir que el

Museu de Ferreries fa molt de temps que està fet, evidentment,

perquè la quantitat que hi posam no és per fer un museu, és per

ajudar al seu manteniment, que és una càrrega que jo crec que

la conselleria més potent econòmicament no se li demanen

gaires duros perquè mantengui instalAlacions d’aquestes que

creen consciència a la gent que hi va. 

Una és de costes i platges, en tenim una sèrie d’adquisició

de patrimoni, nosaltres proposam una sèrie de terrenys, inclòs

aquest de Sóller; jo recordaré que el Govern també pensa

adquirir determinats edificis a determinades zones singulars

simplement per tomar-los i esponjar determinades zones, i

nosaltres donam suport a aquestes actuacions, per tant

determinats enclavaments que ja estan entropitzats no és dolent

intervenir-hi. Per tant, voldríem que el Govern d’alguna

d’aquestes, sense que això li suposi un dalt-a-baix

pressupostari, reflexionàs sobre la importància, més quan

vostès volen protegir el que és seu, no el que és privat, sinó el

que és propietat de la comunitat autònoma, i convé que

comencin a comprar coses, si no, protegirem poc.

I a més tenim tota una sèrie d’esmenes en relació amb la

política d’aigües, tant d’aigües residuals com d’aigües netes. 

Jo crec que perduda l’esperança que rectifiquin, Sr.

President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula la Sra. Assumpta

Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per

començar, vull repetir una vegada més que aquest pressupost

de Medi Ambient donen resposta a la problemàtica per a

nosaltres, és clar, que avui pateixen les Illes Balears i que les

inversions que es duran a terme l’any 2005 resoldran en bona

part aquesta problemàtica.

Les esmenes presentades pels grups de l’oposició es podrien

englobar de tres maneres, unes són una còpia clavada i calcada

de les de l’any passat, les altres ja vénen recollides dins el

pressupost i altres no tan sols vénen recollides, sinó que també

vénen més dotades econòmicament del que vostès proposen.

Hi ha 11 esmenes del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds,

14 del PSM, que dues també són repetides de l’any passat, 27

del Partit Socialista, de les quals 21 són idèntiques, amb el

mateix import, vull dir que quasi quasi en 6 que n’haguessin fet

n’hi hagués hagut prou, perquè ja li havíem contestat igual

l’any passat. Clar, vostè no ho sabia i ho va agafar sense voler

i ho va tornar a presentar.

Bé totes elles les vàrem contestar una per una, per mi

mateix, com a portaveu, a la comissió, i ens remetem al Diari

de Sessions, no les repetiré perquè així mateix ens van allargar

molt i tots ho tenim davant.

No podem acceptar les esmenes i, per tant, les rebutjarem,

no per caprici, sinó, com he dit, en realitat aquests pressuposts

augmenten molt més les partides que vostès demanen a moltes

d’aquestes esmenes i si les acceptéssim hauríem d’abaixar els

pressuposts i això seria terrible per a nosaltres, perquè ja que

les quantitats per inversions es veurien disminuïdes i la inversió

en la matèria de medi ambient volem que sigui molt superior

que anys anteriors.

Aniré agrupant diverses esmenes, com pot ser la gestió de

la demanda de l’aigua, que tantes vegades n’ha parlat Esquerra

Unida i Els Verds, l’empresa pública IBAEN ha signat un

conveni amb els tres consells insulars per millorar aquesta

gestió i en els punts més febles que són les fugides d’aigua a les

xarxes de distribució. Totes les actuacions que fan referència al

consorci, que n’hi ha diversos, s’han de plantejar dins el seu

àmbit, és a dir que els ajuntaments dins el consorci faran les

propostes que creguin oportunes i el Govern les recollirà.

Volíem fer dues transaccions, no les rebutjarem totes, però

n’hi ha dues que transaccionaríem, són del Grup Parlamentari

Socialista, la que fa referència a l’ampliació de la depuradora

de Cala d’Hort, la 7923, que vista la coincidència amb

l’objectiu indicat a l’esmena es proposa transaccionar de

manera que s’afectin 400.000 euros de l’article 62.900 de la

relació de despeses de l’IBASAN amb la finalitat d’ampliar

l’any que ve la depuradora de Cala d’Hort. I l’altra seria la

7712, que fa referència a l’execució de les actuacions dins el

projecte europeu Aquamed, anàlisi de recursos d’aigua. La

intenció de la conselleria és dotar amb 12.000 euros el conveni

que ha de signar per al projecte Aquamed de manera que es

destinin 6.000 euros l’any 2005 i 6.000 l’any 2006. Per açò

proposam com a transacció dotar el subconcepte 76100 amb

6.000 euros i fer la baixa al mateix subconcepte i programa

proposats a l’esmena.

Per al tema de depuradores també s’ha de dir que es fa un

esforç pressupostari molt fort d’uns 8 milions d’euros. Per tant

no resulta necessària cap afectació, atès que una major inversió
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en manteniment suposarà la disminució d’olors i un millor

funcionament en totes les depuradores de les Illes.

Pel que fa a torrents la Sra. Rosselló diu que el Govern ha

de millorar molt la inversió, però jo crec que és vergonyós que

es plantegi una esmena sobre la conservació de torrents quan a

la legislatura passada les inversions quant a aquest tema eren

molt i molt inferiors, per no dir que no hi eren. Per tant la seva

política crec que va ser més mediàtica que econòmica. També

en càrrec a l’IBAEN i a través d’aquest aval de 30 milions

d’euros, es faran actuacions diverses, com recuperació de sòls

contaminats, com per exemple S’Ermita a Manacor; també

l’ordenació del fondejos del programa Life Posidònia, i aquest

inversió permetrà assumir els objectius del programa europeu.

Referent a una llei de biodiversitat aquest govern no té cap

intenció de fer-ne una com la que va fer el pacte i que no es va

aprovar. El Consell de Govern dia 19 de novembre va aprovar

remetre al Parlament l’avantprojecte de llei de conservació dels

espais de rellevància ambiental que permetrà reconduir el debat

de la protecció de la nostra terra. La Llei d’impacte ambiental

i el canvi climàtic durant el 2004 es va preparar un esborrany,

i com bé ha dit el Sr. Crespí...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Vinent, per favor.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, moltes gràcies, vaig acabant, és un momentet. El Pla de

residus perillosos, compra i manteniment de finques

públiques..., tot açò ja també, com he dit, ho vaig dir l’altre dia

a la comissió de dia 15. 

El parc nacional de Cabrera; l’Estat és el que ha

pressupostat el finançament del parc per a l’any 2005 i encara

no s’ha posat en marxa, però està prevista una comissió mixta

per rebre la transferència de gestió i arribar a acords entre les

dues administracions. Avui també surt a la premsa aquest tema,

que el Sr. Font es reunirà dia 28 amb la ministra per tractar

aquesta cessió del parc de Cabrera.

I ja vaig acabant, Sr. President, allò darrer referent a

l’organisme autònom d’espais protegits, vull significar que

aquest organisme disposa d’un pressupost de 6.000 euros, i

quan es posi en marxa aquest organisme que permetrà gestionar

millor les competències en aquesta matèria i donar un nou

impuls a la política de conservació a les nostres illes, es dotarà

adequadament.

Les esmenes que afecten a cada una de les illes també les

vam comentar en el seu moment i està tot posat en el Diari de

Sessions.

Moltes gràcies i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Assumpta Vinent.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

Bé, aquesta presidència també s’ha assabentat que

recentment es va morir la mare del nostre diputat, també, el Sr.

Miquel Ramon, i per tant també en nom de tots li volem

expressar el nostre condol, i m’agradaria que també constàs en

acta.

Passam al debat número 11, de totalitat i de globalitat,

secció 16, Conselleria d’Interior, i secció 78, Escola Balear

d’Administració Pública. En primer lloc passam a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les seccions

incloses en el present debat.

Per tant té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, la meva

intervenció té com a objectiu sustentar les vuit esmenes, crec

que són, presentades pel nostre grup a la secció 16. La primera

esmena fa referència a..., no entenem per què hi ha una partida

del programa 121G a la secció 16 i no va ja incorporada a

l’Escola Balear de l’Administració, i per tant allò que

plantejam és incorporar-la a la secció 78. En aquest sentit

apostam per incrementar, apostaríem per incrementar el

pressupost de l’escola i perquè s’avanci en els plantejaments

que ja es varen fer l’any passat, el 2004, que l’escola havia de

tenir com a objectiu estratègic integrar la gestió de concursos

i oposicions i la formació de funcionaris de l’administració

autonòmica i dels policies locals.

La següent esmena té com a objectiu dotar de nous serveis

per donar suport al fons social per aconseguir la conciliació de

la vida familiar i laboral per part dels empleats públics. Una

altra esmena té com a objectiu la creació de serveis de

prevenció a les Pitiüses i també a Menorca. Una esmena

d’afectació planteja al programa 315D l’elaboració i

actualització dels plans de prevenció i emergència de les

conselleries del Govern de les Illes Balears. Dues esmenes

següents plantegen la creació d’un servei d’inspecció en

matèria de joc a nivell general i un altre a Menorca, Eivissa i

Formentera al programa 121J. I per últim una esmena d’addició

que planteja destinar 2 milions d’euros de subvenció als

ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

I això és tot, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. En segon lloc passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula el Sr.

Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el nostre grup parlamentari ha presentat tres esmenes parcials

a la secció 16, Conselleria d’Interior, tres esmenes que

pretenen, des del nostre punt de vista, simplement racionalitzar

la gestió d’aquesta conselleria ajustant-la a les responsabilitats

reals del Govern de les Illes Balears i a les necessitats que està
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obligat a cobrir. Aquestes esmenes no pretenen fer una

valoració política de la gestió dels responsables d’Interior, que

en el seu moment en alguns aspectes hem criticat o qüestionat,

sinó que hem pretès centrar-nos en la línia política que marquen

aquests pressupostos.

Així, la nostra primera esmena és una esmena a la totalitat

del programa 222C, no és una esmena a la totalitat de la secció,

programa que empara el desenvolupament de l’anomenada

policia turística. No és una novetat la nostra posició en aquesta

nova figura creada per la Conselleria d’Interior l’any passat: ja

en el debat sobre els pressupostos del 2004 vàrem manifestar

el nostre desacord. Intentaré ser breu en aquest aspecte, ja que

em fa por que tant les meves argumentacions com les del

conseller seran coincidents amb el que vam debatre l’any

passat, i és que en definitiva estam parlant de dues visions

diferents.

Estam d’acord tots en el diagnòstic inicial: en les

mancances en temes de seguretat que hi ha a les nostres illes,

mancances endèmiques que arrosseguem des de fa molts d’anys

i que en gran part vénen donades per la manca d’agents

policials i per la dificultat per cobrir-ne les places, malgrat

siguin certs uns anuncis ara aquests dies de més policies en

pràctiques però que no solucionen el problema. La mateixa idea

de crear la policia turística posa en evidència precisament la

infradotació dels cossos de seguretat i, en definitiva,

l’incompliment per part del Govern de l’Estat dels seus

compromisos amb les Illes Balears. Mentrestant des d’aquí amb

els nostres impostos sufragam i amb més del que ens

correspondria també el cost dels cossos de seguretat, entre

altres coses. Nosaltres, el nostre grup, hem dit per activa i per

passiva que al nostre parer aquesta problemàtica només té dues

possibles solucions. La solució més lògica: l’assumpció de

competències en aquesta matèria via reforma de l’Estatut; ara

veurem, veurem en el seu moment, quina és l’opció respecte

dels partits majoritaris. I l’altra solució: la compensació del

cost de la vida per fer possible que es cobreixin les places

existents; per cert que en aquest sentit es va aprovar una

proposició no de llei presentada pel nostre grup que exigia ja

l’aplicació d’un plus d’insularitat similar al de les Illes Canàries

als funcionaris de l’Administració estatal destinats a les Illes

Balears, i en açò estan inclosos, naturalment, els membres de

les forces de seguretat, i açò possiblement faria més factible

que es cobrissin les places vacants.

Per al nostre grup aquestes són les vies lògiques de solució.

En canvi la creació de l’anomenada policia turística suposa

apostar per una via que consideram recargolada que va en

detriment, en definitiva, dels interessos dels ciutadans i de les

ciutadanes de les Illes. En aquests moments que exigim

millores en el finançament de les nostres competències, en

aquests moments en què ja ningú no dubta de l’espoli fiscal que

patim, no podem acceptar de cap de les maneres assumir la

despesa generada per una política discriminatòria del Govern

de l’Estat, i açò ho vam dir l’any passat, quan a Madrid

governava el Partit Popular, i ho deim ara quan hi governa el

Partit Socialista. No se’ns pot acusar d’incoherència. 

Qui governi a les Illes Balears, sigui quin sigui el seu color,

ens trobarà al seu costat a l’hora d’exigir a Madrid, sigui quin

sigui el color que hi ha allà, la reparació d’aquesta injustícia,

però no ens hi trobarà si pretén que els ciutadans de les Illes

hagin de pagar dues vegades per un servei al qual tenen dret, i

que amb els seus impostos ja han pagat, i és que destinar

recursos propis per suplir les mancances en matèria de

seguretat és açò, fer pagar dues vegades el mateix als ciutadans

i a les ciutadanes de les Illes Balears, i en això no hi podem

estar mai d’acord. Aquest és el sentit de la nostra esmena.

Per altra part la segona esmena té una motivació molt

senzilla: ens oposam al fet que el Govern de les Illes Balears es

converteixi, ni encara que sigui per via interposada, en

empresari de màquines escurabutxaques. No ens sembla de

rebut ni pel que suposa per la dignitat del Govern de la nostra

terra ni pel que suposa de missatge a la ciutadania. Estam

d’acord en el suport que s’ha de donar al món del trot, estam

d’acord a cercar solucions imaginatives per aportar

finançament a aquest esport, però no podem passar perquè

aquestes solucions passin per la promoció i difusió des del

Govern de màquines escurabutxaques. Respecte d’això cal tenir

en compte que a les Illes Balears, segons informació que he

pogut obtenir, hi ha en funcionament 6.057 màquines

d’aquestes característiques, a les quals s’hi jugaren el 2003 159

milions d’euros. Per a la població de les Illes Balears la

proporció és molt alta, i no ens sembla adequat que sigui

precisament el Govern de les Illes Balears que n’hagi

d’introduir més i incentivar així la problemàtica que generen.

I finalment, ja per acabar, una esmena, la tercera esmena,

eminentment política i gairebé de principis: demanam via

esmena un major increment pressupostari al fons de cooperació

municipal. Som conscients que ha tingut un increment respecte

a l’exercici anterior, som conscients que la Llei de mesures

tributàries, administratives i de funció pública crea oficialment

un nou fons establint-ne la quantitat mínima que hi ha d’aportar

l’administració. Som conscients de tot açò, però també som

conscients de l’enorme despesa prevista en inversions que

considerem innecessàries i fins i tot contraproduents per a la

societat de les Illes. Som conscients també que en obres

públiques es preveu una enorme inversió que consideram

perjudicial per a la nostra economia, per a la cohesió social i

per al futur de la nostra terra, mentre ajuntaments viuen en

ofegor econòmica. Vet aquí el sentit de la nostra esmena, que

pretén simplement deixar clares quines són les prioritats del

nostre grup parlamentari, que veu absolutament més necessari

un major suport econòmic als municipis per sobre d’inversions

desorbitades que creim que en res no beneficiaran la nostra

terra.

Aquestes tres esmenes, ja per acabar, només pretenen i molt

senzillament fer palesa l’opció del PSM-Entesa Nacionalista

perquè la Conselleria d’Interior no gasti els doblers en funcions

que no li corresponen, que no promogui el joc addictiu i que

aposti decididament pel paper de l’administració local com a

eix vertebrador del nostre sistema social.

I ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Finalment es passa a la

defensa conjunta de les esmenes presentades pel Grup
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Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present

debat. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores

diputados, el contenido político del presupuesto de Interior es

bastante relativo, pero esto no por cuestiones que afecten a la

conselleria o al propio conseller, sino porque en realidad, más

allá de algunos detalles o de algunas oscilaciones pocos

cambios puede haber entre ejercicios y a veces también entre

gobiernos. Es un presupuesto muy marcado por lo que es su

actividad cotidiana y no tiene un alto contenido político más

allá de algunos detalles que evidentemente sí que lo tienen. Y

en un debate como éste, en una enmienda a la totalidad a la

conselleria lo que tratamos es, más que revisar si la política...,

más que otra cosa revisar si la política de la conselleria se

adapta a las necesidades de los ciudadanos, cuál es la linea

política, qué es lo que sucede con esta conselleria, qué se ha

hecho con el presupuesto de esta conselleria durante un

determinado año que nos permita establecer una serie de

previsiones para el año siguiente, qué es lo que va a pasar este

año que viene en atención a lo que ha sucedido durante el año

pasado, etc. En definitiva no és tanto la letra del presupuesto o

los números, si se quiere, con más propiedad, sino lo que en

realidad se ha hecho con ese presupuesto.

Y, Sr. Conseller, señoras y señores diputados, los mayores

reproches a la actividad de este año vienen escritos, por

desgracia, en prosa judicial, porque hasta tres veces ha sido

condenada por los tribunales la conducta del conseller como

contraria a la Constitución. Tenemos el caso del catalán de los

mayores de 50 años, las comisiones de servicio del IBANAT,

el bolsín de interinos y otras cosas que están a punto de ser

resueltas; tres casos en que los tribunales han tenido que parar

la actuación del Sr. Conseller por ir más allá de dónde la

Constitución permite. Siempre se ha tratado de casos en los que

se ha beneficiado a unos en perjuicio de otros, y eso es lo grave

de estos casos. 

No conozco realmente ningún caso en el que un conseller

en menos de un año haya recibido tres reveses judiciales por

razón de inconstitucionalidad, y junto a ello, naturalmente, y lo

hemos podido ver durante este año, los escándalos. La densidad

de escándalos que se han producido en la Conselleria de

Interior en condiciones de normalidad, una conselleria que en

condiciones de normalidad apenas puede tener problemas, nos

indica que algo grave está pasando en la Conselleria de

Interior. Realmente en una cosa sí que ha sido eficaz: en lo que

fue eficaz fue en la política de depuración de la administración

contra funcionarios significados con el gobierno anterior; ya

sólo le quedan algunos casos aislados de algunos resistentes, de

los que se está encargando puntualmente con la inefable ayuda

de su directora general de Función Pública, por lo que puede

que pronto acabe con los últimos focos de libre pensamiento;

quedan dos o tres solamente y ya sabe que incluso ha hecho

normas específicas para ver si se los puede quitar de encima.

Pero, en fin, concluida la fase importante de depuración, se

ha dedicado a colocar a los suyos, y en ello -ya lo sabe, todos

lo recordaremos- ha tenido una posición destacada lo sucedido

en la Dirección General de Emergencias. Como muestra un

botón: recordarán que denuncié que se había hecho un curso de

dirección de emergencias sin publicidad para un grupo de

amigos y socios mercantiles, a algunos de los cuales se les

enchufó a continuación en la conselleria; pues bien, ahora, este

año, se les va a hacer fijos en las plazas que se han creado

expresamente con dos requisitos que nadie más va a tener: un

cursos específico de dirección de emergencias, justamente

aquél, y un año de experiencia, el que llevan enchufados. Es

que más claro, agua; imposible. Dijo que haría más cursos de

dirección de emergencias, no ha hecho ninguno más; hizo uno

de gestión, pero de dirección no ha hecho ninguno más. Es

decir, hace un curso, los enchufa un año, requisitos para el

próximo año: el curso y un año. Eso son trajes a medido, esto

no se puede hacer, con eso toda la banda entrará en la

administración, todos.

Ya tiene alguno colocado en algún cargo tan exótico como

lo es el de jefe de mantenimiento de embarcaciones en la

Conselleria de Interior en Marratxí, que cuando le pregunté a

qué se dedicaba me dijo que a cuidar las motos náuticas. No sé

qué motos náuticas habrá visto, porque hubo realmente una vez

motos náuticas propiedad de la conselleria, pero fueron

entregadas a ayuntamientos para planes de seguridad en playas

hace tiempo. Por eso digo que no sé qué motos náuticas habrá

visto su jefe de mantenimiento de embarcaciones. Eso es una

forma de corrupción en el sentido lato de la palabra. Se lo decía

hace unos días: ese tipo de corrupción es lo más importante de

esta conselleria. 

Al poco tiempo le pillábamos con el dinero solidario que se

debía enviar al Ayuntamiento de Camariñas escondido en

efectivo, en metálico, en su caja fuerte. Costó tiempo y

esfuerzo, todos lo sabrán, pero al final se lo hicimos sacar y

enviar a Galicia, donde en estos momentos quiero decir a la

cámara que gracias a todo este trabajo que hicimos está

sirviendo para financiar un museo. No sabemos a qué se habría

dedicado si no lo llegamos a pillar. Hemos conseguido también

que recoja el dinero pendiente de las litografías donadas por

artistas de Baleares y los ejemplares sobrantes. Confío que un

día rinda cuentas de todo ello, ya pasaremos las cuentas.

Por las mismas fechas también le pillamos engañando a sus

compañeros de gobierno, lo cual tiene su gravedad, asegurando

que iba a tener que hacer frente a una multa de 200 millones de

euros, culpa, naturalmente, del anterior gobierno, y gracias a

ello consiguió una mejora presupuestaria. La mentira duró

poco, ya que quedó en evidencia que todo había sido falso;

recuerden que se llegó incluso a inventar la existencia de cartas

del ministro Acebes pidiendo el dinero a la comunidad

autónoma de Baleares. Tras un par de debates de la multa ya

nada más se supo.

