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I.1) Pregunta RGE núm. 2745/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servei d'urgències de Son Dureta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, comença la sessió, i en primer
lloc la pregunta número 1 va ser ajornada del Ple de dia 30 del
10, i està presentada pel Sr. Gascón. Sr. Gascón, té la paraula.

És per això que voldríem saber com està el servei
d’urgències de l’hospital de referència, de l’Hospital de Son
Dureta. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Sr. Thomàs té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

EL SR. GASCÓN I MIR:
Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, Sr. Thomàs, per les seves
especials característiques els serveis d’urgències dels hospitals
podríem dir que són la cara dels hospitals, són un lloc molt
sensible a la percepció ciutadana, i probablement el diagnòstic
de funcionament de la sanitat molta gent, molts de ciutadans, el
fan segons l’atenció que tenen en el seu moment a urgències.

Bon dia Sra. Presidenta, bon dia Sr. Gascón. Com vostè
molt bé ha dit el servei d’urgències moltes vegades és la cara i
els ulls d’un hospital i té un enorme pes específic. Evidentment
donar una atenció ràpida, correcta i amb les millors condicions
per al pacient és el que tot responsable de la Conselleria de
Salut desitja.
En aquest cas, en referència a l’Hospital de Son Dureta, hi
puc afegir al meva experiència personal, i crec que tots podem
reconèixer que les condicions de treball i d’atenció moltes
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vegades no són les que desitjaríem. Per una banda hi ha una
pressió assistencial, per una altra hi ha limitacions respecte a
l’espai a la zona d’urgències, i aquestes dues coses moltes
vegades agreugen les molèsties, la pèrdua d’intimitat de les
persones. Evidentment a vegades hi ha manca de llits i s’han
d’habilitar espais que no són per a aquestes tasques.
He de dir que Son Dureta l’any passat va rebre 134.000
urgències, de les quals 97.000 es varen rebre al pavelló general,
i això implica una atenció mitja de 350 persones i
aproximadament 47 ingressen, que són xifres tècnicament
correctes. Hem d’esperar enguany que amb l’obertura de
l’Hospital d’Inca hi hagi una baixada d’unes 4.000 urgències,
però evidentment això ens condiciona un escenari en què és
important introduir millores, millores que no poden esperar
l’obertura del futur hospital de Son Espases.
En aquest moment nosaltres estam estudiant diferents
alternatives; unes de reestructuració arquitectònica, que
suposaran tres consultes noves i habilitar vuit llits més per a
l’espai d’urgències; per una altra banda hi ha un pla de millores
organitzatives, tant internes com externes, perquè el circuits
interns siguin més àgils i les persones que hagin de pujar a una
habitació ho puguin fer. A la mateixa vegada hi ha un pla de
mesures de contenció externes que impliquen la millora
d’atenció primària, especialment a atenció domiciliària, i en
qualque aspecte del 061. Tot això farà que durant aquest espai
de tres anys puguem anar habilitant mesures estructurals i
mesures organitzatives que esperam que puguin fer més
lleugers aquests tres anys fins al nou hospital de Son Espases,
que multiplicarà de manera important l’espai físic de les
urgències de l’hospital de referència.
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demanar al Sr. Manera, tal i com està la pregunta, si creu que
realment ens sobren aquests recursos per cobrir les nostres
necessitats sanitàries, educatives, de transport, en general per
donar cobertura a les nostres competències.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Té la resposta (...).
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):
Bon dia, gràcies. Sr. Diputat, la resposta clara és que no ens
sobren, és a dir, els recursos a la comunitat autònoma no sobren
tenint present la situació de les arques autonòmiques. El
problema que tenim amb el tema del fons de suficiència és que
és un tema de decisió unilateral, hauria de ser una decisió
colAlectiva a través del Consell de Política Fiscal i Financera, i
em tem que de forma unilateral el Ministeri d’Economia no
variarà aquest tipus de quotes que les comunitats autònomes fan
servir en el fons de suficiència.
En qualsevol cas la resposta és contundent: no sobra ni un
euro a la comunitat autònoma, estam mal finançats i l’any que
ve, l’any 2008, serà precisament un any en què s’engegarà un
nou model de finançament; esperem que corregeixi aquests
problemes estructurals que té el finançament de la comunitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Manera. Vol replicar? Sr. Alorda, té la paraula.

Moltes gràcies.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs.
I.2) Pregunta RGE núm. 3039/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a fons de suficiència.
La següent pregunta la formula el Sr. Antoni Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la Llei de
finançament de les comunitats autònomes, que és de l’any
2001, del temps del Sr. Aznar, però que aquest govern, l’actual,
tampoc no ha canviat, va establir una major participació de les
comunitats autònomes dins els ingressos de l’Estat però també
va crear el fons de suficiència. Aquest mecanisme consisteix en
el fet que si la part que et correspon d’aquest finançament se
suposa que sufraga o que aporta més que les necessitats que
tenim amb les nostres competències, es neguen aquests
ingressos.
Amb aquest mecanisme hem perdut de l’ordre de 200
milions d’euros cada any d’ençà que hi és; per a l’any 2008
estan quantificats en 220 milions d’euros els recursos que ens
tocarien però que segons aquest mecanisme perdem, i jo vull

Gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim, per tant, plenament
amb el conseller que és injust, i si és injust és intolerable que es
mantengui aquest sistema. Crec que fins i tot el president del
Govern i sobretot el ministre d’Economia talment ho han
reconegut, a diferència del Sr. Rajoy, per exemple, un altre
líder que considera que sí, que aquest sistema continua essent
just, i per tant discrepam una mica en haver d’esperar el 2008;
jo crec que hem de fer un esforç tots plegats per veure si
aconseguim algun compromís, alguna cosa ferma encara dins
aquests mesos d’aquesta legislatura, i al final com a mínim que
no es perdi per part nostra. Si em permet gairebé l’acudit, com
a mínim a vostè no li podran dir que no hi ha manera; per tant
vostès posi-s’hi al davant i miri a veure si encara podem
aconseguir alguna cosa.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Manera, té la paraula.

484

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 13 / 13 de novembre del 2007

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Galmés. Sra. Feliu, té la paraula.

Bé, manera, n’hi ha, ara...
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
(Rialles)
Vegem, el que passa és que aquest és un tema..., li dic que
és un tema que sembla que no s’obrirà abans de les eleccions
generals, tal com es va dir per part del ministre en el Consell de
Política Fiscal i Financera. Nosaltres hem insistit en la qüestió
del mal finançament de les Illes Balears, de fet hem enviat un
document específic sobre un canvi en el model de finançament
d’acord amb criteris de població, tant de població censada com
de població flotant. Tenim present el volum de població que
suporten, diguem-ne, els serveis públics de les Illes Balears, i
amb aquest respecte la nostra feina per part de la Conselleria
d’Hisenda i per part del Govern en general ha estat d’oferir un
instrument nou al Govern central que en aquests moments en
tendria tres, el d’Andalusia, el de Catalunya i el de les Illes
Balears, per especificar un nou model de finançament que
tengui present... Només que tengués present el tema de la
població representaria una millora substanciosa en el model de
finançament.
Però realment abans és molt difícil, pel que sabem, que des
del Govern central s’enceti aquest meló de treballar en la
revisió del fons de suficiència i del model de finançament.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Manera. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula?
I.3) Pregunta RGE núm. 3046/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cobertura de les despeses
derivades de la compra de llibres a primer i segon de
primària.

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenc, Sra. Consellera, que estam
d’enhorabona i que les famílies, els pares d’alumnes de primer
i segon de primària podrem rebre dins aquest curs escolar
2007-2008 la subvenció, que per exemple l’Ajuntament de
Palma va repartir aquests fulletons on diu claríssimament que
el primer curs i el segon curs de primària van a càrrec de la
CAIB. Entenc jo que si no es compleix que dins aquest any,
dins aquest curs acadèmic, els pares cobren els doblers que
pertoca per poder sortir aquest anunci, idò seria un engany, i
entenc jo que la solució no passa per la reutilització dels llibres,
perquè no està preparat, encara; entenc jo que l’única solució,
que voldria que em concretàs, és un pagament econòmic i
voldria saber si és així. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
(...) Sra. Feliu. Sra. Galmés, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
Gràcies. Efectivament, enguany ens trobam amb una
situació transitòria i excepcional i ja li puc avançar que tenim
un acord amb l’Ajuntament de Palma. L’Ajuntament de Palma,
en concret, posa el seu sistema i utilitzarem el mateix sistema...,
l’ajuntament utilitzarà el mateix sistema que utilitza amb els
alumnes de la resta de nivells a primer i segon de primària.
Amb la resta d’ajuntament estam conveniant i acordant
solucions concretes, i serà dins d’aquest any, d’acord?
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula la Sra. Carme Feliu. Sra.
Feliu, té la paraula.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta queda formulada en
els seus propis termes. Gràcies.

