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EL SR. PRESIDENT:

...demanarem si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bona tarda, president. Francesc Dalmau substitueix Aina
Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 8339/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aigües pluvials
d'Alaior.

En relació al segon punt de l’ordre del dia d’avui aquesta
presidència vol informar que mitjançant l’escrit RGE núm.
12550/09, la proposició no de llei RGE núm. 8339/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a aigües
pluvials d’Alaior, va ser retirada.

I. Compareixença RGE núm. 10931/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, per
tal d'informar sobre l'execució del conveni ferroviari.

I a continuació passam al primer punt de l’ordre del dia,
relatiu a la compareixença RGE núm. 10931/09, del conseller
de Mobilitat i Ordenació del Territori, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Ordenació Territorial
adscrits al Grup Parlamentari Popular per tal d’informar sobre
l’execució del conveni ferroviari.

Assisteix l’Hble. Sr. Gabriel Vicens i Mir, conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori, acompanyat pel Sr. Antoni
Verger i Martínez, director general de Mobilitat; pel Sr. Jaume
Jaume i Oliver, gerent d’SFM; pel Sr. Bartomeu Gual i Riutort,
adjunt a gerència d’SFM; per la Sra. Catalina Nicolau i Nicolau,
cap de gabinet; i pel Sr. Antoni Contestí i Vives, cap de premsa.

Té la paraula el Sr. Vicens per fer l’exposició oral.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc molt bona tarda. És per a mi una satisfacció poder
estar avui aquí per poder donar tota la informació i
l’oportunitat..., vull agrair al Grup Parlamentari Popular la
compareixença, perquè és una oportunitat per poder repassar,
com és evident, la política de transport ferroviari del Govern de
les Illes Balears i donar la informació que s’estimi oportuna.

Com ja he dit altres vegades la política del Govern en
matèria ferroviària es fonamenta en primer lloc en les prioritats
que hi ha, per una banda, dels acords de govern de la present
legislatura, i en segon lloc, com no pot ser d’altra manera,
també dels objectius estratègics del Pla director sectorial de
transports. De fet el Govern, com he dit també altres vegades,
cerca fer un canvi significatiu del model de transport, del model

de mobilitat, de tal manera que es corregeixi aquest desequilibri
modal tan inclinat cap al cotxe particular. 

D’acord amb els plantejaments estratègics del Govern es va
anunciar ja a principi de legislatura que es prioritzaria. Hi ha
concretament..., concretam ja projectes: el desdoblament de via
entre Inca i S’Enllaç, per una banda; també prolongar la línia de
Manacor cap a Artà, i evidentment la compra de les unitats
mòbils corresponents; també prolongar la línia de tren de Sa
Pobla a Alcúdia; també l’electrificació per fases entre Palma-
Inca-S’Enllaç, i la compra també del material mòbil elèctric
pertinent. També l’inici del tramvia de la Badia de Palma, la
primera fase, concretament, de Palma a l’aeroport; l’ampliació
dels tallers de Son Rullan, iniciar els estudis per a uns nous
tallers a S’Enllaç; l’estudi de viabilitat, també, del tren de
migjorn de Mallorca, i l’estudi de viabilitat d’Artà cap a Cala
Rajada.

Per dur a terme aquestes actuacions i d’altres de millora de
la xarxa ferroviària en general el Govern ha aconseguit signar,
després de mesos de negociacions, el primer conveni ferroviari
amb el Govern de l’Estat i, d’altra banda, també sàpiguen vostès
que duim alguns projectes, hem estat capaços també d’obtenir
finançament via fons europeus.

Pel que fa al conveni ferroviari, que entenc que és, diguem,
el nucli de la compareixença, com saben vostès dia 16 d’octubre
del 2008 es va signar amb l’Administració general de l’Estat el
conveni de colAlaboració entre l’Administració estatal i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
ferrocarril. Aquest conveni es va signar a tres bandes, Ministeri
d’Economia i Hisenda, Ministeri de Foment i la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El conveni s’ha signat per un
pressupost total de 443 i escaig milions d’euros per dur a terme
tot un seguit de projectes indicats en el mateix annex del
conveni, els quals compten, cada un d’ells, amb un pressupost
estimatiu, perquè quan es va firmar el conveni evidentment els
projectes encara no estaven ni tan sols fets.

Les actuacions ferroviàries són les següents, són en gran part
aquestes que he dit abans: la línia Manacor-Artà-Cala Rajada,
l’adquisició d’unitats per a la línia Manacor-Artà, la línia Sa
Pobla-Alcúdia, ampliació de tallers a Son Rullan, adquisició de
noves unitats elèctriques Palma-Inca, telecomunicacions i
automatització de passos a nivell, adquisició de terrenys a
S’Enllaç, construcció de tallers a S’Enllaç i supressió de passos
a nivell.

El finançament que es preveia era de la següent manera, és
a dir, 3 milions d’euros el 2008, 25 milions d’euros el 2009, que
això s’està complint, i en el segon semestre del 2009, és a dir,
durant aquests mesos ara s’està tractant, en funció del grau
d’execució dels projectes la comissió mixta elevarà la proposta
de les següents anualitats. Ara mateix s’està elaborant una
addenda de la revisió dels projectes, per una banda, pel tema de
l’ajornament d’Alcúdia, i per altra banda l’addenda, que ja
estava prevista, econòmica de les previsions d’anualitats fins al
2012.
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Com ja he dit altres vegades, i mentre no es demostri el
contrari, les condicions del conveni són molt favorables a la
comunitat autònoma. Els pressupostos, que evidentment són
estimatius, es podran redistribuir entre les diferents actuacions,
per una banda, i si és necessària la supressió o la substitució
d’alguna actuació es podrà fer amb una addenda en el conveni,
com serà el cas. Els estudis, els avantprojectes, els projectes
seran tramitats i redactats per la comunitat autònoma, i també la
supervisió, la licitació, la contractació, el control i la vigilància
de les obres també correspondran a la comunitat autònoma, i
evidentment sempre amb l’aprovació de la comissió mixta.

Seguidament, per tant, si em permeten, passaré breument a
relacionar la situació de tramitació o execució en què es troben
els diferents projectes, i les modificacions que s’han proposat al
Ministeri de Foment per tal d’ajustar les partides del conveni o
la substitució d’algun projecte, i que encara no estan acordades
però sí jo crec que ja es poden almanco anunciar. 

Pel que fa al tramvia de la Badia de Palma, per una banda
saben vostès que ja s’ha redactat el projecte bàsic de l’actuació
tramviària que figura al Pla director sectorial en la línia que va
des de Palma a S’Arenal de Llucmajor, concretament la primera
fase que seria Palma-aeroport. Aquest projecte s’ha elaborat i
s’ha presentat concretament a finals de març, principis d’abril
del 2009, consensuat amb l’Ajuntament de Palma, però també
és cert que l’Ajuntament de Palma posteriorment va voler fer
tota una sèrie de reconsideracions de traçat i d’infraestructures
que s’han hagut de tornar a estudiar i plantejar. 

(Intervenció inaudible)

Sí. No em senten? Així? Perfecte.

Doncs, com deia, s’han hagut de tornar a estudiar i plantejar
els canvis que s’han fet; han estat solAlicitats per l’ajuntament i
s’han incorporat ja dins el nou projecte bàsic, i jo crec que a
finals del mes de setembre o dins el mes d’octubre podrem
presentar ja el projecte bàsic definitiu. A partir d’aquest punt
caldrà fer tota la tramitació, és a dir, consultes prèvies,
informació pública, declaració d’impacte ambiental, etc., que no
obstant és un camí llarg i lent, cal fer-lo, perquè això garantirà
la participació pública, la informació i la modificació de certs
aspectes, si fa falta. 

A la vegada el Govern no ha perdut el temps i ha estat
estudiant el tipus de gestió i d’explotació que es durà a terme,
i en el Consell de Govern de febrer del 2009 es va aprovar la
creació de l’empresa pública de tipus mercantil, perquè es
preveu que també es pugui afegir a participació privada, que es
diu Tramvia de la Badia de Palma, que tendrà per objecte el
disseny, la construcció i la gestió del tramvia. La Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori demana, com saben vostès,
amb insistència al Govern durant aquesta legislatura el
finançament del cent per cent de tot el projecte; mentrestant dins
el crèdit addicional de 101 milions d’euros que hi havia per al
2009 els pressuposts generals de l’Estat contemplen dedicar 35
milions d’euros a aquest projecte. Ara bé, que quedi ben clar
que estam esperant ja amb impaciència la signatura d’aquest
conveni perquè, si bé és cert que la conselleria ha fet tot el que
es pot fer per avançar la feina, ja és hora que se signi aquest
conveni perquè si no, no es podrà continuar endavant.

Quant al desdoblament Inca-Enllaç, aquest projecte, que
saben vostès que era redactat del 2004, ara s’ha actualitzat i s’ha
modificat, és un dels projectes importants del Pla director
sectorial perquè millora l’operativitat de la xarxa, millora les
condicions de seguretat, permetrà augmentar les freqüències en
un futur i, com hem dit moltes vegades, incomprensiblement no
es va executar durant l’anterior legislatura. Les obres ara ja han
finalitzat, aquests dies s’estan acabant, de fet estan acabant ja
els protocols de proves, i puc aprofitar ja l’ocasió per convidar-
los dissabte que ve a la inauguració d’aquesta important
actuació. He de remarcar que durant gairebé un any s’han anat
fent aquestes obres sense que hi hagi hagut cap tipus
d’incidència remarcable i, sobretot, sense que s’hagi hagut
d’alterar la circulació normal dels trens, la qual cosa ha suposat,
com és evident, un esforç considerable per a totes les empreses
que estan fent aquestes obres perquè no s’ha hagut, com dic, de
tallar la circulació. Les obres han tengut un pressupost final
d’uns 13,75 milions d’euros, han estat cofinançades en un 40%
per fons europeus, i també amb 3 milions d’euros de la inversió
estatal. Jo diria que a la fi la nostra xarxa ferroviària tendrà o
deixarà de tenir aquest coll de botella que significava aquest
tram de gairebé 5 quilòmetres de longitud, on s’havien d’esperar
els trens ascendents i descendents que vénen de la línia de Sa
Pobla i de la línia de Manacor, i es guanyarà moltíssim en
operativitat i especialment en seguretat. El projecte a més a més
hem aprofitat per millorar algunes infraestructures de la
població d’Inca, com són vies, talussos, alguns ponts que s’han
fet de bell nou, i preparar posteriorment per a l’electrificació.

