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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 3325/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
parc d'avifauna a Can Figuera, Binissalem. 

Bé, en primer lloc, a petició del Grup Popular, de la Sra.
Catalina Soler, demanaríem si estan d’acord que s’ajornés la
proposició no de llei i la passéssim a la setmana que ve.

Sí, no hi ha problema? Perfecte.

Bé, bones tardes, doncs, començarem avui la sessió i, en
primer lloc, demanaríem si hi ha substitucions.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Sí, Sr. President, Isabel Llinás substitueix José María
Rodríguez. Gràcies.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, Francesc Dalmau substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam idò al primer punt de l’ordre del dia i únic,
relatiu a les preguntes RGE núm. 3103, 104, 105, 106, 107, 108
i 3902/08.

Assisteix l’Hble. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, Sr. Gabriel Vicens i Mir, acompanyat pel Sr. Antoni
Verger i Martínez, director general de Mobilitat; pel Sr. Jaume
Jaume i Oliver, gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca; pel
Sr. Pere Sintes, cap d’explotació de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i pel Sr. Joan Antoni Salas i Rotger, cap de Gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 3103/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accidents ferroviari (I).

Per formular la primera pregunta RGE núm. 3103/08,
relativa a l’accident ferroviari, intervé la diputada Sra.
Margalida Cabrer, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 31 de
març d’enguany va tenir lloc a l’estació de Manacor el
descarrilament d’un tren que va causar onze ferits de distinta
consideració. L’accident es va produir el matí, en horari normal
de feina, i malgrat això el conseller no va ni acudir al lloc de
l’accident ni va visitar els ferits. Com si no hagués passat res,
com si no anàs amb el conseller, va continuar amb la seva tasca
habitual, donant una roda de premsa a Inca per anunciar-los la
feliç notícia que no els faria el soterrament del tren a Inca que
havia promès durant la campanya electoral. Tampoc no va
cridar el batle de Manacor i, com després veurem a la segona
pregunta, es va obligar al maquinista a partir tot d’una, carregat
de passatge, fins a Palma, on la veritat és que al pobre
maquinista, que devia estar espantat del que li havia passat,
l’esperava la policia com si estigués en recerca i captura, tot per
fer-li una cosa tan lògica quan es té un accident, com és l’atestat
i la prova d’alcoholèmia.

Crec que realment va ser inaudit aquest comportament i
aquesta actitud del conseller intentant tapar els fets i, el pitjor,
des del meu punt de vista, sense importar-li el més mínim les
persones, ni els ferits en aquell moment ni el conductor. Això
contrasta, evidentment, amb el xou mediàtic que contínuament
podem veure amb el metro i contrasta també amb les contínues
compareixences que demana el propi conseller, per dir el mateix
en matèria de metro i, en canvi, no ha demanat cap
compareixença per explicar una cosa tan important com és un
accident ferroviari.

Dir també que aquesta actitud contrasta, li he de dir, quan es
va produir el descarrilament que es va produir quatre anys
abans, l’any 2004, a Petra, a Son Tell, perquè li record que
aquesta obra sí que tenia greus defectes estructurals, tan
evidents com que va caure damunt la via, va descarrilar un tren,
va ser un dissabte damunt les onze del vespre, a més un dissabte
jornada de reflexió d’unes eleccions generals, i no un sinó dos
consellers vàrem acudir al lloc dels fets per assistir els ferits i
per prestar l’ajuda que fos necessària.

Donada aquesta situació, li voldríem demanar si ens pot
explicar per quin motiu no va assistir el conseller a Manacor.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de
Mobilitat i Ordenació, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, efectivament,
dilluns, dia 31 de març, el tren que arribava a Manacor a les
9,45, no es aturar a l’estació, com era preceptiu, i va xocar amb
el topall de l’estació. Va descarrilar una de les unitats, eren dues
unitats, una triple i una doble i d’aquest accident algunes
persones varen ser ateses a l’hospital de Manacor, i des de
Serveis Ferroviaris de Mallorca s’han fet l’informe i l’expedient
pertinents.

La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i
Serveis Ferroviaris varen desplaçar immediatament al lloc de
l’accident personal tècnic i responsables de gestió i directius del
màxim nivell, com és el gerent de Serveis Ferroviaris, i, com és
lògic, el conseller no va deixar d’estar en cap moment,
d’interessar-se per aquest accident, com pot suposar vostè, i en
tot moment va estar informat del mateix.

Es varen dur a terme les actuacions i les gestions oportunes
en un incident d’aquest tipus, valorant en tot moment la
informació que arribava, la gravetat de l’accident, l’atenció a les
persones i a la seguretat i també el restabliment del servei i
l’inici de les investigacions pertinents, de tal manera que
consideram que l’actuació que es va fer des de la conselleria és
correcta i, ateses les circumstàncies, doncs es va actuar amb la
mesura i amb les circumstàncies determinada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula per rèplica la Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, nosaltres, des del Grup
Popular rebutjam el comportament que es va tenir des de
Serveis Ferroviaris de Mallorca el dia de l’accident, no creiem
que fos l’actitud correcta; no és el més freqüent i habitual que
hi hagi un accident ferroviari amb ferits; tampoc no és habitual
que s’obligui al maquinista a partir cap a Palma, sense fer cap
tipus de comprovació, i sobretot xoca que vostè ni tenia cap
viatge oficial, ni tenia cap malaltia, ni tenia cap cita ineludible
perquè no anàs a Manacor, si, precisament, va anar a Inca, a
més per donar-los una mala notícia, com era que no es faria el
soterrament del tren a Inca.

Tampoc considerem correcte que ni es va interessar en
parlar amb el batle de Manacor i en definitiva ja per si, pel que
suposa el respecte cap a les persones, cap als lesionats en aquell
moment, cap al maquinista que estava espantat, doncs
consideram que el més correcte és que vostè hagués anat a
Manacor a interessar-se del que havia passat. Dóna la sensació
que volien tapar, tapar el que havia passat, com si hi hagués

qualque cosa que no estigués bé, d’això és el que dóna la
sensació.

I sobretot contrasta, ja li he dit, amb la seva actitud habitual
davant altres fets, no?, en què habitualment doncs el que es fa
és tot un xou i un muntatge mediàtic, per tant contrasta amb el
que a vostè li agrada habitualment. I també contrasta, ja dic, que
no trobam que hi hagi cap justificació perquè vostè no hagués
demanat una compareixença, demanada pel propi govern, per
donar aquestes explicacions davant l’accident ferroviari, com si
que ho ha fet en altres ocasions i reiteradament, a més, per dir
el mateix, i que en aquest cas doncs hagi de ser el Grup Popular
el que hagi de presentar tota una bateria de preguntes per tenir
la informació del que va ser aquest accident ferroviari.

Per tant, nosaltres lamentam aquest comportament, crec que
no és el correcte i esperam que en el futur sigui un altre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Per contrarèplica, té la paraula l’Hble.
Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, miri, jo, a part
dels comentaris, desafortunats, crec jo, d’això dels xous
mediàtics, etcètera, que vostè posa a una pregunta, que em
pareix molt bé que vostè demani, perquè té tot el dret de
demanar-ho i jo de contestar-li, per tant no entraré en aquests
comentaris.

El fet aquest de tapar o no un accident em pareix bastant
absurd; és a dir, quan es produeix un accident es comunica a tots
els mitjans de comunicació, per tant no veig perquè hi hagi
d’haver-hi res de tapar; senzillament jo, si vol, li detall una
miqueta més l’actuació, ja que veig que vostè no la comparteix
o no la vol entendre. Miri, li faré un poquet més detallat.

És a dir, quan es va comunicar que hi va haver un incident
a l’estació de Manacor, això eren devers les deu del matí, devers
les deu menys deu, i teníem una roda de premsa preparada a les
onze, a l’estació d’Inca, és a dir, no a Palma sinó a l’estació
d’Inca, i l’equip del conseller i el conseller mateix s’estaven
desplaçant cap a Inca. Vostè diu que era per, miri, era per parlar
del soterrament, primer diu que era una feliç notícia, després diu
que és una notícia dolenta, no sé a què es refereix; però, en tot
cas, era per anar a informar l’opinió pública del tema del
soterrament.

Quan ens desplaçàvem es va produir la comunicació i
senzillament vàrem trobar oportú que en aquell moment el
gerent, el Sr. Jaume, de Serveis Ferroviaris, la màxima
representació de Serveis Ferroviaris, i el director de Relacions
Externes, que també venia amb nosaltres, el Sr. Ferrer, es
desplaçassin immediatament i urgentment cap a Manacor.
També es va donar l’ordre, com li he dit abans, a tota una sèrie
de tècnics, el cap d’Infraestructures, l’inspector d’Operacions i
el cap de Taller, de desplaçar-se a Manacor.
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Posteriorment, quan es va ser a Manacor, el gerent de
Serveis Ferroviaris, una vegada que va veure la situació i es va
comunicar amb el conseller, evidentment, per donar-li, doncs,
en principi es va desplaçar a l’hospital de Manacor per
interessar-se per la gent que podia tenir algunes lesions. Es va
comunicar a la conselleria i a aquest conseller una primera
revisió mèdica, deia que les persones accidentades en principi
tenien lesions lleus i que serien donades d’alta el mateix dia,
moltes d’aquestes el mateix matí i tot, i per tant es va continuar
amb l’activitat de la conselleria, sempre informant-nos d’aquest
extrem.