Gràcies, Sra. Galmés.
I.4) Pregunta RGE núm. 3047/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de les dades mensuals d'atur a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta la formula el Sr. Cristòfol Huguet.

Gràcies. Sra. Galmés, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sra. Feliu, la
Conselleria d’Educació i Cultura pensa fer front a les despeses
per les compres de llibres de text de primer i segon de primària
amb la partida pressupostària que té destinada a tal efecte per
al 2008.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les darreres notícies
aparegudes en relació a l’atur situen les Illes Balears, per tercer
mes consecutiu, en el cap de reducció de llocs de feina, és a dir,
d’increment de l’atur, millor dit. La pregunta és òbvia: si, a part
de les convocatòries habituals que es fan a través de la
Conselleria de Treball i del SOIB, hi ha mesures a curt termini
per tal de contribuir a estimular l’ocupació i a reduir l’atur.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per donar-li resposta la Sra.
Nájera...
LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):
Gràcies, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sr.
Huguet, en primer lugar quiero agradecerle la pregunta para
darme la posibilidad de poder contestar. En este momento
estamos..., en primer lugar estamos analizando la situación,
tanto la situación que hemos recibido desde el punto de vista de
la situación económica, la situación de paro, la situación de
generación de puestos de trabajo, y estamos en este momento
analizando cómo esta comunidad autónoma ha experimentado
en la última década incrementos de población muy importantes
como consecuencia de la inmigración, fundamentalmente
extracomunitaria, en cifras que comparadas con el conjunto del
estado y de Europa somos la comunidad más alta en porcentaje
en cuanto a estas cifras.
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Jo he vist, per exemple, amb motiu de les pluges que hi va
haver, dur el ministre d’Indústria de visita a les Illes Balears a
unes instalAlacions esportives en lloc de a Can Valero, on hi ha
els empresaris. No tenc constància que el president hagi rebut
encara la directiva de PIME que, encara que hi hagi una
sentència que digui que no són representatius, són un colAlectiu
d’empresaris importantíssim a l’hora de crear i d’oferir llocs de
feina. Veig un pla de promoció de l’habitatge, de construcció
en sòl rústic..., bé, un pla no, unes idees. Em deman si a la
indústria no seria important reduir els costos de sòl industrials
per als empresaris de tal manera que la seva activitat productiva
tingués menys costos. Em referia, Sra. Consellera, membres del
Govern, no tant a les respostes de la Conselleria de Treball que,
aquestes, les conec i més o manco són les que són, com a les
possibilitats per part del Govern d’estimular l’ocupació, la
creació de llocs de feina i d’activitat econòmica dels
empresaris, i açò no depèn -i ho sabem tots- de la Conselleria
de Treball.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Nájera, vol la paraula.

Este fenómeno, por su dimensión y por su repercusión sobre
todos los ámbitos sociales -los educativos, los económicosrequiere con urgencia de un modelo estratégico concertado.
Esto es un proyecto en el que estamos trabajando de mano de
Presidencia, precisamente con los agentes sociales y con los
agentes económicos. Por lo tanto estamos trabajando no
solamente en el largo sino en el corto plazo.
Las primeras decisiones que hemos tomado, que es la
pregunta en concreto que usted hace, en primer lugar prorrogar
durante un año el conjunto de instrumentos y las acciones
formativas de las políticas activas que año tras año se vienen
desarrollando. En segundo lugar estamos también trabajando de
la mano de los agentes sociales, de la mano de los empresarios,
de la mano del ministerio, precisamente en encontrar una
fórmula innovadora que nos permita desestacionalizar la
actividad y el empleo en nuestra estructura productiva más
importante. Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Nájera. Sr. Huguet, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):
Gràcies, senyora... Ara, sí. Vamos a ver. Hemos recibido y
nos hemos reunido con la PIMEM en varias ocasiones, no una
ni dos, sino yo creo que del orden de una media docena de
veces y además no solamente con la PIMEM de Mallorca, sino
con la de Menorca y de Ibiza. En concreto ayer el conseller de
Presidencia recibió a la PIMEM en su conjunto y después yo
tuve también el honor de poderlos recibir.
Pero trabajando sobre los temas que a nosotros nos
preocupan, que son precisamente las cifras de paro y ese
problema que estaba planteando en su inicio, que es el
problema de la estacionalidad, decirle, como expliqué ya en la
comparecencia que hice en su momento para explicar los
presupuestos, que efectivamente estamos trabajando en este
momento en un proyecto que va a luchar directamente contra
ese cáncer de nuestra economía que es la estacionalidad, y que
genera toda una serie de problemas no solamente directamente
en el ámbito turístico, sino en el ámbito de toda la economía de
nuestras islas. Muchas gracias.

EL SR. HUGUET I SINTES:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament té l’oportunitat de
contestar, però són 150 segons cada resposta, vull dir que no hi
ha per a moltes coses. Jo de totes maneres del que vostè m’ha
contestat no sé si infiltram qualque cosa d’esperança als que
tenim ara aturats.
Jo m’he mirat darrerament les estadístiques dels darrers tres
trimestres. Tenim 2.570 persones a l’atur més, de diferència
respecte a l’any passat, i d’aquestes 190 són directius, 188
tècnics i científics, 1.927 qualificats, 642 operadors de
maquinària i no qualificats només 808, 810. Vull dir que
segurament el que fa falta, a part d’aquest diàleg que vostès han
assenyalat a les intervencions, amb el discurs del president, en
relació amb els empresaris és reconèixer que només a través
d’ells vénen les solucions de l’ocupació.

Gràcies, Sra. Nájera.
I.5) Pregunta RGE núm. 3048/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de les dades mensuals d'atur a les Illes
Balears.
La següent pregunta la formula el diputat Sr. Cristòfol
Huguet. Té la paraula.
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EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo he d’insistir que les
respostes que esper siguin del Govern més que de les accions
de la Conselleria de Treball, encara que em doni les respostes
la portaveu, que és consellera també de Treball i Formació.
A les Illes Balears hem de saber com valora el Govern
aquesta situació, que naturalment no contradiu perquè les dades
són les que són, per desgràcia, i especialment a Menorca, on els
titulars, un mes i un altre i una setmana i una altra, ens
assenyalen que hi ha un alentiment en la creació de feina i un
increment alarmant de l’atur. Per tant m’agradaria saber,
membres del Govern, Sra. Consellera, si em contesta vostè,
com valora aquesta situació i, si pot ser, que ho faci també per
illes.

A l’informe econòmic i financer del pressupost d’enguany
vostès..., vaja, vostès, Economia i Pressuposts, preveuen un
increment o la possibilitat de 15.000 immigrants més
incorporats al mercat laboral. Vostè creu que ha de valorar de
la manera que ho ha fet la situació d’increment de l’atur,
l’alentiment de l’ocupació i no tenir una resposta en aquests -ja
dic- pocs segons per donar una mica d’esperança a les persones
que es troben en aquesta situació?
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Nájera, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Nájera, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Huguet, vamos a ver, le
contesta esta consellera como miembro de este gobierno. Por
lo tanto la pregunta va al Gobierno pero me toca a mí
contestarla.
Tanto en Menorca, en Mallorca, como en Ibiza y como en
Formentera el tema de la estacionalidad es un tema que
preocupa gravemente tanto en el corto como en el medio y en
el largo plazo. En el corto porque provoca una actividad
económica básicamente ligada a los meses muy, muy de
verano, tanto en Menorca como en Ibiza, que todavía se reduce
más la temporada, como en Mallorca; por lo tanto ahí tenemos
un campo de juego y desde luego de juego de la mano, como
siempre ha sido y siempre hemos pensado, de la mano de los
empresarios y también de la mano de los agentes sociales.
Gracias.