También le pillamos, entre otras cosas, pagando en un

restaurante conocido por celebrarse muchos banquetes del

Partido Popular, 150 cubiertos cuando solamente iba a haber

100 comensales. Por cierto, hoy ha encargado otro banquete

allí, ¿verdad? Espero que le hayan coincidido los cubiertos y

los comensales. No nos ha dado ninguna explicación al

respecto. Todavía estoy esperando a que me conteste las

preguntas que le he hecho sobre el dinero que se ha gastado en

viajes y otros gastos de hostelería y que está ocultando al
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Parlamento, porque las tiene desde hace mucho tiempo y no me

ha contestado.

Cualquiera de estos escándalos, sin contar con las condenas

judiciales, es suficiente para descalificar a un gobernante, y

junto a ellos otros escándalos de otro tipo, como el asalto a los

cajones de un inspector de servicio para fines aún no

explicados pero que pronto se irán conociendo, y es que esta

conselleria es un filón inagotable. Les adelanto, señoras y

señores diputados, que con lo que ha pasado este año 2004

consumiremos el primer periodo de sesiones del año 2005,

porque no tengo tiempo para ir exponiendo públicamente todas

las cosas que tengo preparadas y guardadas a tener tiempo

parlamentario para ello. Todo el mundo sabe que hay un atasco

evidente en la Comisión de Asuntos Institucionales como nunca

lo había habido.

Sr. Conseller, usted llegó a la conselleria con un modo

concreto de hacer las cosas que se ha ido poniendo en

evidencia en estas situaciones escandalosas que acabamos de

repasar. Pero además trajo un proyecto, y se lo dije el año

pasado, trajo un proyecto de carácter personal, que era reforzar

su posición interna en el Partido Popular después del desahucio

del Ayuntamiento de Palma. ¿Recuerda que se lo dije?, y usted

decía: “Más fuerte ya no puede ser, puedo ser si acaso más

flojo pero no más fuerte”. Los dos teníamos razón: yo en que

usted quería reforzar su posición y usted en que sólo podía

pasar a ser más flojo, que es lo que ha pasado. En Palma ya no

está, le han puesto en la secretaría general ésta de Baleares,

donde está tapado por el Sr. Matas, en fin...

De ahí, de esa serie de circunstancias políticas, su interés

por controlar las cuestiones del Govern que afectan a los

ayuntamientos, a los ayuntamientos que no son Palma; por eso

eligió controlar el fondo municipal; por eso tiene tanto interés

en la llamada policía turística, que no es otra cosa que el

nombre que recibe una linea de subvenciones a los

ayuntamientos para pago a la policía local, no es nada más que

eso, una línea de subvenciones. Por eso ha adquirido también

de forma que oculta todavía a la oposición un centenar de

coches y adquirirá otras tantas motos este año para mantener su

presencia en los ayuntamientos. Por eso invita a comer de

forma constante a los alcaldes para que nadie olvide a quién

tiene que agradecer los favores. Por eso tiene a sus compañeros

de gobierno, que algunos aquí lo escucharán y sabrán que tengo

razón, sin control sobre las cuestiones de personal de sus

propias consellerias, para que le tengan que pedir a usted los

favores. Por eso ha modificado los complementos de destino de

muchos funcionarios después del concurso de traslado, cuando

ha podido comprobar quién se quedaba en cada puesto,

subiendo el sueldo a unos sí y a otros no, el complemento

específico, con idéntica responsabilidad y ahora con distinto

sueldo según de quién se trate, para que sepan a quién deben

los favores.

¿Cree que podemos votar a favor de un presupuesto de una

conselleria que ha hecho de ese modo de funcionar la norma de

conducta durante el último año? ¿Qué nos espera para el año

que viene? 

Y aún no hemos hecho referencia al déficit democrático que

se arrastra, un déficit democrático que, como le digo, lleva a no

contestar las preguntas que se le hacen. Tiene en este momento

más de un centenar de preguntas mías pendientes de respuesta,

más de un centenar, y he contabilizado unas 118 que están

contestadas con evasivas. Cuando le pregunto si en su

conselleria pasó eso, al conseller no le consta, pero le tuve que

hacer la pregunta “¿pasó eso en su conselleria?, y si no le

consta pregúnteselo a fulano”; se la he tenido que hacer así. Ya

sé que algunas cosas puede que no le consten, pero el conseller

las tiene que preguntar a quien les puedan constar. 

Siempre tiene un predecesor o un inferior jerárquico a quién

cargarle la responsabilidad; nunca le hemos visto asumir la

responsabilidad política. Si le pillan con el dinero de Camariñas

en la caja fuerte, la culpa es de una funcionaria que lo puso allí

sin que se lo dijeran; eso sí, al cabo de dos días la ascienden

por su grave error. Si le pillan mintiendo sobre la multa de 200

millones, la culpa es del gobierno anterior o de su director

general de Emergencias, al que le metió un paquete épico por

el patinazo, que todavía se recuerda aquel miércoles a las 14,30

de la tarde en la conselleria por el jaleo que armaron ustedes

dos. Si le pillan reventando cajones, no a usted, naturalmente,

sino a quien lo hizo, la culpa es de un funcionario laboral que

tuvo la idea. Nunca ha asumido ni asumirá ninguna

responsabilidad. Sin límites, sin límites; como el día que entró

en la Comisión de Asuntos Institucionales alterando el orden

del día simplemente porque había quedado de esa forma con

dos medios de comunicación de la península para que asistieran

a su espectáculo. Sí, así fue.

Con todo ello, ¿de qué presupuesto quiere que hablemos?

No nos hemos cansado proponiendo enmiendas porque el

problema de su conselleria no se puede solucionar ni con una

ni con cien enmiendas. ¿De qué sirve que le propongamos que

se mejoren las ayudas a los ayuntamientos para la seguridad en

las playas si le da igual? Si no repase la estadística; eso sí, los

que mueren en las playas lo hacen por infarto, no por falta de

seguridad; esto es lo que nos dijo, Sr. Conseller, y claro, “es

que los contabilizan como falta de seguridad en las playas”. No

señor, y por ahogamiento por desgracia han sido muchos y es

un daño muy importante para nuestra comunidad autónoma. 

¿De qué sirve que le pidamos que mejore el servicio del

112, si lo que usted quiere va por un camino muy distinto? Por

lo menos espero que algún día nos cuente lo que hay detrás de

la guerra del 112 y que no nos tengamos que enterar leyendo la

crónica de tribunales. ¿De qué sirve, Sr. Conseller, que le

pidamos que no dedique más de 18.000 euros cada mes, más de

3 millones de pesetas, al pago del alquiler de un local para el

EBAP?, cuando sería más barato disponer del mismo en

propiedad; claro que con ello amagaríamos la felicidad del

propietario, que con tanto entusiasmo (...) por oradores...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Acabo enseguida, Sr. Presidente.

...por oradores que me han precedido en el uso de la

palabra. Hay que cuidar la felicidad de los propietarios, hay
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que cuidar a los propietarios. Usted los cuida mejor que nadie:

3 millones por el alquiler de un local, 3 millones cada mes, ni

más ni menos. No es cierto, 3 millones de pesetas no, más de

3 millones. ¿Quién será el propietario? Bueno, seguro que no

lo sabe y que no ha visto nunca su cara.

En definitiva, no tiene sentido que pidamos muchas

enmiendas. Yo, si me permiten la superficialidad dialéctica en

este caso, sólo haría, si fuera posible, una enmienda que sería

una enmienda de substitución: la baja del Sr. Conseller, el

alta..., cualquiera.

Nada más, Sr. Presidente.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, yo

vengo aquí hoy a defender los presupuestos de la comunidad

autónoma de las Islas Baleares en su vertiente de la Conselleria

de Interior. No vengo aquí a explicar, como (...) aquí, coverbos

imposibles de explicar ni a escuchar cierto rosario que

metódicamente algún diputado viene repitiendo, repitiendo, sin

saber si responde a la verdad o a la mentira.

Yo agradezco el tono de la intervención tanto del portavoz

d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Rosselló, como del Sr.

Riudavets del PSM, porque creo que han centrado sus

discrepancias en aspectos que son importantes del presupuesto

de la comunidad autónoma y de la Conselleria de Interior.

Sr. Rosselló, como le dije en la intervención que hice en

comisión, lo que usted pide de la Escuela Balear de

Administraciones Públicas es lo que está haciendo actualmente,

a pesar que alguien nos explique el porqué tenemos alquilado

un recinto, y es porque entre otras cosas está haciendo el plan

de formación de los funcionarios de la comunidad autónoma,

inclusive el plan de formación de policías locales. En estos

momentos existe un curso de (...) policías y una selección de

100 más de turísticos que están realizando estos cursos en estas

instalaciones de las que carecíamos antes. Por eso posiblemente

no se hacían cursos de policía, porque no teníamos

instalaciones, y por eso había ese déficit de policías locales

formados en nuestra comunidad autónoma, porque no había

locales, y cuando yo llegué lo primero que tuve que hacer fue

adecuar un recinto para poner la escuela de policía.

Dentro del presupuesto hay un programa importante que

estamos negociando con los sindicatos, con los elementos

sociales, con los agentes sociales, para conciliar la vida laboral

y familiar, y estoy seguro que este próximo año, diría inclusive

que en el primer trimestre, habrá novedades importantes que

posibilitarán esta conciliación, que es uno de los ejes

transversales del gobierno de Jaime Matas, esta posibilidad de

hacer todo lo posible, y cuento con ello con muchos apoyos de

todos los grupos, de conciliar la vida familiar. 

En salud y en prevención en unos días vamos a inaugurar el

nuevo centro de Mallorca y vamos a hacerlo igual también en

Menorca y en Ibiza posteriormente, y también está previsto

hacerlo.

El plan de prevención de emergencias es uno de los temas

que va metido dentro del presupuesto y que se va a hacer. De

las oficinas justamente usted me preguntaba -me acuerdo- en

comisión qué hacía el plan de emergencias en función pública,

pero justamente las emergencias en centros laborales de la

comunidad autónoma, en consellerias o dependencias de la

comunidad autónoma. 

El plan de inspección del joc ya se está poniendo en

marcha, se está haciendo en convenio con el estado porque es

un plan conjunto que se está poniendo en marcha y lógicamente

tiene una (...). 

Y el aumento de 2 millones de euros para los municipios de

más de 5.000 habitantes, ¿no? Mire, nosotros creemos que no

se tiene que contar solamente el fondo de cooperación

municipal con las ayudas directas que van al llamado fondo de

cooperación municipal y que este año se le dará carácter legal.

Hay muchas formas de (...). Ayer en Menorca e Ibiza, hoy en

Mallorca, hemos entregado 108 vehículos a los municipios para

su policía local, que viene a suponer una ayuda, una forma de

cooperación con ellos. No es en metálico, es en especie, pero

es en la especie que ellos han solicitado, y lógicamente yo creo

que el plan de la conselleria es un plan importante de este año

(...) en la medida de lo posible cuando conteste al responsable

del PSM.

Mire, Sr. Riudavets, efectivamente, a la comunidad

autónoma de las Islas Baleares le hacen falta más fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado, miembros de Guardia Civil y

de Policía Nacional, pero también es verdad que las policías

locales, competencia de esta comunidad autónoma, tienen una

misión que hacer en cada municipio y que cada vez los

ciudadanos de estos municipios piden más servicios a este

cuerpo, no a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que había

un déficit, al cuerpo de policía local. También los alcaldes se

ven en la necesidad de dar unos servicios que les es imposible

hacer. 

Nosotros tenemos dos opciones. Efectivamente hemos

planteado, se está planteando ahora, la reforma del Estatuto de

Autonomía con la incorporación, o la creación de la figura de

la policía autonómica. Cuando venga, bienvenida sea y en

aquel momento ejerceremos o ejercerá el conseller responsable

sus competencias. Pero hasta entonces trabajaremos con lo que

tenemos. Y mire, es tan dispar lo que usted dice como un

ejemplo que voy a ponerle ahora. Poniendo más policía local,

no suplimos Guardia Civil, ni Policía Nacional, cada uno tiene

su misión. Nosotros ponemos policía local para funciones de

policía local. Y mire, el éxito está en que todos los alcaldes, de

todos los colores, independientes, cualquier partido político nos

lo piden y en su isla tiene un usted un ejemplo de ello. Es como

si usted le dijera al conseller de Comercio que suprima la

acción de comercio exterior, porque el estado ya tiene una, por

qué la hemos de hacer nosotros si el estado tiene una y exigirle

al estado que haga una acción en (...) de comercio exterior

debidamente como hacemos nosotros. 
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Por lo tanto, creo Sr. Riudavets que una cosa complementa

la otra, cada uno ejerce sus competencias, en la medida de lo

posible y evidentemente lo que hacemos cada uno es dar más

seguridad a los ciudadanos a través de un programa que ha

tenido una gran aceptación, municipal i asómbrese usted,

ciudadana. La respuesta de los ciudadanos a esta policía

turística ha sido muy interesante, ¿por qué? Porque esta

comunidad no solamente tiene el millón de habitantes que tiene

aproximadamente, es que recibe más de 10 millones de

visitantes cada año. Y estos señores que vienen aquí y se

produce una época interesante entre marzo y abril, la mayoría,

el 95% y el mes de octubre-noviembre, hay que dar una

respuesta en servicios, entre ellos de policía local.

Mire yo en lo que no coincido con usted es que nosotros, el

Gobierno, esté promoviendo màquines escurabutxaques. No,

cuando accedimos al Gobierno nosotros nos encontramos un

compromiso firmado por un Gobierno anterior, del que su

partido formaba parte, adoptado en Consejo de Gobierno, un

compromiso incumplido y que lógicamente nosotros teníamos

que llevarlo a término. Creo que lo hemos llevado a término y

mire no quiero echarme flores, pero creo que magníficamente,

permítame usted la expresión magníficamente. Hemos quitado

una parte de riesgo que tenía aquel compromiso, lo hemos

sacado y lo hemos hecho viable en un condicionado distinto,

pero el compromiso se cumple. Y las expectativas que tiene un

sector como el del trot en Baleares. Y mire, uno de los

segmentos que pide la implantación de la lototrot es también

Menorca. Le puedo decir que yo he hablado con consellers del

Consell de Menorca, consellera en este caso y con agentes del

trot de Menorca que nos piden la experiencia de Mallorca para

trasladarla a Menorca. A lo mejor espera usted que de su

opinión en su momento en el Consell Insular de Menorca

también. Lo que hemos hecho ha sido digamos que poner

orden.

Pero yo lo que no acepto es que usted diga que nosotros

estamos haciendo promoción de (...). En cualquier caso será el

consorcio del juego del trot, pero no el Gobierno, el consorcio

del juego del trot. El Gobierno nunca, nosotros en juego no

hacemos ninguna promoción, en cualquier caso prevenimos

riesgos y (...) para que este riesgo no se desarrolle.

Y como he dicho anteriormente el fondo de cooperación

municipal, si usted se fija exclusivamente en esos 6.600.000

euros, será este año, pues podría aumentar. Pero no deja de ser

un fondo de cooperación municipal el Plan de la

desestabilización de la oferta turística, o la aportación de

vehículos, o la subvención de policías locales. En definitiva,

todo aquel grupo de acciones que se hacen que vienen a

mejorar la financiación de los municipios en cualquiera de sus

aspectos, ¿no?

Y entrando ya en lo que es el programa de la conselleria, yo

le diré que me extraña que se ponga una enmienda a la

totalidad de lo que son los presupuestos de la comunidad

autónoma en la Conselleria de Interior y diciendo que no

responde a las necesidades ciudadanas. Nosotros hemos hecho

unos presupuestos que tienen 4 ejes importantes de actuación,

modernizar la (...) autonómica, modernizarla efectivamente.

Mejora en la formación de los funcionarios públicos y en los

sistemas de acceso a la función pública. Profundizar en

políticas municipalistas y tener más apoyo y más colaboración

con los municipios. Y proporcionar a los ciudadanos más

protección y más seguridad. A estos supuestos dedicamos este

año, si esta cámara así lo aprueba, un importe que no deja de

tener una reflexión, 27.917.000, casi 28 millones de euros, un

26% más que la legislatura anterior. Pero si yo a usted le digo

que cuando yo ingresé de conseller había 10.860.000 euros,

ustedes convendrán conmigo que el salto ha sido cualitativo y

cuantitativo y que por tanto, evidentemente sí responden a las

necesidades de esta comunidad autónoma. Responden a lo que

piden los ciudadanos, piden mejores funcionarios, más

formados, un acceso limpio y por oferta pública de empleo en

la comunidad autónoma, permite tener más seguridad a través

de todas las acciones que se hacen, no de policía turística, sino

de planes de emergencia, de protocolos de emergencia. 

Por cierto, les anuncio que ya de los 4 planes que habían

enviado a Madrid, no había ninguno cuando nosotros entramos

en la conselleria para aprobar, 3 se han aprobado ya, ya están

en el Plan general de emergencias de España y el próximo irá

a la sesión del mes de enero. Por tanto, algo se está moviendo

en este campo. Y hemos creado una empresa pública para

poder acometer lo que significa la implantación de los planes

en las 4 islas, porque hay que tener bien presente una desgracia

cualquiera es mala en cualquier situación, es distinta si se

produce en Barcelona, Valencia, o Murcia que si se produce en

Mallorca, Menorca, en Ibiza y mucho peor si se produce en

Formentera. Por tanto, habrá que dimensionar las inversiones

que se hagan al respecto de garantizar a nuestros ciudadanos

aquella seguridad a la que tienen derecho, vivan en la isla que

vivan y con los recursos que tengamos y evidentemente el ratio

de inversión por isla es mucho mayor el de Formentera que el

de Mallorca, o es mucho mayor el de Mallorca que el de

Murcia. Las emergencias que se produzcan en Murcia, en

Alicante, en Albacete, o desde otro punto se puede asistir.

Nosotros tenemos que solucionar los problemas con lo que

tengamos aquí.

En definitiva señoras y señores diputados lo que hemos

hecho ha sido continuar aquellos programas que han sido

positivos en el año 2003, aumentar su inversión porque ha de

responder a lo que desean los ciudadanos y las

administraciones que también nosotros tenemos tutelas sobre

ellas, como pueden ser algunos municipios en algunos aspectos.

En definitiva dar una respuesta positiva de nuestra acción de

Gobierno, ejercer nuestras competencias en la medida de lo

posible, dando respuesta a aquellas peticiones que lo envíen.

Yo creo que en este esfuerzo desearía con todos ustedes, creo

que todavía nos queda muchísimo que hacer en Interior, en

función pública, en formación de funcionarios, en Interior en si,

como en cualquier otro tema. No me van a caer las prendas por

decirle que por ejemplo hemos hecho algo importante y

novedoso y es que en esta comunidad autónoma, una de

nuestras áreas que son los funcionarios de ámbito nacional, de

160 puestos de trabajo que hay en esta comunidad autónoma,

65 están vacantes por interinos o por habilitados. Ya se ha

realizado un convenio con la Universidad para hacer cursos en

Mallorca, Menorca y en Ibiza, a fin de poder cubrir estas plazas

por interinos formados adecuadamente. Y también estamos

haciendo ya gestiones con las administraciones públicas para

cuando se convoquen estas plazas a nivel nacional se puedan

hacer las pruebas en Baleares.
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En definitiva, es sólo un ejemplo de aquello que estamos

haciendo cada día. O en las carreras de derecho o económicas,

(...) unos créditos para programas que durante los 4 años

estudien las administraciones públicas, jurídica y

económicamente los estudiantes de la Universidad de las Islas

Baleares. 

En definitiva, se nos puede achacar que no lo hacemos todo,

pero tampoco se nos puede negar que estamos haciendo

muchísimo más de lo que había cuando llegamos. Y espero y

con su ayuda poder hacer muchísimo más.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr.

Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé supòs que

podré contestar millor les esmenes presentades després de la

intervenció del Grup Popular perquè el conseller ho ha fet

d’una forma un poc vaga. En concret quan jo parlava de

l’esmena que fa referència a ficar la despesa de formació a

l’escola, no sé si interpretar del que ha dit que s’accepta o no

s’accepta, després ho veurem. De totes formes jo parlava de la

necessitat de què cada vegada més l’Escola Balear

d’Administració funcioni com a ens autònom públic, el

conseller en la seva compareixença va parlar que a partir de

gener seria així. I jo parlava de no només de què fes la

formació dels funcionaris i dels policies, sinó també la gestió

de concursos i oposicions dins l’ens.

Quan jo he presentat l’esmena respecte a donar suport al

fons social per a la conciliació de la vida familiar i laboral,

m’ha dit que està a punt d’aconseguir-se un acord i que

probablement això se posarà en marxa. Bé supòs que vol dir

que aquesta esmena té sentit si s’ha de posar en marxa a partir

d’ara. Després veurem si realment li donen suport o no.

El mateix respecte els serveis de prevenció a les illes de

Menorca, Eivissa i Formentera que s’ha fet referència que més

endavant se farà, no sé si més endavant vol dir l’any que ve,

l’altre any. Per tant, si s’accepta o no s’accepta l’esmena que jo

he presentat. I el mateix respecte a la que he fet referència

sobre l’actualització dels plans de prevenció i d’emergència de

les conselleries del Govern de les Illes Balears. Les altres tres,

respecte municipis i tal, ja interpret que no se tenen en compte

i per tant, ja ho tendré en compte així.

Senzillament esper la intervenció del grup per saber

exactament a què atenir-me respecte les esmenes que he

presentat.

(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista? Té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quan ratllam de policia

turística tenc la sensació de (...) perquè l’any passat ja vàrem

debatre exactament el mateix. Però aquí hi hagut una variació

en aquest aspecte. L’any passat la policia turística era una

policia especial, vostè va dir que “per millorar la seguretat

ciutadana a les zones turístiques”. Ara simplement un suport

més a la policia local. A veure, això no és el que vostè havia

plantejat un principi perquè si hagués estat així bastava,

sobrava, que vostè simplement hagués obert una línia d’ajudes

als ajuntaments perquè contractessin més policies locals.