Pel que fa a l’altre projecte, que és el de la línia ferroviària
Sa Pobla-Alcúdia, bé, com saben vostès també i ho hem dit ja
altres vegades -em sap greu ser repetitiu però hi ha hagut moltes
compareixences en aquest sentit-, els primers estudis realitzats
per aquest govern saben vostès que varen demostrar la
impossibilitat del traçat que es va indicar en el 2003, i sempre
dic indicar perquè mai no es va arribar a redactar cap tipus de
projecte, ni tan sols avantprojecte, definitiu durant l’anterior
legislatura. La causa d’aquesta impossibilitat de traçat és molt
senzilla: discorre aquest traçat per sòls que varen ser protegits
posteriorment al 2003 de diferent tipologia, però bàsicament
LIC i ZEPA, per tant sòls de la Xarxa de protecció europea
Natura 2000, que fan impossible aquest traçat. Atès aquest fet
i recuperant els estudis que s’havien fet d’alternatives el 2001,
s’ha confirmat que el corredor nord era el traçat viable des del
punt de vista ferroviari, ambiental i també des del punt de vista
de mobilitat. 

No obstant això aquest govern ha volgut fer el que toca, és
a dir, fer un estudi d’alternatives complet i rigorós, de tal
manera que el resultat d’aquest estudi..., evidentment aquest
estudi ha endarrerit molt el projecte, però jo crec que s’havia de
fer, s’havia de fer no solament perquè els ajuntaments
demanaven alternatives sinó també perquè, com dic, és obligat
legalment parlant. Fins a la data, per tant, ha de quedar clar que
tots els estudis, i remarc tots, qualsevol estudi que s’hagi fet i
informes i dades recollides, han continuat determinant el
corredor nord com el més viable, apte i sostenible per poder fer
el tren cap a Alcúdia. Els darrers estudis que així ho confirmen
han estat precisament l’estudi d’impacte paisatgístic, que ara ha
estat a informació pública, i també l’estudi d’impacte ambiental,
que també ha estat ara mateix a informació pública. 
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Bé, una vegada s’han analitzat totes aquestes alternatives i
s’ha comprovat que per tant l’únic traçat viable era el traçat
nord en el municipi d’Alcúdia, i atès que el municipi d’Alcúdia
ha rebutjat absolutament el tren per aquest traçat, doncs el
Govern ha valorat la possibilitat d’ajornar l’execució d’aquest
projecte, i la meva preocupació com a conseller ha estat sobretot
no perdre aquesta inversió, reorientar-la -es tracta d’una inversió
de més de 90 milions d’euros- i reorientar-la a altres prioritats
en matèria de transport ferroviari, que evidentment n’hi ha
moltes, i bàsicament s’està treballant en una addenda de
substitució, de modificació de projectes amb l’Estat, de tal
manera que aquesta inversió es dediqui en gran part -
evidentment es fa una reestructuració de totes les partides que,
com he dit abans, eren estimatives-, que sobretot s’adreci a
l’electrificació de la resta de la xarxa. És a dir, com he dit abans
durant aquesta legislatura es pensava fer des de la intermodal,
per dir-ho d’alguna manera, fins a S’Enllaç, i per tant es
plantejaria ara seguir des de S’Enllaç cap a Sa Pobla i des de
S’Enllaç cap a Manacor. Això ens permetria tenir el 2012 tota
la xarxa de tren electrificada.

Cal advertir, però, que els municipis que sí volen tren,
evidentment el tenen, i per tant al municipi de Sa Pobla sí que
es durà a terme gran part del projecte, amb una estació de
capçalera, amb un caràcter que li donarem un caràcter
intermodal i que ens servirà per deixar-la preparada per quan
realment es decideixi -i esper que aviat- finalment prolongar la
línia cap a la Badia d’Alcúdia, i per tant Serveis Ferroviaris de
Mallorca encarregarà molt properament un projecte pertinent
que podria estar redactat en uns nou mesos.

Pel que fa a la reobertura de la línia de Manacor a Artà,
saben vostès també que el Govern, ho hem dit altres vegades,
treballa en dues fases diferents perquè una part era més
immediata i l’altra s’havia de fer fer tota una sèrie d’estudis a
causa de si era possible o no el soterrament. La primera fase,
que és la recuperació de la línia a partir d’una estació
provisional als afores de Manacor fins a Artà, aquesta fase, que
vol recuperar la línia existent, està molt més avançada; de fet
ara ja s’estan fent els projectes constructius..., s’estant fent no,
perdó, s’han començat ja a presentar els projectes constructius,
es licitarà aviat i les obres podran començar a principis del
2010. 

Els criteris que s’han seguit, consensuats amb els
ajuntaments i associacions, i també amb plataformes, de la
comarca, han estat en primer lloc..., jo crec que es podrien
resumir en tres punts: en primer lloc, optar pel manteniment del
corredor ferroviari ja existent, antic, la qual cosa permet
minimitzar, com és evident, els impactes ambientals i evitar
noves expropiacions; en segon lloc, recuperar totes i cada una
de les estacions, dels elements i de les principals estructures
ferroviàries, que algunes d’elles tenen un important valor
patrimonial; i, en tercer lloc, s’ha pogut proposar un tren de
Manacor a Artà en principi independent del Palma-Manacor
atès que el traçat antic té uns 30 quilòmetres de llargada i, a més
a més, si s’ha d’anar fins a Cala Rajada encara en tendrà més,
i per tant fer-ho tot d’un cop en principi no pareixia raonable. A
més a més s’atenen algunes estudis que determinen que en
principi la mobilitat és més gran, diguem, de la comarca cap a
Manacor que no de la comarca cap a Palma.

Pel que fa al material mòbil, doncs amb això el nostre orgull,
perquè es preveu una vertadera aposta per l’eficiència i la
innovació, ja que està previst el tipus de tren tramvia, com saben
vostès unitats mòbils que són electrificades, que permeten una
velocitat de tren comercial o de tren convencional entre zones
interurbanes i, en canvi, en zones urbanes quan fa falta, quan fa
falta, doncs du una circulació de tipus tramvia. Aquest material
mòbil permetrà també recuperar la tipologia de les estacions, de
les andanes, d’alguns túnels, també d’alguns ponts, etc., que tot
això s’hauria d’haver derruït perquè amb un tren convencional
els percentatges i els pendents no bastaven.

Pel que fa a la segona fase, que és el tram urbà de Manacor,
s’han fet els estudis comparatius que s’havien de fer,
evidentment, de les diferents solucions, partint del soterrament,
és a dir, en principi es partia del soterrament, que mai no s’havia
estudiat, això sí, per tant s’ha fet un primer estudi, i les
conclusions han estat molt clares i molt evidents: el soterrament
no és recomanable tècnicament perquè és molt complex,
bàsicament i resumint hi ha moltes dificultats quant al terreny
i quant a l’hidrologia i, diguem, la continuació del que podrien
ser els serveis, i, a part d’això, que és totalment innecessari si
s’opta per un sistema tramviari com és el tren tram. A més cal
tenir present totes les oportunitats i tots els avantatges que un
tramvia pot suposar per a Manacor i la seva comarca, remodelar
i revalorar espais, dinamitzar la ciutat, reorganitzar el trànsit,
futurs ramals, etc. Ara mateix, una vegada superat el tràmit de
consultes prèvies d’aquesta segona fase, el projecte bàsic en
superfície, s’està redactant l’estudi d’impacte ambiental.

Mentrestant s’està fent, com també hem anunciat, un esforç
de comunicació tant amb Manacor, com amb tota la comarca, i
també, com és evident i no pot ser d’altra manera, amb les
institucions municipals de tots els municipis que hi ha a la
comarca de llevant, inclòs evidentment Manacor.

Pel que fa a l’electrificació de la línia Palma-Inca-Enllaç,
l’altre projecte, aquest projecte es tramita amb rapidesa i ara
mateix està ja a la Comissió Balear de Medi Ambient. A partir
d’aquí seguirà tota la tramitació posterior, per tant pensam
també iniciar obres durant el 2010. Aquest projecte és
importantíssim, tot i que és del que manco se’n parla. Té el
consens de tots els ajuntaments, com és evident, per allà on
passa perquè és una millora molt bona quant a eficàcia i quant
a sostenibilitat de la xarxa de transport ferroviari actual, i
permetrà l’explotació en electrificació de la xarxa existent,
primerament fins a S’Enllaç i, com he dit abans, en un futur jo
crec que de tota la xarxa, ja que l’ajornament d’Alcúdia ens
permetrà plantejar, i esper que sigui així, l’electrificació fins a
Sa Pobla i fins a Manacor. D’altra banda ja s’ha formalitzat la
compra i l’adquisició de les 11 unitats mòbils noves elèctriques
que faran aquest servei, que ja s’estan construint amb un
pressupost de 55 milions d’euros, i aquest govern ara mateix
s’està plantejant ampliar més encara aquesta compra d’unitats
elèctriques perquè si realment es decideix electrificar tota la
xarxa fins al 2012, doncs en principi ja hauríem de tenir més
unitats.
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Per altra banda, molt ràpidament, hi ha l’ampliació de les
instalAlacions i els tallers de Son Rullan, els tallers actuals.
També es tramiten els projectes d’ampliació, per tant, dels
tallers i de les instalAlacions que tenim ara mateix a Son Rullan.
Aquesta actuació permetrà donar una solució definitiva a la
manca de tallers de metro, que són inexistents, i, a més, millorar
molt el servei de manteniment i de revisió de trens. Crec
recordar que a la darrera compareixença que vàrem ser aquí ho
vaig, més o manco, explicar. Millorarà també la instalAlació de
magatzems, d’oficines i d’altres dependències ferroviàries.