Gracias. Vamos a ver, podemos hablar de datos y desde
luego yo aquí los tengo: en octubre de 2007 se ha alcanzado en
Baleares la cifra de 442.000 personas ocupadas, 10.000
personas más que en el año 2006. Por lo tanto nuestra actividad
económica no va mal, tenemos una actividad económica que
genera empleo; lo que ocurre es que, por otra parte, hay una
situación de demanda también de nuevos empleos, pero
tenemos una situación económica que requiere mucha
innovación, en el sentido de que hay nuevos sectores que
tenemos que profundizar, y en el hecho concreto de Menorca
se puso en marcha por parte de usted, siendo conseller de la
Conselleria de Trabajo, precisamente nuevas iniciativas que
nosotros vamos a desarrollar, iniciativas que tienen que ver con
el mar, iniciativas que tienen que ver con el mundo de la
hostelería, que tienen que ver con el mundo del turismo,
iniciativas que tienen que ver con los emprendedores,
iniciativas que tienen que ver precisamente con todo un proceso
que nos va a permitir precisamente luchar contra ese paro al
que usted ha hecho referencia anteriormente.
Gracias.
I.6) Pregunta RGE núm. 3035/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Fundació contra la violència de
gènere.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Nájera. Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies. Jo li he demanat la valoració. Jo supòs que vostè
després llegirà el que m’ha contestat. És una valoració que
encara que me la faci la consellera de Treball i Formació és la
portaveu del Govern, i jo crec que aquestes persones, aquests
milers de persones que estan a l’atur, i a més moltes d’elles
qualificades, com li he explicat, no quedaran conformes. És a
dir, no només hem perdut llocs de feina a partir del juny -a
partir del juny cada mes tenim més aturats-, sinó que la
perspectiva va a pitjor.

La propera pregunta la formula la diputada Rosa María
Alberdi. Té la paraula.
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, com vostè
bé sap a la darrera legislatura la creació de la Fundació contra
la violència..., per la lluita de la violència de gènere va crear
molt debat en aquesta cambra. Els que ens hi oposàvem teníem
dues raons fonamentals; la primera, la possibilitat d’introduir
opacitat, falta de transparència, en la captació i en la gestió dels
fons; però la segona i fonamental raó de l’oposició era que ens
semblava que veníem a duplicar unes funcions que eren
clarament de l’Institut Balear de la Dona, i per tant era

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 13 / 13 de novembre del 2007

absolutament innecessària i així ho vam manifestar en moltes
ocasions.
Una de les primeres decisions que hi ha hagut en aquests
mesos des que ha començat aquesta legislatura ha estat
precisament cessar les activitats d’aquesta fundació. Ens podria
explicar, Sra. Consellera, quines han estat les raons d’aquest
cessament?
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sra. Santiago, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Bon dia a tothom. Sra. Presidenta, efectivament, des de la
Conselleria d’Afers Socials un dels temes que ens vàrem
plantejar va ser l’extinció, el cessament i la posterior extinció
de la fundació.
Hi ha, crec, tres punts bàsics o tres arguments bàsics. Un és
el competencial; amb el nou estatut queda clarament establert
que els consells insulars seran els competents en temes de dona,
per tant tenia poc sentit el manteniment d’una fundació de
caràcter interinsular. Després la llei del 2006, que efectivament
molts de grups parlamentaris no estaven d’acord amb el tema
de la dona, però establia de forma molt clar que, tot el tema de
violència de gènere, l’havia de protagonitzar o liderar l’Institut
de la Dona, la llei del 2006. I l’informe jurídic que nosaltres
teníem o que nosaltres vàrem enviar a elaborar concloïa el que
li acab de dir. Des de l’Estatut i des de la llei del 2006, la Llei
de la dona, és l’Institut de la Dona el responsable únic dels
temes de violència de gènere.
Però efectivament també hi ha arguments polítics. A part
dels que vostè ha argumentat, que nosaltres compartim, també
pensam que la gestió de la feina institucional dóna un missatge
polític. Nosaltres no compartim que un tema tan important com
el de la violència de gènere, que té a veure amb la integritat
física de les persones, depengui de la voluntat i de la donació
d’empreses particular, la qual cosa no lleva que no facem feina
amb empreses i amb la societat civil, perquè moltes d’aquestes
empreses estan fent feina i redactant convenis perquè, per
exemple, les dones que tenguin problemes de violència de
gènere o siguin maltractades puguin està inserides laboralment
en determinades empreses d’aquest tipus. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Santiago. No vol fer ús de la paraula?
I.7) Pregunta RGE núm. 3036/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creixement econòmic de les Illes.
Passam, doncs, a la pregunta número 7, que és la que
formula el Sr. Joan Boned i Roig.
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EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Hisenda, la taxa
d’atur a la nostra comunitat autònoma, com hem pogut sentir a
una pregunta anterior, és una de les més baixes de tot l’Estat.
La temporada turística ha estat relativament bona. El sector
serveis està recuperant protagonisme. Els agents econòmics i
socials manifesten la seva confiança en aquest nou govern.
Aquests mateixos agents han aplaudit les gestions que ha fet ja
aquest govern, que han permès que a les nostres illes en els
propers set anys arribin 2.800 milions d’euros per a nova
inversió. Per tant la realitat, Sr. Conseller, ens permet ser
moderadament optimistes de cara a un futur.
A pesar de tot això el Partit Popular, que viu aïllat en el seu
món, no vol acceptar aqueixa realitat, i són els únics que a dia
d’avui continuen fent un discurs pessimista i catastrofista; diuen
que la situació econòmica és crítica, diuen que hi ha
desconfiança per part del sector empresarial i pinten i dibuixen
un futur negre.
Sr. Conseller, per informar els diputats i les diputades i tots
els ciutadans, i per veure, si a força de repetir-ho, si només així,
el Partit Popular acaba assabentant-se de quina és la realitat, si
ens podria explicar quines són les previsions de creixement per
a les Illes Balears per a l’any 2008.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):
Moltes gràcies. La previsió de creixement econòmic per al
2008, que està recollida en pressupostos, és del 2,8%. Aquesta
previsió és lleugerament inferior a la que el Govern va fer el
2007, que estava situada en el 3,1, i s’acosta molt a les
previsions que s’estan fent a nivell d’altres institucions, com
pot ser el Centre de Recerca Econòmica o la Cambra de
Comerç mateixa.
És a dir, són previsions bastant realistes quant a creixement
econòmic, i aquesta dada procedeix d’una sèrie d’indicadors
que tenim molt concrets. El primer és la recuperació de la
rendibilitat empresarial; això és un fenomen que s’ha produït
els darrers mesos, la rendibilitat empresarial s’ha recuperat al
voltant d’un 7% en els darrers temps, amb la qual cosa és una
dada de confiança de les empreses de cara a l’economia balear.
Un segon element substancial són les previsions de cara a la
temporada turística del 2009, que són previsions força
positives, entenent per això tant el que s’està produint ara a
Londres a la fira del turisme com les dades que també arriben
a la conselleria en forma de previsions dels mateixos grups
empresarials.
De manera que tot plegat fa pensar que la previsió de
creixement per a l’any 2008 és una previsió positiva, amb un
escenari de tranquilAlitat i amb una capacitació realment notable
de creació de nous llocs de feina. Com es comentava abans, que
ho ha dit la consellera de Treball, el creixement dels ocupats a
les Illes Balears va in crescendo, va augmentant, i això és un
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símptoma inequívoc que les empreses estan funcionant, que la
tranquilAlitat institucional -diguem-ne- adoba tota aquesta
qüestió, i que l’economia balear és robusta per encarar el
proper any.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Boned?, no?
I.8) Pregunta RGE núm. 3049/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retransmissió de les competicions
esportives a l'illa d'Eivissa per part d'IB3.
Doncs passam a la pregunta número 8, i és la formulada per
la Sra. Catalina Palau. Sra. Palau, té la paraula.

orgullós, ja que, d’aquesta manera, fan un servei públic bastant
pèssim i una televisió pública molt pèssima.
I a més, com ell també ens va dir, cosa que ens va
sorprendre una mica, que no era capaç de saber tot allò que es
donava per la televisió pública que sortia, doncs, de qualque
manera nosaltres li hem volgut fer saber a vostè perquè, com a
conseller responsable del tema, n’estigui al corrent del que
passa amb aquestes incidències i miri de posar-hi solució.
Jo crec que aquí tots els diputats, tants els diputats com els
membres del Govern, tenim responsabilitat en aquesta televisió
pública i de qualque manera també volem contribuir que no hi
hagi aquests talls, aquestes interrupcions, aquestes errades, les
quals no són pròpies d’una televisió que té el pressupost i els
mitjans que té IB3.
Gràcies.