Posteriorment, una de les persones, crec que era a finals de
l’horabaixa, se’ns va comunicar que va quedar ingressada a
l’hospital de Son Dureta. En aquest cas, després, el dia següent,
el gerent i jo mateix vàrem acudir a Son Dureta i ens vàrem
interessar per l’estat de salut d’aquesta persona. Aquesta
persona, totes les persones varen resultar amb lesions lleus,
varen ser, de fet no varen ser ingressades a l’hospital, aquesta
persona no va ser intervinguda, senzillament se la va mantenir
en repòs. Telefònicament he contactat amb aquesta persona
bastants vegades, més de tres vegades, entre d’altres coses per
dir-li l’informe de l’accident del tren definitiu. I també ens
vàrem interessar aquell mateix matí per com estava el material,
com havia quedat el material mòbil, si es podia restablir el
servei, que és una de les prioritats que té la conselleria, i per tant
es va actuar, crec, que d’una manera correcta.

Si vostè vol crear un alarmisme excessiu amb aquestes
coses, doncs no ho sé, això va a compte seu. Pretendre que el
conseller, la conselleria o Serveis Ferroviaris no es varen
interessar per l’accident, el varen tapar o exercicis d’aquest
tipus, miri, a mi em sembla que és un exercici sense fonament
i de molt poc rigor. Però bé, vostè mateixa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 3104/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accidents ferroviari (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 3104/08, relativa a
l’accident ferroviari, intervé la diputada Sra. Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El dia de
l’accident va ocórrer un altre fet, des del nostre punt de vista
inaudit, com és que tot d’una després de l’accident, sense fer
cap prova d’alcoholèmia al maquinista, sense saber si hi havia
una fallada a la maquinària de frenada, com deia el maquinista,
es donen ordres de desenganxar els vagons afectats i continuar
amb l’altra part del tren fins a Palma.

Davant aquesta situació, el conseller va dir als mitjans de
comunicació que això li pareixia normal, que aquest
comportament li pareixia normal. Idò bé, nosaltres hem
consultat el Reglament de circulació de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, per veure si això era el normal, i hem trobat que diu
tot el contrari, diu el Reglament de circulació de Serveis
Ferroviaris de Mallorca: “Notificación de toda anormalidad o
accidente de circulación. Toda anormalidad o accidente que
impida, dificulte o pueda dificultar la circulación será
comunicado con toda urgencia en la forma que a continuación
se señala, indicando el punto quilométrico, auxilios necesarios,
y si se debe suspender la circulación o no, y caso de
mantenerla, precauciones que habrán de observarse.”

Así dice que “Los jefes de circulación informarán
telefónicamente al puesto de mando y estaciones colaterales,
tanto si la anormalidad o accidente se ha producido en su
estación como si le ha sido comunicada desde plena vía,
aunque no hubiese tenido consecuencias, haciendo frente a la
situación con los elementos disponibles, y si la importancia del
caso lo exigiera se personarán en el lugar de la anormalidad
o accidente, dejando encargado de la estación a otro agente
caracterizado.”

I pel que fa a los jefes de tren o maquinistas, “en su caso,
informarán al jefe de circulación de la estación más próxima
o del CTC, y además darán cuenta por escrito a su jefe
inmediato.” Diu també que “notificación de los accidentes a las
autoridades de todo accidente que haya comprometido o
podido comprometer la seguridad de los trenes o puesto en
peligro a los viajeros, a los agentes del ferrocarril o a
cualesquiera otras personas, se dará conocimiento a la
autoridad gubernativa correspondiente lo más rápidamente
posible por el puesto de mando o jefe de circulación se antes
no se ha podido comunicar con el puesto de mando. Si del
accidente resultasen desgracias personales, muertos o heridos,
el jefe de circulación o del puesto de mando lo comunicará,
además y sin pérdida de tiempo, al juez de instrucción
residente en la localidad en cuyo término haya ocurrido el
hecho y, si no lo hay, a la autoridad judicial competente.” 

Y dice también el Reglamento de circulación que se debe
proceder a un reconocimiento de los frenos: “Se procederá sin
pérdida de tiempo al reconocimiento de los frenos automáticos
o de mano que vayan en servicio en los trenes, incluso el de las
máquinas que lo remolquen, por rebase del punto en que debía
haberse efectuado parada, estación, señal, piquetes, etc.; por
corte de un tren en marcha y la parte separada de la máquina
de cabeza haya retrocedido o alcanzado a la primera. Se
reconocerán solamente los frenos de la parte separada; a
solicitud del maquinista con causa justificada o por alguna
anormalidad o accidente imputable a defecto de frenado. El
reconocimiento consistirá en comprobar si las zapatas y las
llantas están calientes, templadas o frías, y deberá hacerse sin
pérdida de tiempo para no dar lugar a que se enfríen las que
estuviesen calientes. Cuando las zapatas de algún vehículo
estén frías o templadas se comprobará el funcionamiento del
freno. En todos los casos en que se haga reconocimiento de
frenos el jefe de circulación, el jefe de tren o, en su defecto, el
agente de material remolcado, formalizará la correspondiente
acta, que será firmada por todos los agentes que hayan
intervenido. El acta será entregada al jefe de circulación para
su envío a la Jefatura de Tráfico y al puesto de mando.”
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Per tant jo crec que queda evident que havia d’existir una
sèrie d’actuacions, havia d’existir també un informe de
l’accident per escrit al cap immediat per part del maquinista, i
sobretot alAlegant ell que era un tema de frenada, però a més
perquè ho obliga el Reglament de circulació, s’havia de procedir
a un reconeixement de frenada amb uns informes que han de
constar per escrit.

Nosaltres sabem que tot això no s’ha fet, perquè
evidentment el maquinista va partir cap a Palma sense esperar
l’autoritat judicial o la policia, que va precisament esperar-lo a
Palma com si fos un delinqüent, i per això li demanam si ens
podria explicar per què considera el conseller que tot això entra
dins la normalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori per un temps màxim de 10
minuts.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, miri, després d’aquesta
lectura exhaustiva del Reglament, i que fins i tot ens informa de
la temperatura de les sabates, miri, el maquinista va complir
senzillament les ordres que li varen donar des d’Inspecció
d’Operacions, després que ell mateix, la Inspecció
d’Operacions, com és normal i reglamentari, parlàs amb
l’interventor del tren, amb el gestor de les estacions i amb el
maquinista, i revisassin, com és evident, les unitats i
considerassin entre tots que es podia restablir el servei amb una
de les dues unitats, la doble, i per tant no hi ha un incompliment
del Reglament, que per cert no és un reglament de Serveis
Ferroviaris sinó un reglament general de FEVE, i que si, en tot
cas, en tot l’expedient sancionador i informatiu que s’està fent
amb aquest tipus d’accident hi hagués qualque anomalia,
evidentment el que farem serà, quan facem el reglament, que sí
que el volem fer aquesta legislatura, introduiríem alguna
modificació, però en principi s’estan fent les normes que sempre
hi ha hagut a la casa i que supòs que vostè deu conèixer bé.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Cabrer per cinc minuts com a màxim.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no sé què li fa tanta
gràcia, perquè a mi no em fa cap gràcia que s’incompleixi d’una
forma flagrant el Reglament de circulació, que és de FEVE i de
Serveis Ferroviaris de Mallorca perquè així ho va adoptar el seu
consell d’administració fa molts d’anys, el compliment de la
normativa ferroviària que s’adaptava efectivament a l’àmbit de
la nostra comunitat autònoma. I aquest reglament diu clarament
com s’ha d’actuar quan hi ha un accident ferroviari, i quan hi ha
un accident ferroviari, per escrit ha de donar compte el
maquinista, que no ho ha fet; també s’ha de donar compte a
l’autoritat judicial, a l’autoritat governativa, i tot això es va
incomplir perquè el maquinista va partir cap a Palma, i tampoc
-i el que és greu- no es va fer tampoc cap comprovació del tema
de frenada, que està obligada per reglament quan hi ha un
accident ferroviari, i més en aquest cas que el maquinista
alAlegava que era un tema de frenada. Hi dic perquè el
passatge..., el que va partir cap a Palma duia passatge, duia gent,
i es podia posar en perill les persones que, a part de les que ja
estaven lesionades, les que partien cap a Palma. 