Per acabar, si em permeten, comentaré ràpidament altres
inversions i actuacions que s’estan fent en transport ferroviari
que tenen a veure amb el tren o amb el metro i que s’han fet a
partir d’aquesta legislatura. En primer lloc, la millora
substancial del servei del tren que patia saturacions a hores
puntes, manca de freqüències, etc. Ara podem dir que hi ha un
tren a Inca cada vint minuts, cada vint minuts tenim un tren, hi
ha millors horaris perquè són horaris amb cadència i, en resum,
tenim 49 trens diaris a Inca, 17 a Sa Pobla i 17 a Manacor. Per
tant, crec que són un nombre de freqüències, la veritat, bastant
bo. Estan solucionades, com és evident i ho demostren les
darreres pluges, les greus deficiències estructurals, de disseny
i d’execució del metro. Això ha tengut un cost d’uns 30 milions
d’euros. En funcionament, també, la nova estació d’autobusos
interurbana de Palma que patia una gran quantitat de goteres,
això permet la intermodalitat amb el tren i amb el metro.
Després s’ha implantat el sistema tarifari integrat a tot el servei
tant de tren com de metro com de bus+tren. Això ha permès
l’existència de tarifes reduïdes, directament el 50% per a
colAlectius sensibles, joves, tercera edat, pensionistes, famílies
nombroses i també la incorporació de targetes de perfils
generals que permeten uns descomptes d’entre un 30 i un 70%,
per tant molt considerables, dels preus del bitllet senzill.

Per altra part, s’ha implantat el servei de bicicleta pública a
la intermodal que està connectat, per tant, amb el metro, el tren,
etc. Això està ja en el campus de la Universitat i també en
l’estació intermodal. Vull dir que, per tant, és el primer servei
de bicicleta pública que hi ha a Mallorca. Per altra banda, la
reforma integral de l’estació de Sant Llorenç, com saben vostès,
ja ho he dit altres vegades, són estacions, la línia de Manacor,
té unes estacions que tenen un valor patrimonial considerable,
s’havia deixat de banda l’anterior legislatura aquesta estació, en
estat ruïnós, i ara es troba totalment reformada i restaurada
esperant ja el pas del tren-tram.

Després s’ha fet la redacció i la programació de tot un pla
d’eliminació de passos a nivell 2008-2013 amb un pressupost
que figura en el conveni d’uns 20 milions d’euros. Això ja
s’aplica, ja es du a terme tota una sèrie d’eliminacions de passos
a nivell. S’han tret a concurs la redacció d’altres projectes
contemplats en el Pla director sectorial de transports. Teníem un
pla director sectorial de transports molt ambiciós, però sense
cap projecte. Concretament hem duit a terme, o s’estan ja
redactant, la prolongació de Cala Ratjada; la futura
electrificació d’Enllaç-Manacor; la futura electrificació
d’Enllaç-Sa Pobla i també es fa l’estudi d’alternatives de la línia
de tren de Migjorn. Per tant, es pot dir que en acabar la
legislatura tots aquests estudis i projectes estaran acabats i, per
tant, preparats perquè el Pla director sectorial de transports es
pugui dur o completar el més aviat possible.

Per altra part també, i aquí és un sector ja ampli per vull
anunciar-ho en general, s’han fet inversions molt significatives
en seguretat, en automatització, en telecomunicacions. Tal
vegada el més significatiu és la posada en marxa del CTC o del
sistema de control automatitzat i centralitzat des de l’estació
intermodal, que ja fa mesos que funciona i que permet un major
control dels nostres trens. Tot això unit a l’electrificació i els
trens nous que vendran doncs podrem dir que Mallorca
comptarà amb una de les xarxes de tren més moderna i de més
eficiència que pugui haver-hi, tot i que, evidentment, hem
d’esperar que l’electrificació estigui feta, que venguin aquests
nous trens, però d’acord amb donar totes aquestes passes crec
que queda ben clar que aquest govern inverteix plenament en
transport ferroviari i tramviari i que es du a terme una política
de transport decidida, activa, que permetrà en un futur, com dic,
una de les xarxes de tren, de metro i de tramvia més moderna,
eficient i sostenible. Res més, en tot cas contestaré preguntes
que pugui haver-hi posteriorment.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pertoca suspendre la comissió
per un temps de quaranta-cinc minuts. No ho consideren
necessari? No?

Doncs té la paraula el grup autor de la proposta de la
compareixença que és el Grup Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, agrair la seva presència en aquesta compareixença i
del seu nombrós equip, de gerent, de cogerent i no sé que més,
... hi falta el gerent del tramvia de Palma, ja que vostè parla del
tramvia de Palma, del conveni ferroviari: li ho dic perquè no és
el conveni que jo li he demanat la compareixença, però bé, estic
contenta que m’hagi informat del tramvia de Palma perquè està
bé, amb la seva transparència habitual, que ens parli del tramvia
de Palma.
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Li he de dir que m’ha sorprès la seva intervenció perquè
realment jo era conscient que vostè aquest conveni ferroviari
després d’un any, que pràcticament farà un any dia 16 d’octubre
que és quan es va signar, és una evidència que és paper banyat,
però no m’imaginava mai que vostè realment vengués aquí a
parlar de qualsevol cosa menys de conveni ferroviari. Ens ha
parlat de coses que no tenen res a veure ni fa menció al conveni
ferroviari i ha deixat l’important de tot aquest conveni ferroviari
que és del que vostè havia de parlar avui aquí, i no parlar-nos
d’altres coses per tapar, precisament, aquesta paràlisi que hi ha
no només a altres institucions que veim en aquesta illa de
Mallorca sinó també en el Govern de les Illes Balears, i
m’explicaré.

Fa ara un any es va signar aquest conveni, un conveni
històric perquè era la primera vegada que teníem un conveni
ferroviari, malgrat durant tota l’anterior legislatura es va
demanar hora conjuntament amb el Partit Socialista,
conjuntament, que fins i tot per demanar hora ens varen fer el
xantatge que s’havia de demanar el soterrament del tren d’Inca,
perquè la història s’ha d’escriure. La Sra. Armengol i el Sr.
Antich, pero tiene que estar el soterramiento del tren de Inca.
No vos preocupeu, demanarem el soterrament del tren d’Inca.
Doncs ni tan sols ens varen rebre, ni el Ministeri de Foment ni
el Ministeri d’Hisenda, ni a mi ni a l’anterior vicepresidenta, la
Sra. Estaràs, ni conjuntament amb el Sr. Antich que en aquell
moment era diputat nacional. Bé, al final, en aquesta legislatura
s’acaba amb aquest sectarisme de l’Administració de l’Estat,
injustificat, i arriba un conveni ferroviari. Històric, per tant,
perquè és la primera vegada que el tenim.

Des del nostre punt de vista vàrem dir, des del primer
moment, insuficient perquè consideràvem que ens pertocaven
molts més doblers, 2.069 milions d’euros, que era el mateix que
demanava el Bloc l’anterior legislatura, ara es varen conformar
amb 443. No ens podíem imaginar que 443 milions d’euros a
vostès els sobrassin, els sobrassin perquè no han estat capaços
de gastar res d’aquest conveni ferroviari i explicaré per què li
dic això. Aquest conveni ferroviari preveia per a l’any 2008 3
milions d’euros, evidentment 3 milions d’euros doncs és una
partida insignificant dins el volum d’aquest conveni; 25 milions
d’euros per a l’any 2009, això estava clarament delimitat a
quina partida pressupostària corresponia i després per a l’any
2010 i 2011, eren els importants, on hi havia d’haver 415
milions d’euros, entre el 2010 i el 2011. Però no eren les
partides pressupostàries dins els pressupostos generals de l’Estat
i nosaltres ja vàrem dir aquí hay trampa, perquè el ministeri ja
no té un compromís clar de despesa per al futur. Això ja ho
vàrem dir quan es va signar aquest conveni.

Efectivament la clàusula quarta, apartat tercer, diu: “durante
el segundo semestre del 2009, y en función del grado de
ejecución de los distintos proyectos, la comisión mixta que se
prevé en la cláusula undécima deberá elevar propuesta para
determinar el importe de cada una de les anualidades de los
años 2010 y 2011 que permitan la ejecución de las actuaciones
contempladas en este convenio. A la vista de dicha propuesta
se tramitará, en su caso, la oportuna addenda al convenio
donde se determinen los compromisos de financiación que
adquiera la administración general del Estado dentro del
límite del presupuesto previsto en la cláusula tercera”. Per
tant, ens trobam que no hi havia compromís, per part de
l’Administració de l’Estat, clar i que aquest compromís es

deixava a una futura addenda i que, a més, depenia del grau
d’execució dels projectes.   

Clar, s’han presentat els pressuposts generals de l’Estat per
a l’any que ve, en paraules del conseller d’Hisenda, el Sr.
Manera, hi ha 25 milions d’euros del conveni ferroviari, 25 en
lloc dels 200 i escaig que hi hauria d’haver. Vostès ara ens diran
que faran una addenda, que no sé què, que s’afegiran els
doblers. Vostès creuen que així com estan els pressuposts
generals de l’Estat s’afegirà res? No s’afegirà res, Sr. Conseller.
25 milions d’euros. És normal, ja li vàrem advertir, perquè clar
el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Hisenda que signen
aquest conveni deuen dir: ¿qué hace Baleares con el convenio
ferroviario? Bueno, pues nada, se están peleando por los
proyectos.

És evident, tenen moltes coses dins el cap, Espanya és molt
gran i hi ha molts de compromisos de despesa, i ja no en parlem
amb la crisi econòmica que hi ha en aquests moments que han
hagut de pujar imposts, imposts per als ciutadans, imposts per
al sector turístic, ara que parlen i evidentment si a Balears els
doblers passen així i no es gasten doncs a otra cosa mariposa.