Llavors, aquí en definitiva jo m’he de felicitar perquè

estiguin a favor de la policia autonòmica, ho recordarem dins

la ponència de reforma de l’Estatut. Però vostès creen una nova

policia, no un suport a les policies locals que és el que ens

varen vendre aquí dins i amb aquesta formulació segueix dins

els pressuposts. Per tant, són dues visions diferents que

naturalment quan un batle, tots els batles de qualsevol color,

se’ls brinda una opció més, tothom ho agafarà. Ara, els digui

voleu això, o ho voleu en metàlAlic? Voleu una transferència

econòmica i vosaltres ja us aclariu? Veuríem què passa, crec

que el 90% demanarien la transferència econòmica. Per tant, la

policia turística crec que és un error, vostè diu que ha estat

efectiva, jo tenc els meus dubtes. Però creim que és un error

polític sense cap dubte.

Lototrot, Promotrot. Jo no he rallat de la lototrot, vostè ha

rallat de l’anterior Govern. Miri Sr. Conseller, a l’anterior

Govern nosaltres vàrem dir el que havíem de dir, allà on ho

havíem de dir, però teníem 5 diputats i la força de 5 diputats és

la que és. En aquest moment també deim el que també pensam

i que havíem pensat sempre i me referesc a la promotrot,

perquè miri la lototrot està dins la... A mi personalment no

m’agrada, però bé no és una qüestió personal. El que pensa el

nostre grup és que la promotrot està dins la línia clàssica dels

jocs d’atzar, la QH, les travesses, la loto 6/49, no té les

connotacions addictives i les connotacions desagradables

socialment que tenen les màquines escurabutxaques. Vostè no

pot dir que el consorci del trot és el responsable. Escolti, vostè

dins els seus pressuposts ha posat una partida per contractar

gent per posar en marxa la lototrot. Per tant, estam esmenant

aquests pressuposts i la promotrot és una de les esmenes que

consideram que el Govern de les Illes Balears no pot estar

darrera, ni per activa ni per passiva d’uns enginys que són

generadors de ludopatia, que són perillosos per a joves i per a

infants. Miri, en la promotrot jo li assegur que la consellera

d’Economia del Consell Insular de Menorca no hi està d’acord

i el sector no ha ratllat de la lototrot. De la promotrot li assegur

que no hi està d’acord.

Finalment el fons de cooperació local. Jo li he dit que era

una esmena política, vostès han fet uns pressuposts expansius,

però no me sembla que no expandeixen prou cap a la

colAlaboració econòmica amb els ajuntaments. Simplement

això.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, deduzco más por lo

que no ha dicho que no creo que esté muy contento de lo que

ha pasado durante este año en su conselleria. Así lo entiendo,

puesto que no se ha hecho ninguna defensa a ningún punto al

respecto y pasaré por encima del tema desde ese punto de vista

y atendiendo estas circunstancias que estoy diciendo,

entendiendo que aunque no lo exprese, pues íntimamente no

estará muy contento y lo digo en su propio beneficio, ni mucho

menos de forma peyorativa. Me hubiera gustado más un cierto

acto de contrición por decirlo con esos principios de

inspiración cristiana, de los que a usted le gusta hablar. Pero en

fin, dejémoslo así como está y pasemos a dos o tres cuestionen

puntuales que ha mencionado.

Ha hecho referencia al alquiler del recinto que en estos

momentos se utiliza para el IBAVI. Hombre antes de tener ese

local alquilado con esos más de 3 millones de pesetas

mensuales también se hacían cursos, lo que pasa es que

entonces como el anterior Gobierno del pacto tenía buenas

relaciones con el Ayuntamiento de Palma, se hacían en

dependencias que prestaba el Ayuntamiento de Palma. Ahora

las relaciones pues han pasado algunas fases un poco más

complicadas y entonces han tenido que buscarse la vida y nos

ha costado ese buscarse la vida 3 millones de pesetas cada mes

y de esos 21 millones, aproximadamente que estuvo vacío el

local. Pero bueno, dejemos este tema.

Le he oído hablar de un concurso hecho por el Gobierno

anterior que se debía respectar. Por un momento creía que se

refería usted a Andratx y resulta que se refería a la promotrot

de un concurso que había hecho el Gobierno anterior, etcétera.

Digo, se referirá al tema de Andratx y van a quitar la enmienda.

Pero no, se refería usted al Puerto de Andratx y se refería usted

a esta promotrot. Entonces no insistiré más en ello.

Ha hablado usted de acceso limpio a la comunidad

autónoma de las Islas Baleares. Hombre con los datos que le he

venido dando, no es cierto que haya un acceso limpio, es que

no sólo se lo digo yo, se lo dicen los tribunales, se lo dicen todo

el mundo, se lo dicen también los sindicatos, usted lo sabe,

tiene sus más y sus menos, con unos más y con otros menos,

pero también tiene sus más y sus menos. Después de los

ejemplos que le he puesto de la Dirección General de

Emergencias, que es un botón y es de su conselleria, porque

podríamos poner otros ejemplos. No me diga que hay un acceso

limpio a la función pública, dígame que hay unas cosas que son

mejorables y trabajemos para mejorarlas. Eso no se puede

consentir, usted tiene que actuar en esos casos. Son casos que

a usted le hacen mucho daño y yo creo que no es usted el

ideólogo de esos casos, no es usted, pero lo perjudican a usted

y perjudican la imagen de la función pública en las Islas

Baleares.

Nos ha hablado también de una empresa pública que se

crea..., de eso tendremos que hablar largo y tendido durante

este año. Espero que nos de información sobre esa empresa

pública que se va a crear, los sistemas de contratación que se

van a crear puesto que se está derivando una gran cantidad de

empleo de esta comunidad autónoma hacía las empresas

públicas. Y si nos es difícil conseguir datos de los que son

propiamente funcionarios y nos encontramos con según que

cosas en los puestos funcionariales que están sometidos a un

cierto rigor, ¿qué nos vamos a encontrar con las empresas

públicas? Bueno me parece que con 3 o 4 apellidos agotaremos

la nómina. Con poco más, nos tememos. Ojala nos sorprenda.

Sr. Conseller, una vez más y haciendo interés en que el

espíritu navideño, dentro de lo que sea posible, impere en este

debate de presupuestos, le quería solicitar un cambio. Le quería

solicitar un cambio que tendría 3 vertientes. Primero, en su

actitud parlamentaria, le rogaría que nos contestara las

preguntas, como hacen la mayoría, no todos, hay algún caso

que es semejante al suyo. Pero la mayoría de consellers cuando

se les hace una pregunta, normalmente, la contestan, tratando

de esquivar las partes duras de la pregunta, tratando de evitar

contestar en exceso, evidentemente. Pero la mayoría las

contestan, no todos, pero la mayoría sí. Le rogaría que

contestara a las preguntas, que se ajustara en esa respuesta a la

verdad porque tengo preguntas en las que en unas dice una cosa

y en otras dice completamente lo contrario, pese a llevar

cuidado en no contestar algunas veces. Que entregue la

documentación que se le solicita. Que abandone, si es posible,

la política de enchufismo por acción o por omisión, está

sucediendo en nuestra comunidad autónoma, lo sabe y no

quiero entrar en casos particulares. 

Si entra en estas actitudes yo le ofrecería un acuerdo, o que

llegáramos a un acuerdo lo más global posible, las grandes

cuestiones de función pública en nuestra comunidad autónoma

para evitar sobresaltos a los funcionarios. Que pactáramos

algunas lineas básicas de lo que tiene que ser la función

pública, más allá de lo que son las estrictas determinaciones

legales, para que los funcionarios tuvieran claro a qué atenerse.

Para que pudiéramos garantizar frente a todos los ciudadanos

que gobierne quien gobierne habrá transparencia en la función

pública. Le ofrecemos ese pacto, ese acuerdo, pero con esas

condiciones, que cambiemos el modo de funcionar de la

conselleria, se cambie su actitud parlamentaria en los puntos de

vista que hemos dicho y con todo esto no tenemos ningún

problema en hacer una amnistía a 31 del 12 del 2004 y echarle

dos vueltas a la llave del cajón. Pasemos a ello, pero pasemos

a ello con esas condiciones que no son condiciones

extraordinarias. Simplemente son condiciones que tendrían que

ser normales en lo que es el funcionamiento de un sistema

democrático y corriente de una sociedad moderna.

Nada más Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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I amb aquest esperit de nit de pau té la paraula el

representant del Govern el Sr. José María Rodríguez.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Diéguez, me

encanta el tono de su última intervención, es diametralmente

opuesta a la anterior y le acepto el pacto, a usted y a todas las

fuerzas políticas de esta cámara porque tengo más interés que

otros. Hoy esta mañana ya he llegado a un pacto con casi todas

las fuerzas sociales, con casi todos los sindicatos. Un pacto de

acción sindical y un pacto de (...) de empleo. Y en este pacto de

acción sindical y en este pacto de (...) empleo están puestos los

cimientos para mejorar la gestión en la función pública, que

siempre es mejorable, inclusive después de este pacto, siempre

es mejorable. Pero para mi que usted abandone su posición y

me diga que quiere estudiar la problemática de la función

pública, es el mejor regalo de Navidad...

(Algunes rialles)

...porque tanto usted como yo cumplíamos con nuestra

misión y que es trabajar para mejorar la función pública en las

Islas Baleares y siempre me encontrará usted en este camino y

usted lo sabe porque todos sus compañeros también me han

encontrado siempre y estoy dispuesto a todo.

Mire yo vuelvo a repetirle que no sé, la verdad es que no

llevo la estadística yo, pero de las más de 600 preguntas que

usted me ha hecho en el año 2004, si le quedan 100 no es un

mal ratio. Le he contestado más del 80% de preguntas, pero es

que me ha hecho más de 600 preguntas. Por tanto, no está mal

y las 100 que quedan, estoy seguro que las podrá tener en 15,

20, 18 días, a lo mejor algunas más, pero no más Sr. Diéguez.

Pero yo me quedo con lo mejor, me quedo su oferta de

pacto. Creo que sería positivo hacer un pacto de trabajar todos.

Por un lado las fuerzas sociales, por otro lado el Parlamento y

por otro el Gobierno. Hacer un tripartito, ahora que se lleva

tantísimo, para poder mejorar la función pública, las

emergencias, la Escuela Balear de Administraciones Públicas

e Interior, todo en esta comunidad autónoma. Yo le cojo el

guante Sr. Diéguez y espero sus propuestas que estoy seguro

que irán en buena (...).

Mire Sr. Rosselló, la escuela ya se encarga de la oferta

pública de empleo, la está haciendo ahora mismo. La selección

de la oferta pública de empleo o de policías ya la hace ella,

toda la gestión. O sea, la encomienda la conselleria y ella la

hace y la está gestionando en el edificio de Son Fuster. La

escuela además tiene una partida propia dentro de los

presupuestos porque día 1 de enero si el próximo Consejo de

Gobierno toma el acuerdo se va a crear como organismo

autónoma. Está preparado para hacer la transferencia día 1 de

enero, quiere decir que lo que usted dice en la enmienda y está

previsto. Si usted me quiere creer y si no el día 5 o 10 de enero

yo le haré llegar a usted la forma de transformación del tema

este. Y dentro de los presupuestos de función pública está la

partida concreta para la conciliación de la vida familiar y

laboral. Que también es objecto del acuerdo que hemos firmado

hoy con los sindicatos y que estamos negociando hace muchos

meses. En definitiva le digo que sí, pero es que ya está recogida

en los presupuestos. Por tanto, no voy a aceptar la enmienda

porque evidentemente ya está previsto, está hecho ya.

Sr. Riudavets, es evidente que si se empieza un nuevo

segmento de juego en Baleares, la lototrot, o la promotrot, pues

la competencia de control y la (...) de estos juegos es de la

comunidad autónoma, el juego del trot o lo que sea, pero (...).

Y si hay previsión de que haya más máquinas será preciso tener

personal para poder concretar, agilizar y para poder dar las

licencias de instalación de este teme. Esta es la realidad de

porque se aumenta el (...). También habrá algún aumento en

hacienda, porque le recuerdo que aunque no nos gusten las

escurabutxaques, ni los casinos, ni los bingos, son una parte

importante de ingresos que tiene la comunidad autónoma por

este concepto. Casi 50 y pico millones de euros, o sea que no

deja de ser importante este ingreso, para hacer gastos sociales

o de infraestructura que la comunidad necesita.

Sr. Presidente, muchas gracias. Y gracias a todos por la

atención.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn en contra té la paraula el

representant del Grup Popular Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Em

permetran vostès que enceti aquesta intervenció de la mateixa

forma i de la mateixa manera que jo ho vaig fer en la

compareixença que vaig tenir a la Comissió d’Hisenda quan

presentava el conseller les línies bàsiques del seu pressupost,

em permetin que jo ho faci amb paraules de felicitació, Sr.

Conseller, perquè entenem que és un pressupost que no només

reflecteix l’evident vocació que té aquesta conselleria per tal

d’optimitzar els recursos amb els que compta, sinó també

reconèixer la indubtable intenció de formar amb suficiència els

professionals al servei de l’administració pública d’aquesta

comunitat autònoma. 

I amb la intenció també de modernitzar la pròpia

administració. I sobretot Sr. Conseller, felicitacions

especialment per la fixació que té aquesta conselleria per tal

d’incrementar notablement les partides pressupostàries

destinades a la colAlaboració amb les entitats locals, institucions

de primer ordre i principals dins la nostra estructura

administrava. I és un increment general d’un 26,49% que

experimenta aquest pressupost el que avala, sens dubte, les

meves darreres paraules. Però en qualsevol cas i per si alguna

senyora o senyor diputat tengués algun dubte sobre el que acab

de dir, els ho demostraré amb fets.

Respecte la modernització, com deia de l’administració

pública, crec que ens hem de congratular tots per l’increment
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d’un 10,15% en la Direcció General de Funció Pública, fins

aconseguir un total de 4.524.800 euros, per tal de portar a

terme la necessària modernització de l’administració, fent-la

més àgil de cara al ciutadà, fent-la més eficient en les seves

responsabilitats i sobretot i per damunt de tot, més pròxima als

ciutadans. Senyores i senyors diputats, la mostra més evident

d’aquesta voluntat és centra i es concentra en la posada en

marxa de les principals actuacions previstes per la conselleria

durant l’any 2005 i que entre altres hem de destacar la

remodelació de les dependències de la conselleria. La creació

de la nova plataforma del servei d’emergències 112 dins la

mateixa conselleria. La creació i posada en marxa de l’oficina

d’atenció al ciutadà. I el desenvolupament del Pla de qualitat de

l’administració. Això pel que fa a la modernització de la pròpia

administració pública.

I en allò que fa referència a la formació de professionals al

servei d’aquesta administració, també ho hem de celebrar,

celebrar sobretot la notícia anunciada al seu dia per aquest

conseller, perquè l’EBAP, l’organisme encarregat d’impartir

programes formatius als funcionaris i als agents de policia

local, de bombers i membres de protecció civil, es converteixi

l’any vinent, l’any següent, en un organisme autònom per

aconseguir un major dinamisme en les seves competències i

permeti, entre altres coses, optimitzar els recursos humans i

materials i permeti així descentralitzar la formació mitjançant

dos instruments que entenem que són essencials per al

desenvolupament d’aquest objectiu: per una banda l’obertura

de noves seus a Menorca, a Eivissa i a Formentera, i per altra

banda descentralitzar l’organisme mitjançant l’aprofitament de

les noves tecnologies informàtiques i impulsant l’educació a

distància.

Tot això, tot el que acab de dir, aquestes dues qüestions

cabdals dins aquest apartat, sense cap dubte ens permetrà oferir

igualtat d’oportunitats en la formació que tindran tots els

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma amb independència

del seu lloc de residència, així com igualtat d’oportunitat en el

que és l’accés a la pròpia funció pública. 

Però des del Grup Parlamentari Popular, si alguna cosa

volem destacar d’aquest pressupost i de la seva conselleria no

és altra cosa que la veritable vocació municipalista d’aquests

pressupostos. Volem destacar l’especial, singular i particular

sensibilitat demostrada per la conselleria pel que fa a la

colAlaboració i cooperació amb els municipis i que ve

directament reflectida en l’increment de la dotació destinada al

fons de cooperació municipal, i que sense cap tipus de dubte

permetrà continuar mantenint assistència activa entre

l’administració autonòmica i l’administració local per fer

possible una gestió més eficaç, una gestió més eficient i una

gestió ajustada a les necessitats reals d’aquestes entitats,

especialment aquelles que per les seves singulars i particulars

característiques estan necessitades d’una colAlaboració especial,

com són tots i cada un dels municipis de la Serra de

Tramuntana, que aquest any gaudiran d’unes ajudes

incrementades respecte dels exercicis anteriors fins arribar a

1.030.000 euros, un increment d’un 3%.

I és que, senyores i senyors diputats, la millor mostra

d’aquesta sensibilitat que acab de manifestar ve reflectida en

l’aportació que des de la conselleria es destina al fons de

cooperació. Com tots els diputats i diputades saben, i en tenen

coneixement, la disposició addicional número 12 de la Llei

d’acompanyament preveu la creació del fons de cooperació

municipal destinat a fer efectiu el principi de solidaritat

intermunicipal, i on s’estableix que la quantitat mínima exigible

destinada no serà inferior a un 0,23% del pressupost total de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. Doncs bé, no és que

la conselleria no només destini el mínim exigible, sinó que la

conselleria ho incrementa fins arribar a un 0,35%, la qual cosa

suposa més d’un 50%.

Però no sols amb les entitats locals ve l’increment del fons

de cooperació ve determinada aquesta sensibilitat de cara a les

entitats locals, als ajuntaments. Hem pogut comprovar que no

tot queda aquí, sinó que l’aposta de cooperació passa també per

complementar, com bé vostè ha dit, la creació de l’anomenada

policia turística, complement necessari i imprescindible per

complementar les dotacions de policies locals dels municipis

apostant per un millor servei d’atenció i per un millor servei

d’informació per atendre amb garanties les demandes de tots

els nostres visitants.

I no voldria acabar aquest debat a la totalitat d’aquesta

secció sense abans fer menció especial a l’increment registrat

a la Direcció General d’Emergències, i que sense cap tipus de

dubtes ve a demostrar que la seguretat personal i la vida

humana davant situacions de risc han de ser valors, i ho són per

a aquesta conselleria, valors d’especial salvaguarda i d’especial

protecció per a aquesta administració, i amb aquesta qüestió

aquest diputat dóna per conclosa la intervenció respecte a la

totalitat de la secció 16 dels pressupostos de la comunitat

autònoma, no per passar al posicionament de les esmenes

parcials, sinó per anunciar que el Grup Parlamentari Popular es

reiterarà en el contingut de les esmenes defensades a la

Comissió d’Hisenda. No entrarem ara en el contingut per no ser

reiteratius i per no considerar-ho oportú. En qualsevol cas

anuncii a les senyores i als senyors diputats que si és necessari

utilitzaré el torn de rèplica per fer les precisions que sobre les

mateixes consideri necessari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica intervé ara el

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula

el Sr. Miquel Rosselló i del Rosal.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument. Jo crec que

ha estat aclaridora la intervenció del diputat del Partit Popular,

que evidentment ha estat totalment d’acord amb els

pressupostos de la conselleria, i ha deixat claríssim que no

assumeix cap esmena. Per tant el Sr. Conseller havia fet lloança

a quatre, cinc o sis de les meves esmenes; després a la segona

ha dit que no estava clar perquè ja estaven incorporades o no
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estaven incorporades, i el Sr. Portaveu ha dit que no en recollia

cap. Val, d’acord, molt bé.  Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Eduard Riudavets i

Florit.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. Jerez -gràcies, Sr. President-, la veritat és que no

importarà que precisi res a la pròxima intervenció. El rosari de

felicitacions que vostè ha fet jo no el puc compartir. El debat ja

estava fet i, miri, contra tot pronòstic sembla que s’ha instalAlat

dins aquesta cambra, contra tot pronòstic, dic, una espècie

d’esperit nadalenc. Així que, Sr. Jerez, bon Nadal i que li

aprofiti el sopar de després.

Gràcies.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego visto el ánimo

laudatorio y el gran convencimiento del Sr. Diputado que ha

tenido ocasión de hablar sobre los presupuestos de la

comunidad autónoma y vista la fe ciega que tiene en los

mismos, yo no me atrevería a intervenir y hacer flaquear la fe,

puesto que la fe la tenemos que respetar y hemos de conseguir

que así continúe, y más en estas fechas tan señaladas. Conserve

la fe, que va a hacer falta, esperemos que no tanta el año

próximo como éste, pero este año desde luego hace falta fe para

tener una intervención con tantas palabras laudatorias y con

tantas palabras de cuatro sílabas como ha pronunciado

alabando el presupuesto, y yo realmente no he llegado muy

bien a entender por qué. 

Pero en fin, como digo no quiero ser elemento de

heterodoxia ni sembrar dudas en la fe. Continúe. Nada más, Sr.

Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica..., qui

vol intervenir? Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el

Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors

diputats, simplement no entraré en el contingut de les esmenes,

com vostès saben les tenen totes i cada una rebutjades, però sí

que vull dirigir-me al Sr. Riudavets per també desitjar-li un bon

Nadal, unes bones festes i també fer extensible aquesta

felicitació, encara que me l’hagin feta altres grups

parlamentaris, a tots i cada un dels seus portaveus i que els

caigui molt bé l’indiot de Nadal.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Aquesta presidència no té cap inconvenient

que, si volen, ens posem a cantar una nadala.

(Rialles)

Continua el debat número 12, de totalitat. Secció 17,

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports; EDP

86, Institut Balear d’Habitatge; i EDP 87, Serveis Ferroviaris

de Mallorca. 

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena

presentada...

(Continuen les rialles)

...pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les

seccions incloses al present debat, per la qual cosa té la paraula

la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Uff...