Per tant a nosaltres no ens fa cap gràcia. A vostè ja veig que
sí, que li fa molta gràcia aquesta situació, però evidentment el
que no podem entendre és que vostè, en lloc de reconèixer que
s’ha incomplit aquest reglament de circulació en aquest accident
ferroviari, digui que aquesta actuació és normal. No és normal,
Sr. Conseller, no és normal que hi hagi un accident i que es
vulgui tapar, i per tapar aquest accident es posi en perill les
persones o no se sàpiga si es posen en perill les persones
obligant un maquinista, que li puc assegurar que no devia estar
en condicions psíquiques de tornar a agafar el tren, a partir cap
a Palma.

Per tant esperam que ens expliqui exactament per què no
s’ha complert el Reglament de circulació, que almanco
reconegui aquest incompliment del Reglament de circulació, i
que no qualifiqui de normal aquesta actuació que no és normal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, una cosa és el
que vostè vulgui i l’altra és la realitat. No em fa cap gràcia un
accident ferroviari, li ho puc ben assegurar, el que sí em fa
gràcia és que per ventura vostè es dediqui a llegir-nos tot el
Reglament ferroviari.

Miri, el Reglament ferroviari en principi no es va incomplir,
o això és el que tenim detectat nosaltres. De totes formes, si hi
hagués hagut qualque incompliment, a l’expedient disciplinari
evidentment hi posarem alguna sanció. El que ha de quedar clar
és que el Reglament de circulació no és com el Reglament de
circulació de cotxes, és a dir, té bàsicament dues coses: el
Reglament de circulació ferroviari té dues prioritats, primer
atendre les persones que puguin tenir algun tipus de mal a un
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accident, i a l’estació de Manacor ja estaven ateses perquè hi
havia les ambulàncies, etc., més el gestor, etc., etc.; i després
l’altra prioritat és restablir el servei el més aviat possible, el que
va fer la Inspecció d’Operacions, com ha fet altres vegades i
com sempre s’ha fet segons el reglament que hi ha a Serveis
Ferroviaris, que és el de FEVE, efectivament, perquè no se n’ha
fet d’altre, que ja hagués estat bé que durant l’anterior
legislatura es fes un reglament que estigués adaptat a Mallorca,
i per tant això no es va fer i per tant s’està seguint aquest
mateix. Jo el que sí li puc dir és que nosaltres tenim intenció en
aquesta legislatura de fer un reglament adaptat, i si hi ha algunes
coses d’aquestes que s’han de perfeccionar es farà.

De totes formes ja li dic que el maquinista va seguir les
ordres d’inspecció d’operacions, no hi va haver un
incompliment, tot això que ens ha llegit vostè de la revisió dels
frens, revisió, etc., etc., es varen revisar les màquines,
evidentment, es varen notificar, l’inspector d’Operacions va
parlar amb la policia i senzillament va dir que el maquinista
doncs anava des de l’estació d’allà a la Intermodal i que, si
volien fer la prova d’alcoholèmia, la fessin allà. 

Això no és el Reglament de circulació de cotxes, és bastant
diferent i, li repetesc, tot i que vostè vulgui que s’hagi incomplit
jo li dic que en principi no hem detectat cap incompliment que
ens faci pensar que haguem de retocar això d’una manera molt
concreta. I en tot cas li torn repetir, Sra. Diputada, i vostè ho
coneix més perquè ha estat consellera de Mobilitat i, per tant,
responsable de Serveis Ferroviaris, que s’estan aplicant les
normes que vostè tenia allà; en tot cas no n’hem canviada cap.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 3105/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accidents ferroviari (III).

Per formular la pregunta RGE núm.3105/08, relativa a
accident ferroviari, intervé la diputada Sra. Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. La legislatura passada efectivament
era la consellera, i es varen instaurar una sèrie de mesures de
seguretat dins la línia ferroviària com mai no havia tengut el
transport ferroviari. Evidentment si s’aplicava el Reglament de
circulació esperem que el que facin no tengui menys garanties,
que pareix que és el que s’insinua per part del conseller.

Però, bé, la frenada automàtica com a mesura de seguretat
moderna implica un sistema innovador per intentar corregir
errades humanes o fins i tot errades de les màquines. El tren a
Inca no el tenia perquè era una línia antiga, i en quatre anys que
va estar el pacte de progrés no la va posar en funcionament. El
tren de Manacor, una línia nova, just es va inaugurar abans de
les eleccions autonòmiques del 2003, curiosament, malgrat ser
una línia nova, no el va instalAlar. Es va obrir una línia, la
veritat, del segle passat, amb via única, el que obliga ara a fer un
desdoblament de la via perquè es va fer amb via única i no es va
tenir la previsió de fer via doble. Es va fer un tren sense
electrificar i sense frenada automàtica, quan en aquell moment
evidentment ja existien a les línies ferroviàries més modernes la
frenada automàtica. El metro, malgrat la tírria que li té, sí que
té frenada automàtica des del seu funcionament.

Idò bé, he de dir bàsicament que és curiós que s’obrís el tren
de Manacor sense frenada automàtica i després el pacte de
progrés, just abans de les eleccions, va deixar contractada la
instalAlació d’una frenada automàtica. Jo crec que era un
contracte de fum, li ho dic sincerament, perquè per instalAlar una
frenada automàtica, que era impossible d’instalAlar en aquell
moment per la situació en què es va obrir la línia de Manacor,
idò era un contracte de fum per dir que es posaria en marxa
perquè s’obria una línia sense condicions.

I per què era un contracte de fum? Perquè la frenada
automàtica s’ha d’instalAlar a les màquines, no només a les vies
sinó a totes les màquines, i precisament el que no es varen
deixar va ser màquines. No se’n va deixar no tan sols ni una de
més, sinó que en faltaven per poder complir les freqüències i els
horaris del tren de Manacor. Això motivava avaries, motivava
retards, motivava que les unitats no passassin les revisions
reglamentàries, i evidentment des del govern anterior les
primeres actuacions que va fer va ser treure a licitació la compra
de 10 unitats dobles més, que evidentment per desgràcia no
estan en el mercat i tarden més de dos anys a poder arribar. Per
tant durant aquest període era impossible instalAlar la frenada
automàtica a les unitats que existien, a no ser que s’aturàs el
servei d’Inca, de Sa Pobla i de Manacor. Per si això no fos
suficient, quan s’havia d’instalAlar a la via de Manacor va caure
l’obra a Son Tell i amb aquesta situació evidentment també era
impossible la seva instalAlació immediata a la via de Manacor
amb el contracte que s’havia firmat. 

Per tant, quan es va poder..., varen arribar les màquines i es
va poder començar a actuar amb normalitat, ja es va començar
a instalAlar a les unitats del tren, a tots els enclavats i tots els
senyals de frenada automàtica a la via, i així va quedar
instalAlada i en funcionament a la línia d’Inca i a la línia de Sa
Pobla, i a la línia de Manacor va quedat tot instalAlat pendent
únicament d’unes proves que evidentment no podem entendre
que després d’onze  mesos encara no estigui funcionant, quan li
puc assegurar que amb nosaltres estaria funcionant des de fa
molts de mesos.
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Evidentment vostès, quan va sortit la notícia d’allò de la
frenada automàtica, els va venir com a de nou, i van culpar el
Partit Popular, com és ja habitual, ja estam acostumats i
assumim perfectament que la culpa de tot és del partit Popular.
Però a part d’això, nosaltres evidentment sabem clarament que
la culpa és seva i, en aquest sentit, si fos un tema menor aquest
accident ..., però és un tema que des del meu punt de vista quasi
amb total seguretat hagués evitat l’accident ferroviari, sobretot
després de conèixer el contingut de la caixa negra del tren. La
caixa negra va aclarir a quina velocitat entrava el tren, va arribar
a 90 quilòmetres per hora, després en el moment de
l’aproximació el maquinista va frenar i va posar el tren a 30
quilòmetres per hora. Després, als cinc segons finals va fer la
darrera frenada.

Vull dir bàsicament que a l’estació de Manacor, 300 metres
abans hi ha el senyal fix que obliga el maquinista a fer una
aturada completa i després a reiniciar entrant a 10 quilòmetres
per hora. Per tant, el maquinista va incomplir aquesta parada
automàtica per després entrar a l’estació a 10 quilòmetres per
hora i si hagués estat funcionant el senyal de frenada automàtica
que estava colAlocat aquesta situació no s’hagués produït, si el
maquinista no hagués frenat, s’hagués activat la frenada
automàtica i si aquesta hagués funcionat i hagués reconegut el
senyal, no hagués entrat a 30 quilòmetres per hora. Per tant, des
del nostre punt de vista és un tema essencial conèixer per què no
estava en funcionament aquesta frenada automàtica a Manacor,
quan podia estar funcionant des de feia mesos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en primer lloc
li he de dir que veig que això va de frenada automàtica, ho dic
perquè vostè em demanava..., concretament la pregunta diu:
quin és el motiu pel qual el senyal acústic colAlocat a l’estació
de Manacor amb anterioritat al passat mes de juliol no estava
activat? Per tant, jo li he de contestar aquesta pregunta, després
podem parlar de la frenada automàtica tot el que vulgui, a més
és necessari perquè crec que vostè això ho du confós.