Aquest és el problema amb el qual ens trobam, que després
d’un any vostè ha vengut aquí, ha passat així pel conveni,
perquè ha passat així pel conveni, ens ha començat a parlar de
coses i de projectes i de la línia de Santanyí i de no sé què, però
evidentment d’obres, d’obres públiques, obres públiques en un
moment de crisi econòmica que generaria llocs de feina, que
llevaria gent de l’atur, Sr. Conseller, zero. Aquest és el balanç
que avui per avui tenim dins del que havia de ser la legislatura
del transport públic. Vostè ens ha parlat d’obres que no estan en
el conveni, un conveni que ara sembla que...jo no sé si són obres
que canviaran totalment el que hi ha en el conveni, no només Sa
Pobla a Alcúdia sinó que ara es canviarà de dalt a baix tot el que
hi havia, ja no ens queda clar res del que hi ha perquè sembla
que aquest conveni el podem tirar al fems directament. Aquesta
és la realitat, era fum, nosaltres ja ho vàrem dir.

Fa un any, però un fum que ha anat acompanyat per la seva
inactivitat, sense cap dubte, que això és el pitjor, perquè en el
seu moment en el Consell Insular de Mallorca hi va haver
problemes amb el conveni de carreteres, però en aquell moment,
almanco, la pilota només estava dins l’Administració de l’Estat
i no dins els consells insulars que tenien les feines fetes i al final
aconseguiren un altre conveni, amb moltíssim de retard, però
molt beneficiós. Aquí resulta que la pilota no només està dins
l’Administració de l’Estat sinó que està dins el Govern de les
Illes Balears que és el preocupant.

Per tant, a mi m’agradaria a aquestes alçades de la
legislatura de dos anys i quatre mesos, perquè queda un any i
mig, un poc més, molta materialització seva no en veurem, Sr.
Conseller, això és una evidència. Em podrà dir el que vulgui,
digui-ho, no tenc cap problema, digui-ho, digui el que vulgui,
digui-ho, som a l’oposició, vostè havia de governar i havia de
fer coses, li vaig dir el primer dia, en acabar comptarem i en
acabar comptarem i riurem. Evidentment que riurem. Bé, ara
ens interessen els projectes, el pressupost, què es gastaran i
quina obra pública es generarà l’any que ve, perquè clar el
conveni, a part de per fer infraestructura de transport públic, era
per activar l’economia, o així ens ho diu constantment el Sr.
Antich, el seu president.
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Línia Manacor-Artà-Cala Ratjada, fase 1, 190 milions
d’euros. 190 milions d’euros, això diu el conveni. D’aquest
projecte hi ha a punt de licitar-se, en paraules seves, Manacor-
Artà amb una estació provisional a Manacor. El tren
interromput, però bé, serà això si ho arribam a veure. Això té un
cost de 103 milions d’euros, si no vaig malament o una cosa
així, més o manco. No arriba a cap zona turística, ja ho ha dit
vostè. Realment crec que és un error perquè amb el cost que té,
103 milions d’euros, sense arribar per dins Manacor i amb la
poca demanda d’usuaris que tendrà, perquè això sí que ho diu
el Pla de transport, arribant a nuclis turístics es preveien
400.000 usuaris/any, sense arribar, jo no sé què li he de dir, Sr.
Conseller, dels usuaris que tendrà aquest Manacor-Artà, però
realment serà una xifra, pel cost que té, realment irrisòria. 

Ho dic perquè vostès que posen en entredit el cost del
transport públic, que són les inversions del transport públic, crec
que fan una mala feina pel que és el transport públic, ho crec
sincerament, però allà vostès amb la seva campanya contra el
transport públic i contra el metro, facin el que vulguin, perquè
ho fan constantment, allà vostès amb la seva consciència, però
aquesta línia és el millor exemple del que és una inversió en una
línia molt deficitària d’usuaris, i vostè ho sap. 190, 103 ens en
sobren 90. Per què són aquests 90? Perquè el soterrament de
Manacor vostè diu que no ho farà, el soterrament del tren de
Manacor. Diu que ho farà en superfície. El Sr. Alorda va anar
a Manacor i diu: el Bloc advierte que sólo un terremoto puede
cambiar el futuro del tren-tram. No sabem si el terratrèmol s’ha
produït ja avui, no ho sabem, però tot està per veure, Sr.
Conseller, el que veurem aquesta legislatura.

La realitat és que el Pla de transports diu una cosa, vostè ens
la canvia, en superfície diuen que val 10 milions d’euros, no ho
sé, 90 que sobren. Ens pot explicar quins projectes i quines
anualitats; perquè si són per al 2013, 14, 15, perquè és això,
vostè ens ha fet una previsió d’altres i d’altres legislatures, no
del 2010 ni del 2011, que és el que diu aquest conveni. Aquest
conveni acaba el 2011 i s’havien de gastar 443 milions d’euros.
Després dirà, no, al final el conveni serà de la pròxima
legislatura. Doncs bé, ja en parlarem la pròxima legislatura.

Adquisició de noves unitats Manacor-Artà-Cala Ratjada, 38
milions d’euros. Crec que ho ha licitat, això és veritat, crec que
no ha costat 38 milions d’euros, 29, 30 no ho sé, potser que en
sobrin 8, però bé, tal vegada ens pot explicar si hi ha aquest
sobrant o no hi ha aquest sobrant i a què es dedicarà. Línia Sa
Pobla-Alcúdia, 92 milions d’euros. Vostès diuen que ho
ajornen, vostès no duen el tren a Alcúdia, vostès renuncien al
tren d’Alcúdia, vostès el lleven del conveni ferroviari. Vostès,
no el Partit Popular. Això que quedi clar. Línia Sa Pobla-
Alcúdia, 92 milions d’euros, on es destinaran?, amb quines
anualitats es pensen destinar?, què es pensen gastar, no estic
parlant de la propera legislatura, estic parlant d’aquesta
legislatura. 

Ampliació del taller de Son Rullan, 10 milions d’euros. Ha
dit que s’ampliarà, però no sabem el projecte, quan comencen
les obres, quan es licita, això és el que diu el conveni.
Adquisició de noves unitats Palma-Inca, 55 milions d’euros.
Això sí que ha dit que es gasta. Entenc que ha dit que sí, que
està gastat o que es gasta o que s’estan fabricant o que es liciten
per aquest import. Telecomunicacions i automatitzacions de
passos a nivell, 14 milions d’euros. No ens ha dit res d’aquesta
partida. Adquisició de terrenys a l’Enllaç, 1 milió d’euros.
Tampoc no ens ha donat cap explicació. Construcció de tallers
a l’Enllaç, 20,8 milions d’euros. Tampoc no ens ha donat cap
explicació. Supressió de passos a nivell, 22,6 milions d’euros.
Tampoc no ens ha donat cap explicació d’aquesta supressió de
passos a nivell. A part, jo li deman, el soterrament del tren
d’Inca no hi té cabuda? Perquè clar, ha estat un càstig tremend
per a Inca. És un xantatge que ens varen fer, en el seu moment
la Sra. Armengol i el Sr. Antich al batlle d’Inca i al Partit
Popular, i és que queda fora i fora permanentment. 

Si vostès em diguessin que per al 2010 i per al 2011 no hi ha
temps, però és que per l’altre tampoc no hi ha temps, perquè no
n’hi ha, de temps. Potser ara, en la seva segona intervenció ens
obri els ulls i ens digui no, no, ara el 2010 tal, data d’inici, data
de finalització, despesa que farem i del 2011, però no és el que
m’ha semblat percebre de la seva intervenció. M’ha semblat
percebre un brindis al sol de totes aquestes intervencions,
llevant Manacor-Artà que és l’únic lloc on sembla que es poden
iniciar les obres a principis de l’any que ve. Esper que sigui així,
encara que tot està per veure tal i com estam en aquest moment,
perquè, la veritat, el poder de convicció seu dins el Govern crec
que és poc perquè aquí ens fa uns estudis de Sa Pobla a Alcúdia
i ens parla i ens diu, però no és a mi a qui ha de convèncer és al
seu consell de Govern. Jo som a l’oposició. És al Consell de
Govern i al Parlament de les Illes Balears, a la majoria. Per tant,
si vostè no té poder de convicció dins el seu pacte de
governabilitat, evidentment, no pretendrà convèncer-nos a
nosaltres si no ho té dins el seu govern, dins els seus, que ho
duien precisament dins el pacte de governabilitat.

En definitiva és per això que nosaltres li demanàvem avui la
compareixença, Sr. Conseller. És per això, no li demanàvem que
ens parlàs del metro, de no sé què, podem parlar
tranquilAlament, n’hem parlat molts de pics sense cap problema.
Que, per cert, allò del metro aprofit ja que el tenc perquè, clar,
he anat molts de pics a la conselleria a revisar tots els
expedients, i vostè ho sap, i realment per ventura avui em pot
fer aquest aclariment, que estic un poc intrigada dels 29 o 30
milions d’euros, perquè vaig demanar totes les factures una per
una, tot l’expedient detallat dels 28 milions d’euros, i el que em
varen posar damunt la taula de la conselleria, de
transparencia..., vaig quedar molt intrigada. Per ventura vostè
ara m’ho pot aclarir, que m’agradaria molt, o convidar-me i
m’ho mostra, perquè estava ben detallat amb moltes preguntes
el que volia aquesta diputada, i em vaig quedar realment
astorada del que vaig veure, eh? Per tant aprofit, ja que vostè ho
ha mencionat, no era el tema, però per ventura ara m’ho pot
explicar, per ventura ara em pot explicar el que em varen posar
damunt la taula, que vostè ho sabrà, dic jo, vostè ho sabrà, vostè
ho sabrà perfectament, perquè si no, bé, en vistes a la
transparència m’hauria de convidar i hauríem de mirar
conjuntament el que em varen posar damunt la taula. Ho dic
perquè pot ser tema d’una altra intervenció.
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Però en definitiva avui allò important, allò que interessa els
ciutadans de les Illes Balears, perquè crec que és allò important,
és l’execució d’aquest conveni ferroviari. Un any, pràcticament,
des que s’ha signat; zero, pràcticament zero, important,
d’inversió. Allò important havia de venir ara, el 2010 i el 2011,
200 i 200 milions d’euros. El pressupost general de l’Estat, que
és el compta, no ho reflecteix, que això és francament
preocupant. Que no ho reflecteix la culpa crec que és del
Govern de les Illes Balears, encara més preocupant, i el
conseller, els projectes que ens ha vengut aquí a demostrar no
és més avantprojecte, no sé què, no sé què més, però en realitat
fets, obra pública, inversió, generació, creació de feina,
transport públic, línies noves, és una evidència que no ho veim
enlloc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. El Grup Mixt no intervendrà.
Per part del BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el
Sr. Llauger Rosselló.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, i gràcies al conseller per haver
comparegut i a tot l’equip que l’ha acompanyat.