LA SRA. PALAU I COSTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Presidència, voldríem saber si està vostè satisfet
de les retransmissions que IB3 ve realitzant últimament de les
competicions esportives de l’illa d’Eivissa i, bé, li feim aquesta
pregunta perquè darrerament algunes d’aquestes
retransmissions de partits amb participació d’equips eivissencs
han patit talls, no han estat exemplars precisament i, bé, o
resulta que començava la retransmissió quan el partit ja duia
uns minuts iniciats, o bé es tallava una estona abans que acabàs
la competició i, clar, és fàcil imaginar la frustració dels
espectadors, que es quedaven penjats sense poder veure com
acabava aquell partit.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Per contestar té la paraula el conseller de
Presidència.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, aquest conseller, i
vist el nivell de retransmissions fetes fins ara, està
raonablement satisfet i amb tendència a millorar.

Gràcies. Té la paraula per part del Govern.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies, Sra. Diputada,
perquè estic segur que amb la seva preocupació farà que aquest
conseller tengui major coneixement del que fem en matèria de
retransmissions esportives i entre tots podrem millorar, com he
dit al principi, podrem millorar el seu nivell.
Vostè fa referència a un fet concret que va motivat per una
qüestió tècnica la qual va impedir fer la transmissió esportiva
corresponent amb les millors condicions tècniques possibles. Li
vull dir que, efectivament, la societat, l’empresa, Moldesat, la
qual fa les transmissions a través de l’estació terrestre
transportable, són infraestructures tècniques que no
corresponen, que no pertanyen a IB3; aquest és un contracte
que va fer l’anterior direcció de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, que nosaltres mantenim, però que, evidentment, quan
hi ha qualque errada tècnica doncs es produeixen aquestes
deficiències a un servei públic, com vostè diu molt bé, però que
nosaltres intentam millorar dia a dia i que estic segur que
millorarem, com he dit abans també, per la seva preocupació,
la qual serà constant al llarg de la legislatura.

Gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Diputada.

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

LA SRA. PALAU I COSTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, em sorprèn
realment que aconsegueixin millorar perquè el director general,
en compareixença, ens deia que estava ell molt satisfet del
nombre de retransmissions esportives que feia últimament IB3;
però clar, si les han de fer amb tants talls, interrupcions, com
aquestes, doncs crec que no és per estar-ne precisament
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I.9) Pregunta RGE núm. 2966/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a Observatori de la Joventut.
I.10) Pregunta RGE núm. 3042/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a Observatori de la Joventut.
Les següents preguntes, la 9 i la 10, estan acumulades, ja
que el tema és exactament el mateix: l’Observatori de la
Joventut. Per defensar-les, tenen la paraula el dos diputats, i es
dobla el temps, a no ser que qualcú d’aquests renunciï.
EL SR. VICENS I MIR:
Presidenta, per una qüestió d’ordre. Renunciam a la
pregunta 10 perquè evidentment està repetida amb la 9 i per
tant quan es contesti la donam per contestada.
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observatori estadístic, un observatori que faci enquestes i
d’altres, sinó que també el que volen fer és un observatori que
promogui la investigació i sobretot els investigadors joves en
matèria de joventut, perquè no només sigui una informació de
dades estadístiques, sinó que a més sigui una política que
promogui la investigació i les investigacions dins del camp dels
joves a les Illes Balears.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Marí? No.
I.11) Pregunta RGE núm. 3034/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei d'autonomia personal i atenció a la
dependència.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens. Doncs, té la paraula la Sra.
Esperança Marí, per formular-la.

Passarem, doncs, a la següent pregunta: és la formula pel Sr.
Miquel Coll i Canyelles. Té la paraula.
EL SR. COLL I CANYELLES:

LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Esports i Joventut,
el quadrienni del 2003 al 2007 pensam que fou de sequera en
planificació i en política juvenil, així mateix tampoc no es feren
plans que afectassin aquesta àrea de la mateixa manera tampoc
no es creà l’Observatori de la Joventut. Pensam que ara la
conselleria que vostè presideix té una bona oportunitat, més val
allò que se sol dir: més val tard que no mai.
Pensam que és important saber què pensen els nostres joves,
quines són les seves necessitats, quins aspectes i quins
problemes tenen per tal d’aplicar-hi unes polítiques adequades?
Per tant, la nostra pregunta és: pensa crear la seva conselleria
durant aquesta legislatura, o com més aviat millor,
l’Observatori que marca la Llei integral de la joventut?

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els assistents. La
Llei d’autonomia personal i d’atenció a la dependència
reconeix allò que els professionals dels serveis socials
demandaven des de feia molts anys, el reconeixement a
l’atenció de les necessitat de persones dependents i
conseqüentment la possibilitat que tothom pugui exercir els
seus drets com a ciutadà. Aquest és, com anuncia la pròpia llei,
un dels principals reptes de la política social dels països
desenvolupats.
Com sabran, aquesta és una llei estatal i el finançament del
nivell de protecció mínim de cada beneficiari l’aporta
l’administració central. La llei deixa ben clar que és fonamental
la coordinació amb les comunitats autònomes, per tant, només
necessitam voluntat, voluntat d’aplicar correctament la llei a
favor dels ciutadans, i sabem que vostè, Sra. Consellera d’Afers
Socials, sí que la té.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Marí. Per contestar té la paraula el Sr.
Cañellas.

Voldria saber quina ha estat la progressió de la justificació
del pagament per servei d’aquesta llei en el Ministeri de Treball
i Afers Socials per part de la comunitat autònoma?
Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats,
òbviament, tal com marca la llei, pensam crear l’Observatori de
la Joventut; però no només perquè ho marqui la llei, nosaltres
creiem que és molt necessari observar i tenir molt present la
realitat que tenen els joves de les nostres illes i l’Observatori és
un mitjà bastant adequat per comprendre aquesta realitat.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Hem estat, tant el director general com els tècnics de
joventut han estat mirant la resta d’observatoris que hi ha a
altres comunitat, i m’han dit que l’orientació que hauríem de fer
és fins i tot una mica distinta; no només ha de ser un

Sra. Presidenta. Bé, Sr. Diputat, gràcies per reconèixer la
voluntat i jo diria que l’esforç que s’ha fet des de la conselleria
per posar en funcionament aquesta llei de dependència. La Llei
de promoció de l’autonomia i tal, més coneguda com a llei de