(Més rialles)

Gràcies, Sr. President. Bé, entre tant esperit nadalenc, idò,

a la fi arribam a la conselleria estrella d’aquest govern. Dic a la

fi perquè duim moltes hores aquí dins, des de les 9 del matí, i

perquè a més jo crec que ja en aquestes hores poques ganes ens

queden d’entrar a un debat gaire profund. Però és en aquesta

conselleria, en aquesta secció, on es troben tots els anhels, els

desitjos i les actuacions polítiques més importants d’aquest

govern del Partit Popular; el gran rètol de la legislatura, la gran

notícia política, el gran avanç: ens trauran de ser una comunitat

poc avançada i pobra, ens faran més autopistes, més autovies,

i ens pareixerà que arribam fins al cel, i jo almanco pensaré en

l’eslògan de la campanya del 99, quan el Sr. Matas era

president, tant president com ara, que deia “ho tenim tot per

aconseguir-ho tot”.

Però nosaltres voldríem tocar més amb els peus en terra i

que ens situàssim més a prop de la gent i del territori. Desitjam

com a mínim ser més realistes. Vostès creuen que fer més

autopistes i autovies i tenir les illes obertes en canal, per enmig,

sobretot Mallorca, ens farà millors, més rics, i millorarà la

mobilitat dels residents i dels visitants que vénen aquí a les

Illes? Jo estic convençuda que no s’ho creuen, però ho fan.
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Aquest pressupost és l’exemple més clar. Primer, per a

nosaltres són uns pressuposts irresponsables i que posen en

perill d’economia pressupostària de la comunitat autònoma;

s’ha dit molt ja en aquesta cambra avui i en altres ocasions.

L’augment espectacular es produeix en el capítol 6 d’inversions

reals, que augmenta un 122,60%, concretament 190 milions -

per arrodonir- d’euros, que tota aquesta quantitat va destinada

quasi en exclusivitat a la construcció d’autopistes i autovies. 

Però aquest augment ve donat per la inclusió del conveni de

carreteres amb l’Estat. Aquest conveni no és vigent, hi ha un

incompliment constant tant pel que es refereix a les dates com

a les quantitats pressupostades. Vostès ho han incomplit, ho

incompleixen i a més diuen ben clar i per tots els diaris que ho

continuaran incomplint. En el capítol de transferències, per

tant, de capítol..., compta l’ingrés de 150 milions d’euros per

part del Govern de l’Estat però això no és cert, no és cert. Així,

per tant, les coses...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, podrien guardar un poquet de silenci?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Així les coses si no va endavant vostès s’endeutaran, com

fan a través d’aquests pressuposts, però no s’endeuten vostès,

ens endeuten a tots, a tots els ciutadans. Els ciutadans haurem

de pagar les autopistes i amb interessos. S’hipoteca aquesta

comunitat autònoma per la seva ànsia constructiva o destructiva

del nostre patrimoni natural i això és una gravíssima

irresponsabilitat per al present i per al futur. Potser qualque dia

els passarà factura; no sabem qui, però fins ara la factura ens la

passaran als que estam o no estam d’acord amb les autopistes.

Això és la realitat.

En segon lloc, a més de ser uns pressupostos irresponsables

i perillosos -consideram que són irresponsables i perillosos per

posar en perill també l’economia pressupostària de la comunitat

autònoma- també ho són a nivell macroeconòmic. Vostès no

fan les autopistes per temes de mobilitat; fins i tot crec que els

preocupa poc el tema. Vostès fan obres grosses, grans

projectes, per dues senzilles raons: una, han de moure l’activitat

econòmica, el Sr. Matas vol fer el mateix que va fer el Sr.

Aznar a l’Estat, augmentar el PIB a través de la construcció i

del ciment; Espanya és el país on s’ha construït més de tota

Europa l’anterior legislatura i on la indústria cimentera ha

suposat un 7% del total del PIB. El Sr. Matas té por que la

indústria turística no vagi gaire bé i ha d’incentivar l’economia

basada en la construcció i, en el seu cas, a través d’obra

pública. Això és pan para hoy y hambre para mañana, molts

de llocs de feina ràpids, però després quan s’acabin les obres

se’n pensen fer més? Jo en aquest moment em ve a la ment, no

sé si amb aquest esperit nadalenc també, aquella cançó que

deia: “Será maravilloso que construyan un puente desde

Valencia hasta Mallorca”. No sé fins quan continuarà aquesta

bogeria de plantejar-se aquestes obres per moure l’activitat

econòmica.

I en segon lloc han de continuar amb el model d’una

mobilitat obsoleta, centrada en incentivar el cotxe privat, i això

ho ha de fer sense cap mania i sense respectar l’entorn. El medi

ambient i la seva cura és un tema menor; això ho demostren dia

a dia, han de fer inauguracions i com deia la mateixa

consellera, obras son amores y no buenas razones. L’amor a

qui és?, a quina gent?, a quin futur?, a quines actuacions? Jo no

ho sé, però l’amor a Mallorca, Eivissa i..., almanco les dues que

estan en aquest moment més afectades, nosaltres no el veim

enlloc.

Per tot això nosaltres ja plantejaríem l’esmena a la totalitat,

per irresponsabilitat, per ser uns pressupostos perillosos i per

hipotecar-nos el futur econòmic i també el futur sobre el nostre

patrimoni natural.

Però hi ha més raons que vull esbrinar el més ràpidament

possible que també fan que presentem una esmena a la totalitat.

En primer lloc l’increment pressupostari gairebé tot, com he dit

abans, es destina amb preferència total i absoluta a les

autopistes i autovies. El capítol 6 augmenta un 960%, 13 obres,

11 en execució i 2 en licitació. Les transferències per a

transport ferroviari, en canvi, es manté el mateix pressupost que

l’any anterior. Un dels temes estrella per al Govern i per a

aquesta conselleria és el Pla director sectorial de transports,

encara no aprovat de forma definitiva, però allà és on diu que

es prioritzen les actuacions ferroviàries. Idò no hi ha pressupost

per fer-ne, i em remet a la darrera frase del Pla director

sectorial de pressuposts, que diu ben clar que depenen les

actuacions en funció dels doblers que pugui posar Madrid. I

només els vull recordar una cosa, senyors del Partit Popular, les

competències en el tren són de la comunitat autònoma, això no

vol dir que, evidentment, no hi hagi d’haver també una

demanda a Madrid per a actuacions d’aquest tipus, però la

competència és d’aquesta comunitat.

La major inversió en tren és l’estació intermodal a Palma i

el soterrament de les vies. Consideram que aquestes inversions

s’haurien de racionalitzar molt millor i que evidentment les

quatre vies, com hem dit en moltes ocasions, consideram que

no justifiquen prou aquest macroprojecte. Tot i que ara ens han

sortit amb el metro i supòs que això pensen que també és un

gran avanç. Ja ho veurem, ja ho veurem.

És cert, per tant, que hi ha un augment d’inversions

previstes en el capítol 4, també és cert, per a la subvenció al

transport colAlectiu per carretera. Suposam que es farà una

reordenació del servei de transport de carretera, malgrat no

estiguin prou concretades, però és un aspecte que nosaltres en

aquest cas consideram que sí que hi és o que en resulta positiu

inicialment. Però les carreteres és el que els agrada, els agraden

sobretot les grosses, autopistes i autovies, però millorar el

transport públic és el que realment nosaltres veim que no hi ha

o hi ha molt poca actuació en aquest camp.

El Pla director sectorial de transport, ho ha dit la pròpia

consellera, és un tema estrella del Govern, en segon lloc,

després de les autopistes i autovies, però com dic el pressupost

no es correspon amb la importància d’aquest pla. El pla està a

anys llum de les previsions inversores que es fan.
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Respecte d’un altre tema estrella, aquesta conselleria amb

tantes estrelles, no sé si pareixerà un firmament, o perquè estam

també en dates nadalenques, és el Pla autonòmic d’habitatge.

Augmenta el pressupost a aquesta partida un 19% i també a

l’IBAVI a través de l’endeutament. Així i tot, consideram

insuficient el pressupost en aquest aspecte. L’habitatge, el seu

accés i adquisició és un dels problemes més importants dels

ciutadans de les Illes Balears. Una de les grans dificultats és la

disposició de sòl per part dels ajuntaments, però no es tracta

només de liberalitzar, sinó de la intervenció de l’administració

per controlar preus i dur endavant habitatge taxat. És el repte

bàsic i fonamental que nosaltres creim que, tot i que aquesta

conselleria hi fa un petit esforç inversor, si ho comparam amb

l’esforç inversor o amb l’esforç que fa amb les autopistes i

autovies, evidentment veim que les prioritats no van pel tema

d’habitatge.

Per tant, només d’ajuts a determinats colAlectius no és

suficient, ja que no s’intervé sobre el preu. I així molta gent,

malgrat tengui ajudes, no pot accedir al seu primer habitatge.

Voldríem per tant una major valentia en els pressuposts

dedicats a aquest àmbit, però sobretot un impuls als plans

d’habitatges de lloguer i d’habitatges de protecció oficial, amb

una intervenció important de l’administració pública, que vagi

més adreçada a rehabilitació i no a ocupació de nou sòl.

Respecte de les inversions en ports, i vaig acabant, hem

detectat que el capítol 6 d’inversions baixa; suposam que

aquestes que s’han de fer, que ja s’ha dit que es farien; segons

hem sabut es farà a través de l’endeutament i a través de

l’empresa pública que es va crear l’any passat per la Llei

d’acompanyament. Respecte dels ports, consideram necessari

millorar les partides en manteniment i bona gestió i rebutjam

les actuacions com el dic del Port de Ciutadella, tot i que no

està pressupostat, però pareix que hi ha intenció. Creim que, en

aquest aspecte també, voldríem esmentar que a la partida

d’ingressos patrimonials, concretament el capítol 5, són iguals

que l’any anterior. Consideram que el Govern ha perdut

l’oportunitat d’un ingrés important d’1,3 milions d’euros de

cànon de concessió del Port d’Andratx, que es podria haver

dedicat a actuacions a ports, per millorar la seva ordenació i

manteniment i evitaria l’endeutament.

Per tant i per concloure, consideram que aquests

pressuposts, i per això presentam l’esmena a la totalitat,

demostren la seva vertadera i única política del Govern del

Partit Popular; el més important de tot, el més important i que

a més es farà passi el que passi són les autopistes i les autovies,

ho han demostrat amb aquest pressupost, però sobretot ho

demostren amb les actuacions, perquè aquestes autopistes

s’estan fent en aquest moment. La resta, fins i tot el que hem

parlat des de les nou del matí fins ara, en molts de casos només

són bones intencions. Però el cert és que el que hi ha en aquest

moment a les nostres illes és la terra esculpida, oberta de pinta

en ample perquè vostès tenen una obsessió real, només de fer

construcció d’obra pública per moure l’activitat econòmica.

S’estan carregant el nostre patrimoni ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

..., i s’estan carregant sobretot un aspecte fonamental i és no

solucionar el problema de la mobilitat dels ciutadans de les

Illes Balears que, d’aquesta manera, el que farà serà empitjorar-

lo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En segon lloc, passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a les seccions incloses

en el present debat; per la qual cosa té la paraula la Sra. Maria

Antònia Vadell Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A

aquestes hores parlam d’estrelles, jo havia preparat una

intervenció també basada en el pressupost estrella d’aquest

govern i sobretot recordant una intervenció que va tenir el

portaveu del Partit Popular a la comissió, que li va tirar moltes

floretes a la Sra. Consellera, li va dir fins i tot que era la

consellera estrella i va tornar vermella i tot la Sra. Consellera,

no sé si està avesada que n’hi tirin moltes de floretes, però el

portaveu del PP no se’n va estalviar gens de tirar frases

barroques i afalagadores a la seva consellera per bravejar la

seva gestió i el seu pressupost.

Bé, va dir que era el paradigma de l’eficàcia i, com vostès

podran suposar, nosaltres no coincidim, no li tirarem floretes a

la consellera. Jo crec que en lloc de ser el paradigma de

l’eficàcia, jo diria que quedarà a la història com el paradigma

de la provocació; ens té acostumats a un estil provocatiu, que

crea crispació i per tant a nosaltres aquest tema no hi estam

d’acord.

Jo crec que aquests pressuposts, tot i que la Sra. Consellera

ha nat amb estrella, estan estrellats, han nat estrellats aquests

pressuposts. Uns pressuposts estrellats perquè al nostre mode

de veure hi ha un gran desequilibri quant a les prioritats en les

inversions. Aquests pressuposts són obsessius perquè només

pensen en una cosa, estan pensats només preferentment amb la

construcció de grans infraestructures viàries. Pareix ser que ara

hi ha l’efecte boomerang, tot allò que va patir el pacte de

progrés a la passada legislatura, quant a la manca de voluntat

del Govern del Partit Popular a Madrid i quant a la falta

d’acord per pactar unes infraestructures que en aquell moment

es volien fer d’una manera i el Partit Popular ho va impedir

perquè no va voler destinar els doblers si no es feien

exactament igual, ara se li torna, el boomerang ha tornat en

contra del Govern balear perquè vol seguir fent el que ell vol,

sense tenir en compte el que els altres opinen. Jo crec que no és

un camí aquest, perquè en definitiva qui paga la manca

d’acords sempre són els mateixos, sempre són els ciutadans.
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Passant al pressupost, no hi ha novetats, pràcticament no hi

ha cap novetat ni una. Dins el programa 431B, d’arquitectura

i habitatge, segueix les mateixes línies que el de l’any passat, hi

ha un augment destinat a la compra de terrenys, però en

definitiva no hi ha iniciatives noves i fins i tot ho deixa

pràcticament tot a la iniciativa privada; o sigui a l’oferta i a la

demanda, no fa un impuls important cap a la intervenció per a

l’habitatge i que hi hagi més facilitats per a l’adquisició i per a

la construcció.

Pel que fa a la rehabilitació del patrimoni, jo és que me sap

greu, però no he vist que hi hagués unes partides destinades a

això, diríem d’una manera decidida, jo crec que pràcticament

ha desaparegut del pressupost. I m’agradaria que m’ho explicàs

bé això perquè a una comissió parlamentària el portaveu del

Partit Popular ens va dir que tot el que feia referència a

rehabilitació del patrimoni històric s’ha remès a la comissió

interdepartamental de l’1% cultural, i que el programa 431B,

adscrit a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, només

anirà pagant aquelles anualitats que hi ha compromeses dels

plans anteriors.

Bé, si és així, perdoni, però crec que és una greu

equivocació o una manca de sensibilitat del Govern envers el

nostre patrimoni i la nostra història i cultura. Crec que els plans

de rehabilitació del patrimoni no han d’estar només

condicionats a les inversions que el Govern faci en obra

pública; jo crec que les inversions que es facin a través de l’1%

cultural han de ser un complement, però hi ha d’haver els

programes propis, ja que les inversions en obra pública poden

oscilAlar d’un any a l’altre, no hi ha un pressupost concret, en

canvi el patrimoni sempre és el mateix i està molt mancat i

necessita molts plans de rehabilitació i necessita mà de mestre,

perquè van desapareixent de cada vegada més edificis

emblemàtics que creim que no haurien de desaparèixer. Per

tant, a l’1% cultural sí, d’acord, i a més totes les

administracions, començant d’ajuntaments, que moltes vegades

el que sol passar, sobretot a ajuntaments més petits és que es

burlen o es fan maniobres per no arribar als 50 milions de

pressupost preceptiu perquè s’hi hagi de destinar el 50%, sinó

que fan obres xapades, es fan les obres amb fases per a no

arribar a aquesta quantitat, per tant es perd una quantitat

important per poder destinar al patrimoni. Per tant, totes les

administracions hi han d’aportar el seu pressupost, però a part

d’això hi ha d’haver uns programes propis de la conselleria per

a la rehabilitació de patrimoni.

I passam ja al programa 513D, infraestructures bàsiques i

transports, és el programa que es menja pràcticament tot

l’increment de pressupost. A la secció 17, a tot el pressupost de

la secció 17, ha augmentat un 264%; el pressupost de la

Conselleria ascendeix a 234 milions d’euros i just en carreteres

se’n gastaran 175 milions, entre construcció i expropiacions. És

un 70% del pressupost d’Obres Públiques, Habitatge i

Transports que es destinen a carreteres. I aquests 170 milions

que es destinen a carreteres, que es gastaran en carreteres, no

tenen una garantia que hi hagi un pressupost d’ingressos. En el

pressupost d’ingressos hi ha 150 milions de transferències de

l’Estat, si no ens hem equivocat, veim, hem interpretat que

aquestes transferències de l’Estat aniran cap a aquesta

destinació; però quina garantia tenen que aquests 150 milions

d’euros arribaran?

Segons les informacions que hem vist en els mitjans de

comunicació darrerament, si es confirma que el Ministeri de

Foment ha resolt el conveni, aleshores realment estam amb un

problema greu. Per tant, aquí crec que s’ha de fer una reflexió.

Jo crec que si anam a l’estricte compliment del conveni

signat per la consellera i l’antic ministre de Foment, hem de

pensar que el conveni té una vigència de 2006 a 2010, no

comença fins al 2006 a 2010, i que hi ha unes previsions

d’ingrés, per part del Ministeri, previstes de 48,38 milions

anuals; no obstant això hi ha una encomana de gestió, quines

són les obres que s’encomanen a la conselleria? La variant de

Son Ferriol, que té un cost en el conveni de 16,40 milions

d’euros; el tram d’Inca a sa Pobla, 40,50 milions d’euros; el

tercer carril de Palma a Inca, 8,30 milions d’euros; prolongació

de la carretera, autopista Inca-Manacor, 40,50 milions d’euros;

Palmanova-Peguera, 37,80; variants de Manacor i Sant

Llorenç, 13,70; desdoblament de la segona ronda d’Eivissa,

4,30. Això són les obres que la conselleria té encomanades, un

total de 161,38 milions d’euros; i si li restam els 40,38 de la

prolongació d’Inca a Manacor, que ja han anunciat que no

faran, llavors queden 121 milions que, en teoria, el Govern

podria gastar entre l’any passat, entre el 2004 i el 2005, no

obstant això en gasten, què he dit, 175 milions d’euros, sense

garanties que els ingressos venguin des de Madrid, perquè no

hi ha negociació. Jo crec que això és un tema preocupant,

perquè no hem vist de cap de les maneres amb les declaracions

que ha fet la Sra. Consellera, que tengui voluntat de negociar,

simplement ha afirmat i reafirmat, cada vegada que ha sortit,

que aquestes obres es faran i que es pagaran d'allà on sigui,

mentrestant no se negocia, però les excavadores segueixen

construint, l'avanç de les excavadores és imparable. Per tant, jo

crec que hi ha motius sobrats de preocupació.

Per altra banda, el president demana ajuda als grups

parlamentaris perquè acompanyin el Govern a negociar a

Madrid i ja els hem dit en moltes ocasions que nosaltres estam

disposats a anar-hi, sempre que hi hagi una voluntat ferma de

negociació, sempre que hi hagi unes possibilitats de

flexibilitzar les postures; perquè si hem d'anar a Madrid a

acompanyar-los que els financin autopistes, aleshores nosaltres

ja no hi estarem d'acord. Però si aquí hi ha un compromís de

voler flexibilitzar i de voler pactar coses que siguin realment

possibles, a nosaltres ens hi tendran.

Passant al camp contrari, diríem que és el ferrocarril, veim

que el pressupost és exactament igual que el de l'any passat, són

idèntics, 74 milions d'euros per a l'empresa Serveis Ferroviaris

de Mallorca. I la transferència que fa el Govern a l'empresa, el

mateix que l'any passat, 6 milions d'euros; què passa? Que dins

aquest pressupost es fa una obra emblemàtica també, estrella,

que és el soterrament, que es menja 23 milions d'euros, i llavors

es deixa molt poca cosa per fer tota la resta d'inversions que

són molt necessàries. Per tant, l'any passat hi va haver el mateix

pressupost, no es varen gastar 23 milions d'euros amb una sola

obra, es varen anar fent petites actuacions en passos a nivell, en

arreglar les vies, els garrots i altres coses que eren necessàries
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i en compra de material mòbil, per tant ara això quedarà molt

mancat.

Es parla només d'aquesta gran inversió del soterrament de

les obres, però en canvi no es parla en lloc d'ampliar les línies.

Segons el nostre criteri, ja li hem dit en moltes ocasions, Sra.

Consellera, i ens mantenim en aquesta convicció, creim que és

insuficient el pressupost que es destina a ferrocarril per les

necessitats que té. Creim que hauria estat molt millor i

defensarem això, obrir les línies que estan interrompudes

actualment.

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Diputada.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President, acabaré aviat. Tenim una oportunitat

que és de construir o reobrir les línies que estan actualment

interrompudes. Hi ha un compromís amb uns ciutadans de la

comarca de Llevant que varen veure els seus drets interromputs

a un any determinat, en el 79 crec que era; per tant, crec que

haurien d'haver tengut preferència a hora de tornar restituir

aquest servei i, en canvi, no hi ha cap partida ni una, ni hi ha

pareix intencions de fer-ho. En el Pla de transports que és a

punt d’aprovar la conselleria, no hi ha un euro per al transport

del ferrocarril, tot ho remeten a les negociacions futures amb

Madrid.

Nosaltres estam molt d’acord, i li repetim aquí que Madrid

hauria de finançar aquestes noves obres, perquè ja quan es va

fer la transferència en matèria de ferrocarril varen ser molt

minses les transferències, no varen preveure en absolut que hi

hagués cap possibilitat de reobrir noves línies, però crec que

s’ha de compensar amb altres coses. Si anam amb un paquet a

Madrid, si vostè vol amb un paquet a Madrid per resoldre el

tema de carreteres, acompanyat d’una demanda d’inversions en

ferrocarril, ens tendrà al seu costat, si només vol construir

autopistes, Sra. Consellera, a nosaltres no ens hi trobarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Finalment, es passa a la

defensa conjunta de les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present

debat. Per la qual cosa té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Aquí he sentit parlar en alguns portaveus anteriors de la paraula

crispació, i jo, sincerament, crec que hem de tenir la capacitat

de tenir un debat sobre idees, de confrontar aquestes idees

sense la necessitat de crear aquesta crispació, uns opinaran

d’una manera i els altres de l’altra, però no tenim perquè crear

crispació. Bé, qui ha tengut l’oportunitat avui de ser en aquest

ple, en aquesta llarga jornada parlamentària, des del primer

moment haurà pogut observar, com jo mateix, que és cert que

aquesta Conselleria d’Obres Públiques és la conselleria estrella,

i ho és per una raó molt simple, perquè, si s’hi han fixat, són

molts els portaveus dels pressuposts de diferents seccions i per

tant conselleries que tenen en el punt de mira la Conselleria

d’Obres Públiques, sobretot amb la presentació d’esmenes que

proposen baixes a qualque partida i s’utilitzen les partides

d’aquesta conselleria per proposar baixes per a inversions en

altres àrees de govern.