Nosaltres hem escoltat la compareixença del conseller i,
contràriament a la portaveu anterior, sí tenim la sensació que
s’ha parlat de la matèria objecte de la compareixença, que era
del conveni, perquè s’ha detallat quines obres estaven incloses
en aquest conveni i s’ha detallat l’estat en què es troba cada una.

Hauria de començar recalcant una vegada més, tot i que ja
ho hem repetit moltes vegades, la importància que va tenir
aconseguir aquest conveni per una quantitat important de més
de 400 milions d’euros, que si no es corresponia a la solAlicitada
en principi des de la conselleria per fer les obres que es volien
fer és perquè la inversió tramviària ha de ser objecte d’un
conveni diferent del qual també ens ha parlat el conseller, i
aprofit per dir-li que aquesta obra del tramvia també per a
nosaltres és una obra molt important i que serà un altre impuls
a un canvi de patró del que ha de ser la mobilitat i el transport,
i li donam suport en aquesta reivindicació perquè des de l’Estat
es financiï el cent per cent d’aquest projecte. Nosaltres sabem
que a altres llocs de l’Estat en projectes tramviaris l’Estat no
finança un cent per cent, però també jo crec que podem
reivindicar clarament i amb arguments aquest cent per cent en
el nostre cas, en què no hi ha les inversions ferroviàries de trens
d’alta velocitat i inversions d’altres tipus que hi ha a altres
comunitats autònomes, i també per la importància cabdal que
pugui tenir per a la indústria turística, per a la configuració de
Palma, per al transport entre l’aeroport i Palma. Per tant
endavant amb aquest conveni. Esperem que hi hagi notícies
aviat i que siguin bones.

Respecte del que és pròpiament el conveni ferroviari,
nosaltres sí tenim la sensació que hi ha realitzacions i que hi ha
realitzacions concretes. Ha dit que aquest dissabte mateix hi ha
una inauguració del tram entre Inca i S’Enllaç, del
desdoblament entre Inca i S’Enllaç. Jo crec que això és una
fantàstica notícia i vull recalcar que encara que no sigui una de
les obres que tenen la visibilitat que dóna una línia nova, que
dóna fer una línia nova, era una obra absolutament necessària
que permetrà un millor servei tant al tren que arriba a Manacor
com al tren que arriba a Sa Pobla, i per tant aquí ja sí que
parlam de realitzacions concretes, que suposen inversió, que
suposen feina i que suposen tot allò que ha de significar aquest
conveni.

Respecte de les obres en electrificació, jo diria alguna cosa
semblant; tant les que ja estaven previstes en el conveni com les
que ara s’hi afegirem, diguem pel nou desviament o per canvis
en la relació de projectes del conveni, creim que és una mica el
mateix: no és tan espectacular ni tan visible com fer línies
noves, però són obres de modernització essencials, són obres de
canvi del tipus de tren, i pot ser per allà on s’hauria d’haver
començat i pensam que fa molt bé la conselleria de plantejar la
necessitat d’avançar en electrificació, perquè uns trens de diesel
no pensam que sigui el model que en aquestes alçades del segle
XXI ens toca tenir.

Respecte dels altres projectes, jo crec que són temes ja molt
tocats en aquest parlament, per tant diré breument el que ens ha
semblat de la seva intervenció. Respecte del trajecte Sa Pobla-
Alcúdia, ja n’hem parlat altres vegades; jo simplement volia
reiterar que nosaltres no compartim aquesta idea que ja hi havia
un projecte, que ja hi havia...; no hi havia un projecte, hi havia
un traçat, hi havia una línia sobre un plànol i quan això s’ha
mirat, a part de les condicions a què s’ha referit el conseller, que
hi ha hagut proteccions de zones naturals sobrevingudes, per
dir-ho així, que l’han fet impossible, quan s’ha mirat això amb
rigor, s’han fet aquests estudis als quals ha fet referència, s’ha
constatat que el traçat nord és millor des del punt de vista de
l’impacte sobre el territori perquè s’aprofita una ferida ja
creada, per dir-ho així, es va devora la carretera existent; per
afectació de zones naturals com la de S’Albufera, i per la
mateixa concepció de la mobilitat ja vàrem dir en el plenari
l’altre dia que arribar en Es Fogueró en termes de mobilitat és
com arribar enmig d’enlloc, per dir-ho així, i que per arribar a
un lloc més proper al port d’Alcúdia encara s’ha de demostrar
que sigui possible. Per tant això que demostren aquests estudis
que el traçat nord és el millor és allò que coincideix amb allò
que una mirada diguem una mica assenyada i amb una mica de
sentit comú descobreix només mirant el terreny, el territori i les
possibilitats diverses.

Respecte que al final s’ajorni, també en vàrem parlar en el
plenari. Jo crec que aquest govern fa bé en fer dues coses. D’una
banda, no voler passar per damunt de la voluntat d’un
ajuntament, jo crec que en aquest sentit fa el correcte; se’l pot
acusar de tenir poc poder de convicció amb els socis però
nosaltres no voldríem que el conseller actuàs amb el poder de
convicció, per dir-ho entre cometes, que el govern anterior tenia
respecte d’ajuntaments com el de Campanet quan es tractava de
fer autopistes i l’ajuntament s’hi oposava. I també estam
d’acord amb l’actitud de la conselleria que si no és possible fer-
ho per no anar contra la voluntat de l’Ajuntament d’Alcúdia, no
fer coses que van en sentit contrari a allò que tots els informes
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ambientals i de mobilitat i ferroviaris diuen, que el traçat
correcte, el traçat idoni és el traçat nord. En aquest sentit
l’actuació ha estat la correcta, ha estat la millor possible
donades les circumstàncies. També vàrem dir en el plenari que
a nosaltres ens queda un gust amarg d’aquesta història, no ho
podem amagar, tenim la sensació que Alcúdia no ha volgut
aquest tren, no ha volgut aquesta inversió, i això és un capítol
trist en aquest sentit de la història del nostre transport però, en
fi, allò que és important, i també ho ha destacat el conseller, és
que la inversió no es perdrà.

En aquest sentit el conveni -tornant a les reflexions sobre a
quin punt està el conveni-, el fet que s’hi faci feina
contínuament i que hi hagi bona disposició entre govern d’aquí
i Govern central a reorientar les obres a fi que res no es perdi,
que la inversió no es perdi i que el resultat final sigui la millora
de la xarxa, amb línies noves però també amb actuacions tan
necessàries com l’electrificació, ens sembla correcte.

Respecte del Manacor-Artà, també en aquest cas tenim
passes fetes, per tant nosaltres ens reiteram en el fet que la
impressió de la compareixença és que es fa feina i el conveni va
seguint les passes amb el ritme que és possible fer-ho en aquests
casos, que ja sabem que són tramitacions complicades, però el
tram entre Manacor i Artà, com és sabut i com s’ha explicat,
està avançat, està avançada la tramitació, em referesc al tram
des de l’exterior de Manacor cap a Artà, i jo crec que la
recuperació d’aquest antic projecte, que ha estat objecte de
molta reivindicació ciutadana i per part dels ajuntaments, i jo
crec que molts dels que hem estat aquí hem anat a marxes pel
tren de llevant, és una excelAlent notícia, amb aquest model, a
més, de tren tram, de tren tramvia, que li donarà la modernitat
i una idoneïtat per les característiques del traçat.

Respecte del traçat pel cas urbà de Manacor, a nosaltres ens
sembla bé allò que ha fet fins ara la conselleria, i també ens
sembla bé que si l’acord entre diferents forces polítiques diu que
la conselleria ha d’extremar el seu esforç d’informació i de
diàleg, que ho faci, però ho deim des de la convicció per part
nostra que la conselleria ha actuat en tot moment extremant el
zel en aquesta qüestió de la transparència, de la informació i de
la recerca del consens. Nosaltres tenim la sensació que en aquest
cas hi ha bloquejos que tenen més a veure amb voluntats
polítiques de desgast del Govern que amb una altra cosa; una
prova que tenim, i a la qual també ja ens vàrem referir, és que
els que s’oposen al tren tram en superfície no tenen alternativa
perquè no són capaços de dir que defensen que el tren arribi a
Manacor, després s’hagi d’anar a peu o amb un autobús i
després s’agafi un altre tren; no són capaços de defensar,
naturalment, que el tren hagi de fer una voltera per fora vila; i
el soterrament, jo crec que ningú no el defensa obertament
perquè tothom sap les dificultats i també les protestes que
aixecaria entre els veïnats. Per a nosaltres el tren tram sí que és
una solució idònia que donaria a Manacor aquest aire de ciutat
moderna i europea que serviria de revitalització de la vila.