Moltes gràcies. Sra. Santiago, té la paraula.
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dependència, és vigent des del gener d’aquest any; el juliol del
2007, quan hi va haver el canvi del Govern hi havia 4.000
solAlicituds. Li he de dir que hi ha quatre punts crítics en
aquesta llei de dependència: en el moment de la solAlicitud, que
és quan el ciutadà vol ser reconegut com a depenent; el moment
de la valoració, quan els tècnics fan la valoració; el moment
que un equip tècnic unifica totes les valoracions realitzades i un
quart moment, que es el PIA, que es diu el programa individual,
que és quan assignes si té dret a una residència, a un centre de
dia, a una ajuda econòmica, unes hores d’ajuda a domicili.
El juliol del 2007 hi havia 4.000 solAlicituds; s’havia
constituït un petit equip de psicòlegs per a la valoració, però no
hi havia cap valoració de PIA ni hi havia l’equip tècnic de
valoració al qual obliga la pròpia llei de dependència. Aquest
equip es crea l’agost del 2007 i es publica en el BOIB. I el que
li puc dir és que en aquest moment hi ha 8.500 solAlicituds,
2.504 valoracions realitzades i 1.443 PIA realitzats, la qual
cosa vol dir que ja hi ha 1.443 persones que tenen reconegut el
dret a la dependència.
ParalAlelament a això hi ha tota una feina feta a les
residències, de persones que ja són residents a residències
perquè també se’ls reconegui aquest dret a la dependència.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula el
conseller, el diputat, perdó? No.
I.12) Pregunta RGE núm. 3050/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a requalificació de nous sòls a les Illes Balears.
Passam, doncs, a la següent pregunta, que és la que formula
el Sr. Joan Flaquer, sobre la requalificació de nous sòls a les
Illes Balears.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Flaquer, nosaltres pensam crear reserves per a patrimonis
públics de sòl destinats a habitatges protegits, sòls urbans, sòls
urbanitzables i àrees de transició de creixement i
d’harmonització dels plans territorials.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Carbonero. Sr. Flaquer, té la paraula.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Crec que responent el conseller d’Obres Públiques i Habitatge
també queda un poquet en evidència que qui realment marca la
política d’ordenació del territori en aquest Govern és el Partit
Socialista i no el BLOC, absent avui en aquest debat, que és el
conseller d’Ordenació del Territori.
En qualsevol cas, mentre tot el que vostès han anunciat se
centri en aquestes àrees de transició nosaltres no hi tendrem res
a dir, no és més que anticipar el creixement que els plans
territorials i que les Directrius d’Ordenació del Territori havien
fixat. Li he de dir, en qualsevol cas, que crec que si l’objectiu
del seu president era aconseguir sòl més barat a disposició de
promotors i constructors per fer una política d’habitatge
efectiva i real, crec, sincerament i honestament, que dins
aquestes àrees de transició el preu del sòl no serà
excessivament barat, crec, i és la meva opinió. Per tant, ens
temem que almenys a qualque municipi hi hagi no només
actuacions dins àrees de transició sinó actuacions pures i dures
dins el que és avui sòl rústic. I en aquest cas, trobarà la nostra
oposició més frontal i més rotunda, perquè estaríem parlant de
sòls, en aquests moments ja amb noms i llinatges, que ens
farien dubtar i preocupar moltíssim.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En el debat de política general celebrat la setmana passada un
dels punts que va mencionar el president del Govern va ser la
política d’habitatge i concretament la necessitat de posar sòl
més barat a disposició dels promotors i constructors per a la
construcció d’habitatges socials. Davant aquesta proposta, la
inquietud i la preocupació del nostre grup és evident i se centra
a conèixer, per part del president o del membre del Govern que
respongui, si està prevista la requalificació de nou sòl a les Illes
Balears per donar resposta a aquesta inquietud. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Flaquer. Per contestar té la paraula el Sr.
Carbonero.

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Carbonero, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):
Sr. Flaquer, anem a veure, l’oposició rotunda que vostè
anuncia li puc assegurar que anirà de la mà de la meva i del
meu grup parlamentari, és a dir que nosaltres també estam en
contra de la reclassificació de sòl rústic pur i dur, del sòl rústic
comú, del sòl rústic protegit per a qualsevol tipus d’actuació
que no sigui la pròpia del sòl rústic. Estam en contra de la
reclassificació que vostès varen fer del Parc Bit per a 893
habitatges.
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(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Estam en contra de la Llei de camps de golf que va
permetre reclassificar sòl rústic en hotels de 450 habitacions.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Estam en contra de la reclassificació que vostès varen fer a
Palma d’1.778.905 metres quadrats per a ús residencial. I estam
en contra del creuer de Marratxí amb 1.200 habitatges de
reclassificació de sòl rústic. I molts més exemples que li podria
donar.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament,
com vostè ha dit, en els projectes inicials que hem conegut
nosaltres de l’hospital Mateu Orfila de Menorca, existia una
zona propera a urgències per habilitar una cambra hiperbàrica.
Hi ha unes declaracions de l’anterior gerent, el Sr. Triay, el
gener del 2006, qui es reafirma que hi haurà una cambra
hiperbàrica; però, revisant els papers durant el 2006, desapareix
aquesta cambra hiperbàrica i no hem pogut destriar el motiu pel
qual desapareix.

Per tant, estam d’acord, estam en contra.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Carbonero.
I.13) Pregunta RGE núm. 3033/07, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cambra hiperbàrica a Menorca.
La següent pregunta és la formulada pel Sr. Miquel Gascón,
sobre el tema del nou Hospital de Menorca. Té la paraula.
EL SR. GASCÓN I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la cambra
hiperbàrica que hi havia a Menorca o que hi ha a Menorca i la
cambra hiperbàrica, en general, hem de dir que no serveix
únicament per a problemes amb malalts que han sofert qualque
problema al mar, sinó més aviat per a moltes més altres coses
que aquesta; la cambra hiperbàrica, dic, en el pla funcional del
nou hospital de Menorca, a la pàgina 96, surt que hi haurà una
cambra hiperbàrica a l’hospital.
De fet, en els plànols primers el lloc de la cambra era, a
l’edifici hi ha un lloc on hi ha una sala la qual se suposava que
era per a la cambra i que va ser emprada durant un temps pel
servei d’informàtica, el servei d’urgències. Però el fet és que la
cambra a un moment donat va desaparèixer i ningú no sap què
ha passat ni per què; ni hem sentit mai perquè no hi ha la
cambra hiperbàrica. Nosaltres podem pensar que és per motius
que el Consell en tenia una i no en posaren una altra, però no
és el cas, la cambra del Consell no és funcional en aquests
moments i a més a més no és el Consell qui ho ha de fer.
Per això volem saber a veure si vostè sap què ha passat amb
aquesta cambra, malgrat nosaltres ja li dic ara que hem entrat
avui una proposició no de llei sobre aquest assumpte, però
volem saber per la seva boca a veure què ens diu sobre aquesta
fuga d’una cambra hiperbàrica. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sr. Thomàs, té la paraula.

En aquests moments, l’illa de Menorca compta amb aquesta
prestació només gràcies a la bona voluntat i a la responsabilitat
del Consell de Menorca, el qual s’està fent càrrec d’una manera
excepcional d’aquest servei. Com vostè molt bé ha dit, aquesta
prestació antigament només es feia per a accidents relacionats
amb el busseig, però avui en dia la prestació d’aquest servei
s’ha ampliat a moltes altres situacions clíniques en relació amb
intoxicació per monòxid de carbó, processos postquirúrgics,
cicatrius, etcètera.
Nosaltres sabem que és un problema no resolt, entenem que
s’ha perdut una oportunitat durant quatre anys de donar-hi una
solució i no trobam una resposta adient al per què no s’ha
trobat, a no ser la manca d’interès de colAlaboració institucional
amb el Consell Insular de Menorca durant la passada
legislatura. El que sí li puc anunciar, com a conseller, és que a
través del Servei de Salut i del Consell Insular de Menorca ja
s’està fent feina a fi que l’any que ve aquest problema estigui
resolt; estam avaluant costos, possibles ubicacions i models de
gestió.
El que sí li puc assegurar, Sr. Diputat, és que l’enteniment
amb les dues institucions hi serà de ben segur i que donarem
aquesta prestació a les persones que ho necessiten a l’illa de
Menorca.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs.
I.14) Pregunta RGE núm. 3051/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves figures impositives.
I passam a la següent pregunta, és la número 14 i la formula
la Sra. Rosa Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és molt senzilla: pensa
el Molt Honorable Senyor President del Govern que l’agència
tributària que vostès varen anunciar i que, per cert, és una
obligació estatutària, l’Estatut d’Autonomia que vostè i jo
vàrem negociar contempla, en el seu article 133 i a la
disposició transitòria onzena, que abans d’un any, abans de dia
1 de març ha d’estar creada l’agència tributària; pensa vostè,
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Sr. President, que aquesta agència tributària hauria de tenir,
com a una de les seves primeres tasques, la feina de crear un
impost que pagaran tots els ciutadans, com és l’impost del
cèntim sanitari?

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Estaràs.

Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Estaràs. Per contestar té la paraula el Sr.
Antich.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs,
efectivament, es tracta d’una obligació d’aquest govern el qual
fa comptes acomplir i per tant amb això estam i ja ho vaig
anunciar l’altre dia.
Dir-li, Sra. Estaràs, que nosaltres de moment no
contemplam crear cap nova figura impositiva.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sra. Estaràs té la paraula.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies. És aquesta una bona notícia, que el president ens
digui que no hi haurà cap figura impositiva; el conseller
d’Economia d’aquest govern, el Sr. Manera, no ho va descartar
i va dir, fins i tot apelAlant a distintes comunitats autònomes,
que era una cosa possible.
És un bon anunci que vostè avui ho negui taxativament,
perquè en aquest tema necessitam un lideratge econòmic clar
en el conjunt del país. Li prec, Sr. President, perquè no hi hagi
cap por entorn d’aquest tema, reivindiquem junts a la fase
d’esmenes al pressupost general de l’Estat els 600 milions
d’euros que ens corresponen, d’acord amb la disposició
transitòria novena de l’Estatut; que reclamem al Govern amic,
del Sr. Zapatero, que ens ingressi els doblers per al Conveni de
Carreteres; 600 més 400 són 1.000 milions d’euros. I que a
més, si en el seu govern es recomanàs que el creixement no fos
d’un 15% en aquests pressuposts generals que han presentat,
sinó d’un 12%; és a dir que hi hagués un estalvi en despesa,
això suposaria un superàvit important i per tant ja no hi hauria
deute i a més ja no hauríem de recórrer, ni tan sols imaginar el
cèntim sanitari.
Els 300 milions que ens falten, més els 400 que ens han
d’ingressar de carreteres, més els 100 que estalviaríem si
abaixassin d’un 15 a un 12%, ens donaria un superàvit de 300
milions d’euros.
Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, veig que
vostè fa molts números, és una llàstima que no els hagués fet
quan governava el Partit Popular aquí i el Partit Popular a
nivell d’Espanya, perquè en aquells moments els números no
ens sortien tan clars com vostè els explica ara.
Jo li he de dir que en relació amb els imposts, l’únic que li
he de recordar és que dins el Pla de sanejament que en aquests
moments hi ha vigent hi figura el cèntim sanitari que vostès hi
posaren, i per tant així està. I a més, li he de recordar que
vostès intentaren posar un impost nou, com era l’autotaxa, que
bé, va acabar així com va acabar.
Quant als doblers, des del Govern li puc assegurar que feim
tots els possibles perquè arribin els màxims doblers possibles
des de l’Estat aquí; jo crec que ja ho hem aconseguit en algunes
qüestions, un gran pacte que fa que els pròxims set anys arribin
2.800 milions d’euros, els darrers set anys només en varen
arribar 1.700. I a la vegada ja s’han resolt temes tan importants
com eren els convenis de carreteres amb els consells insulars,
que són prop de 600 milions d’euros.
Per altra banda, treballam en un conveni per a transport
públic, el qual esperam que es pugui firmar a principis del 2008
i a la vegada preparam la llei per modificar la Llei de règim
especial de les Illes Balears i ja treballam també en una
proposta per millorar el sistema de finançament. Per tant,
aquest govern no està aturat, aquest govern fa feina perquè les
illes tenguin allò que els correspon i si vostès realment volen
ajudar en aquest tema li puc assegurar que nosaltres estarem
ben satisfets i ben contents.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Antich.
II. InterpelAlació RGE núm. 2113/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'infraestructures i subministrament d'aigua a les Illes
Balears.
I a continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm. 2113,
presentada pel Grup Popular. Per defensar-la té la paraula.
LA SRA. SOLER I TORRES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
En primer lloc, m’agradaria haver pogut debatre aquesta
interpelAlació amb el conseller corresponent de l’àrea. No dubt
que en aquest govern tots fan feina mancomunats, es va
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demostrar divendres en el Consell de Govern, que tot ho
dugueu acordat i tots responeu per tots, no ho dubt en cap
moment; supòs que el conseller entén que el Parlament és poca
cosa per respondre davant els ciutadans de les Illes Balears, és
més important fer conferències a la fira de Londres, m’imagín
que en català, perquè després critiqui que la cap de premsa del
seu municipi parli el castellà, per tant m’imagín que a Londres
parlarà en català; i m’imagín que fa cua per escoltar en primer
terme ...
(Alguns aplaudiments)
... i m’imagín que fa cua per escoltar en el primer seient de
tots a Paco de Lucía, el qual, com que toca la guitarra, és el
llenguatge universal de tots la música. Per tant, m’imagín que
tot això és molt més important que una interpelAlació per parlar
de l’aigua de les Illes Balears, a ell, que avui és aquí que
s’havia d’estrenar amb mi, ...
(Alguns aplaudiments)
Però bé, a nosaltres sí que ens importa, com a Grup
Popular, el tema de l’aigua. Mirin, a nosaltres ens podran
acusar de moltíssimes coses fetes durant el mandat passat, però
si d’una mai no ens podran acusar i anam amb la cara ben alta
és que vàrem fer feina pel tema de l’aigua; no oblidarem mai,
perquè així està en el Diari de Sessions, les paraules que va
manifestar l’anterior conseller el dia 8 de novembre del 2006,
quasi quasi ara fa un any, quan va manifestar que un dels
objectius prioritaris de la conselleria i del govern Matas era
continuar invertint en una millorar substancial de proveïment
d’aigua potable dels diferents municipis de les Illes Balears;
una millora que s’ha de fer amb colAlaboració dels ajuntaments,
mitjançant convenis i consorcis d’aigües i l’empresa pública
l’Agència Balear de l’Aigua de Qualitat Ambiental.
Ens podran acusar d’haver deixat un gran deute, però més
de 55 milions d’euros estan pressupostats per dur a terme
diferents projectes, projectes que estan redactats, i no ens
agradaria gens saber que obres que estan aprovades, en què sols
falta la licitació o acord de consorci, es tornin endarrera per
destinar aquests doblers a altres menesters. Durant aquests
quatre, i gràcies a la dedicació i l’esforç del conseller Font, el
qual, com a batle que va ser de sa Pobla, sap de les dificultats
dels municipis i sap de la greu finançació que patim, més que
ningú creim com a Populars, que el preu de l’aigua en alta ha
de ser unitari.
S’han fet les obres de sa Costera, de les quals el Sr.
Conseller absent, que és a Londres, a la pregunta que va
contestar el passat dia 9 d’octubre al seu diputat Sr. Vicens, va
passar per alt si Deià serà un municipi beneficiat, sols va
manifestar els pobles de Sóller, Fornalutx, Bunyola i Palma, i
no va dir tan sols si els 4 milions d’euros pressupostats per dur
l’aigua a Deià i que el seu batle ja havia fet les gestions per a
l’expropiació hi serien. Per tant, ens agradaria saber-ho en ferm
si Deia també serà beneficiat d’aquestes obres.
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Durant quatre anys s’han realitzat nou pous d’abastament i
dipòsits de conducció a Pina i a Algaida; la millora de la
conducció a Esporles, la conducció al dipòsit de Muro, la
conducció dels nous pous al dipòsit regulador de Pollença, la
millora de conducció fins al dipòsit general de Valldemossa,
nou pou de ses Arenetes, conducció fins al dipòsit general de
Ciutadella, interconnexió d’es Mercadal. Per tant, convendria
entre tots els diputats no fessin bona aquella dita de Mel
Grinfield que diu que el 90% de la política consisteix a qui
culpar. No ens culpin més de l’endeutament i es posin a
treballar. El conseller absent i els membres del seu equip que
es posin a fer feina, amb un únic objectiu: assegurar el
subministrament d’aigua potable a tota la població de la
comunitat autònoma; aconseguir els estàndards de qualitat de
l’aigua que estableixen les normatives europees, les estatals i
les autonòmiques. I per damunt de tot, potenciar la producció
d’aigua dessalada i recursos naturals fins ara no aprofitats,
enfront de l’explotació dels aqüífers.
Jo els parlaré de dades, no sé si ell, que no hi és, m’hauran
de respondre els altres mancomunadament, a veure si me poden
respondre les dades; a l’any 2002 es treia, es produïa d’aigua
dessalada 17.935 hectòmetres; l’any 2005, govern del Partit
Popular, 28.096. Però això es contraposa amb les dades dels
aqüífers, aqüífer de sa Marineta, tan important, l’any 2002,
govern pacte d’esquerres, 7,2 hectòmetres; l’any 2005,
s’extreia de sa Marineta, govern Popular, Medi Ambient fa mal
als ulls, 2,2. Això són dades i la resta són comptes per a no
dormir.
(Alguns aplaudiments)
Per seguir treballant, com bé diem en Mallorquí, i no dubt
que els menorquins, eivissencs i formenterencs m’entenen, ho
hem deixat tot ben embastat, sols faltava acabar de cosir i
posar-hi el floc perquè se’n poguessin endur una bona feina feta
durant aquests quatre anys, aquests quatre que queden
endavant. Deman al conseller absent, que qualcú me contestarà
per ell: que pensen fer amb les obres de conducció i dipòsit de
Maria de la Salut? Com estan els informes de la Comissió
Balear de Medi Ambient per poder licitar els nous pous
d’abastament i conducció fins al dipòsit general a Portocolom?
Com estan les conduccions de l’obra general del dipòsit
d’Artà? Com està l’adequació i conducció fins a sa Pobla? Com
està fins a Fornells? O la millora i conducció general fins a es
Castell de Menorca? O la conducció i dipòsit a l’oest de Sant
Josep? O a Porreres o a Manacor?
O el que és més greu: com està la conducció fins a la Mola
de Formentera? Estam parlam en el segle XXI d’una illa que la
meitat de l’illa no tenia aigua potable, que l’havien de
transportar amb camions i que el govern de Jaume Matas, amb
el conseller al front, va fer possible que això fos així. Però com
està fins avui, com estan aquestes obres? És cert el que hem
sentit dir que pel que sembla ser el carril bici que ha d’anar la
conducció de l’aigua cap a la Mola, al conseller de Formentera,
o al Consell de Formentera, no li agrada el seu traçat? Suposarà
això un retard en la conducció d’aigua potable fins a la Mola,
quan en el segle XXI parlam d’altres coses molt més importants
i aigua potable en aquesta illa no n’hi ha?
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I parlem de les quatre dessaladores, com estan, és cert que
les executa, el cent per cent les paga Madrid? Les havia
d’observar el Govern de les Illes Balears. És cert que el PSOE,
quan governava, quan no governava trobava que no hi havia
d’haver dessaladores, les seves incongruències, i ara quan
governa troba que són necessàries; benvinguts al raonament de
pensar que l’aigua potable és necessària. I jo deman: com està
la situació actual de les quatre depuradores? Hi ha cap
modificat a qualcuna d’aquestes? Hi ha cap complementària
aprovada fins al dia d’avui? S’acompleixen els terminis
d’execució d’aquestes quatre dessaladores? Quin tant per cent
està executat fins al dia d’avui? Quina previsió tendrem? Com
podrem respondre als ciutadans de les illes a veure si aquest
estiu que ve tendran aigua així com cal? Què pensen fer de la
dessaladora de Ciutadella?
A l’estiu donaran abastament a tots els ciutadans de l’illa de
Mallorca, però a l’hivern pensen que aquesta dessaladora
servirà per poder refer els aqüífers de Menorca? Què pensen
fer, ens pensen contestar?
Mirin, senyores i senyors diputats, una política responsable
necessita de respostes i decisions responsables, i no serien
aquelles que posarien en evidència l’actual govern, intentant
tornar enrera projectes pressupostats. Per tant, és necessari que
l’actual conselleria i el seu equip directiu es posin a treballar de
cara al futur, acceptant que han de fer passes tangibles per
solucionar els problemes de proveïment de l’aigua, de forma
que aquesta sigui suficient i de qualitat a les nostres illes. No
falta aigua, però sí falta qualitat, i en això esperam que no ens
defraudin ni a nosaltres ni als ciutadans de les Illes Balears, així
ho esperam.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