Miri, a l’estació de Manacor no existeix cap senyal acústic,
jo em pensava que vostè es referia a un pas de vianants que hi
ha quan ens aproximam a l’estació de Manacor i és un pas que,
efectivament té senyals lluminosos i acústics i que (...) és un pas
de vianants, de tal manera que quan el tren passa allò es posa
tal..., el renou i els llums de tal manera que les persones no
passin. Això no té res a veure amb l’accident, aquest sistema de
seguretat per a vianants va actuar perfectament. Per tant, les
persones que se suposen quan venia el tren no varen passar i no
va passar cap accident amb els vianants. Li ho dic perquè la
pregunta està mal formulada.

Si hem de parlar de la frenada automàtica puntual, bé, vostè
sap que hi ha dos tipus de frenada, un que limita la velocitat i
concretament el que hi ha situat allà, el que es va instalAlar, el
varen instalAlar vostès, és una frenada que no és de limitació de
velocitat, sinó que senzillament quan el tren passa per allà,
doncs en principi es posa un semàfor vermell o verd, depenent
d’unes determinades actuacions que ha de fer el maquinista. La
frenada automàtica puntual no estava activa senzillament perquè
està en proves d’ençà que nosaltres vàrem començar a la
conselleria perquè vàrem trobar que no estava instalAlada i no
era operativa. Per tant, la vàrem començar a instalAlar i a donar
d’alta, de tal manera que ara està en proves bàsicament per
donar-la d’alta des del març. Per tant, en principi, activa no hi
estava, estava en proves i, per tant, no hagués detectat una cosa
d’aquestes. 

Ara bé, el que li he de deixar ben clar, per molt que vostè
opini, és que al frenada automàtica no hagués evitat en absolut
aquest accident. Però, a més a més, encara que no hi hagués la
frenada automàtica, la frenada automàtica en tot cas seria un
sistema de seguretat afegit, no té per què passar un accident. Li
ho explicaré millor, el que ha passat amb l’accident de Manacor
és que el maquinista..., nosaltres imaginam que per distracció,
ara estam fent l’expedient sancionador, el que sí és cert i hi ha
proves irrefutables, és que va entrar amb una velocitat
d’aproximació de concretament 31 quilòmetres per hora, és una
velocitat d’aproximació adequada, correcte, per ventura 1
quilòmetre per hora més del que seria adequat. Per tant, 30
quilòmetres per hora és l’adequat. Després hi hauria un senyal
d’aturada que efectivament sembla que no es va fer i, a més a
més, després a una velocitat més o menys normal per entrar dins
l’estació, resulta que just es pitja el fre quan falten cinc segons,
concretament 4,5 segons per arribar al topall de l’estació, per
tant, ja fa estona que un s’ha passat la frenada automàtica. 

Per tant, tot i que la frenada automàtica hagués funcionat i
fos operativa, que no ho era i en tot cas després podem parlar
d’aquesta particular lectura que fa vostè de la història de les
frenades automàtiques, no estava activa i encara que hi hagués
estat, en aquest tipus d’accident en absolut l’hagués aturat. Per
tant, jo crec que mesclar frenades automàtiques dins aquestes
coses és voler confondre. És a dir, el tema de l’accident sembla
que és ben clar, sobretot amb la lectura de les caixes negres. El
fre va ser activat just 4,5 segons abans d’arribar al topall,
s’havia de menester a la velocitat que s’anava més o manco
devers nou segons, per tant aquí hi ha uns segons que es
tradueixen en metres i es produeix la topada amb el topall de
l’estació. Això és el que posa la caixa negra. 

Vostè pot considerar el que vulgui de la frenada automàtica,
però la frenada automàtica no té res a veure amb això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Cabrer i González.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, lament no compartir la
seva postura. No és el que m’han informat, la frenada
automàtica el més normal és que en aquesta situació, allà on el
maquinista no fa l’aturada a què l’obliga el senyal metàlAlic que
està colAlocat. Per tant, incompleix aquesta senyalització i entra
a 30 quilòmetres per hora, quan el que havia de fer era aturar i
entrar després a 10 quilòmetres per hora. Evidentment si hagués
existit la frenada automàtica, ell hagués estat obligat a
reconèixer el senyal i aquest reconeixement del senyal, que
estaria en groc, mai en verd, perquè quan s’aproxima a una
estació no està en verd mai, està en groc, la seva obligació de fer
aquest reconeixement del senyal, evidentment l’hagués
conscienciat més que ja estava entrant dins l’estació i que
després havia de passar a 10 quilòmetres per hora. Si no feia
això, quedava aturat automàticament el tren. Precisament és
igual com funcionava abans de l’entrada a Sa Pobla, aquesta
frenada automàtica. Per cert, vostès també varen intentar
confondre dient que hi havia un cable de fibra òptica que estava
romput a l’estació de Sant Joan. I no té res a veure, la fibra
òptica és un bon sistema per connectar i centralitzar amb el
CTC l’estació de Palma. Però evidentment la frenada
automàtica és independent i funciona independent, com de fet
està funcionant a Sa Pobla, independent d’allò que és el CTC.

Per tant, no vulguin confondre els mitjans de comunicació
dient no sé què, que el Partit Popular, això no és veritat, la
frenada automàtica de l’estació de Manacor estava colAlocada
quan vostès varen arribar, pendents d’unes proves per funcionar.
Podria haver estat funcionant perfectament, són vostès els
culpables que després d’onze mesos no funcioni aquesta frenada
automàtica i evidentment que es compleixi el reglament sense
la frenada automàtica, si es posa la frenada automàtica és per
donar majors garanties, més seguretat i evidentment, facilitar al
maquinista..., corregir les errades humanes, com de fet ha aclarit
la caixa negra.

Per tant, on hi ha el senyal metàlAlic d’aturada que ha de fer,
s’ha de fer la frenada automàtica, si no reconeix el senyal,
automàticament frena i reconeixent el senyal, evidentment, no
hagués entrat a 30 quilòmetres per hora, el més normal en les
condicions en què estava el maquinista, que pareixia que eren
correctes. Una altra cosa és si hagués estat en una altra situació,
però el maquinista estava desenvolupant correctament les seves
tasques.

Per tant, nosaltres creim que no hi ha cap explicació que no
funcionés aquesta frenada automàtica. Evidentment lamentam
no només que s’aturin inversions en marxa, sinó que s’aturin
temes de seguretat que estaven en marxa. I evidentment creim
que no és allò que hauria d’existir a Serveis Ferroviaris de
Mallorca després de quasi un any que vostès arribessin al
Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica intervé l’Hble.
Sr. Vicens i Mir.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies. Jo li vull reiterar d’una manera molt clara,
no perquè sigui la meva postura, com diu vostè, sinó perquè
això és el que diuen els tècnics, si vostè sap més que els tècnics,
em pareix molt bé. Miri, el sistema de frenada automàtica,
maldament estigués actiu, no hagués evitat aquest accident. Si
vostè vol fer una tesi doctoral sobre això, em pareix molt bé.
Però això és el que diuen els tècnics. Primer.

Segon, el sistema de frenada automàtica. Si vol parlam de
sistemes de frenada automàtica, però l’accident es deu a un error
humà i l’aproximació que es va fer a l’estació de Manacor va
ser correcta, allà on hi ha la frenada automàtica. L’error va ser
just entrant a l’andana, on el maquinista, per distracció o pel que
fos, no va actuar amb el fre que tocava cinc segons abans. Això
ha de quedar ben clar i no hem d’intentar confondre la població
amb un accident que és lamentable, que evidentment hi ha unes
culpes, això sí, evidentment la culpa de l’accident no la tenen
vostès, d’això en pot estar segura. Ho dic perquè amb aquest
cúmul de culpes que volen fer... Ara bé, no li admetré de cap de
les maneres que digui que els culpables que el sistema de
frenada automàtica no estigués instalAlat, Sra. Cabrer, siguem
nosaltres. Això no li ho admet perquè es tractaria de faltar a la
veritat.

Miri, la implantació del sistema de frenada automàtica, torn
a repetir que no té res a veure amb aquest accident, es va fer
efectivament com ha dit vostè, impulsat pel pacte de progrés
l’any 2002. Això és el que figura en els contractes a què
nosaltres hem pogut tenir accés. I va ser contractat a finals de la
legislatura, de tal manera que durant el 2003 es va començar a
instalAlar. I vostès durant l’anterior legislatura fan una ampliació
del contracte, de tal manera que diuen que es comprometen, en
un termini de nou mesos havien d’estar implantats, estam
parlant de l’any 2004. Li puc assegurar que quan nosaltres
arribam a finals de l’any 2007, quasi quatre anys després, jo
crec que els nou mesos han donat temps més que suficient per
instalAlar això. Si no ho varen saber instalAlar, això ho desconec,
això en tot cas ho ha d’explicar vostè, no jo. 