Respecte dels altres projectes de millora de tallers i això,
aquest capítol d’aquestes obres són poc espectaculars
mediàticament, però necessàries per fer un bon servei. I una
darrer detall, ja que ha sortit el tema, sobre reparació del metro:
nosaltres tenim plena confiança en el que ha fet la conselleria;
en qualsevol cas constatam que l’estat en què va quedar el metro
la legislatura passada, i tothom n’ha vist fotos i no vull abundar
més en aquest tema, que se n’ha fet tant broma, jo crec que
poder-ho reparar amb 28 milions d’euros jo crec que és senyal
de bona gestió per part de la conselleria i, en qualsevol cas, el
que hem de dir és que hem hagut de pagar dels doblers de tots
28 milions d’euros que no tocaven, per dir-ho així, si les coses
s’haguessin fet ben fetes, per reparar aquest metro.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per
comparèixer una vegada més a donar explicacions sobre un dels
temes més importants, consider, en matèria de transport
ferroviari, com és el conveni ferroviari.

Nosaltres sí que hem pogut, des del Grup Parlament
Socialista, escoltar amb atenció tota la seva intervenció, i
desdibuixar aquests 443 milions d’euros en diferents mesures i
intervencions posades en marxa ja i previstes en el
desenvolupament de la Conselleria de Mobilitat en temes de
tramvia. Vostè ha parlat del desdoblament d’Inca a S’Enllaç,
que efectivament aquest dissabte que ve s’inaugurarà; ha parlat
també de l’electrificació, ha parlat també del tren tram de
Manacor a Artà; ha parlat també de compra d’unitats
elèctriques; ha parlat també d’ampliació del taller de Son
Rullan... Però, miri, Sr. Conseller, vostè ha parlat aquí, en seu
parlamentària, d’aquests elements crec que infinitat de vegades,
infinitat de vegades a petició del Grup Parlamentari Popular.
Evidentment està en el seu dret, però tenc la sensació a vegades
de viure com en aquella pelAlícula, Atrapat en el temps, una
història que es repeteix i que es torna repetir per intentar
extreure no sé si algun tipus d’informació que encara avui en dia
desconeixen.

Miri, jo consider i consideram des del nostre grup que la
signatura del conveni ferroviari és una realitat històrica i no
perquè no s’hagi signat abans, sinó perquè és una realitat
històrica perquè les competències estan des del 94 o 95
gestionades per la comunitat autònoma en temes de serveis
ferroviaris i és la primera vegada que el Govern de l’Estat i la
comunitat autònoma de les Illes Balears negocien un conveni de
443 milions d’euros en temes de ferrocarril, i no s’engani, Sr.
Conseller, no s’engani: l’únic problema que té aquest conveni
és que no el varen firmar els que va governar amb anterioritat en
aquestes illes. Això és l’únic problema que avui en dia
representa aquest conveni ferroviari.
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Vostè ha parlat d’una aposta d’eficiència i d’innovació, i
posava l’exemple del tren tram. Evidentment la recuperació de
la tipologia d’estacions i la recuperació d’andanes és
importantíssim, crec que recuperar el traçat aporta molt i diu
molt del tarannà d’aquest govern, i crec que s’ha de destacar, i
convé també dir-ho aquí en seu parlamentària, que a altres
indrets, com per exemple Alacant, s’està construint a dia d’avui,
recuperant també un traçat, un tren tram, un tren tram que a més
està gestionant Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, i que
sembla que aquest tren tram és una cosa del Govern de les Illes
Balears i que no ho han fet mai i que és una innovació que es
presenta aquí a les Illes Balears, quan a Alacant ja s’hi està fent
feina molt d’any i quan és el Partit Popular precisament que
governa a la comunitat valenciana i que per tant gestiona aquest
element tan important.

He de comentar també que crec que s’ha posat molt de
manifest, no sé si en aquestes intervencions però sí en
intervencions passades, el problema que pugui sorgir del fet de
trobar un element nou integrat dins una ciutat, com per exemple
un tren tram. Jo crec que alguns haurien de fer una ullada cap a
la realitat geogràfica, és a dir, quins problemes a dia d’avui
suposa el tramvia dins la ciutat de Sevilla, per exemple; quins
problemes a dia d’avui suposa el tramvia al seu pas pel centre
de Bilbao i, per tant, per altres i tantes ciutats modernes i del
segle XXI, que es posa en entredit i que deixa a un nivell
bastant baix el fet d’algunes problemàtiques que únicament es
basen -i crec que ho entenen així- en models tramviaris de fa un
segle. Evidentment a dia d’avui ningú no es pot imaginar que
les problemàtiques que pugui generar el tramvia a Sóller són les
mateixes, ni molt manco, que el tramvia que pugui passar pel
centre històric de Manacor.

Quan vostè parla de millora de servei i del tren parla de més
freqüències d’Inca, a 20 minuts, de millors horaris, de
problemes solucionats en temes tan importants com era el
metro; parla vostè també de l’estació d’autobusos de Palma, del
sistema tarifari integrat, d’altres tantes accions que creim
importantíssimes i que van en la mateixa línia, la de la
potenciació del transport públic, i relativament des del nostre
grup tan sols volem manifestar el nostre encoratjament a seguir
amb la seva tasca i comentar-li tres coses més. No escolti
aquells que li volen donar lliçons de com s’han de fer les coses,
ho hem entès i ho hem vist aviat i malament; aquest govern no
ha de patir ni ha de pecar del mateix, ho fa i es nota. Oblidi el
catastrofisme en què està immers el Partit Popular i sobretot no
escolti els que li demanàvem que fa un mesos respectàs els
acords municipals i ara vénen a dir que se’ls passi pel folre,
perquè això és el que he extret jo de la intervenció que ha pogut
fer el Grup Parlamentari Popular. Viuen una altra realitat, Sr.
Conseller, però en això ja no hi tenim res a fer. 

Volem encoratjar-lo a continuar la seva tasca i animar-lo a
fer del transport públic la senya d’identitat d’aquest govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per contestar les preguntes que s’han
fet o el que consideri oportú, té la paraula el Sr. Vicens.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, d’una manera breu, al Sr.
Llauger i al Sr. Dalmau agrair-los les seves aportacions, i també
a la Sra. Cabrer.

Sr. Llauger, miri, més que res li he de dir que estic molt
d’acord en una cosa, i vostè ho ha dit amb les obres del
desdoblament: a vegades..., tots sabem a què ens ha duit una
política de grans infraestructures i de projectes estrella, etc.,
etc., i podem veure els resultats, i realment durant molts d’anys
s’han deixat de fer obres tan necessàries com per exemple el
desdoblament de via i aquest és un cas -diguem- molt notable.
De fet, a l’anterior legislatura fins i tot es va projectar aquest
projecte. El que passa és que no es va fer. Ara bé, és molt
important perquè dóna seguretat, dóna operativitat, etc., és un
coll de botella molt complicat que provoca molt endarreriment,
molt de retards, etc., i que, ja dic, en seguretat és una gran
aposta. 

Per tant, crec que aquest govern el que planteja són les
prioritats, les prioritats, i aquesta n’era una i si aquesta prioritat
es pot inaugurar dissabte que ve és senzillament perquè hi havia
un projecte que s’ha hagut d’actualitzar, evidentment també
s’han hagut de modificar moltes coses, però bé, s’ha pogut fer
via i aquest projecte està ja realitzat, està ara mateix acabat.
Tant de bo es pogués dir el mateix de tota la resta, però realment
no ha estat així. 

També hi havia el Sr. Dalmau, la veritat és que tenc la
mateixa sensació, a vegades, Sra. Cabrer, tenc la sensació que
feim un diàleg de sords, però bé, si hem de complir, complim.
Vendrem les vegades que faci falta a donar tota la informació
que faci falta. La veritat és que efectivament el tema és que
aquest conveni no es va firmar abans. Això realment aquí és el
que fa mal i vostè diu, Sra. Cabrer, per què no li donaven hora,
per ventura és perquè no tenia número. Què vull dir amb això?
No tenia número perquè, és clar, vostè devia anar allà i hi devia
anar amb les mans buides perquè vegem. Jo li he repetit una i
una altra vegada que a la conselleria no hi ha cap projecte ni un.
Per tant, deduesc que vostè anava allà a demanar no sé quants
de milions sense saber exactament per què volia aquells milions.
No es preocupi, ara em contestarà si vol.

Per tant, per ventura era per això. Bé, sigui com sigui, ... Dic
que és un diàleg de sords perquè o vostè no m’escolta quan li
don la informació o després no la vol tenir en compte. Li ho
tornaré repetir, és a dir, he demostrat abans que totes les
actuacions i les inversions que s’han produït en el transport
ferroviari en dos anys de govern, i li torn a dir: tren cada 20
minuts, el metro arreglat i en funcionament, l’Estació
Intermodal en funcionament, el desdoblament Inca-Enllaç
acabat i a punt d’inaugurar, l’estació de Sant Llorenç acabada,
el CTC en marxa, el sistema tarifari implantat a la xarxa de tren
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i metro, la majoria de projectes redactats i en tramitació perquè,
és clar, no n’hi havia ni un, tots els projectes ara -tots- estan
redactats, fets i en tramitació. Tres passos a nivell eliminats, tres
passos a nivell que ara mateix, probablement divendres -i si no
és aquest divendres serà divendres que ve- va al Consell de
Govern també per començar a fer les expropiacions, etc. Hi ha
moltíssima cosa feta. Vostè parla de paràlisi, no sé quina
paràlisi veu vostè. 

Li ho puc dir d’una altra manera, li ho diré d’una altra
manera, li ho diré en doblers. El 2008, més de 50 milions
d’euros d’inversió en matèria ferroviària -més de 50 milions
d’euros d’inversió en matèria ferroviària-, hi són. El 2009,
prevists més dels 57 milions d’euros en inversió ferroviària dels
quals per ventura n’hi ha un 80% executat, hi són. El 2010 està
prevista també una quantitat fins i tot més gran, començam les
obres de Manacor-Artà, per tant, ja em dirà vostè de què parlam,
per ventura, de 103 milions d’euros que s’hauran de plantejar.