El nostre grup ha presentat una esmena a la totalitat

d’aquesta secció, perquè entenem que no fa front a les

necessitats de la nostra societat ni en obra pública, ni en

transport ni en habitatge, intentaré, a més, argumentar el per

què d’aquesta afirmació. Miri, a pesar de ser la conselleria que

presenta un increment més espectacular dels seus pressuposts,

si no m’equivoc, entorn del 246% respecte de l’any anterior, el

cert és que la utilització que finalment es proposa d’aquest,

com he dit, espectacular increment és absolutament, des del

nostre punt de vista, criticable i també rebutjable. Motiu més

que suficient, al nostre entendre, per justificar una esmena a la

totalitat d’aquesta secció.

Aquesta esmena és reflex de dos conceptes i dos models

diferents a l’hora d’entendre els objectius que ha de tenir

aquesta conselleria i així ho volem entendre. El pressupost

d’aquesta secció, i fent un símil cinematogràfic, té un claríssim

actor principal, el conveni de carreteres, el conveni de

carreteres amb els quinze projectes que aquest conveni

comporta. I llavors té dos actors secundaris, el Pla director

sectorial de transports i, desafortunadament encara més

secundari, el tema de l’habitatge. Per què ens permetem fer

aquesta afirmació?

En primer lloc, resulta fàcil no equivocar-se amb aquesta

afirmació, simplement observant l’evolució dels fets d’aquest

any i mig de govern. Quin ha estat el tema que ha merescut la

pràctica totalitat de l’esforç de la conselleria des del primer

dia? Sense cap dubte les carreteres. Amb uns set o vuit mesos

tenien tancat un acord amb el Ministeri de Foment i ràpidament

firmaren un conveni amb un total de quinze projectes; bastaria

també, per confirmar l’afirmació feta abans, llegir la memòria

de la Direcció General d’Obres Públiques i Transports on es

diu clarament que un objectiu prioritari per a aquesta direcció

general és la millora del transport públic regular de viatgers per

carretera. L’interès, per tant, per aquestes autovies i autopistes

de les quals ja s’ha parlat és molt clar i el que no tenim tan clar

és on està l’interès per al transport públic. I si no què podem

pensar quan observam la intensitat i la velocitat amb què es

treballa en els projectes viaris i la manifesta lentitud per

presentar, entre d’altres, per exemple, un pla de transport que,

estant pràcticament fet, han hagut d’esperar pràcticament un

any i mig perquè ves la llum.

Però a més d’aquest pressupost, aquest pressupost és reflex

de l’afirmació que abans feia, basta comprovar les partides

d’inversió en nova infraestructura viària, concretament per a

autovies i autopistes lligades al conveni de carreteres i

l’abismal diferència amb les inversions previstes en transport

públic o habitatge. No podem acceptar la teoria que aquest
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esforç inversor en carreteres es realitza, com s’ha dit qualque

vegada des de la conselleria i diu també la memòria, per

aconseguir una millora del transport públic terrestre. La realitat

és que l’aposta en xarxa viària provoca, en primer lloc i

sobretot, un increment de l’ús del transport privat. El

compromís adquirit amb la construcció de projectes en xarxa

viària, arribant fins i tot a proposar fórmules de finançament

aplaçat, que en realitat no acaben sent més que un endeutament

per al futur, i veient que no han dubtat o no dubten a demanar

nous crèdits per a la seva execució, no té, ni mereix, segons

vostès, el mateix grau de preocupació o d’interès respecte del

finançament necessari per a propostes lligades a execució del

pla director de transports o per una aposta decidida per

solucionar el problema d’habitatge a les nostres illes.

Del Pla de transports dir que majoritàriament vostès

supediten el seu compliment, tant en propostes com el terminis

a un imprescindible suport financer del Govern de l’Estat. Aquí

no estan vostès disposats a fer una aposta per garantir aquest

pla amb finançament propi, no ha mostrat aquesta

predisposició.

Què dir del que els preocupa, entenem, del tema de

l’habitatge? Incrementen la previsió d’inversions en nous

projectes respecte de l’exercici del 2004. Vostès saben que

aquest increment és clarament insuficient per fer front a l’oferta

d’habitatge a preu lliure, inaccessible per a bona part dels

nostres ciutadans de les nostres illes. També queda clar que

amb la previsió d’increment de nova inversió en habitatge

encara no arribaran, com ja li vaig dir, crec recordar, en

comissió, a les previsions que tenia previst l’exercici 2003.

El Pla de transports, tornem a aquest pla, preveu

majoritàriament propostes en infraestructures tramviàries;

també és cert que té propostes en transport marítim i en

transport terrestre que no és tramviari, però molt menors. Miri,

com a nova inversió en els pressuposts per a l’empresa Serveis

Ferroviaris de Mallorca, 54 milions d’euros, que coincideix

amb el nou endeutament d’aquesta empresa per al 2005, o

l’empresa d’infraestructures i obres portuàries SA, que també

té 12 milions en nova inversió, que també s’obtenen via préstec

bancari.

Tema d’habitatge. IBAVI, nova inversió per al 2005, 41

milions d’euros. Increment, un 14,07 % d’aquest capítol; però

li record que la baixada d’aquest mateix capítol d’aquesta

mateixa empresa del 2004 va ser entorn de qualque cosa més

que el 30%, crec recordar, respecte del 2003. Però clar, per què

ens hem d’estranyar quan una vegada hem tengut l’oportunitat

d’escoltar la teoria que va defensar el portaveu del Grup

Parlamentari Popular en comissió, darrerament, al dictamen de

ponència, on deia, quan es referia a quatre esmenes que

presenta el Grup Socialista, que fixen els pressuposts destinats

a nous habitatge de protecció oficial a cada illa, diu

textualment: “Nosaltres creim que els criteris que s’han de

seguir són diferents. Les noves promocions s’han de fer en

funció del sòl disponible i no de la territorialitat. S’han de tenir

en compte les peticions i les demandes dels ajuntaments, el sòl

disponible i el preu assequible que hi hagi i la demanda

municipal d’habitatge de protecció oficial. En tot cas, això es

podrà corregir comprant terrenys amb els tres milions destinats

a l’IBAVI”, això va dir el seu portaveu.

Senyors, segons vostès les noves promocions s’han de fer

en funció del sòl disponible i no de la territorialitat; s’han de

tenir en compte les peticions i demandes dels ajuntaments i des

del Grup Socialista, entenem i els deim que no, que no és així,

les noves promocions no s’han de fer en funció de sòl

disponible o peticions dels ajuntaments; s’han de fer clarament

en funció de les necessitats dels que no poden accedir a un

habitatge a preu lliure, i li assegur que a totes les illes hi ha

gent, molta gent, necessitada d’aquestes promocions. I davant

la irresponsable decisió d’alguns ajuntaments de no voler HPO

en els seus municipis, cal exigir que aquesta irresponsabilitat

municipal vengui compensada per una actitud de l’Institut

Balear de l’Habitatge on es marqui, com a objectiu prioritari,

l’adquisició de sòl necessari i per això segur que faran falta

bastant més dels tres milions que anunciava el portaveu del

grup parlamentari.

Com poden fer defensa, com poden vostès, de fet, defensar

aquesta teoria d’antiterritorialització? Els puc assegurar que ni

tan sols acceptant i executant la proposta que surt del nostre

grup, se solucionaria la problemàtica, el que sí farien seria

ajudar que a totes les illes s’aportàs qualque cosa per tal de

començar a resoldre el greu problema d’un habitatge que ara

estan clarament a preus desorbitats. Aquestes illes necessiten

més atenció en habitatge, i més inversió en àrees també que

entenem que són importantíssimes i que són al marge del

monotema, que ja estam cansats de sentir d’autopistes i

autovies.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern, obrint

qüestió incidental. Té la paraula la consellera d’Obres

Públiques i Habitatge, Sra. Cabrer.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon

vespre, gràcies pel to de les seves intervencions. Jo voldria

començar dient que si creim que millorarà el benestar i la

mobilitat dels nostres ciutadans les autopistes i la millora de

carreteres, no només autopistes? Li dic rotundament, sí, i no

només ho crec jo, sinó que ho creu tot el Grup Parlamentari

Popular i la gran majoria dels ciutadans de les Illes Balears que

ho estan esperant des de ja fa molts anys.

Si me diu si obras son amores y no buenas razones i això

és amor? Sí, és amor a la terra, al seu benestar, a la riquesa, al

creixement de la nostra terra i a les futures generacions, perquè

estam en deute amb ells. I el més important de la Conselleria

d’Obres Públiques aquesta legislatura no són les autopistes, és

el soterrament de les vies del tren a Palma i el metro. Això per

començar i que quedi clar, això és el més important; la
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infraestructura més important i més ambiciosa que té en aquests

moments la Conselleria d’Obres Públiques és el soterrament de

les vies del tren i el metro a la Universitat.

Dir també que ampliam per tant noves línies i cream una

nova línia ferroviària, que és l’ampliació a la Universitat. I

també que la diferència econòmica entre les partides en

carreteres o les ferroviàries o habitatge tenen una raó

fonamental i clara: a carreteres tenim 58.000 milions de

pessetes dels ciutadans de les Illes Balears que no ens els poden

llevar, i a les altres àrees no tenim aquesta inversió estatal; si la

tenguéssim, si tenguéssim 58.000 milions de pessetes per al

ferrocarril, els puc garantir que l’agilitat de la conselleria i

l’eficàcia seria exactament la mateixa, perquè amb el

pressupost que tenim d’SFM, que vull recordar que és el segon

major de la seva història, el primer va ser l’any passat i aquest

és el segon major de la seva història, tenim aquesta eficàcia de

gastar el 100%, i ho sap perfectament el conseller d’Hisenda

que ens acompanya quant a l’eficàcia i quant als projectes i

quant a la compra d’unitats i quant a la supressió de passos a

nivell, quant al canvi del carril fins a Inca; quant al soterrament

que ja està adjudicant, quant al metro, que està ara en

informació pública. Per tant, hi ha molts de ventalls

d’actuacions, però aquesta, senyor representant, diputat Sr.

Boned, és la diferència entre un pressupost i un altre

pressupost, que tenim 58.000 milions de pessetes que s’havien

de començar a gastar des de l’any 98, no havia de començar

l’any 2004, havia de començar l’any 98, però, per distintes

circumstàncies es comença l’any 2004 bàsicament.

I he de dir que, a part de parlar d’habitatge, que és un tema

molt important i molt preocupant per als nostres ciutadans, me

crida l’atenció que el representant del PSOE vulgui passar de

puntetes damunt el conveni de carreteres; perquè si estam

parlant que és el més important, si altres representants posen de

manifest la seva greu preocupació per aquests doblers, que no

sabem si arribaran o no arribaran, encara no hem rebut cap

notificació oficial per part del Ministeri de Foment en aquest

sentit de què es revoca el conveni, doncs crida que el

representant del PSOE, que té avui l’oportunitat d’explicar-nos

la postura per la qual el ministeri no ens vol o no contempla

l’any que ve l’anualitat del conveni anterior, el conveni de l’any

98, doncs vulgui passar de puntetes i faci una intervenció molt

important en matèria d’habitatge, que li contestaré, no es

preocupi, però crec que ens interessa molt aquest tema.

Perquè jo no vull crispar ni vull dir res, l’únic que li vull dir

és que l’any que ve havien de figurar 48 milions d’euros, que

eren del conveni anterior, de l’any 98; que correspon a quatre

carreteres: ronda sud de Ciutadella, Arenal-Llucmajor, variant

d’Inca i variant de Llucmajor. Que aquí són els informes de

supervisió del ministeri de Foment i la presidenta de Menorca

ho coneix perfectament, i a part de la supervisió del ministeri,

que estava feta perquè havia de licitar ell les carreteres, no

perquè nosaltres no tenguéssim el dret a ser supervisats, perquè

no teníem encomana de gestió en aquell moment, però dia,

abans de firmar el nou conveni de l’any 2004, dia 25 de

novembre del 2003 aquí hi ha l’acord i la resolució del secretari

d’Estat d’infraestructures on, amb el conveni anterior, 26 de

novembre del 2003, Santa Catalina, ens diuen que “Se

encomienda al Govern de las Islas Baleares la licitación,

contratación y pago de las siguientes obras en los términos

previstos en el presente acuerdo: prolongación de la PM 27;

autopista central, tramo 3, supresión de la travesía de Inca,

clave 11 IB 2010; variante de Llucmajor,” -no li donaré tots els

codis- “desdoblamiento Arenal-Llucmajor, ronda sur de

Ciutadella” I aquí són els informes de supervisió, encomana i

informe de supervisió.

El dia que m’expliquin, aquí a la tribuna, on vulguin, per

què no figura l’anualitat d’aquestes carreteres l’any que ve, me

podré creure qualque interpretació que vulgui fer el ministeri de

foment. Mentre no m’expliquin per què no figura l’any que ve

l’anualitat del conveni d’aquestes carreteres jo els he de dir que

no crec cap cosa del que vostès diuen i que fan demagògia i que

enganyen els nostres ciutadans. Per tant, creure que fan un

càstig a les Illes Balears. Després podrem parlar de l’altre

conveni que, per cert, comença a partir del 2006, perquè això

és anualitat 2004 i 2005; l’altre del 2006, per començar

Palmanova-Peguera, que només és una anualitat, també està

supervisada, aquí està l’informe de supervisió d’autopista

Palmanova-Peguera. Per tant, crec que seria molt important que

deixassin ben clar per què no figura aquesta anualitat l’any que

ve.

Si ho tenim clar podrem, quan me doni una explicació

raonable, idò creure que per ventura tenc la culpa, ho admetré

i farem el que puguem per arreglar aquest tema, però de

moment, a més dels dos informes jurídics que tenc del cap de

servei de la conselleria i del cap de l’advocacia de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, que emparen totes les nostres

actuacions. Amb aquest marc, per tant, esper aquesta

explicació.

Dir-los que a part, amb carreteres hem fet un conveni amb

cada consell insular, que ho esperaven per complir la llei de

transferències, que estava incompleta, no s’acomplia el que

estava previst, i hem fet un conveni amb Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera i estan a l’anualitat de l’any que ve en el

pressupost de la comunitat autònoma; a part he de dir que duim

gastats 54 milions d’euros en expropiacions, amb una gestió en

matèria d’expropiacions on crec que ha estat molt digna,

perquè si s’han ocupat uns terrenys, almanco per primera

vegada en molts d’anys s’ha pagat a la gent quan tocava i el que

tocava. I a part, també he de dir que els projectes d’aquestes

carreteres contemplen carrils bicis, com és el desdoblament a

la Universitat, que és el seu projecte i que continuam el carril

bici; ara el GOB diu que feim una autovia a la Universitat. Què

hem de fer, senyors meus, hem d’aguantar aquestes mentides i

les aguantarem, o com feim també el carril bici a Palmanova-

Peguera, que això sí que són aportacions que fa el Govern del

seu propi pressupost.

Dir-li, Sra. Rosselló, que no són 13 obres que estan en

execució, ara ja són 14, del mes de novembre a ara n’hem

començada una mes, que es va treure a licitació el nou accés a

l’aeroport d’Eivissa i Formentera.

I dir-los que en matèria de carreteres jo els demanaria

aquesta explicació i demanaria també la colAlaboració del Partit
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Socialista, perquè tenguem l’encomana de la variant de

Ferreries, perquè també crec que és molt important i que ens

acompanyi la presidenta de Menorca, que arribar on hem

arribat a la variant de Ferreries, hi ha gent que ha fet molta més

feina que jo amb la variant de Ferreries des de fa molts anys, és

un èxit, hem arribat que ja està tot llest: informació pública, el

projecte consensuat, estudi d’impacte ambiental, està llest per

licitar. Nosaltres necessitam l’encomana de gestió per avançar

els doblers, perquè si no, no tenim competències la comunitat

autònoma per licitar aquesta obra. Si tenguéssim, hem fet

l’escrit al Secretari d’Estat perquè ens faci aquesta resolució,

indicant-li que és per avançar els doblers i que si no, no tenim

competències i ens agradaria suport per aconseguir-ho, perquè

crec que ha estat molt difícil arribar on som; que la variant és

una obra molt complicada tècnicament, imprescindible per a

l’illa de Menorca i si tenguéssim aquesta encomana, el 2005

podrien començar les obres, si no és així, doncs realment serà

difícil i per tant jo crec que avui seria important que el

representant, sobretot del Partit Socialista, doncs ens donàs

aquesta garantia, com també ens donàs les garanties que no es

perdrà ni un cèntim d’euro per a les Illes Balears, perquè crec

que seria un error històric que cometria el Partit Socialista a les

Illes Balears i que ja és hora que es pugin al carro de la

modernitat, perquè crec que si no sí que els passarà factura el

seu posicionament en aquest moment en matèria de carreteres.

Dir, en matèria de transport públic, que efectivament hem

aprovat un pla de transport, que aquest pla de transport té el seu

reflex pressupostari; que ha pujat un 20% més el capítol 4 de

la Direcció General de Transports, 2 milions d’euros més i el

capítol 7 ha pujat un 75% més. Dir que en aquest moment ja

hem posat en marxa el transport marítim entre Eivissa i

Formentera a les sis del matí, i a partir de dia 1 de gener a les

nou i mitja del vespre; ja tenim servei regular de transport

públic a Fornalutx; servei d’hivern Campos-sa Ràpita, que

només hi era l’estiu; l’increment, duplicació pràcticament, de

freqüències de la concessió Esporles-Banyalbufar-Estellencs.

Tenim tot el programa d’informació a l’usuari del programa de

festes de Nadal, amb la gratuïtat del tren i a totes les fires. La

licitació de l’estació d’autobusos de Sant Antoni. Construïda

l’estació marítima a Ciutadella; s’està construint l’estació

marítima a Sant Antoni; a Pollença s’han colAlocat unes

marquesines que eren imprescindibles davant tota la gent que

s’acumula dins el port en matèria, esperant a totes les parades

d’autobús, que no tenien on resguardar-se i és una marquesina

que jo crec que ha quedat molt bé. I (...) de la intermodalitat ja

adjudicada, començarem el gener, és el soterrament de les vies

del tren a Palma que, a part del boulevard i carril bici que

també incorpora, és imprescindible per afrontar l’obertura de

nous serveis i de nous corredors ferroviaris.

El metro està en informació pública, com ens hem

compromès, i la nostra intenció seria que el mes de juliol

poguessin començar les obres del metro, ara està a informació

pública, esperam poder-lo dur davant la Comissió Balear de

Medi Ambient el mes de febrer i després fer la licitació. Ja

estan adjudicades les obres de la supressió de passos a nivell

dels Caulls de Can Mayol de sa Bomba, Son Sureda; l’estació

d’Inca al seu pas per la carretera de Lloseta; un projecte molt

important també a Manacor; Constància-La Salle, estan

canviant el carril de Palma a Inca, una inversió de 10 milions

d’euros que s’està fent els vespres, ara cada vespre; hem

adjudicat el contracte de seguretat més gran dins la història

d’SFM i es fan les obres per obrir l’estació de Sant Joan. Per

tant, crec que tampoc en matèria ferroviària i en matèria de

transport públic hem perdut el temps.

I en matèria d’habitatge, on efectivament és un, per cert,

parlant del tema ferroviari, i també vull acabar, per tot el que ha

representat, m’agradaria que donassin compliment al seu

programa electoral, quan diuen: “En las Illes Balears

cofinanciar, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del REB

las actuaciones previstas por el Gobierno de las Islas Baleares

en transporte ferroviario, impulsando asimismo el

soterramiento de las vías en la estación en Palma”. Jo crec que

estaria bé que poguessin donar compliment a aquesta promesa

electoral.

En matèria d’habitatge, efectivament és un dels problemes

més greus que tenim a les Illes Balears, que s’ha generat els

darrers cinc anys, aproximadament des del 98-98; jo els vull dir

que des del primer moment és un tema on hem posat tot el que

hem pogut al nostre abast. Dir que m’agrada el discurs perquè

el discurs fa un any era que “la culpa era de Cascos, porque si

no había una política de vivienda a nivel nacional, pues poco

podían hacer las comunidades autónomas”. Això està escrit en

els Diaris de Sessions jo crec que moltíssimes vegades, aquesta

era la postura del conseller del PSOE, fins i tot quan ja no era

conseller i quan jo ja era consellera, doncs el diputat del PSOE

en matèria d’habitatge deia que “si no había una auténtica

política de Madrid y dinero de Madrid pues poco podía hacer

la comunidad autónoma”. Per tant, ens hauríem d’aclarir en la

postura, si ara ja Madrid no pinta res, ho hem de saber també,

també ho hem de saber per saber a què jugam en cada moment.

Dir-los que nosaltres vàrem constituir des del primer

moment una Mesa d’Habitatge, amb tots els colAlectius i ens

hem reunit pràcticament durant quatre o cinc mesos, fins a

l’aprovació del pla, era cada setmana, tres hores personalment

la consellera amb la Mesa d’Habitatge i després

aproximadament ens reunim una vegada cada mes. Vàrem

aprovar un pla d’habitatge, aquest pla d’habitatge té el seu

reflex pressupostari. En primer lloc, tenim en marxa 1.026

habitatges de promoció pública a l’IBAVI l’any que ve, entre

entrega de noves claus i en construcció mai no hi havia hagut

tants d’habitatges.