Jo li puc explicar el que hem fet des que hem arribat i d’ençà
que hem arribat, com que no hem trobat el sistema de frenada
automàtica instalAlat, hem procedit a instalAlar-lo, des del març
està en proves i quan va passar l’accident no estava actiu. Però
torn a repetir, perquè no m’agradaria que hi hagués confusions
amb això, que el sistema de frenada automàtica, segons els
tècnics, no segons la meva posició, perquè jo sobre això, com es
pot imaginar vostè, no opín, segons els tècnics, no té res a veure
amb aquest accident.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3106/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria de
seguretat ferroviària.

Per formular la pregunta RGE núm. 3106/08, relativa a
actuacions en matèria de seguretat ferroviària, intervé la
diputada Sra. Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la seguretat ferroviària
jo crec que va ser una aposta ferma de l’anterior legislatura i
evidentment l’any 2004 no es pot amagar que l’obra del tren de
Manacor va caure i evidentment era impossible instalAlar un
frenat automàtic a Son Tell, per exemple. Per tant, és evident,
i aquests nou mesos han duit onze mesos, Inca, Sa Pobla, tot
estava colAlocat, i també Manacor pendent de proves. Jo crec
que la seguretat ferroviària és un tema molt important per als
ciutadans, les inversions noves ho són, però que el servei
funcioni correctament és molt important. 

Nosaltres vàrem apostar fortament, vàrem comprar noves
unitats de tren, deu unitats dobles per garantir màquines noves
i que les que existien es poguessin millorar, com així es va fer
a totes. Que passassin les revisions legals, que en aquell
moment no es passaven. Vàrem fer un contracte de
manteniment de vies a nivell de les màquines, que no existia.
Vàrem fer també un contracte de manteniment del corredor
ferroviari, amb un nivell d’exigència d’AVE, que tampoc no
existia. Aquest contracte crec que va ser una passa molt
important per allò que és la seguretat ferroviària. Es va canviar
tot el carril de la via de Palma fins a Inca. Es varen redactar els
plans d’emergència de la línia ferroviària, no existien. També es
varen redactar i aprovar els plans d’emergència del metro. Es va
instalAlar el frenat automàtic a les màquines i a tota la via. I es
varen suprimir 18 passos a nivell. Bàsicament és un resum de
les accions que en matèria de seguretat ferroviària es varen fer
i posar en marxa.

Després d’onze mesos que vostè du al front de la conselleria,
no hem vist cap iniciativa per continuar millorant la seguretat
ferroviària, i per això li volíem demanar si ens pot indicar si
s’ha fet alguna cosa i si es pensa continuar i avançar en aquest
sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Li contesta l’Hble. Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies. Bé, Sra. Cabrer, la conselleria a través de
Serveis Ferroviaris de Mallorca, d’acord amb la voluntat de
millorar contínuament els sistemes de seguretat ferroviària, està
desenvolupant ara mateix dotze projectes que estan relacionats
entre si i que suposen, per dir-ho d’una manera resumida, un
valor de 4.233.000 euros. 

Aquests projectes són, supòs que li interessa: projecte de
senyalització i centralització de la senyalització de l’estació de
Sa Pobla (CTC), també l’estació de Llubí; el projecte de
protecció del passeig per a vianants de Marratxí; projecte
d’instalAlació del sistema d’ajuda a la conducció en passos a
nivell -no li don les partides per no fer-ho molt llarg-; projectes
de treballs complementaris a les estacions de Sineu, Petra,
Manacor, Marratxí, Santa Maria, Binissalem i Inca; projectes de
condicionament i millora del pas a nivell de Binissalem i del pas
a nivell de Manacor; projecte de senyalització de l’estació de
Consell; projecte de senyalització de Son RulAlan;
automatització de l’accés del pas d’Inca; les agulles interiors i
l’adaptació a la via electrificada; projecte de senyalització de
circulació de la xarxa ferroviària de Serveis Ferroviaris; projecte
de (...) d’avisos i senyals de passos a nivell de Sa Farinera i
Consell; projecte de condicionament i millora del pas a nivell de
Binissalem, llevant el pas a nivell de Manacor; i el projecte de
treballs complementaris a les estacions i passos a nivell de
Sineu, Petra, Manacor, Consell i Sa Farinera. I finalment els
projectes d’instalAlació dels sistemes d’ajuda a conducció en els
passos a nivell. Això són uns 4.233.000 euros.

Aquests projectes s’estan desenvolupant, alguns d’ells ja
estan marxa, els altres s’estan iniciant, etc. I això és el que duim
fet durant els deu mesos escassos que duim de legislatura. Però,
a més a més d’això, vostè s’oblida que, clar, en una qüestió de
seguretat hem fet dues coses molt importants. Una és posar en
marxa d’una vegada per totes el projecte de desdoblament de la
via entre Inca i l’Enllaç, un projecte que vostè tenia pressupostat
l’any 2004 i que encara no hem vist. És un dels millors sistemes
de seguretat que hi ha, perquè saben vostès, els senyors i les
senyores diputades, que l’únic tram actualment on es poden
trobar trens ascendents i descendents és precisament aquest tram
de via única que hi ha entre Inca i l’Enllaç. Nosaltres
consideram que aquest projecte és molt important, tot i que per
ventura de cara al públic no és això faraònic que vostès estan
acostumats a vendre, però sí que és una cosa molt important per
al tema de seguretat. Aquest projecte l’hem posat en marxa i,
ara mateix, supòs que aquest estiu ja començaran les obres, ja
s’han fet les expropiacions, etc. Crec que és una cosa que s’ha
de destacar molt i en seguretat és molt important.

Però, a més a més, lamentablement -i això em sap greu dir-
li, però és que vostè es posa a tir, em sap greu-, lamentablement
i inexcusablement hem hagut de fer una despesa milionària en
qüestions, no ja del metro, sinó també en seguretat del metro.
Resulta que una auditoria tècnica del metro, per tant, no torna
ser el meu parer, Sra. Cabrer, que a més a més s’ha encomanat
a una empresa tècnica que es diu (...) i que ha fet tota una
auditoria de la seguretat del metro i resulta que, i sap greu dir-ho
així, vostès varen posar el metro en marxa amb uns elements
d’inseguretat que són inacceptables, ni tan sols normatius. Per
tant, una de les nostres preocupacions, a part de tot això que li
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he dit, ha estat posar remei a totes aquestes deficiències. Tant és
així, que les empreses contractistes hauran de desenvolupar
actuacions i obres per valor de més d’1.200.000 euros i
d’aquestes obres resulta que n’hi ha algunes que estaven en
projecte i, efectivament, no es varen realitzar. Per tant, algú no
va revisar que es feien o d’altres que ni tan sols estaven en
projectes, però que són normatives. 

No només això, on hem trobat més problemes, jo no sé si ho
coneixia, però sap vostè que tenia tot el túnel del metro sense
senyalitzar, sense les portes d’emergència funcionals, etc.
D’això si vol, en tenim tot un document. Avui no li ho
explicaré, perquè supòs que vostè em demana què hem fet, idò
el que hem fet ha estat això. Hem hagut de fer un concurs urgent
de licitació, a més a més d’aquests 1.200.000 euros que costarà
als ciutadans, 870.000 euros per fer tot el tema d’equipament i
senyalització de seguretat en túnels. Li puc assegurar que si hi
hagués hagut un accident, ja que vostè està tan preocupada pels
accidents, li puc assegurar que si hi hagués hagut un accident en
el túnel, avui estaríem lamentant coses molt més serioses que no
els doblers que hauran de pagar els ciutadans per arreglar totes
les deficiències del metro.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, això que vostè diu no
és ver, són moltes les mentides que hem sentit durant quasi un
any, ja ni els seus creuen que tenguin un metro tancat, i és un
tancament polític i em sap greu perquè ara ve la selectivitat, i
em sap molt de greu que els joves de les illes no puguin anar a
la selectivitat, és gent que no té carnet de cotxe i han d’utilitzar
el metro.

Per a nosaltres el metro no és una obra faraònica, per a
nosaltres és un servei públic molt important, l’aposta més
moderna que s’ha fet en aquesta comunitat autònoma en matèria
de transport públic, i tanmateix és així. Jo sé que vostè li té
molta tírria, no li agrada, ha transmès això a la ciutadania, i
vostè és el conseller de Mobilitat, i ho lament profundament. El
metro tenia un pla d’emergència redactat i aprovat per la
Direcció General d’Emergència. La seva auditoria tècnica és
una auditoria a dit, contractada a dit, sense cap tipus de concurs
públic i, a més, s’ha encarregat de fer les obres. És incompatible
fer una auditoria i després dirigir les mateixes obres que ha de
cobrar. Per tant, això crec que cau pel seu propi pes.