Que Madrid no els posa en la seva addenda? Doncs miri,
molt mal fet si és així, no es preocupi que jo em queixaré. El
que passa és que he de preveure tota una sèrie de temps, de
tempus, en el tema dels projectes i es van fent. Això és el que
importa, després ja ho reclamaran on s’hagi de reclamar. Esper
que a l’addenda ho posin, evidentment. Demanam concretament
uns cent milions d’euros en aquest sentit.

Podríem continuar, Sra. Cabrer, el que passa és que, és clar,
vostè oblida una cosa i aquí hi ha el que no entenem i s’ha de dir
molt clarament als ciutadans, que vostè m’aprova -  tota xalesta-
el 2005, vostè, un pla director sectorial de transports amb una
ambició jo diria que desmesurada. Em planteja aquí inversions
que per ventura són ara, actualitzats, uns 2.000 milions d’euros
ben bé. Què passa? Idò resulta que el 2005 comença a parlar
això i el 2007 resulta que no hi ha ni un projecte, però cap
avantprojecte que ens serveixi per començar a fer feina, excepte
un, que l’hi reconeixeré sempre: el del 2004 del desdoblament
Inca-Enllaç. Per cert molt estrany, si volia soterrar, que li pegàs
per fer el desdoblament de via, però bé, són casualitats de la
vida.

La qüestió és que el 2007 no ens trobam cap projecte i
després resulta que nosaltres feim feina per a un conveni
ferroviari, ara fa un any que tenim el conveni ferroviari, i vostè
em demana que en un any ho tengui tot, quan realment en un
any m’he hagut de dedicar a arreglar el seu metro; m’he hagut
de dedicar a tornar a reconstruir el seu pont del tren que va
tomar per avall; m’he hagut de dedicar a construir el Parc de les
Estacions, que va deixar fet un oi de drenatge, hi havia aigua per
tot; m’he hagut de dedicar a fer l’Estació Intermodal
d’autobusos, que semblava un colador d’aigua; m’he hagut de
dedicar a posar en marxa tot el sistema tarifari integrat perquè
va deixar allà unes maquines molt mones, però que no podien
funcionar i per això el metro era gratuït i així puc continuar.

És a dir, tot això s’ha hagut de fer i, si vol els 30 milions
d’euros, no he de fer més que una compareixença, li puc
assegurar que en gaudirem, de veure tot el que vulgui, tot el que
vulgui, eh?

Per tant, tot això s’ha hagut de fer i s’ha hagut de fer en un
any i vostè aquí..., ja li dic, tota xalesta, el que fa és un pla
director de transport, ferroviari, i es dedica a fer un metro
malament, molt malament, i a més a més de tot allò altre no fa
res i ara ve al Govern que li ha tocat arreglar els desperfectes
que va fer vostè i resulta que li demana, a aquest govern -a posta
dic crec que això és un diàleg de sord, Sra. Cabrer. 

De totes maneres sempre que vulgui informació no es
preocupi que la tendrà i en tot cas, si vol res més li puc
comentar tot el que faci falta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. En torn de rèplica, té la paraula
la Sra. Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
és clar que quan un tema no agrada, no agrada. La primera
compareixença que deman del conseller o pregunta que li faig
del conveni ferroviari en un any, però vostès diuen que és
reiteratiu. Bé, es veu que no agrada el tema, quan no agrada, no
agrada, la primera compareixença o pregunta oral, en ple o en
comissió, o interpelAlació del conveni ferroviari. Tornaré a
demanar una altra compareixença perquè vostè no m’ha parlat
del conveni ferroviari. No m’ha parlat de... no, no perquè a la
meva intervenció li he dit que m’ho explicàs perquè tenen drets
els ciutadans a saber, i el Grup Parlamentari Popular, la
transparència d’aquest conveni, si ens han venut fum o no ens
han venut fum, perquè fa un any que ens varen vendre un
conveni amb unes inversions, el 2008 i el 2009 ja varen dir que
eren...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...perdó, després, 443 milions d’euros a gastar. Diu que és
que no hi havia projectes perquè no vaig fer els projectes, la
culpa era del Partit..., idò no firmi el conveni. Què vol que li
digui?, però no em vengui fum.

Què és que no...?, és això el que em diu, perquè li he
demanat “vostè firma això” i vostès diuen, vostè i el Sr. Antich,
obra pública, puestos de trabajo, 10.000 puestos de trabajo.
Això i el conveni de carreteres, bàsicament, i altres convenis,
però el gruix és conveni de carreteres i conveni ferroviari. No
tenim res en marxa, això és paràlisi. No em digui que s’ha gastat
150 milions d’euros en no sé què perquè no es veu, perquè Inca
i Enllaç n’han costat 13. No m’espanti més del que ja vaig veure
a la seva conselleria! 
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Per cert, ja que em diu que quan vulgui, entenc que demà
puc tornar cridar a la conselleria perquè em tornin a passar les
factures, entenc això, no és veritat? D’acord, demà tornaré
cridar i bé, em fa perdre tots els matins cercant com a diputada
el que ja hauria de tenir perquè deman que me’n facin
fotocòpies i em diuen que no em poden fer fotocòpies, que he
d’anar a la conselleria. Vaig a la conselleria i no està fet. Si
vostè és tan transparent no m’ha de fer això, a mi, com a
diputada. Tenc dret a veure la informació. És un dret que tenc
com a diputada, li agradi o no. 

Per tant, no m’ho torni a fer. Demà tornaré a cridar a la
conselleria, demà o passat demà perquè demà tenc plenari al
Consell de Mallorca, demà o passat demà i tornaré a demanar la
mateixa informació, solAlicitud de documentació, que no vaig
tenir i que esper, per la transparència dels nostres ciutadans, que
la pugui tenir correctament perquè no vagi la cosa..., que hi hagi
coses rares, que esper que no sigui així, però em vaig quedar
molt estranyada i molt sorpresa del que vaig veure.

En definitiva, em parla del desdoblament Inca-Enllaç, no és
al conveni ferroviari, que vaig fer el projecte... que per què vaig
fer el projecte si després feia el soterrament d’Inca, per això. Li
ho he explicat milers de vegades, però si hem de parlar d’això
perquè no vol parlar del conveni ferroviari, idò quina llàstima!
Sí, volíem fer el desdoblament Inca-Enllaç perquè vostès varen
fer un tren a Manacor en via única, varen fer un tren a Manacor
en via única i sense màquines i sense electrificar. 

Volia fer el desdoblament Inca-Enllaç perquè era,
efectivament, un coll com vostè diu allà, però quan estàvem a
punt de començar el projecte, ens varen dir que s’havia de fer el
soterrament del tren d’Inca. És que... no, no, no vàrem ser
nosaltres, Sr. Conseller, no se’n rigui perquè és seriós, no se’n
rigui perquè varen fer xantatge al batlle d’Inca per fer un
conveni ferroviari. 

Després no sé si hi havia projectes o si no hi havia projectes,
és que ni ens donaven hora telefònica ni amb la vicepresidenta
ni amb el president del Govern, això és sectarisme. Digui-ho
com vulgui. Em sap greu que defensi aquestes postures de
l’Administració de l’Estat, però crec que no els queda més
remei que defensar fins i tot el Sr. Zapatero i el comportament
del ministeri front aquestes actuacions perquè vostès ja no són
ni nacionalistes, ni del BLOC, ja no sé què sembla que són, però
bé, aquesta és la situació, idò defensi el Sr. Zapatero i defensi
aquestes postures.

Li ho he explicat milers de vegades, vostè m’ha donat
l’explicació del conveni ferroviari i jo li he demanat, i li torn a
demanar perquè si no, tornaré a entrar una compareixença sobre
el conveni ferroviari. El conveni ferroviari preveia aquesta
addenda que s’havia de signar i en teoria per a l’any que ve hi
havia d’haver 200 milions d’euros i el 2011, 200 milions
d’euros més, apareixen 25 milions d’euros al pressupost general
de l’Estat.

Els projectes que s’han de gastar, 2010-2011, construïts,
fets, gastats per justificar la despesa, doblers públics, dins
l’economia de les Illes Balears, li he demanat un per un que em
contestàs. Línia Manacor-Artà-Cala Ratjada, 190 milions
d’euros, 103, comencen, tenen previst gastar-ne, en sobren 90,
per què?, quan?, amb què comencen les obres?, quan
comencen?, quan acaben?, en què es gasten?

Unitats Manacor-Artà-Cala Ratjada, 38 milions d’euros,
crec que ha costat menys, el sobrant, per què és? Sa Pobla-
Alcúdia, 92 milions d’euros, no es fa, per què?, en quins
projectes?, quines quantitats?, quan comencen?, quan acaben?
Ampliació tallers de Son Rullan, 10,2 milions d’euros.
Telecomunicació i automatització, passos a nivell, 14 milions
d’euros. Adquisicions de terrenys de l’Enllaç, 1 milió d’euros.
Construcció de tallers de l’Enllaç, 20,8 milions d’euros.
Supressió de passos a nivell, 22,6 milions d’euros.

Li he demanat: pensen incloure el soterrament del tren
d’Inca o també està castigada Inca permanentment, malgrat les
promeses electorals que varen fer? Per cert, allò de reconstruir
el Pont del tren, crec que l’amic del cogerent de Petra va estar
ben content de reconstruir el Pont del tren, perquè, a dit,
l’empresa constructora que varen elegir, a dit, de Petra, també
en podríem parlar una bona estona, de la tria tan bona que varen
fer, de la publicitat i la transparència que hi ha dins la seva
conselleria. 

Per cert, el pàrquing soterrat de cotxes de l’Estació
Intermodal, quan el pensa posar en marxa?, perquè no s’acaba
el Parc de les Estacions, perquè la batllessa té pàrquing de
cotxes allà ficats, perquè la gent no sap ni on ficar el cotxe per
Palma i tenim un pàrquing soterrat de cotxes a l’Estació
Intermodal i ningú no ho sap. És que ho ha fet tot, de veritat Sr.
Conseller, em pot criticar el que vulgui, és que m’és igual, és
que ho ha fet tot d’una manera tan tremenda, de veritat, ...