El Govern de les Illes Balears, per suposat, té una previsió
en matèria d’infraestructures hidrològiques per garantir el
subministrament en condicions a cada una de les illes i per açò
tenim la intenció de fer tota una sèrie d’inversions. És de ver
que d’aquestes obres n’hi ha algunes que ja estan començades,
faltaria més que durant els anys anteriors no s’hagués fet res,
mai no hem tingut aquestes fantasies, a més crec que és un
símptoma de maduresa democràtica seguir amb uns projectes
que són bons per als ciutadans i demostren una continuïtat de
govern en temes en què estem bàsicament d’acord.
Durant el segon trimestre de l’any que ve, les obres de les
dessaladores d’Andratx, Santa Eulàlia del Riu, Alcúdia i
Ciutadella estaran acabades, aquest és un dels emplaçaments
que m’acaba de fer la portaveu del Grup Popular. Parlam, com
tots sabem, de zones turístiques que en els darrers anys han
experimentat un important creixement, també són zones que
compten amb pocs recursos hídrics i els pocs que tenen
provenen d’aigües subterrànies; amb la posada en funcionament
de les dessaladores garantirem una millora en la qualitat de
l’aigua i del subministrament i també es preservaran els
aqüífers davant fenòmens de sobreexplotació.
La dessaladora de Ciutadella funcionarà per un procés
d’osmosi inversa i la seva producció serà de 10.000 m3 diaris
i es farà en dues línies de 5.000 m3 cadascuna. També ja s’ha
previst una possible ampliació, 15.000 m3 diaris segons com
evolucioni la demanda en aquesta zona. S’acabarà el mes de
març de l’any vinent i, per tant, dins el segon trimestre es podrà
posar ja en funcionament.
La dessaladora d’Alcúdia té una capacitat de producció de
14.000 m3 cada dia, és a dir, devers 6 Hm3 per any, ja s’ha fet
en previsió d’un possible augment de fins a 21.000 m3 perquè
en un futur si es produeix un creixement no s’hagi de tornar a
fer una inversió tan espectacular. Les obres també estaran
llestes a finals del primer trimestre de l’any 2008.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Soler. Té la paraula el Sr. Moragues.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada. És cert que el conseller és absent, però el Govern és
aquí, la interpelAlació és al Govern, el Govern, com vostè ha
recordat molt bé, actua mancomunadament i, per tant, tindrà
resposta a la seva interpelAlació.
Jo vull dir que el Govern va comunicar a aquesta cambra
l’absència del conseller de Medi Ambient, però, a pesar d’açò,
vostès han mantingut la interpelAlació, per tant, amb motiu de
la seva absència, si vostè realment hagués volgut debatre amb
el conseller de Medi Ambient, ho haguéssim pogut ajornar per
a una altra setmana i el debat s’hagués fet amb les condicions
que vostè li hagués semblat bé, però, com dic, l’actuació del
Govern és mancomunada i, per tant, la resposta també serà
mancomunada.

Finalment, he de dir que les previsions de producció de la
dessaladora d’Andratx seran de 14.000 m3, i les de la de Santa
Eulàlia del Riu, de 10.000 m3 dia, amb la possibilitat que es
pugui augmentar fins a 15.000 m3 per dia.
Les obres de conducció des de Manacor i Porreres a zones
costaneres de Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Felanitx,
Santanyí, Ses Salines, Campos i Llucmajor, consisteixen en una
sèrie de conduccions, aproximadament 60 km, aquest és un
projecte que ja fa anys que es tramita, amb dipòsits reguladors
i estacions de bombeig per millorar la qualitat i la quantitat
d’aigua potable que se subministra als nuclis urbans,
bàsicament els costaners abans esmentats. Les conduccions
s’inicien a Manacor i a Porreres com a continuació de dues
artèries previstes que arriben a aquests municipis, aquestes dues
artèries formen part de la infraestructura en alta del Govern de
les Illes Balears. El pressupost d’aquestes obres puja a devers
36 milions d’euros i el termini per executar-les és de 36 mesos,
i la data d’inici serà el mes de juny de l’any que ve.
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El projecte d’acabament i posada en servei de l’obra
aprofitament de recursos hídrics a la Serra de Tramuntana és un
projecte que també és antic, està iniciat el febrer del 2003, i té
previst ser finalitzat a finals del mes de desembre, a finals de
l’any 2007, i esperam poder-lo posar en funcionament el maigjuny de l’any venidor.

primera instància, i després també a Es Castell, ambdues
indispensables per donar un subministrament de qualitat a
aquestes dues zones. Com tots vostès saben, en aquests
moments, l’aigua a Menorca, a algunes zones, conté elevades
concentracions de nitrats, i aquestes obres permetran facilitar
aigua amb millors condicions de qualitat.

L’execució i posada en funcionament, en servei de les
artèries generals de la dessaladora de les xarxes de distribució
d’Eivissa són obres que inclouen una sèrie d’artèries als
municipis de Sant Joan i Sant Josep, dues estacions de bombeig
i dipòsits de 2.000 m3 de capacitat i dos dipòsits de 6.000 m3
també de capacitat. El pressupost és de 13.508.000 euros, i el
termini d’execució és a 18 mesos, i la data d’inici serà el mes
de juny del 2008.