Jo també li diré el que diuen els nostres informes sobre les
suposades deficiències de seguretat del metro, li llegiré un
paràgraf. I diu: “sin embargo y dicho esto, vuelve a llamar la
atención indiscriminado de la lista de deficiencias en cuanto a
su relevancia para justificar la suspensión del servicio en lugar
de proceder a la subsanación instantánea que parece posible
en múltiples casos, sino en todos. Así ocurre por ejemplo con
las deficiencias relativas a la falta de señalización de
evacuación de los túneles, pues nos parece que la falta de unos
carteles lo que debe motivar es su inmediata colocación o la
suspensión de un servicio. Igual ocurre con la falta de
extintores, algo que nos parece que no puede ser de difícil
subsanación. O la colación de un falso techo en las cámaras
técnicas, o no sellar los pasos entre instalaciones. O la
substitución de los cables de alimentación de ventiladores,
algo que otra vez no parece que requiere de una obra de
ingeniería”. 

Això és el que diu una auditoria, totalment direccionada,
contractada a dit i que després ha d’executar les obres. Però tot
això no és veritat, el Pla d’emergències estava aprovat per la
Direcció General d’Emergències, els bombers, tots els serveis
tècnics de l’Ajuntament de Palma hi varen anar, varen fer totes
les proves, i vostè ha volgut alarmar amb aquesta
infraestructura, que és evident que no li agrada i que vol que els
ciutadans no la utilitzin. Això és el que diu l’auditoria i
evidentment es demostra que almanco no es tarden onze mesos,
si és que existissin totes aquestes coses que una auditoria
dirigida diu. Però, a més, nosaltres vàrem deixar contractats,
crec que eren uns vuit contractes de manteniment, aquest que
vostè ha dit d’instalAlació de senyalització i seguretat, que ha
sortit al BOIB aquesta setmana, eren contractes que ja existien
i que es varen deixar adjudicats per part de Serveis Ferroviaris
de Mallorca per posar en funcionament el metro. 

Per posar en funcionament el metro hi va haver un contracte
per a ascensors, escales mecàniques, un contracte per a
manteniment d’instalAlació (...); un contracte per a manteniment
d’energia, manteniment de subestacions i alimentació; un
contracte per a manteniment de les instalAlacions de
comunicació, fibra òptica, telefònica, interfonia, càmeres de
seguretat, etc.; un contracte de manteniment de vies i catenària;
i un contracte de manteniment d’instalAlacions de senyalització
i seguretat, que precisament estava adjudicat a Electrans, que
s’encarrega precisament de tot allò que és l’enclavament, CTC,
sistema de frenat automàtic i tots els senyals, a part de tots els
contractes de seguretat i neteja que es varen posar en
funcionament. Per tant, la línia es va posar amb totes les
garanties, amb sis unitats de metro. En aquest sentit, jo entenc
que vostès després d’onze mesos continuïn ancorat en el mateix.
Ja li dic, ni els seus creuen el que vostè diu.

Respecte de les altres inversions que vostè ens assenyala,
ens preocupa la manca d’execució del pressupost de Serveis
Ferroviaris de Mallorca en matèria d’inversions. Varen vendre
el major pressupost de la història i és evident que no s’executarà
aquest pressupost. Aquest pressupost per a enguany preveia 7,5
milions d’euros per a les obres de Sa Pobla-Alcúdia,
evidentment serà zero. Preveia 10,5 milions d’euros per a
Manacor-Cala Ratjada, evidentment serà zero. 2,5 milions
d’euros per al tramvia de la badia de Palma i evidentment també
serà zero. 2,7 milions d’euros per a supressió de passos a nivell,
que també du el mateix camí. I 16 milions d’euros per al
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desdoblament Inca-Enllaç i com que les obres no estan ni
adjudicades, evidentment no els gastaran enguany, perquè tenen
un termini d’execució de més d’un any. Per tant, en gastaran
una part. 

Respecte del desdoblament Inca-Enllaç, efectivament
nosaltres quan es va obrir la línia de Manacor ens vàrem trobar
que no s’havia previst aquest desdoblament Inca-Enllaç, s’havia
fet un tren fins a Manacor amb via única i que condiciona tot
allò que és la continuïtat de la línia. Nosaltres vàrem fer el
projecte i volíem fer aquest desdoblament Inca-Enllaç de forma
immediata, però evidentment tots els partits d’esquerres d’Inca
i després a nivell de la comunitat autònoma, varen demanar que
es fes el soterrament del tren a Inca, evidentment nosaltres
estàvem afrontant el de Palma i no es podia fer l’anterior
legislatura. Per això no es va dur a terme aquest projecte. La
culpa que no hi hagués desdoblament Inca-Enllaç no era del
Partit Popular, era de l’anterior pacte de progrés. I la culpa que
no es duguessin les obres era perquè es prometia que vendrien
els doblers de Madrid la passada legislatura per fer el
soterrament del tren a Inca. Per tant, si volem xerrar de veritats,
xerram de veritats. No compartim que es faci el desdoblament
sense fer el soterrament, evidentment és una quantitat de doblers
que es perdran, a no ser que ja no es vulgui fer mai més el
soterrament del tren a Inca. 

Ja dic, a part d’aquesta inversió que ni tan sols està
adjudicada, la resta d’inversions que preveia l’històric
pressupost de Serveis Ferroviaris de Mallorca només haurà estat
fum per a aquest any 2008.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, jo crec
que és patètic que a aquestes alçades quan hem vist tot el que ha
passat amb el metro vostè continuï dient que el metro anava tot
bé i que eren quatre goteres i que havien fet un munt de
contractes. Jo no sé els contractes que vostès varen fer o no, el
que li puc assegurar és que els túnels no tenen mesures
d’emergència i això si vol vostè hi va i ho veurà. 

Hi ha tota una auditoria tècnica feta, si vostè vol
desprestigiar l’auditoria doncs allà vostè, però el meu deure, i
amb el rigor i la transparència que he dit que faria aquestes
coses, és comunicar-ho. Vostè em demana per la seguretat, jo
ara no li explicaré tot el del metro perquè ja fa estona que li he
explicat i ja sap vostè com està tot.

En seguretat li he dit que feim tot un esforç en mesures de
seguretat en el tren, però, a més a més, li he de dir que gastam
els doblers dels ciutadans, malgastant els doblers dels ciutadans,
a causa que no hi havia mesures de seguretat en el metro i no
n’hi havia, Sra. Cabrer, no n’hi havia, senzillament no n’hi
havia, vostè digui el que vulgui. De totes formes crec, i ara li dic
amb tot el respecte, crec que és d’un cinisme especial dir que
vostè feia, abans ha dit que les mesures de seguretat estaven a
nivell d’exigència de l’AVE, doncs deu anar molt malament
l’AVE, perdoni vostè, deu anar molt malament perquè les
exigències en les mesures de seguretat aquí li puc assegurar que
eren terribles i si no va passar una desgràcia, doncs miri
sortosament no va ser, posarem remei a això, costarà molts de
doblers, però li puc assegurar que ho farem, ara bé, que una
porta de seguretat no tengui ..., que els cables de seguretat, per
exemple, no estiguin protegits, que no hi hagi senyalització, que
si s’hagués d’aturar un tren en mig dels túnels no hi havia
indicació per on partir, que algunes portes de seguretat i de
sortides de seguretat no vagin enlloc, etc., moltes coses
d’aquestes, Sra. Cabrer, són molt greus i, per tant, algú devia
d’haver revisat això abans de posar en marxa el metro.

Jo no dic que sigui vostè, jo no ho sé, jo supòs que vostè ho
deu desconèixer perquè o una de dues o feim una farsa que la
veritat és que indignaria la capacitat que tenen els ciutadans, o
bé ho desconeixia, però almanco algú ho hauria de saber. No hi
havia mesures de seguretat, costarà molt fer-les i, miri, ja li dic
en tota tranquilAlitat perquè amb aquest tema hi ha per perdre els
nervis, però li ho dic en tot el respecte, per favor, no faci
aquestes actuacions de cinisme perquè el nivell d’exigència de
seguretat del metro és, senzillament, deplorable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3107/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes de supressió de
passos a nivell.