S’ha carregat, li ho dic seriosament, tota la concepció de la
modernitat que hi havia en el transport públic, la ilAlusió que hi
havia en el Pla de transport..., sí que n’hi havia, nosaltres la
teníem, vostè no la té. M’ho demostra avui amb aquest conveni
ferroviari. M’ho demostra amb els projectes. M’ho demostra
que no tenim tren d’Alcúdia, que del tramvia no se sap res, que
a Manacor no se sap per on passarà el tren, si per dins, si per
fora, si soterrat, no es pot soterrar, Manacor-Artà... Bé, què vol
que li digui?

La legislatura del transport públic evidentment no va ser el
que ja va dir el Sr. Antich dins aquest debat de l’autonomia i la
paràlisi que hi ha en aquest govern... traslladat ja no és el Partit
Popular qui ho diu en aquest moment, ja és un tema generalitzat
del que es diu pels seus socis de govern, de com s’actua per part
seva en les institucions: manca de projectes, doblers que es
tuden en bajanades, falta d’iniciatives, falta de decisions
polítiques i això és el que perceben els ciutadans de les Illes
Balears. El pitjor és que no ens trobam a qualsevol moment. El
pitjor és que ens trobam en una crisi econòmica important.
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Per tant, avui vull saber com a diputada: aquesta nova
addenda que en teoria s’ha de firmar, quins projectes
contendrà?, quin pressupost?, quan comencen totes...

(Tall de veu a causa del micròfon) 

... què es gasta d’aquests 200 milions d’euros l’any 2010?,
quants se’n pressuposten?, es pressuposten, no? O parlam d’un
conveni que al final no serà cap conveni aquesta legislatura i
haurem de parlar d’un conveni per a la propera...

(Tall de veu a causa del micròfon) 

... Sr. Conseller, el que volem és informació sobre el conveni
ferroviari, si vostè ens vol concretar i donar informació, encara
que ara ja no tenim rèplica, realment que vostè ara ho vulgui
concretar sense rèplica és una actitud que no l’honra,
sincerament, perquè jo volia debatre sobre el conveni ferroviari.
Per tant, ens deixa evidentment... que no ens quedarà més remei
que tornar a demanar la compareixença per aclarir aquests
temes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Llauger? Sr. Dalmau?,
tampoc. En torn de contrarèplica, el conseller Sr. Vicens.

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

Gràcies. Sra. Diputada... 

(Tall de veu a causa del micròfon) 

EL SR. PRESIDENT:

Micròfon, per favor.

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

Sí, em sent així? Per contestar alguna cosa ja concreta a allò
que em diu, per exemple del soterrament d’Inca, em sap greu,
no li he contestat abans perquè vostè a vegades demana tantes
coses que fa mal contestar-li a tot. 

El soterrament d’Inca no és dins el conveni. Ja ho hem dit
moltes vegades. Ho sap, però ho demana i li ho contest. Si ho
demana, li ho contest. No hi és, no, no, el soterrament d’Inca ja
vàrem dir que hi ha altres prioritats a aquest conveni i per a
aquesta legislatura i per tant, el soterrament d’Inca no hi és.

Em demana no sé què del Parc de... és que ara vaig, sí, de
darrere a endavant per no deixar-me res. El pàrquing de les
estacions, això s’està fent un conveni, crec recordar, no sé ara
exactament com està, però amb l’Ajuntament -em diuen que sí-
de Palma i s’intenta aprofitar el màxim possible. De totes
maneres, li he de dir que aquest pàrquing també s’inundava, per
tant, l’hem hagut d’arreglar, però bé, ... Ho dic perquè tot allò
que tocava vostè tenia problemes, però bé, està arreglat. Està
arreglat i l’aprofitarem.

Per altra banda, el que vostè em diu d’això del conveni, miri,
no podem parlar del conveni fins que no hi hagi l’addenda feta,
demani totes les compareixences que vulgui, estic encantat de
venir a escoltar-la aquí, podem tornar, però això sí, mentre no
hi hagi l’addenda feta, no li puc dir exactament com quedarà
l’addenda del conveni. Sí li puc dir -i ja li ho he dit- més o
menys què és el que cercam, amb què treballam ara mateix.
Algunes partides que per exemple, per posar-li una... i vostè
mateixa ho ha dit, per posar-li un exemple, les unitats mòbils
Manacor-Artà que estaven pressupostades en 38 milions
d’euros, probablement seran manco, molt probablement, per
ventura uns 25 milions d’euros, per ventura no hi arribaran i
evidentment... 

(Tall de veu a causa del micròfon) 

... i això passa amb tota una sèrie de partides i per tant, es
reorientaran, però, Sra. Cabrer, esperi. Com li he dit abans -i
vostè ho diu- el conveni deia “3 milions d’euros per al 2007, 25
milions d’euros per al 2009", que es compleixen, és igual, no ho
vol sentir? Ah!, idò... 3 milions d’euros per al 2007; 25 per al
2008; 25 per al 2009, que es compleixen, i després el conveni
diu que es farà una addenda on es precisaran les anualitats del
2010 en endavant. Això és el que es fa i s’ha de fer en el darrer
semestre de l’any, que sàpiga som en el darrer semestre de
l’any. 

No es preocupi que quan estigui li donarem la informació,
però mentre no estigui no li puc donar la informació. El que sí
li puc dir és la intenció que tenim. Ja li ho he dit, la intenció que
tenim és modificar algunes partides, perquè ja tenim els
projectes o ja s’han fet les compres, per una banda i per altra, ja
li ho he dit, l’electrificació d’Enllaç-Manacor i l’electrificació
d’Enllaç-Sa Pobla molt probablement es podran fer. Per tant, es
posaran a aquesta addenda i aquests doblers hauran de venir ja
sigui d’Alcúdia, ja sigui de la revisió de les altres partides, però,
Sra. Cabrer, quan estigui li ho donaré. Mentre no estigui,
demani les compareixences que vulgui, però li hauré de
contestar això. 

Per tant, si ho demana a finals d’any, no es preocupi que li
ho podré donar, que després Madrid no compleix, no es
preocupi, seré el primer, no es preocupi que jo amb Madrid no
tenc molta afinitat, serè el primer que ho digui, que no
compleix. Ara, però, li he de dir que Madrid compleix. Per ara,
compleix. Ha fet un conveni que vostè no va aconseguir,
històric per a les Illes Balears, que permetrà fer tota una
modernització de la nostra xarxa de trens i, com li dic, tenim
una de les xarxes de trens més modernes quan acabi, que no
acaba la legislatura i el 2012...? A mi m’és igual, Sra. Cabrer, jo
el que vull és el bé dels ciutadans. Ja sé que vostè anava amb el
tema de les legislatures i a posta li passava el que li passava,
però jo no tenc tanta pressa. No vull perdre el temps. Tenir
pressa per poder botar-me terminis i que després passin les
coses que passen, etcètera, doncs no, la veritat és que no.
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Vostè diu que no tenc poder de convicció, miri, jo no sé què
dir-li, el que no tenc és prepotència, no tenc la prepotència que
tenia vostè, i així sé com vàrem acabar les coses. Sí procur que
hi hagi un ampli consens, quan no hi és no passam per damunt
de ningú sinó que intentam que hi hagi un ampli consens, si no
hi ha un ampli consens, com pugui ser Manacor, almanco que
hi hagi el consens més racional possible i, sobretot, pensar en la
resta no just hem de pensar en els manacorins, hem de pensar en
tota la resta de la comarca de Llevant, supòs que ho diu vostè
per això. Per tant, en això feim feina.

Aquest govern, ja li ho he dit, en què ha gastat les coses, si
vol més detall pot venir les vegades que vulgui a la conselleria,
aviat li posarem un nom a un sofà perquè, al cap i a la fi, tot el
dia és a la conselleria i això vol dir que li donam coses, Sra.
Cabrer. Si qualque vegada hi ha hagut qualque cosa, no es
preocupi, torni-ho a demanar i li ho donaran. De totes formes
estaria encantat i la convid a demanar una compareixença dels
28, 30 milions d’euros que varen gastar en el metro. Sí, primer
miri-ho, però després demani la compareixença perquè, de
veritat, estaria encantat i si vol també no just el metro, el pont
del tren, el parc de les estacions, la tarifa integrada, les
màquines i tot el que vostè vulgui, el que passa és que no li
convé, però no es preocupi que estic a la més plena disposició
seva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Abans de passar al debat del
segon punt de l’ordre del dia d’avui, volem agrair la presència
del Sr. Vicens i dels seus acompanyants. Aturarem durant dos
minuts.

III. Designació, si pertoca, d'una ponència per tal
d'estudiar l'assumpció per la CAIB de competències
relatives a instalAlacions marítimes i als ports d'interès
general de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i també a
l'harmonització d'objectius al port de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al punt següent de l'ordre del dia d’avui, relatiu a la
designació, si pertoca, d’una ponència per tal d’estudiar
l’assumpció per part de la CAIB de competències relatives a
instalAlacions marítimes i als ports d’interès general de Maó,
Eivissa, La Savina i Alcúdia i també l’harmonització
d’objectius al Port de Palma.

Algun grup desitja intervenir o passam a la votació? Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Les consultes que hem tengut entre
els grups polítics mostraven l’interès a constituir aquesta
ponència. Per tant, li demanaria que proposi la seva aprovació
per assentiment.

EL SR. PRESIDENT:

Hi estan d’acord? Aprovam per assentiment? Doncs, queda
aprovat aquest punt.

Bé, abans de tancar la sessió els he de dir que, en principi,
dia 7 hi haurà una compareixença, demanada urgent pel Grup
Parlamentari Popular, del Sr. Carbonero sobre pacte per a
habitatge adequat i, en principi, dia 14 hi haurà la ponència de
la Llei de mesures ambientals, i el dia 21, previsiblement, la
ponència aquesta que acabam d’aprovar per designar, sembla
ser, les persones que vendran a explicar els temes que vostès
creguin convenients a la comissió.

Gràcies. S’aixeca la sessió.
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