Dir que hem davallat l’Impost de transmissions patrimonials

d’un 7 a un 3%, que suposen una política d’habitatge de 23

milions d’euros que la comunitat autònoma deixarà d’ingressar,

això estava contemplat dins el Pla d’habitatge.

Dir que hem tancat l’exercici amb 9 milions d’euros en

ajudes en matèria d’habitatge, 9 milions d’euros; n’hi havia

pressupostats 3,3 i hem tancat l’exercici amb 9 milions d’euros.

Això significa que s’ha anat ampliant aquesta partida i que mai

cap ajuda, o sigui nosaltres no funcionam amb un límit d’ajudes

de tantes actuacions, com funciona el Pla nacional d’habitatge,

nosaltres aquestes actuacions des del Govern mai no s’ha posat

un límit i això fa que, des de la Conselleria d’Hisenda, doncs
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hagin d’anar cobrint perquè és d’interès del Govern anar

subvencionant totes aquelles persones que ens demanen la

subvenció, que tenen la subvenció del Pla nacional d’habitatge,

més les subvencions complementàries o de vegades pròpies que

té la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Mantenim totes les ajudes que existien fins l’anterior

legislatura i hem afegit ajudes, vàrem crear, vàrem ser de les

primeres comunitats autònomes en adaptar-nos al pla de xoc en

matèria d’habitatge; vàrem fer un decret la setmana següent del

Consell de Ministres, perquè la gent s’ha d’assabentar i ha de

tenir la nova documentació, etcètera. I realment dir que encara

ara hi ha comunitats autònomes que no estan adaptades i que

les seves comunitats autònomes ni poden tenir ajudes per a

lloguer, ni ajudes per a la rehabilitació per llogar, per tant

vàrem ser de les primeres comunitats autònomes. I a part,

vàrem posar ajudes complementàries, 3.000 euros més a l’ajuda

de 6.000 euros i a part ajudes també especials per a

minusvàlids.

En aquest sentit, jo l’únic que li puc dir és que de moment

estam fent tot el que hem pogut i hem fet tot l’esforç

pressupostari que hem pogut, afegint noves ajudes que no

existien ni tan sols a l’anterior legislatura. En aquest moment

també estudiam els terrenys que tenen els ministeris,

l’Administració de l’Estat, davant la voluntat política que ens

cedeixen, no gratuïtament, a canvi d’una contraprestació

econòmica, ja hem estudiat un terreny molt important a Palma,

que és Son Busquets, on oferim pagar 24 milions d’euros la

comunitat autònoma si ens dóna, que és el preu que s’ha

calculat, del que es pot repercutir per un HPO, perquè el que no

té sentit és que ens ho venguin a mercat lliure. Si ens ho venen

a mercat lliure, ni la comunitat, ni cap promotor privat farà

HPO ja; es vendran i es faran edificis de luxe. Si volem fer

HPO el preu i el compromís electoral que hi havia del Partit

Socialista era un preu taxat d’HPO, i aquest preu estudiat i

taxat és de 24 milions d’euros que ens seria exactament igual

si ho fan promotors privats, no tenim cap problema. El que

volem és que es comenci a concretar aquesta iniciativa perquè

ja ha passat quasi un any i matèria d’habitatge del Ministeri

poca cosa més; no sabem res dels 180.000 nous habitatges

quants ens en corresponen a Balears, ja no són nous habitatges,

són solucions habitacionals.

No sabem si hi ha un nou pla d’habitatge o no que ha de

començar el mes de març el nou pla i encara no tenim

constància, va dir la ministra que no, que seria el 2006, però la

varen obligar a rectificar i que digués que no. Home, si ha estat

criticant i tot el dia el Sr. Cascos ha anat per amunt i per avall

amb aquest tema i ara resulta que tendrem el mateix pla

d’habitatge del Sr. Cascos amb el Govern del Sr. Zapatero. O

sigui, crec que també hi ha moltes coses que a nosaltres ens fa

falta que es concretin en matèria per part del Ministeri

d’Habitatge.

També varen dir que els desnonaments, que modificarien la

llei, ara diuen que no; realment hi ha una sèrie de marxes enrera

i tal que ens preocupa a totes les comunitats autònomes, no

només a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Sí, ja acab, Sr. President. Dir-los que efectivament jo crec

que aquests pressuposts que presenta la Conselleria d’Obres

Públiques efectivament són uns pressuposts històrics, són uns

pressuposts on jo he d’agrair la colAlaboració de tot el Grup

Parlamentari Popular, de tots els meus companys del Govern,

perquè li puc assegurar que és una feina intensa i de

colAlaboració de tot el Govern. I el que tenim clar és que ens

agradaria que vostès no cometin l’error històric de no voler que

les Illes Balears gaudeixin de la modernitat que tenen a la resta

d’Espanya i d’Europa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, la Sra. Margalida Rosselló té la

paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Anem a veure, en primer lloc

m’agradaria aclarir que aquí parlam dels pressuposts de la

comunitat autònoma de les Illes Balears; jo demanaria que per

favor no parlem més dels pressuposts de Madrid, perquè a

Madrid es discuteix a un Parlament diferent del d’aquí, del que

hem de parlar és dels pressuposts d’aquí i si parlam dels

pressuposts d’aquí, dir-li un parell de coses. A part dels

pressuposts, parlam de les prioritats de la Conselleria d’Obres

Públiques.

Primera prioritat que té, claríssima perquè està

pressupostada i, si no, ho llevi, és fer autopistes, no només

perquè estigui pressupostat, sinó perquè les fan; autopistes i

autovies.

(Remor de veus)

Demanaria ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, Sr. Font, si és tan amable.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Llavors, si vostè dóna per fet que aquesta inversió de 150

milions d’euros, vostè no ho pot donar per fet, perquè tot això
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depèn del que pugui fer Madrid o de l’acord o de la possible

negociació. Sra. Consellera, vostè sap perfectament que un

conveni no és una llei, un conveni hi han d’estar, perdoni, un

conveni sap perfectament que és un acord entre dues parts i si

alguna d’elles no ho vol dur a terme es desfà aquest conveni per

incompliment, efectivament.

(Remor de veus)

I per tant, idò si vostès pensen, si vostès consideren, i

d’alguns problemes, els convenis que fan vostès són diferents

dels convenis que fan els altres, es veu. La llei és per a tots,

aquest conveni no és segur que aquests 150 milions d’euros es

puguin dur endavant, sigui per la raó que sigui, per tant, vostè

la seva obligació és tenir-ho clar, perquè si no el que fa és una

cosa; no, no, jo no he de tenir clar res, és vostè que governa. El

que ha de tenir clar és una cosa, si vostè posa aquests 150

milions d’euros i no arriba a un acord, que fins ara, que

nosaltres sapiguem, no hi ha arribat clarament amb Madrid,

resultarà que endeutarà aquesta comunitat i això és una

irresponsabilitat, Sra. Cabrer, molt greu; que tots els ciutadans

del present i del futur haurem de pagar la seva obsessió per dur

endavant autopistes. És així de clar, no hi ha volta de fulla; si

vostè no ho té clar, perquè la responsabilitat és tenir-ho clar,

vostè, no nosaltres, vostè.

(Remor de veus)

I per tant, si no ho té clar, el que ha de fer és com fa amb el

tren, que no fa més vies de tren perquè diu: esperarem si

Madrid ens dóna doblers. Llavors, primer el que ha de fer -

demanaria, per favor ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor. Per favor, deixin a la Sra. Margalida Rosselló,

està en el torn de la seva paraula, i per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ja sé que no estam d’acord, però que me deixin parlar, per

favor. Llavors, continuant amb el que deia, jo crec que això és

un tema molt preocupant, vull dir: s’aclareixi d’una vegada

aquest Govern, facin el que hagin de fer respecte de la

negociació, però en aquest moment aquests doblers, aquests

150 milions d’euros estan en el pressupost i si no els paga

Madrid els haurà de pagar la comunitat autònoma, no sé com,

però el que vostè està fent en aquest moment, com li dic, és una

irresponsabilitat de primera magnitud, respecte del que són els

temes pressupostaris. I per tant ens castiga a nosaltres, a mi no

me castiga Madrid, me castiga el Govern, que resulta que no

me dóna seguretat de saber exactament els doblers que es

gastarà.

(Remor de veus)

I en segon lloc, miri, jo sí que entraré ben clar que, diu que

les infraestructures més importants són: el soterrament. Sra.

Consellera, i les autopistes qui les fa? Les autopistes les fa el

Govern, supòs. No sabem exactament, si ara resulta que les fa

el Govern ens ho hauria de dir, perquè si no, no sabem a qui li

hem d’anar a dir, nosaltres almanco, que no les faci. Per tant,

la prioritat és fer autopistes, està claríssim. La resta són altres

qüestions, perquè ara per ara veim molt poques coses fetes.

En segon lloc, i entrant ja a una altra qüestió que esper que

me doni temps. Miri, vostè en aquest moment, a part que està

en una situació, com entenem, molt perillosa, li voldríem també

una cosa molt clara: miri, el que no podem fer és dir que

s’estudien les coses i es fa per exemple l’estació intermodal i

altres qüestions i resulta que no hi ha ni tan sols estudis seriosos

que diguin la necessitat de determinades actuacions com

l’estació intermodal. O que es treguin un metro de la màniga

sense fer un estudi previ, ni tan sols ficar-ho en el Pla director

sectorial de transports; vostès són d’una improvisació total. És

a dir, de cop i volta, venga, treurem del barret una gran cosa

per dir que feim tot el món; escolti, no fan estudis seriosos, i li

puc donar una dada: si es mira el Pla director sectorial de

transport, les dades que posa el Pla director sectorial de

transports no té res a veure amb el Pla director sectorial de

carreteres que va aprovar el consell insular, perquè mentre el

Pla director sectorial de carreteres del consell insular, conveni

amb mà, diu que hi haurà un augment d’un 8% del trànsit rodat,

resulta que el Pla director sectorial de carreteres diu que

minvarà en un 7 o un 8% el trànsit rodat, a favor del que és més

transport ferroviari.

Per tant, vostès ni tan sols estudien, d’una manera rigorosa,

no sé si m’ha entès o no, però com que segurament no tenc

massa temps, es miri les dades i veurà com no es corresponen;

amb la qual cosa, no hi ha estudis seriosos que avalin les

actuacions que vostès fan. I vostès, això és una irresponsabilitat

de primera magnitud, perquè fiquen aquí un munt de doblers

que a més no han estat analitzats de manera correcta. I això és

molt important.

(Remor de veus)

I en segon lloc, i ja aniré acabant, l’estació intermodal. Diu

que farà una estació intermodal i (...) de quatre vies ...-jo

pregaria, Sr. President, que si puc xerrar i acab...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no, però no veig que hi hagi cap aldarull.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, és que el Sr. Font, com que sempre xerra. Llavors el

que li vull dir és que si fa una estació intermodal d’aquesta

magnitud, no està prou analitzat quines línies arribaran de tren.

Perquè les línies de tren que diuen que hi arribaran estan en el

Pla director sectorial de transports que no té pressupost el tren,

amb la qual cosa jo crec que això són temes que no són temes

menors. Per a vostès ho poden ser, almanco per al meu grup no

ho són, perquè aquí hi ha un tema de finançament i un tema

pressupostari ...

EL SR. PRESIDENT:
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Sra. Rosselló, té trenta segonets.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab. I hi ha un tema evidentment que no tenc temps de dir,

però que ja he dit moltes vegades, que és la hipoteca que ens

deixa respecte del nostre territori. Dir que per acabar, perquè

no me dóna més temps a dir més coses i sobretot perquè volia

dir un parell de qüestions, però veig que no me dóna temps;

considerar que aquests pressuposts ens creen una situació

absolutament d’inseguretat, que no resolen per a res el

problema de mobilitat i li diré per què, Sra. Consellera, perquè

els problemes de mobilitat no és que faltin carreteres ni

autopistes, el problema de mobilitat és que no hi ha prou

transport públic perquè els ciutadans puguin anar, d’una

manera segura, tranquils i a bon preu d’un lloc a un altre. Això

és el problema que té aquesta comunitat.

I això altre s’ho inventen vostès, i li he dit perquè, perquè

han de fer una economia que puguin dir d’aquí quatre anys

perquè els votin que han generat llocs de feina.

Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No sé si tendré la mateixa energia

que la portaveu del grup parlamentari, de totes maneres

compartesc moltíssimes de les coses que ha dit. Jo li he de dir,

Sra. Consellera, que no ens ha aclarit res, li he manifestat la

preocupació meva i del meu grup quant al finançament i vostè

ha eludit, ha fet l’anguila i no ha dit res en absolut de com es

finançaran aquestes carreteres. Els doblers que jo li he dit que

vostè podia invertir i podia gastar segons la suma de les

partides de tota l’encomana de gestió, les ha sobrepassat en

molt durant aquest any. La licitació de 14 obres en un any no

es fa fàcilment, per tant s’ha passat moltíssim en el tema de

gastar doblers, sense saber si les cobrarà o no.

Per tant, si des de Madrid no aconsegueix el finançament

per a aquestes carreteres, després qui pagarà? Els de sempre,

els ciutadans, resultarà que hipotecarà la comunitat autònoma

i tots els ciutadans de les Illes Balears per moltíssims d’anys. Li

vull dir, Sra. Consellera, que vostè forma part del Govern

balear, no és el govern del PP, vostè no governa per al Partit

Popular, no governa per als seus votants, governa per a tots els

ciutadans de les Illes Balears. I li vull dir que a Mallorca,

baldament estigui lleig territorialitzar, però a Mallorca vostès

no tenen la majoria; vostès no tenen la majoria i dels grups

d’aquest Parlament, l’únic que duia en el seu programa

electoral que faria autopistes i no deia quines eren vostès, dels

altres grups no n’hi havia ni un. Per tant, ara els mallorquins

han de fer les autopistes que volen vostès, però sense tenir la

majoria aquí. Per tant, pensi un poc que vostè ha de governar

per a tots els ciutadans de les Illes Balears.

I això li dic perquè precisament de la seva intervenció no ha

demostrat ni a un momentet de la seva intervenció ha demostrat

la seva voluntat de negociar. Jo li he dit que des del nostre grup

ens vàrem comprometre amb el Sr. Matas que l’acompanyaríem

a negociar si és que s’avenia a modificar i a tenir una mica de

flexibilitat amb el model de carreteres. El problema es tracta,

tots dos, tant el Partit Popular com el PSM, des de sempre, hem

volgut que Madrid es corresponsabilitzàs de les inversions,

sempre ens hem queixat i no ens agrada queixar-nos, però

sempre hem manifestat que les inversions que ens arriben són

molt inferiors a la contribució que nosaltres feim a la resta de

l’Estat. Per tant, en això coincidim, en el que diferim moltíssim

és en el tema de model.

I a mi ara no m’agradaria defensar els d’Unió Mallorquina,

perquè, entre altres coses no han estat aquí en tot el dia, però la

veritat és que crec que si, com a model o com a referència

s’agafàs el tipus de carretera que es fa des del consell insular,

la PM-715, que és la que conec més, perquè és la que cada dia

faig i la que vostè la qualificada en moltíssimes ocasions com

la carretera de la mort; si vostè adoptàs aquest model i envers

d’anar a fer nous xaps per l’illa es limitàs a fer desdoblaments

i es limitàs a fer unes carreteres sostenibles, unes carreteres

respectuoses i no fer més agressió al territori, llavors hi hauria

molts més punts d’encontre; no hi hauria aquesta crispació que

vostè provoca amb la seva manera de fer i amb la seva manera

d’encaparrotar-se a no voler fer més coses del que vostè vol, a

no deixar cap escletxa per a la negociació. Jo crec que això ha

de canviar, perquè si no estam en molt males condicions, la

veritat és que no hi veim cap altra solució més que al final

haver de pagar l’endeutament d’ara i de tots els anys futurs que

vostè provocarà per pagar aquestes carreteres.

Quant a ferrocarril, el projecte estrella de les vies de

ferrocarril, és ver que ens va donar la gran sorpresa amb el

metro, una sorpresa que ens va causar una certa alegria, perquè

nosaltres ja ho havíem defensat això, però la veritat és que va

anar amb molta polissonada vostè, perquè ni en el pressupost

ni a la presentació del pressupost, que feia un mes o menys, no

en va dir res. En vàrem parlar de la possibilitat d’anar a la

Universitat d’una manera o de l’altra, jo li vaig dir que no era

necessari un tren per anar a la Universitat, però i vostè mai me

va parlar; clar, es va guardar dins la butxaca el titular de

premsa que farien el metro. Però això no està, ni tan sols està

al Pla de transports, per tant abans que s’aprovi definitivament

ja ho haurà de canviar.

Jo crec que això pot ser que sigui el projecte estrella, però

per altra banda no ha dit ni una parauleta de la possibilitat

d’ampliar la línia fins a Artà, que és una línia que li sortiria

molt barata perquè ja té els terrenys de la via i ja té les

infraestructures dels pobles de Son Carrió, de Sant Llorenç, de

Son Servera i d’Artà, ja té les estacions fetes. I és un deute i és

una reivindicació de fa moltíssims d’anys que tenen els

ciutadans.
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I per altra banda, parla de l’estació de Sant Joan, fa dos

anys que en parla, encara no està, en els pressuposts de l’any

passat ja hi era i ens els d’enguany també, i també parla en el

pressupost d’enguany para del desdoblament d’Inca-enllaç, i no

ha començat encara. Per tant, parla del mateix durant un parell

d’anys; no pareix que hagin canviat tant ni que siguin tan

estrella els pressuposts de ferrocarril. Per tant, continuam amb

la mateixa recomanació, sigui més flexible i intenti almanco

anar-se’n a Madrid amb l’esperit obert; utilitzi l’esperit

nadalenc que avui imperi en aquesta tribuna i el tengui per tot

l’any. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, o molt m’equivoc o tenc la

sensació que aquest esperit nadalenc que s’havia imposat en el

debat anterior l’acabam de perdre fa molt poc. Però bé,

entrarem directament a la rèplica, a les consideracions fetes per

la Sra. Consellera.

Miri, el darrer que ha parlat ha estat d’habitatge. Estic

content de sentir-la parlar de qualque nova proposta

d’adquisició de sòl per a noves promocions d’HPO, Son

Busquets, ha parlat, crec entendre, on, si no m’equivoc, estaria

prevista la construcció entorn d’uns 1.200 nous habitatges de

protecció oficial. Jo el que li agrairia, Sra. Consellera, és que

aquest concepte de valor del sòl per a HPO i el concepte de

necessària concentració de les promocions d’HPO en aquest

tipus de sòl, el fes arribar vostè als seus companys de partit de

l’illa d’Eivissa, perquè al dia d’avui, des d’aquell, des del seu

partit en aquesta illa, es defensa absolutament el contrari del

que vostè defensa en aquest plenari.

Miri, conveni de carreteres. Com a portaveu, no tenc el més

mínim problema ni inconvenient a entrar en el conveni i des del

Grup Socialista tampoc. A vostè no li agrada, però si no

m’equivoc el Ministeri ja li ha confirmat els incompliments que

han motivat l’actual situació i les declaracions fetes per part del

Ministeri, de la ministra concretament. Però entenc que es torna

equivocar, Sra. Consellera, entenc que es torna equivocar; miri,

qui governa, Sra. Consellera, són vostès, qui governa són

vostès, el conveni és entre el Govern balear i el Ministeri, i

avui, en aquests moments, el Govern balear són vostès, és el

Partit Popular qui ha de cercar i aportar les solucions és el seu

partit, no són els grups de l’oposició en aquesta comunitat

autònoma.

Vostès de moment tampoc no han explicat fins ara la

previsió d’ingrés que ens proposen de 150 milions en el

pressupost per al 2005, tampoc no ho han fet, encara ho estam

esperant. En qualsevol cas, l’explicació, com li he dit, li ha de

donar de tota aquesta situació el Ministeri, a no ser, Sra.

Consellera, que la seva intervenció avui en aquest Ple signifiqui

l’acceptació pública de la seva incapacitat a l’hora de negociar.

I si és així, Sra. Consellera, s’explicaria la necessitat que tenen

de la intervenció del grup de l’oposició, del Grup Socialista,

per substituir, com dic, la seva incapacitat. Si és així ho

podríem entendre.

El que sí li puc assegurar és que el nostre interès també és,

efectivament, que no es perdi ni un euro de les previsions

d’inversió que tenia fetes el Govern de Madrid.

Com li he dit abans, entorn d’aquest conveni, la previsió

real en aquests moments són uns ingressos ficticis.

Endeutament, real, i això vostès ho saben i com que vostès ho

saben el que han fet ha estat la previsió de noves fórmules per

al finançament aplaçat de molts d’aquests projectes inclosos en

aquest conveni, que, finalment, i en realitat, no és més que més

endeutament, per fer front com dic als projectes que havien de

ser executats a compte d’aquests ingressos provinents de les

fictícies transferències de l’Estat.

Vostè ens ha dit que el més important per a la seva

conselleria i per a aquest exercici del 2005 era el soterrament

de les vies i el metro, així ho ha dit. Jo li voldria fer veure una

cosa, miri, una prova de la importància realment que vostè

dóna a cadascuna de les coses: el conveni de carreteres, ja

famós, és de 241 milions d’euros, la previsió que vostès fan per

al 2005, d’inversió a compte d’aquest conveni és de 150

milions d’euros, entorn d’un 63% del total d’aquest conveni. La

resta, estan disposats a cercar fórmules de finançament aplaçat.

Pla de transports, inclòs el tema del soterrament de les vies

i el tema, potser, del metro. Més de 2.500 milions d’euros amb

totes les propostes i previsió d’aquest pla, com dic. 2005,

inversió prevista entorn els 70 milions d’euros,

aproximadament un 3%. Aquesta és la mostra real del que és

per a vostès important, a pesar del que diuen. No és el que

vostès diuen, sinó que és el que realment proposen.