Per formular la pregunta RGE núm. 3107/08, relativa a
projectes de supressió de passos a nivell, intervé la diputada Sra.
Cabrer González del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo crec
que després d’onze mesos evidentment al final el temps diu qui
fa cinismes i qui no fa cinismes amb aquesta situació, i ja no es
diu només des del Grup Parlamentari Popular; la manca
d’actuacions, la paràlisi és una cosa generalitzada dins els
Serveis Ferroviaris de Mallorca que, per desgràcia, ha afectat el
metro. Jo record, fins i tot, el maulets d’Esquerra Republicana
de Catalunya es varen posar a l’estació intermodal dient que ja
bastava d’abusar políticament d’aquest tema i que no es posava
en marxa, ho diuen altres socis de govern, però en general hi
hagut tot un cinisme en les inversions de Serveis Ferroviaris de
Mallorca que ara en el mes de maig, pràcticament en el mes de
juny, ja es posen en evidència.
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I una també és la que fa referència a la política de supressió
de passos a nivell. La legislatura passada, precisament perquè
és un tema de seguretat i perquè així des dels partits que ara
governen que estaven a l’oposició, se’ns reivindicava, es va fer
una política activa importantíssima de supressió de passos a
nivell que són obres també importants en seguretat, se’n varen
suprimir un total de divuit, Sa Bomba, Son Sureda, Can Mayol,
Consell, Binissalem, carrer Balmes, Marratxí, Es Caülls,
Manacor, l’avinguda de Germania d’Inca, el Constància, La
Salle d’Inca, etc. És una obligació que marca la Llei
d’ordenació del transport terrestre que obliga a suprimir tots els
passos a nivell i obliga que no es creïn de nous, malgrat això
amb el tren de Manacor es va crear un de nou a Petra per poder
reobrir la línia del tren de Manacor aviat.

En els pressuposts d’enguany, del 2008, hi ha 2,7 milions
d’euros en supressió de passos a nivell, i no hem vist cap
projecte a informació pública ni a licitació, per la qual cosa li
voldríem demanar quants de projectes de supressió de passos a
nivell s’han presentat durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Li contesta l’Hble. Sr. Vicens i Mir per
un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, moltes gràcies. Sra. Diputada, a veure, abans de fer
supressions de passos a nivell el que hem volgut fer és un estudi
exhaustiu de la permeabilitat de les línies que tenim posades per
després poder aplicar el pressupost que tenim per al 2008 la
supressió dels passos a nivell amb una certa prioritat. La
prioritat, evidentment, serà la perillositat que tengui cada un.

Aquest estudi és un estudi prou ampli on hem fet, aquí ho té
vostè, tot un estudi de tots els passos a nivell que hi ha, de la
permeabilitat de la línia fèrria de Palma-Inca, d’Inca-Sa Pobla
i de l’Enllaç a Manacor i d’aquest estudi, bàsicament, deduïm
que hi ha un total de 28 actuacions que consideram que serien
prioritàries aquesta legislatura, ja veurem quina quantitat es pot
arribar a fer, però aquestes 28 actuacions les consideram
prioritàries a la línia Palma-Inca, desprès n’hi hauria una a la
línia de Sa Pobla i cinc a la línia de Manacor.

I per tant, com veu, feim feina en aquest sentit i no es
preocupi que els passos a nivell també són una prioritat per a
nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. La resposta llavors és zero. No s’ha
presentat cap supressió de passos a nivell malgrat als
pressuposts es preveien 2,7 milions d’euros en supressió de
passos a nivell. També es preveia 7 milions d’euros per al tren
a Alcúdia, 10 milions d’euros per al tren a Manacor, 2,5 milions
d’euros per al tramvia de Palma, per tant, el pressupost jo no sé
perquè el va presentar, el pressupost del SFM, perquè realment
serà zero quan acabem l’execució d’enguany.

Em pareix molt bé que vostè ho vulgui estudiar, els passos
a nivell, però li he de recordar que al Pla de transports de les
Illes Balears estan enumerats i fotografiats tots els passos a
nivell de la línia fèrria i, evidentment, a partir d’aquí, a partir de
les reivindicacions que tenen els distints batlles en els seus
municipis, de l’accidentalitat que hi hagut que jo li record que
fa quatre mesos va morir una persona, crec que era a
Binissalem, per tant, jo crec que poden estudiar el que vulguin,
però mentrestant no començar a presentar un projecte de
supressió d’almanco qualque pas a nivell tenint els doblers als
pressuposts de la comunitat autònoma doncs ens pareix que és
una mostra més d’inactivitat, de no fer absolutament res en
matèria ferroviària ja no de noves inversions sinó en matèria de
seguretat, i nosaltres ho lamentam, lamentam que no ens hagi
dit que ja sortirà demà un projecte a informació pública, encara
que seria impossible executar-lo dins el pressupost d’enguany,
però que almanco ja hi havia una feina més concreta feta. No és
així la resta del pressupost dels Serveis Ferroviaris de Mallorca
i no ho hem de lamentar perquè creim és un tema molt
important per a la seguretat de les persones, per a la seguretat
ferroviària i perquè, a més, es continuen, per desgràcia, produint
accidents que la majoria de les vegades són mortals. En aquest
sentit lamentam que tot el que hi havia als pressuposts, que tot
el que s’ha dit que es faria no es compleixi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica intervé
l’Honorable Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, moltes gràcies. Nosaltres compartim la preocupació
aquesta que té pels passos a nivell i ja li dic, feim feina amb
això, duim deu mesos, i feim feina nosaltres consideram que a
la velocitat que toca perquè en primer lloc abans de fer feina
cegament ens estimam més estudiar bé els passos a nivell, és el
que hem fet i no es preocupi que farem projectes i que els
pressuposts estan perfectament estudiats i aplicats perquè els
projectes es fan, Sra. Cabrer, es fan els projectes d’Alcúdia, es
fan els projectes de Manacor, es fa el projecte del desdoblament
i es du a terme, etc. Duim deu mesos, Sra. Cabrer, és a dir, els
projectes són així mateix lents, sobretot si es volen fer bé.
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Li torn a dir que s’ha de documentar un poquet millor vostè,
és a dir, és ver que va haver-hi un accident, però no va ser a
Binissalem, sinó a Lloseta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 3108/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a unitats de tren noves.

Passam a la pregunta RGE núm.3108/08, relativa a unitats
de trens noves, intervé la diputada Sra. Cabrer i González del
Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Lament haver-me equivocat de
municipi, li deman disculpes per haver-me equivocat de
municipi, no era la meva intenció, però, efectivament, recordarà
que va haver-hi un accident mortal fa poc.

El dia següent de l’accident ferroviari el conseller aquí, dins
el Parlament, per variar, va intentar de qualque forma culpar el
Partit Popular encara que ho tenia difícil, però es va inventar un
tema perquè així culpava el Partit Popular i de nou confonia els
mitjans de comunicació i l’opinió pública, i va dir que les
màquines de Serveis Ferroviaris de Mallorca eren velles. Una
actitud, des del nostre punt de vista, i unes afirmacions
irresponsables perquè generen alarma innecessàriament com
després ha demostrat la caixa negra que no tenia res a veure
amb la unitat de tren. I per altra banda, a part d’irresponsable
doncs falsa perquè durant la legislatura passada es va fer una
inversió importantíssima amb la compra de deu noves unitats
dobles de tren, a part de les sis que es varen fer de metro, es
varen comprar deu noves unitats dobles de tren que,
pràcticament, duplicaven la flota existent. La flota existent era
de dotze unitats i s’augmentava en deu més i això va permetre
complir amb els horaris per primera vegada i, a més, augmentar
freqüències que no es podien augmentar.

A més, també va permetre que les màquines existents, les
que el conseller deia que eren velles i no deia que se n’havien
comprat deu noves, passassin les revisions reglamentàries, que
no es passaven, i, a més, a totes elles es varen introduir millores
en el sistema de confort i en el sistema de seguretat. A totes
se’ls va canviar el sistema de tancat de portes, la climatització,
el confort, es va posar la megafonia a informació, es va posar el
frenat automàtic, per tant, jo crec que la flota de Serveis
Ferroviaris de Mallorca entre les dotze existents i les deu noves,
evidentment és una flota més que òptima quant al seu
funcionament a part que permet les revisions reglamentàries tant
les mensuals com després les grans revisions que s’han de
passar.

De totes formes, i davant les afirmacions que va fer el
conseller, li demanan si ens podria dir quantes màquines noves
ha adquirit, pensa adquirir o ha posat en marxa, durant aquests
onze mesos que dur al capdavant de la conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Li contesta l’Honorable Conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies. Sra. Cabrer, m’agradaria especificar un
poquet el que vostè diu que jo he dit. Mai no he relacionat els
temes de l’antiguitat del tren amb un accident. Una altra cosa és
que m’hagi queixat de la manca d’inversió que va haver-hi a
l’anterior legislatura en el tren. M’he queixat i molt i em seguiré
queixant perquè, bàsicament, a part de les deu màquines noves
que, efectivament, es varen comprar no es va fer gairebé
absolutament res en tren, es va fer, això sí, en metro i
lamentablement mal fet. 

Per tant, durant quatre anys al servei del tren no es va
invertir, de totes maneres jo crec que ja és hora d’invertir en
màquines elèctriques, no màquines diesel, i, efectivament, n’hi
deu de noves, de relativament noves, que es varen comprar a
l’anterior legislatura, però les altres són més antigues, el que es
farà és intentar comprar màquines elèctriques. 