Vostè representa, Sra. Consellera, i per acabar ja, clarament

la proposta del seu partit, vostè la defensa aquí amb

infraestructures viàries i en transport. Vostè representa també

aquesta màxima que el seu partit i aquest govern ja ha fet

famosa en aquesta societat i a la política balear, la recorda

supòs vostè, allò de que allò privat sempre funciona millor que

allò públic. Per a vostè també el transport privat està clar que

té com a objectiu que funcioni millor que el transport públic,

per seguir estant a favor d’aquesta màxima que vostès

defensen. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

Margalida Rosselló, jo la veritat és que molts de batles que

estan dins aquesta sala, tremolaven amb la seva teoria dels

convenis, perquè que ens digui una diputada que du tants

d’anys en política, que ha estat consellera, que els convenis es
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poden incomplir per una part, Sra. Rosselló, això és una

ximpleria, això és una ximpleria, això jo, en un altre cosa jo la

respect molt, però això és una ximpleria, perquè això és una

ximpleria. Els convenis i els convenis que estan fiscalitzats,

passats per la Intervenció, si vostè ho sap perfectament, si vostè

ha estat consellera, i aquí estan els dos convenis en el Butlletí

Oficial de l’Estat, i això és llei per a l’Estat i per a la comunitat

autònoma. I això ens garanteix els doblers per a les Illes

Balears, si no és ara, perquè Madrid no vol, seran els tribunals,

i els tribunals ja diran, esperam no arribar a aquesta fase, però

això és la llei. I el Ministeri no pot incomplir això, pot negociar

un altre conveni si hi ha voluntat de les dues parts, si no hi ha

voluntat de les dues parts el Ministeri està obligat a complir

aquest conveni, com vostès estaven obligats ...

(Remor de veus i aldarull a la Sala)

... amb nosaltres i com nosaltres respectam els seus

convenis, la Vicepresidenta, el conseller, tots els consellers

respectam els convenis amb tots els ajuntaments, els que varen

fer que es varen signar a l’anterior legislatura. I aquesta és la

realitat i per tant si ja negam aquests principis dins aquest

Parlament, doncs jo crec que els ciutadans poden tremolar, els

ciutadans, ja no només els batles, els ciutadans poden tremolar.

Partint d’aquesta premissa, li he de dir i li repetesc, la

infraestructura més important de la Conselleria d’Obres

Públiques aquesta legislatura és el soterrament de les vies del

tren i el metro, així de clar. La més complicada, la més difícil,

l’obra més complicada de dur a terme i que ens durà molts

maldecaps, una infraestructura jo crec que serà però bestial per

al transport ferroviari de l’illa de Mallorca, que obre unes

expectatives, jo no sé què li he de dir, o sigui que feim les

autovies i l’autopista, sí; i a apart de les autovies i autopistes

feim la variant de Manacor, que no és cap autovia ni autopista;

feim la variant de Sant Llorenç; feim el desdoblament a la

Universitat amb un carril bici; feim la ronda sud de Ciutadella;

hem fet Eivissa-Sant Josep. Tot això que vostès no en volen

parlar, feim el projecte de Palmanova-Peguera que es va tancar

amb l’anterior equip de l’Ajuntament de Calvià. Feim un

projecte de variant de Ferreries totalment consensuat amb

l’ajuntament i amb el Consell de Menorca. O sigui, hi ha una

part d’autovies, però hi ha moltíssimes infraestructures que no

són autovies i que reclamen tots els ciutadans, tots els batles de

tot color polític i s’estan fent. Què se’n fan moltes a la vegada?

Sí, això és ver, tant de bo no s’haguessin de fer totes aquestes,

tant de bo, tant de bo en quedassin només dues o tres i des del

98 estigués complert el conveni. Ja ho voldríem, ja estaríem

tranquils i jo crec que estaria millor la situació a totes les illes.

Dir també que jo crec que això del soterrament i el metro li

pica, jo ho entenc, a més parla que el transport públic no s’ha

fet. I què varen fer vostès durant quatre anys, idò, no es va

notar que varen estar en el transport públic? Per favor, jo crec

que el que he mencionat en transport públic s’està fent un

esforç inversor en partides pressupostàries i en un pla de

transport que bé, si continuaran dient això i vostè sap que no és

ver el que diu i que l’esforç que es fa des de la conselleria en

matèria de transport públic és molt important.

Dir a la representant del PSM que clar que hem sobrepassat

els doblers de cada anualitat, perquè tenim encomana de gestió.

És que quan nosaltres vàrem haver de renegociar un nou

conveni, el Ministeri va dir: “De acuerdo pero a partir de

2006", perquè aquesta és la realitat: “El problema es vuestro

que habéis perdido el dinero”; nosaltres vàrem dir: “Déjanos

adelantar el dinero que a eso estamos dispuestos. Y la forma

de poder adelantar el dinero es la encomienda de gestión”. I

per això hi ha encomana de gestió, si no, no hagués fet falta,

faria les obres i licitaria les obres el Ministeri. Però com que

nosaltres no volem que la variant de Ferreries es faci en el

2009, sinó que la volem en el 2005, per això li vàrem demanar

al Ministeri que volíem l’encomana de gestió. Aquest és el

mecanisme i per això nosaltres avançam doblers que després

anirem recuperant i per tant només hi ha un cost financer. Però

no hi ha un cost real, perquè s’aniran recuperant aquestes

anualitats. I aquesta és la situació, i per això clar que hi ha més

doblers del que és una anualitat concreta, perquè està

funcionant el mecanisme com funciona a Canàries que, per cert,

a les Illes Canàries ja fan el nou conveni; les Illes Canàries

supervisen, supervisa la comunitat autònoma sense cap

problema, tenen encomana de gestió; s’han gastat ja 300.000

milions de pessetes i ara estan “Canarias y Madrid acercan

posturas para cerrar el convenio de carreteras. El Secretario de

Estado de Infraestructuras anunció la semana pasada en el

Senado -això és en aquest mes de desembre- que, según las

cuentas del Estado eran necesarios 2.200 millones de euros

para acometer las nuevas obras del convenio de carreteras

canarias”. Aquestes són les negociacions que duen a Canàries

i a nosaltres encara ens estant discutint els 48 milions d’euros

de l’anualitat.

I dir-li que, efectivament, que govern per a tots els

ciutadans de les illes, de totes les illes, però també la meva

obligació és complir un programa electoral i amb això li puc

assegurar que per part d’aquesta consellera no serà responsable

de no complir el programa electoral amb el qual el Partit

Popular es va presentar a les seves eleccions, i per part de la

meva conselleria i crec que de tot el Govern, intentarem que el

compliment pugui ser el cent per cent si és possible en què ens

vàrem presentar a les eleccions.

Dir-li, senyor representant del PSOE, que, a part que me

digui que no sé negociar, no m’ha convençut i no m’ha

convençut perquè jo li he dit: vostè expliqui avui, seriosament

però, seriosament i, si no, tendrem aquest debat (...), ens

expliquin per què amb encomana de gestió i amb supervisió del

Ministeri l’any que ve no figuren els 48 milions d’euros de les

Illes Balears. Quan me donin una explicació que jo pugui

entendre, podré dir: “Madrid no castiga a Baleares”, però no

me l’ha poguda donar, perquè no existeix, Sr. Diputat, i vostè

ho sap perfectament, no existeix aquesta argumentació de per

què no hi ha els 48 milions d’euros, i com que no existeix vostè

parla que no sé negociar, que vostès no són responsables. Jo no

li he dit que vostè sigui responsable o no, clar que no, vostès

són aquí a l’oposició, però crec que quan parlam d’una xifra tan

important, quan nosaltres acusam que realment s’està castigant

els ciutadans de les Illes Balears, quan mostram tots els

arguments jurídics i tècnics que tenim en defensa del nostre

conveni de les Illes Balears, dels ciutadans de les Illes Balears,
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a part del model d’autovia o no autovia, perquè hi ha moltes

infraestructures aquí que no són autovia o no, i que s’està

posant en perill, jo demanava una explicació raonable de per

què tenint supervisió del Ministeri i encomana de gestió no hi

ha els 48 milions d’euros de l’any que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

I simplement, en matèria d’habitatge, que vostè s’ha volgut

ficar amb la nostra gent d’Eivissa, dir-li que tots els

ajuntaments de totes les illes fan un esforç important en matèria

d’HPO, tots els ajuntaments de tots els colors polítics de totes

les illes. Hi ha un problema de sòl molt important a les Illes

Balears, vostès ho saben i tots els ajuntaments, incloent els

ajuntaments d’Eivissa i Formentera estan fent un esforç

important en matèria d’habitatge.

I ja per acabar jo els demanaria a tots vostès, encara que sé

que moltes d’infraestructures no les comparteixen, jo crec que

en moltes d’elles no hem de cometre l’error històric de no

estar-hi tots d’acord perquè xerrava seriosament quan xerrava

d’infraestructures tan importants per als ciutadans de les Illes

Balears i crec que molts de vostès no en xerraven. Però bé, ja

tendrem temps de parlar.

 Molt bon Nadal a tots. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn en contra té la paraula el

diputat Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me

pensava ser jo el que animés un poc l’ambient, però no haurà

fet falta...

(Algunes rialles)

Poques raons de pes poden justificar la presentació d’una

esmena a la totalitat a una secció allà on s’estan pressuposts

que podem qualificar d’històrics, almanco per a qualque partit.

La història posa cada qual al seu lloc, la història treballa com

una justiciera inexorable que passa factura a uns i als altres, el

millor consol de fet, l’únic per a aquells que passen mals

moments. En acabar comptarem diuen per aquí. Aquests

pressuposts són, com deia, els més ambiciosos de la història

d’aquesta comunitat, creixen un 264%, només la secció 17

administrarà 243 milions d’euros, dels quals i això és el més

destacable, 166 milions d’euros seran per a infraestructures

viàries.

El capítol d’empreses públiques adscrites a Obres Públiques

i Transports, si ho tenim en compte tot en la seva globalitat,

puja a 393 milions d’euros. Només des del perjudici, des dels

apriorismes ideològics i des dels mals costums dels polítics de

no reconèixer el mèrit de l’adversari se pot entendre que partits

com el Partit Socialista presentin aquí una esmena a la totalitat.

Inexplicable, no tan per al PSM o Esquerra Unida i Els Verds,

sinó per al Partit Socialista. Estam convençuts que la majoria

de l’electorat del Partit Socialista no està tan lluny com els seus

dirigents d’aquests pressuposts de la secció 17.

Així com els pressuposts de l’any passat significaren una

primera passa per acabar amb el dèficit històric en

infraestructures que pateix des de temps immemorials aquesta

comunitat, una primera passa condicionada pel lamentable

llegat rebut per part de l’anterior Executiu. El cert és que

aquests pressuposts, els d’enguany, confirmen les perspectives

creades pel de l’any passat. Perquè hi ha un llenguatge

inapelAlable que és el llenguatge dels fets, que s’obrin camí en

què sigui enmig d’una ofensiva ferotge, enmig d’un clima de

confrontació irrespirable entre el Govern autonòmic i el Govern

del Sr. Rodríguez Zapatero. Fa tres mesos que el nostre Govern

està sent agredit de manera sistemàtica per haver gosat posar en

marxa el Pla carreteres i el Pla de transport públic més

ambiciós que hagi posat mai cap conseller d’Obres Públiques

d’aquesta maltractada comunitat. I Déu me’n guard de caure

dins el victimisme. Per això en cerquin un altre.

Em remet als fets, a la cronologia dels fets, des de fa tres

mesos un darrera l’altre. Només gràcies al coratge, en el

caràcter infatigable en la defensa dels interessos dels ciutadans

d’aquestes illes i a la iniciativa de la nostra consellera ens hem

pogut sobreposar a aquesta cronologia d’agressions

injustificables del Govern del “talante”, que com sempre fa que

paguin justos per pecadors. El Govern de ZP està perjudicant

tots els ciutadans de Balears perquè aquests decidiren

desallotjar del poder i triar un Govern del Partit Popular en

comptes d’un del pacte de progrés, perquè una cosa és deixar

d’invertir i una altra ben distinta és rescindir unilateralment

convenis ja firmats. Davant les greus imputacions que s’han fet

aquí, voldria detallar una a una cada una de les agressions

sistemàtiques a les quals ha estat sotmès el Govern autonòmic

per part del PSOE, Esquerra Unida-Els Verds, Esquerra

Republicana de Catalunya i del Govern de ZP des de fa 3

mesos.

Primer començam amb els pressuposts generals de l’Estat.

No inclouen l’augment del 33 al 38%, tal com havia promès el

Sr. Rodríguez Zapatero a Menorca l’agost. Segon, els projectes

generals de l’Estat davallen la partida de 48 milions d’euros,

compromesa per al 2005 en el conveni de carreteres del 98, a

8 milions d’euros. Deien, la coartada és que feia falta la

supervisió vinculant de Foment. Tres, els pressuposts generals

de l’Estat davallen les inversions directes cap a les nostres illes

en més d’un 20%. Quatre, el Partit Socialista vota en contra

d’una moció en el Senat de Coalició Canària que insta el

Govern central que durant aquesta legislatura les subvencions

al transport aeri i marítim per als residents a Balears, Canàries,

Ceuta i Melilla arribin al 50%. La moció que també incloïa la

possibilitat que els governs autonòmics poguessin anticipar
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aquest descompte, és aprovada amb els vots favorables de la

resta dels grups i amb el vot en contra del Partit Socialista. 

Cinc, se presenta una proposició no de llei en el Congrés

dels Diputats per part d’Esquerra Unida-Els Verds, Izquierda

Unida- Iniciativa por Cataluña- Los Verdes, allà on s’insta el

Govern central a denunciar el conveni de colAlaboració subscrit

entre el Govern autonòmic i el Govern central. I s’argumenta

exactament amb la mateixa mesura, amb els mateixos modes i

les mateixes explicacions, exactament les mateixes, amb les

quals mesos després la ministra de Foment ens negarà el pa i la

sal. Sis, les Corts, amb els vots en contra del PSOE i Esquerra

Unida-Els Verds i Esquerra Republicana de Catalunya voten en

contra d’una proposició no de llei del Partit Popular allà on

s’insta el Govern central, una altra vegada, a pujar la subvenció

de transport aeri i marítim per als residents de Balears,

Canàries, Ceuta i Melilla, a partir de l’1 de gener de l’any

2005. Curiosament Esquerra Republicana havia votat abans a

favor i ara vota en contra, havia votat a favor en el Senat, com

he dit.

Set, el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya voten en

contra de 2 esmenes del PP als pressuposts generals de l’Estat,

la primera per anticipar el descompte aeri del 50% a partir del

2005. I la segona, per declarar l’interès públic en els trajectes

entre les illes i la península. Vuit, Manuel Bautista, director

general d’Aviació Civil, manifesta a la consellera d’Obres

Públiques que si els ciutadans de Balears no estan contents amb

el servei aeri actual els hotelers de les illes haurien de crear la

seva pròpia companyia aeri per palAliar aquests dèficits. Nou,

el mateix director general d’Aviació Civil admet que Air

Nostrum incompleix la declaració de servei públic, però no fa

res en contra. Tot el contrari, diu que en tot cas és la declaració

de servei públic la que s’ha d’adaptar a les condicions de la

companyia i no a l’inrevés. Nou, el Govern central rebutja 60

esmenes del Partit Popular en el projecte de pressuposts

generals de l’Estat, dirigides a què el Govern augmenti en 95

milions d’euros els fons destinats a les Illes Balears i que

assumeixi els compromisos assumits per l’anterior executiu per

finançar carreteres i projectes mediambientals. Onze, el més

flagrant de tots, el Govern del PSOE romp de manera unilateral

els dos convenis de carreteres del 98 i del 2004, per

incompliments del Govern. El Govern deixarà de pagar 330

milions d’euros a aquesta comunitat. 

I per acabar dos regalets per Nadal. El PSOE, s’ha

d’admetre, ha corregit l’oblit de ZP, elevant del 33 al 38% el

descompte de resident del bitllets de vaixell i d’avió. I també

una esmena de 80 milions de pessetes per començar a fer

estudis sobre la viabilitat del tren. Qui no se conforma és

perquè no vol, 10 galtades per 2 regalets. Esperit nadalenc,

confiem que l’any que ve Els Reis siguin bastant més

generosos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Esquerra Unida-Els Verds, té la

paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé tornam estar igual, jo crec que el

millor que podríem fer seria anar tots a Madrid, ens situéssim

allà i discutíssim els pressuposts de la Conselleria d’Obres

Públiques a Madrid i així aclariríem el net, perquè jo crec que

aquí en aquest moment s’està fent un debat que se sostreu

d’allò que són en realitat els pressuposts que la consellera ha

presentat fa una estona i que se’ns han presentat en aquesta

cambra.

En aquesta cambra s’han presentant uns pressuposts que hi

ha una partida d’ingrés de 150 milions d’euros que és per fer

autopistes. I si per la raó que sigui no arriba aquesta partida, la

comunitat s’haurà d’endeutar perquè evidentment no aturarà les

autopistes, al contrari ara per ara. Fa una estona hem sentit aquí

que ben contents estan que ja no són 11, m’han dit que ja eren

12...

EL SR. PRESIDENT:

14.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdó? Idò més encara i ben contents que estam. Llavors jo

crec que aquest tema, ja ho he dit i ho torn repetir, és molt

seriós i evidentment a mi no me fa cap rialla ni una. O vostès

negociïn bé, o repetesc, un conveni i sobretot en aquest cas allà

on s’ha incomplert d’una manera molt clara perquè ho hem dit

a més, durant molt de temps idò precisament se pot denunciar

per una de les parts, no faltaria més, per molt que digui el

Govern actual que evidentment no acceptarà mai aquests

doblers i ens farà victimisme de què Madrid ens roba o Madrid

ens mata.

Miri, no parlem de Madrid, ja li ho he dit, jo vull xerrar dels

pressuposts que tenim en aquest moment o dels que estam

parlant. I ara per ara, torn repetir, hi ha molts de doblers i no

només doblers sinó hi ha actuacions clares per fer autopistes i

jo els agrairia, a vostès els agrada molt, però els agrairia que

passegin per Mallorca per veure si realment estan satisfets

d’aquesta política que estan duent a terme. Jo li puc dir que per

una part petita de la població mallorquina i eivissenca que

evidentment puc no representar, però puc dir en nom seu, que

no ens agrada gens, gens ni mica i creim que aquest futur que

estan deixant vostès aferrat al territori és un futur que nosaltres

no volem per als nostres fills i filles. Vostès són els

responsables d’això i sobretot no ho seran, com dic, per

millorar la mobilitat dels ciutadans, no ho seran per això, ho

seran senzillament per la seva obsessió total i absoluta en fer

grans obres a les nostres illes, com una manera i ho torn repetir,

d’intentar salvar l’economia d’aquestes illes i no entrar en allò

que és realment el debat econòmic i territorial que hi hauria

d’haver aquí i supòs que ni haurà mai en aquest Parlament.

Per tant i per acabar, dir que nosaltres no podem donar mai

suport en aquests pressuposts irresponsables i que estan bastats

en una partida que nosaltres encara no hem vist, si arribarà o no

arribarà. Per tant, hipoteca el futur tan econòmic i territorial
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d’aquestes illes. Els demanaríem que per responsabilitat vagin

allà on vulguin però aquests pressuposts no els duguin endavant

perquè sinó és evident que les conseqüències seran importants

i greus per a nosaltres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu perquè el Sr. Font

ens ha perdonat, això ha justificat fins i tot la presentació de

l’esmena del PSM i per altra banda no ens ha donat la culpa de

res. Vostè ha dit que eren uns pressuposts històrics, però jo li

diré que tal vegada siguin històrics, però d’efectes irreversibles,

l’agressió al territori i els efectes depredadors d’aquest

pressupost damunt el territori no tenen volta de fulla, això és

irreversible. Per tant, moltes generacions en patiran el resultat

d’aquest pressupost.

I vostè també ha parlat d’agressions. Clar, vol més agressió

al territori que el que produirà aquest pressupost? Vol més

agressions que l’incompliment del REB durant tots aquests

anys? Per tant, crec que aquí tothom pot entonar el mea culpa.

Crec que ja ens hauríem de deixar, com diu la Sra. Rosselló, de

donar la culpa a Madrid i posar-nos les piles i el que hem de fer

és tenir els nostre propis projectes i sobretot tenir flexibilitat i

ànim de consensuar-les. I aquí no n’hem vist gens ni una mica

durant tot aquest debat.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Jo en la meva intervenció en aquest

darrer torn tan sols faré referència a les paraules del Sr.

Portaveu del Grup Popular, el Sr. Font. Ho faré perquè he

cregut entendre que se culpava de tots els mals a tots els altres

grups i que ens carregava a les nostres esquenes totes les culpes

d’aquest món, de tots els problemes que té la conselleria

damunt les esquenes, com dic, del Grup Parlamentari

Socialista.

La seva intervenció Sr. Font té una cosa, molta retòrica,

absolutament res més. No ha aportat ni un sol argument sòlid

que faci o que ens permeti canviar el concepte de prioritat que

hem expressat a l’hora de distribuir el pressupost d’aquesta

conselleria per a l’exercici 2005. L’interès primer és clar i de

la seva intervenció no podem deduir que les seves prioritats no

són ni l’habitatge, ni el transport públic, segueixen sent els

projectes de carreteres i com a conseqüència i de rebot, el

transport privat i no el públic. I ho he dit abans, Sr. Font, molta

retòrica, però poc útil.

Vostè ens ha acusat al Grup Socialista..., vostè ha dit que no

entén per què el Grup Socialista presenta aquesta esmena. Jo li

diré Sr. Font el que jo no entenc, com a portaveu del Grup

Socialista. El que no entenc és per què no és vostè qui presenta

aquesta esmena a la secció de la Conselleria d’Obres Públiques

i li explicaré per què. Crec que recordarà vostè una intervenció

seva no fa gaire alguns mesos, dos o tres mesos com a molt, en

una comissió de Territori, allà on parlant precisament de tren

i quan parlàvem del soterrament de les vies vostè va utilitzar

prop d’un quart d’hora en explicar en pèls i senyals totes i

quantes deduccions tècniques impossibilitaven de tota manera

que el tren arribés soterrat fins el punt que ho fa actualment.

Avui la consellera  li acaba de desmuntar totes les seves teories

l’ha deixat enterra Sr. Font. Vostè avui ha quedat molt

malament. És vostè qui hauria de presentar l’esmena a la

totalitat de la secció 17 de la Conselleria d’Obres Públiques,

vostè Sr. Font, no nosaltres. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Font té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Bé primer de tot en referència a les paraules del Sr. Boned,

jo evidentment vull fer una intervenció en base a una sèrie

d’informes que tenia. Aleshores nosaltres estàvem convençuts

de què no era possible compatibilitzar les obres fins a la plaça

d’Espanya amb el manteniment del servei i així jo li vaig

contestar, en base als informes que jo tenia. Ara bé,

evidentment si he de rectificar rectific. De la mateixa manera

que jo a la mateixa intervenció vaig dir clarament que la

conselleria tot el possible per evitar les molèsties als usuaris i

així ha estat. Per tant...

En relació a un parell de coses que s’han dit, jo la veritat...

Aquí s’ha dit que aquests pressuposts són irresponsables.

Resulta que un partit que presenta una proposició no de llei en

el Congrés dels Diputats allà on demana de manera explícita

que se denunciï el conveni de carreteres, això no és

irresponsabilitat. I no sé quin concepte tenen realment

d’autonomisme. És a dir, a qui ens passam la vida demanant

competències, reclamant autonomia i resulta que després ens

han de fer les carreteres des de Madrid. Quin autonomisme és

aquest? Això és així...

(Alguns aplaudiments)

Parlen d’endeutament i vostès no l’endeutaren a aquesta

comunitat? Vostès no. 

Crispació. Resulta que qui provoca sempre la crispació som

nosaltres, resulta que no ho provoca un Govern que

sistemàticament està negant el pa i la sal en aquesta comunitat.

No ho entenc, què passa? La crispació la cream nosaltres o els

antiautovia? Què són les persones partidàries de l’autovia o els

antiautovia els que creen la crispació? Amb tot aquest ventall

d’agressions sistemàtiques del Govern central cap al Govern

d’aquesta comunitat, qui és que provoca la crispació? El

Govern del Sr. Matas o del Sr. Zapatero? I vostès que van per
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darrera intentant escolar proposicions no de llei en el Congrés,

intentant bruixar l’orella, com se diu, en el Govern ZP perquè

denunciï el conveni. Perdoni.

I per acabar voldria fer un aclariment i perdoni que no hi

hagi pensat quan feia la meva intervenció. Se veu que hi ha

molts de diputats que llegeixen textualment les meves

intervencions i opinions en el Diari de Sessions...

(Remor de veus)

Sí, sí se veu que som una persona llegida. Llegida perquè

me llegeixen. 

Bé dir-li només al Sr. Boned que s’ha contradit, perquè

quan jo parlava de territorialització me referia al següent. És a

dir, vostè m’està dient que el criteri que s’ha de seguir són les

necessitats dels ciutadans a l’hora d’invertir o d’adquirir sòl per

habitatges de protecció oficial. Aleshores vostè diu que el

criteri que s’ha de seguir és el d’aquesta necessitat, molt bé,

d’acord. Perdoni, i jo el que dic és que el criteri que s’ha de

seguir és precisament el mateix que vostè. El que passa és que

nosaltres no estam d’acord en què s’hagi de fixar una quantitat,

un pressupost a cada un dels territoris perquè en base a què

vostè pot fixar un pressupost a cada una de les illes? En base a

quins criteris, la població? Els ingressos? La densitat

poblacional? Tampoc no ho diu. Per tant, nosaltres el que

vàrem dir és que s’havien de fixar els pressuposts en base a les

necessitats reals que tengués aquell municipi, en base a les

demandes de l’ajuntament i en base a la disposició de sòl

assequible que hi hagi.

Res més. Si no m’havia expressat me pens que he aclarit

aquesta petita qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. 

Passam al debat número 13 i els advertesc que serà el darrer

d’avui vespre i demà reprendrem la sessió. Per tant, ara ens

queda el debat número 13 de globalitat, resta d’esmenes del

debat número 12, Obres Públiques, Habitatge i Transports. 

En primer lloc passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-

Els Verds en les seccions incloses en el present debat. 

Per part d’Esquerra Unida-Els Verds té la paraula la Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé després de tota aquesta.... Les

esmenes que presentam en aquesta secció, de les quals no

n’accepten cap, tenen dues finalitats principals que van en la

línia d’allò que hem presentat a l’esmena a la totalitat. Per una

part facilitar l’exercici del dret de l’habitatge i avançar cap un

model de transport més..., tenia escrit més sostenible, però els

promet que crec que no tornaré a dir mai més aquesta paraula

tan pervertida, sostenible i sostenibilitat. 

Entrant ja concretament a les esmenes que hem presentant,

11 concretament, i respecte al primer aspecte que és millorar la

dotació del Pla d’habitatge. Presentam una esmena d’addicció

que pretén augmentar la dotació de transferències als ajuts per

a la compra de terrenys per poder-hi ubicar habitatges de

protecció oficial, així com per destinar més pressupost a la

rehabilitació d’habitatges. Creim que és un aspecte, tot i que hi

ha un petit augment, ja hem dit que consideram que s’hi ha de

fer un gran esforç per ser un dels temes que més preocupen als

ciutadans de la nostra comunitat.

Per altra banda també presentam en el programa 431B una

esmena d’addicció, concretament d’1 milió d’euros, per

ampliar el Pla d’habitatge ja que consideram bàsic i creim que

és un tema en el qual s’hi ha de treballar amb profunditat.

També hem presentat 8 esmenes, 4 d’addicció, 2 d’afectació

i 2 de substitució. Totes aquestes esmenes van en la línia, dita

i repetida, però no per això deixada de dir, que enlloc de fer

autopistes i autovies innecessàries que no resolen el problema

de mobilitat dels ciutadans de les Illes Balears, ni dels turistes.

Els vull tornar recordar una qüestió fonamental, 400.000

persones de les Illes Balears no tenen carnet de conduir. Per

aquesta raó, almanco la meitat de les persones que viuen aquí

no tenen cotxe, depenen d’algú que els dugui amb el cotxe.

Només per aquesta raó haurien de plantejar-se que precisament

el transport que vostès volen afavorir, el transport privat,

evidentment no és una solució a aquesta situació. El que és

modern, el que és una solució, el que està en la línia d’Europea,

en la línia del Llibre de transport europeu és el transport públic

i el que digui el contrari, me perdonin, no té ni idea del que

suposa en aquests moments el debat sobre transport. Vostès

tenen un debat sobre un altre tema i és la construcció, no el

transport. Per tant, posem les coses clares.

En aquest sentit i per tant, perdonin, ja entrant en les

esmenes, nosaltres plantejam aquestes esmenes que van en la

línia, com deim, d’augmentar les despeses en transport públic

que sí resol el problema que hi pot haver sobre mobilitat.

Concretament l’esmena 7591 d’addicció, destinar una partida

pressupostària, també van referides i no tenen res a veure en

aquesta conselleria en concret. Si me permeten, seran les

primeres que diré ràpidament, una partida pressupostària en el

complement d’insularitat dels empleats públics. Aquest

augment pot compensar la pèrdua del poder adquisitiu del

personal funcionari i laboral de l’administració de la comunitat

autònoma. L’esmena 7606 d’addicció, destinar pressupost, en

el nostre entendre insuficient, en els pressuposts actuals per

desenvolupar programes de salut laboral a les empreses de les

Illes Balears. I l’esmena 7608 de substitució, se tracta de

derivar aquesta quantitat a dirigir els programes derivats de les

relacions laborals perquè siguin fetes pels diferents agents

socials i entitats. Aquesta quantitat se destinaria a la secció 19.

L’esmena 7609 va en la mateixa línia, se tracta de destinar més

pressuposts en aquest mateix concepte.
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I continuant, en el programa 513D, d’afectació i addicció

dins el mateix programa presentam 4 esmenes, 3 d’elles amb

l’objectiu, com he dit abans, de millorar el transport públic

enlloc de fer més autopistes. Per una part demanam mitjançant

l’esmena 7660 augmentar les inversions en les llançaderes

bus+tren a Mallorca, sobretot a aquelles zones que tenen un

major dèficit, com és la zona de Llevant. A l’esmena 7662

plantejam augmentar el pressupost per poder dur a terme les

actuacions referides a millorar les estacions d’autobusos de

totes les illes, amb criteris no de macroestacions, sinó amb

criteris d’intermodalitat real i no basada només en qüestions

que no existeixen. No se tracta de fer aquesta gran obra, sinó

precisament millorar la mobilitat que de vegades és en petites

actuacions. 

I a l’esmena 7663 plantejam destinar un pressupost ample

i suficient per iniciar noves línies de tren, que ja es va

comprometre el Govern a través de l’aprovació d’una

proposició no de llei en el Parlament. Per una part el tren-

tramvia a la platja de Palma, el tren Palma-UIB que hauria de

ser supòs la substitució del metro. L’ampliació de la línia fins

a Alcúdia, Manacor i Artà. Hem dit i repetit que tot i que

nosaltres ens sembla correcte que arribin doblers de Madrid per

fer actuacions en noves línies de tren, el cert és que el Govern

si vol ho pot fer, sobretot perquè té competències per fer-ho. A

nosaltres ens agradaria més endeutament per fer més tren i no

precisament amb l’endeutament que haurem de patir durant

molts d’anys per fer autopistes.

A l’esmena 7664 pretenem augmentar el pressupost...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. Per a inversions en béns

patrimonials, artístics i culturals, per a la seva protecció ja que

aquesta partida baixa.

I ja acab. En el programa 514 presentam una esmena de

substitució per destinar més recursos a la implantació de

sistemes de gestió ambiental en els ports de la comunitat

autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló.

En segon lloc passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula la Sra. Maria Antònia Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President. Nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes

parcials a aquest pressupost, jo crec que són esmenes que se

poden acceptar perfectament, no estan en contradicció amb el

programa del Partit Popular. Simplement és fer convenis amb

els ajuntaments, o donar ajudes als ajuntaments per a la compra

de sòl. Tots sabem que les dificultats que tenen els municipis,

sobretot si són de petites dimensions, per poder fer habitatges

de protecció oficial i sobretot per a l’adquisició de sòl. Per tant,

crec que el Govern ha de donar un vot de confiança a aquests

ajuntaments i els ha d’ajudar a comprar terrenys per poder fer-

hi habitatges de protecció oficial.

Després una altra que va en referència a la producció del

patrimoni. Aquesta esmena, hem dit que hi ha una davallada

important en el pressupost en temes de rehabilitació. Nosaltres

no compartim el criteri que se manifesta en el pressupost i

creim que els municipis han de poder optar a unes línies de

subvencions per poder rehabilitar els seus edificis i els seus

monuments.

En el programa 513D, infraestructures bàsiques de

transport, jo crec que aquesta esmena és la més important, o

una de les més importants que presentam perquè resumeix tota

l’esmena a la totalitat que hem feta, o bona part de l’esmena a

la totalitat que havíem fet. Ja que tenen tants de doblers en

carreteres, destinin la meitat del pressupost de carreteres en

noves línies de ferrocarril. Crec que va en consonància i és

coherent amb l’esmena a la totalitat que havíem defensat ara fa

un moment. Si el Govern té tanta autonomia per poder invertir

en xarxa viària, també deu poder tenir autonomia en destinar

doblers en el ferrocarril. Nosaltres creim que és més necessari

això i per tant, demanam que hi hagi una davallada important

a la partida de carreteres i se’n vagi als Serveis Ferroviaris de

Mallorca per fer més línies de tren.

Després a l’entitat de dret públic 87. Aquesta esmena és la

8174, és una esmena de caire política. Aquesta esmena supòs

que està aprovada ja perquè, entre altres coses, la consellera ja

ha anunciat que faria allò que demanam nosaltres en aquesta

esmena, i no crec que el grup que li dóna suport la contradigui.

Per tant ja ens alegram per avançat perquè suposam que

aquesta esmena s’aprovarà. És l’esmena a la qual demanam que

el tren arribi a la Plaça d’Espanya mentre durin les obres; no

arribarà a la Plaça d’Espanya però ja han anunciat que arribarà

just darrere, que és allà on hi ha l’estació d’autobusos. Per tant

no paga parlar-ne. Nosaltres confiam que aquesta esmena ja

està aprovada.

I la darrera és la demolició dels escars de Porto Cristo. En

el debat en comissió em varen dir que s’informarien i

comprovarien que hi ha aquestes construccions en mal estat i

que hi hauria possibilitat d’acceptar aquesta esmena. Per tant

també confii que s’accepti per al bé de Portocristo i perquè hi

hagi un espai digne que actualment és un perill.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Vadell. Finalment es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ja s’ha

dit en aquest plenari que els pressuposts que presenta el Govern

són ficticis, irreals i irresponsables. Igualment ho hem de dir

d’aquesta secció i de les seccions 86 i 87 dels ens públics

vinculats a ella. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat,

a més d’una esmena a la totalitat que acabam de debatre just

abans, setze esmenes parcials a aquestes seccions 17, 86 i 87

per tal de concretar aquests pressupostos, especificar-los,

comprometre’ls i ajustar-los a les demandes de la societat

balear. 

Començam. Arquitectura, habitatge i protecció del

patrimoni. Són cinc les esmenes parcials que el Grup

Parlamentari Socialista presenta dins aquest primer bloc. Totes

elles són d’afectació i pretenen destinar part del pressupost

previst de manera general a actuacions molt concretes. Són

l’adquisició de la Torre Picada a Sóller; la rehabilitació de

l’església vella de Ses Salines per a la seva conversió en

auditori; la recuperació, restauració i rehabilitació del conjunt

conventual de Manacor per tal de destinar-lo a centre cultural;

estudi del projecte de remodelació de la plaça Costa de Cala

d’Or; i rehabilitació i protecció arqueològica de Son Real al

municipi de Santa Margalida. Els objectius que persegueixen

aquestes esmenes no són qüestions noves, sinó que vénen a

donar resposta a reivindicacions d’enrere que el Govern ha

obviat i ha ficat dins el calaix de l’oblit.

Al programa 513D, referent a infraestructures bàsiques i

transport, el Grup Parlamentari Socialista presenta quatre

esmenes parcials a aquest programa. La primera es formular per

realitzar un estudi per iniciar el projecte de tren a la zona del

migjorn, i amb ella pretenem potenciar el tren amb una aposta

clara per aquest mitjà de transport terrestre. Per a l’elaboració

del pla de mobilitat de Manacor i comarca de Llevant que

permeti programar els accessos a l’hospital, els accessos bus-

tren a través de l’estació de Manacor i que permeti que tots els

pobles d’aquesta comarca de Llevant tenguin una bona

mobilitat en relació a Manacor, que consideram el seu centre

focal, presentam també una esmena. Una altra esmena dins

d’aquest mateix programa té com a objectiu fer un estudi de

remodelació del port de Sant Antoni a Eivissa. 

I per últim presentam una esmena a la qual volem fer

especial referència per la seva quantia; és l’esmena parcial

7951, que pretén afectar la quantia de 150 milions d’euros a la

xarxa viària en general i per dur a terme tant les millores

necessàries com els desdoblaments a les carreteres on siguin

també necessaris en particular, però que en cap cas no

signifiquin autopistes. L’afectació d’aquesta important quantia

troba la seva justificació en la previsió d’ingressos que fan els

mateixos pressupostos que ens presenta el Govern. A costa del

conveni de carreteres esperam que els diners arribin de Madrid;

idò bé, aquests doblers, doncs, vinculats al conveni i dins les

obligacions que d’ell sorgeixen per al Govern de la comunitat

autònoma, no volem que s’utilitzin per realitzar noves

autopistes sinó, com he dit, que s’utilitzin per executar aquells

desdoblaments i les millores que siguin necessaris a les

carreteres de les nostres illes.

Presentem després una esmena per tal que el Govern

inverteixi en la millora del transport marítim entre illes, de gran

importància en aquesta comunitat, donada la seva configuració

geogràfica. En comissió el portaveu del Grup Parlamentari

Popular la va rebutjar per entendre que estava mal formulada

en el seu programa. Bé, si estan d’acord amb l’objectiu que

persegueix l’esmena, no tendríem inconvenient en acceptar

l’afectació al programa 513D, que crec que era el que

proposava el portaveu del Partit Popular, d’infraestructures

bàsiques i transports, en lloc de formular-la al programa 514B,

on està formulada actualment, relatiu a infraestructures

portuàries. Ara bé, vull posar de manifest que els pressuposts

haurien de preveure, i no ho fan, inversions per a millores,

rehabilitació i ordenació dels ports de les nostres illes

competència del Govern; actuacions d’aquest tipus

contribuirien també a la millora del transport marítim entre illes

i en qualsevol cas això s’inclouria dins el programa 514B

referit anteriorment.

Apostem pel transport públic i per la intermodalitat. Per

això feim també una esmena d’afectació per tal de fer efectiu el

soterrament de les vies de tren al seu pas per Inca. 

Per últim habitatge. Són cinc les esmenes parcials que

presentam a l’ens IBAVI, que pretenen assegurar una inversió

del pressupost de l’IBAVI equilibrada i justa a totes i cada una

de les Illes Balears, per garantir així el principi de solidaritat

entre tot el territori de la comunitat i per donar també així

resposta a les necessitats reals que tenen en aquest sentit totes

i cada una de les Illes Balears. Per això pretenem afectar aquest

pressupost al seu repartiment per a  la inversió en la construcció

d’habitatges protegits en base a un criteri territorial, essent el

tema de l’habitatge, com s’ha dit i compartim aquí tots, una

qüestió cabdal, de cabdal importància a les nostres illes. 

Per tot això exposat demanam al Govern, així com al Grup

Parlamentari Popular, que li dóna suport, que no eludeixi les

seves responsabilitats. Vostès governen i són vostès que han de

respondre a les legítimes demandes socials. Creim sincerament

que les esmenes parcials que hem formulat a aquesta secció 17

i els ens públics que en depenen van en aquest camí, van en la

direcció de respondre a les demandes socials i concreten del

pressupost que ens presenta el Govern d’una forma àmplia i

poc concreta, precisament per no assumir els compromisos que

ha de ser capaç d’enfrontar un govern.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
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Gràcies, Sr. President. Evitaré donar les mateixes

explicacions per rebutjar totes les esmenes que ja vaig donar a

la comissió de la setmana passada. Només acceptam les dues

esmenes..., o bé concretament acceptam l’esmena de la

compatibilitat de les obres del tren al mateix temps que es

manté el servei a la Plaça d’Espanya. Aquesta és l’esmena...,

aquesta és l’esmena 172, número d’esmena del PSM 172, RGE

núm. 8174. Donin per acceptada aquesta esmena.

Llavors hi havia una altra esmena, que vàrem dir que

estudiaríem durant aquesta setmana la informació que ens ha

arribat referent als escars de Porto Cristo, a la demolició

d’aquests escars. En efecte hi ha quatre escars; hi ha una certa

casuística perquè dels quatre escars que tenim un és privat,

l’altre pareix que és privat però resulta que l’amo no troba els

papers, un altre és públic i és del Govern i l’altres és públic i és

de l’ajuntament, de tal manera que nosaltres el que faríem seria

proposar una transacció al Grup Parlamentari del PSM de

30.000 euros en lloc de 100.000 euros, amb la qual de qualque

manera ens comprometríem a esbucar l’escar que sí és de

titularitat del Govern, ja que els altres, evidentment, requeririen

tot un tràmit d’expropiacions, etc., etc., que el Govern no està

disposat a assumir. Per tant nosaltres de qualque manera el que

faríem seria transaccionar aquesta esmena, que és l’esmena

RGE núm. 8173, o número d’esmena del grup 171, del Grup

Parlamentari PSM, amb una alta de 30.000 i amb una baixa de

30.000. Aquesta seria la transacció que proposaríem al PSM.

En relació a l’esmena RGE núm. 7952 que va presentar el

Grup Parlamentari Socialista, on es motivava una inversió en

la millora del transport marítim entre les illes, encara que la

justificació que vàrem donar allà efectivament era que el centre

de cost i el programa pressupostari que es proposava no es

corresponien a infraestructures portuàries i aquest programa no

tenia cap competència en matèria de transports, vàrem dir que

si..., encara que això fos correcte, és a dir, si el centre de cost

i el programa pressupostat haguessin estat correctes, no

enteníem a què es referia concretament aquesta motivació; era

molt difosa, era molt vaga, era molt abstracta, i a més a més

nosaltres ja consideram que, a la partida 47002 del programa

513D, ja s’hi destinen 4.101.788,16 euros per a subvencions

per al manteniment de línies de trànsit dèbil, com és el transport

marítim entre illes. Concretament en el capítol 4 s’augmenten

les subvencions en un 20% per a la nova línia marítima entre

Eivissa i Formentera per instaurar una línia a les 6 del matí i

mantenir durant tot l’any i no només quatre mesos, com ara, la

mateixa línia a les 10 del vespre. Per tant nosaltres consideram

que aquesta esmena és molt poc concreta i per tant també la

rebutjarem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Font, si és tan amable, de la 8174, si vol tornar a

repetir quina és la seva postura... 8174.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

La 8174, que fa referència a les obres de soterrament de les

vies que no afectaran l’arribada del tren a la Plaça d’Espanya,

l’acceptaríem.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

I a l’altra proposaríem una transacció al PSM, que és la...,

8173.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Senyores i senyors, s’ajorna la sessió fins demà al matí a les

9.
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