De totes formes vostè em demana quantes unitats de tren
noves ha adquirit SFM durant la present legislatura, doncs miri,
durant aquest deu mesos que portam d’aquesta legislatura, si
parlam en termes estrictes, n’hem adquirit sis, sis unitats
elèctriques per tal de donar servei a la línia metropolitana, Sra.
Cabrer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Ara pareix que diu que no va dir que
les màquines eren velles, això és el que va sortir almanco als
mitjans de comunicació, era la insinuació que volia sembrar el
dubte que la culpa encara era del govern anterior que les
màquines eren velles, això és el que va sortir, per ventura vostè
no es va expressar bé, no el varen entendre bé i no era la seva
intenció. Sí diu, i jo crec que posa en evidència, li ho dic
sincerament, la falsedat de la seva afirmació, que no es va fer
inversió en matèria ferroviària, jo crec que es va fer una inversió
molt important en matèria ferroviària. Li ho vull dir perquè és
així i perquè em sent molt orgullosa d’aquesta inversió
ferroviària que es va fer malgrat no tenir cap conveni amb
l’Administració de l’Estat, conveni que veig que vostè tampoc
no lluita massa, reivindica, però no el veig a cap reunió a
Madrid, el veig fer victimisme com si estigués a l’oposició. 
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A part de comprar les deu noves unitats de tren vàrem
canviar tot el carril del tren de Palma a Inca, una inversió d’uns
10 milions d’euros per llevar els garrots que tenia la línia
ferroviària que era una línia amb inseguretat per aquests garrots.
Es va obrir l’estació de Sant Joan que amb l’obertura del tren de
Manacor no s’havia obert. Es va haver d’arreglar tota la línia del
tren de Manacor que havia caigut. Es va obrir el baixador de
Festival Park per prestar un servei ferroviari molt important i va
ser una inversió fer aquest baixador a Festival Park perquè
estava més en sentit pujada i era complicat. Es varen suprimir
divuit passos a nivell, vostè du onze mesos i encara no ha
presentat cap projecte. Es va fer l’estació intermodal i el
soterrament de les vies del tren a Palma que això permet
l’ampliació de la línia ferroviària on es vulgui per tota Mallorca
perquè el soterrament i l’estació intermodal són independents de
la línia de metro, és un projecte diferent pensant precisament en
el transport ferroviari, llevant el pas a nivell que era caòtic del
carrer Balmes tornant a unir una barriada com és la barriada de
Jacint Verdaguer, però, sobretot, pensant en una estació
moderna, de futur i amb un soterrament que permet que es
pugui obrir la línia a Alcúdia, a Cala Ratjada, a Santanyí,
efectivament, cosa que no es podria fer i augmentar freqüències
si el tren continuàs arribant en superfície a Palma.

Desprès es varen fer uns contractes de manteniment d’1,9
milions d’euros que és el manteniment de la via i un contracte
de manteniment de les unitats de tren a nivell d’exigència de
l’AVE. A vostè no li agrada, també fa sorna amb aquesta tema,
però jo em sent molt orgullosa d’aquests contractes de
manteniment que no existien i que donen seguretat a l’usuari.

Per tant, la inversió en matèria ferroviària va ser molt
important, el que vostè diu que no s’ha fet cap inversió jo crec
que he demostrat que és fals, vostè dirà que no és important,
però nosaltres ho consideram important, però el que no pot dir
és que no es va fer res en matèria ferroviària. Desprès,
evidentment, es va tenir la valentia de posar en marxa el metro
com a sistema modern de transport que jo lament que a vostè no
li agradi, transmeti aquesta falta que li agradi als usuaris i el
tengui tancat sobretot en aquestes dates en què ens trobam.

Que vostè ens parli d’això quan el pressupost del 2008, el
pressupost precisament per a enguany, ja manifesta que no
s’executarà, perquè és vostè que fa el pressupost i vostè preveia
que es farien obres per valor de 7 milions d’euros a Alcúdia i
que es farien obres per valor de 10 milions d’euros a Cala
Ratjada i de 2,5 milions d’euros al tramvia. Per tant, no som
nosaltres que hem posat els passos a nivell, per tant, qui no
executa els pressuposts en matèria ferroviària en aquest moment
no és el Partit Popular, és vostè i, per tant, no ens ha de donar
lliçons, de moment, en matèria ferroviària perquè veim el que
veim després que han passat onze mesos. 

Jo sempre li dic que en acabar comptarem i, evidentment,
afrontar un soterrament i una estació intermodal no eren
inversions fàcils d’execució, eren inversions valentes, cosa que
de moment vostè a Inca ja ha dit que no farà un soterrament
perquè tal vegada li falta la valentia d’escometre una inversió
tan important i veurem al final també què passa amb el tren a
Manacor.

En qualsevol cas el que sí lamentam és que generin aquestes
alarmes dient que les unitats del tren eren velles quan vàrem
haver de corregir tot d’una i dir que les unitats eren totalment
noves, deu noves, i les antigues s’havien remodelat
completament i estaven en unes condicions més que òptimes.
Pel que fa al que vostè diu deman cada inversió, jo li convit que
es posi realment a fer feina en pro del transport públic, que es
deixi de banda l’oportunisme polític i que pensi en els usuaris
i, evidentment, a donar el millor servei que en aquest moment
no es dóna.

Moltes gràcies.

EL PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica intervé l’Hble.
Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, li torn a insistir que el
pressupost que vostè, vostè em parla del pressupost de
legislatura, no ha de confondre el pressupost del 2008 amb el
pressupost de legislatura que jo no he dit mai que en el 2008 ens
gastem 100 milions d’euros en la línia d’Alcúdia. Sí, vaja,
doncs, miri, seria realment ràpid. 100, 100, ah!, 7, és que vostè
parla d’una manera, 7 vol dir, eh?, havia entès 100. En aquest
cas, disculpi perquè havia entès 100 i pensava que era
impossible que facem...

Com li he dit en el tema de redacció de projectes els feim i,
per tant, evidentment haurem de gastar doblers. Torn al mateix,
parlar de nivell d’exigència de seguretat de l’AVE em pareix
d’un cinisme impressionant. El que sí m’agradaria parlar és del
nivell d’exigència de finançament de l’AVE, aquí sí que estic
molt d’acord amb vostè perquè m’agradaria que tenguéssim
aquí el finançament que ha tengut l’AVE a tota la península, li
ho dic perquè vostè diu que és victimisme, però jo reclam,
precisament, el finançament que tenen a la península i que aquí,
al nostre país, no tenim i que estic convençut que no solament
la nostra conselleria sinó que tots els que formam part d’aquest
govern reclamam de manera intensa.

A part d’això, miri, jo li torn a dir que vostè diu que no li he
de donar lliçons, però permeti’m almanco donar-n’hi algunes,
és a dir, vostè va posar el metro en marxa i ve aquí a demanar-
me quantes unitats de tren noves hem adquirit, i és que hem
hagut d’adquirir les que vostè feia funcionar que no estaven
firmades, Sra. Cabrer, no ho sap vostè a això? Jo ara li
recordaré. Miri, en el mes de juliol del 2007 les unitats mòbils
de metro funcionaven sense haver estat adquirides legalment per
la Conselleria de Mobilitat o per Serveis Ferroviaris, tampoc no
ho deu saber vostè, això? I tampoc no hi havia cap contracte
d’arrendament. L’única cosa que es va trobar són uns
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esborranys que ni tan sols estaven signats, és a dir, s’imagina
vostè que vostè feia que el metro funcionàs per amunt i per avall
amb les mesures de seguretat que hi havia als túnels que li acab
de descriure i que el renting no estava signat. Si?, doncs no, es
va oblidar de signar-lo.

Resulta que finalment els Serveis Ferroviaris i CAF, que és
l’empresa propietària d’aquestes unitats de metro, han hagut de
fer, des del 2007, moltíssimes reunions i ha estat molt complicat
de tal manera que fins el 18 de desembre del 2007 es pot dir que
l’SFM o la Conselleria de Mobilitat aquestes unitats no estaven
legalment contractades. És a dir, imagini’s vostè no solament
les mesures de seguretat sinó que funcionaven amb un metro
que el renting no estava signat. I ve vostè a demanar-me quantes
unitats hem adquirit doncs aquestes, Sra. Cabrer, hem hagut
d’adquirir les unitats que vostè feia funcionar. Ara imagini’s
quin panorama ens deixa, Sra. Cabrer. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 3902/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descomptes aeris i marítims.

Des de la Mesa entenem que la pregunta RGE núm. 3902/08
decau perquè la Sra. Pastor no hi és.

Bé, abans d’acabar, agrair la presència de l’Hble. Conseller
de Mobilitat i Ordenació del Territori i dels seus acompanyants.
I per acabar dir-los que la setmana que ve si no hi ha Salut, com
sembla ser, tornaríem a fer la comissió a les cinc de la tarda.

Gràcies.
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