I, finalment, en qüestió de torrents, els vull comentar que és
un tema de molta actualitat, les actuacions a Esporles i
Puigpunyent, derivada aquesta actualitat malauradament de la
tempesta de dia 11 d’octubre; la conselleria ha fet, fa inversions
immediates al torrents de Sant Pere del terme municipal
d’Esporles, i al de Sa Riera, al terme de Puigpunyent que
consisteixen en la neteja de restes i la posada en condició del
seu recorregut.

Quant al projecte d’adequació de les sèquies reials de
S’Albufera de Mallorca és previst fer la neteja i l’adequació de
les principals sèquies mestres, anomenades, com tots vostès
saben, sèquies reials, per poder captar les aportacions de les
zones baixes de les conques naturals d’aigua dels torrents de
Muro i de Sant Miquel. També s’adequaran algunes sèquies
divisòries i alguns trams de la xarxa de les sèquies secundàries
per poder així aprofitar tot el cabal d’aigua possible. El
pressupost és de 3,8 milions d’euros, el termini d’execució serà
de 18 mesos, i la data d’inici de les obres serà el mes de juny
del 2008.

En relació amb aquest mateix tema tenim tota una sèrie
d’inversions previstes per a la millora, adequació, recuperació
de marges i reconstrucció de llits de torrents. Aquestes
intervencions seran pagades algunes per part dels pressuposts
generals de l’Estat i d’altres amb els mateixos pressuposts de la
comunitat autònoma. En resum es tracta d’una actuació a
Menorca, concretament al terme d’Alaior, per valor de 5
milions d’euros; cinc projectes a Eivissa que inclouen una
xarxa, un pla de millora general de (...) En la xarxa hidrològica
eivissenca, en concret una actuació a Sa Llavanera, dues a Sant
Josep i una a Santa Eulàlia del Riu, per un valor aproximat de
26 milions d’euros. Deu actuacions a Palma, per a la millora
dels diferents torrents que afecten aquest municipi per un
import aproximat de 60 milions d’euros. I set actuacions més
a la resta de l’illa de Mallorca, dues a Calvià, tres a Inca, una
a Manacor i una a Sóller-Fornalutx per un import de 32 milions
d’euros.

En relació amb les obres complementàries per proveir la
zona de Palma, la conducció coneguda com Consell-Estremera,
es tracta de fer una derivació de la conducció ConsellS’Estremera per incorporar el municipi de Santa Maria a la
xarxa de subministrament d’aigua en alta. Aquest municipi ha
registrat un creixement urbanístic molt important en els darrers
anys i per açò necessita un subministrament d’aigua en
condicions. Hem de garantir la qualitat i la quantitat d’aigua als
municipis de les Illes i volem donar aigua i aigua que sigui
bona. Les obres inclouen la derivació, el dipòsit regulador de
2.000 m3 de capacitat, la connexió a la xarxa municipal,
l’escomesa elèctrica, l’equip de bombeig i el sistema de
cloració. El pressupost és de 995.000 euros i el termini
d’execució és de 12 mesos.
La conducció Palmanyola-Valldemossa és una conducció
des de la canonada de Sa Costera, al pas per Palmanyola, fins
a Valldemossa, i es farà amb una canonada dúctil de 350 ml de
diàmetre i tindrà una longitud de 14 km. El pressupost puja a
4.250.000 euros i el termini d’execució serà de 12 mesos.
A més, tenim previst tota una sèrie de propostes per fer
actuacions que tenim en distints graus de preparació, com ara
la conducció per a nous recursos per proveir Portocolom; la
conducció de Sóller-Deià, conducció de Consell-BinissalemLloseta-Mancor de la Vall-Selva; ramals i dipòsits d’aigua
potable per a la millora de l’abastiment d’aigua a Marratxí;
conducció des de l’artèria principal a Can Picafort; i la
conducció de Santa Maria de la Salut a Sineu.
Plantes potabilitzadores a Menorca, també seguim amb la
idea de donar aigua de més qualitat i estan previstes, com
recordava la portaveu del Grup Popular, dues plantes
potabilitzadores a Menorca, concretament a Sant Climent en

En definitiva, Sra. Diputada, senyores i senyors diputats,
com veuran tenim un pla ambició, aquest govern té un pla
ambiciós, i una bona part, com no pot ser d’altra manera, és
continuació de la tasca de l’anterior govern i de l’interès
personal que el Sr. Font va posar per impulsar aquesta qüestió.
Nosaltres ho reconeixem i continuam aquest impuls que ja hem
trobar començat. Òbviament en una sola legislatura no es poden
resoldre les necessitats d’aigua ni es pot comptar amb les
millors infraestructures hidrològiques, és cert que alguna
d’aquestes infraestructures es poden i s’han de prioritzar com
ara és el cas dels darrers fenòmens, Esporles i Puigpunyent, que
ens ha obligat a dur-les a terme amb caràcter d’urgència.
Compartim, per tant, amb el grup interpelAlant, l’interès i la
preocupació pel tema, els projectes i plans que els he explicat
són una demostració d’aquest interès que compartim i de
l’excelAlent tasca que es du a terme des de la Conselleria de
Medi Ambient. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Moragues. Per fixar posicions i per un
temps de cinc minuts, té la paraula la Sra. Suárez del Grup
Mixt.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors diputats. Sr.
Conseller, tot i el to encès i monopolitzador de la representant
del Partit Popular, nosaltres des d’Eivissa pel Canvi també
defensam la necessitat d’una bona gestió dels recursos hídrics,
no només per raons de tipus estrictament mediambientals, sinó
també per l’exigència de tot govern d’haver de donar un bon
servei a la ciutadania en matèria de recursos hídrics. Tenim una
coincidència bàsica en les línies d’actuació que van ser
exposades pel conseller de Medi Ambient a la seva
compareixença, el 20 d’octubre, en el sentit que la gestió dels
recursos hídrics té dues potes fonamentals, d’una banda el
proveïment d’aigües de qualitat a la població, i d’una altra, el
tractament d’aigües residuals, a les quals es podrien afegir
altres actuacions, com el tema de torrents, que vostè ha
esmentat avui, o com va assenyalar el Sr. Llauger, a
l’esmentada comissió, sobre la política de gestió de la demanda
de l’aigua. Aquest tipus de gestió que sovint passa o està molt
oblidada i que té a veure sobretot amb la conscienciació dels
ciutadans i l’administració pel que fa a treballar sobre
l’eficiència del consum de l’aigua i la seva reducció.

En segon lloc, és un assumpte que també s’arrossega des de
fa temps i vostè hi ha donat resposta positiva, i té a veure amb
la construcció justament de les artèries de la dessaladora
d’Eivissa que havia de donar servei als municipis de Sant Joan
i de Sant Josep. També li volíem demanar pressupost, dates
d’inici i terminis d’execució, i vostè també ens ho ha aclarit.
Les nostres preguntes anaven en relació amb aquests dos
projectes, i vostè ha fet referència, a més, a informació sobre
altres projectes que també valoram positivament.
Simplement esperam, Sr. Conseller, que aquests projectes
es desenvolupin en els terminis prevists, està bé fer anuncis,
però també està bé que es duguin a terme, i que d’aquesta
manera es pugui haver donar una passa important pel que fa a
la gestió eficient dels recursos hídrics per part d’aquest govern.
Volem concloure, tancam com havíem iniciat la intervenció,
recordant que tan bones i necessàries són les polítiques de
gestió de l’oferta dels recursos hídrics, com les de la gestió de
la demanda.
Moltes gràcies.

L’altre dia vam parlar, i ho tornarem a fer avui de les
polítiques d’aigües residuals, i ara ens fixarem en la política
d’infraestructures i subministrament d’aigua, la primera posta
de les esmentades. Dins aquest apartat i de forma general,
entenem que les prioritats d’aquest govern haurien d’assegurar
el proveïment d’aigua de qualitat a la població, la qual cosa
passa per disposar de dessaladores d’acord amb les necessitats
de població, resident i flotant, completar la xarxa de distribució
d’aigua potable i fer front als problemes de nitrats a les aigües
de consum.
Les diferents illes tenen deficiències en tots o en algun
d’aquestes aspectes i amb la intervenció del Sr. Conseller hem
pogut conèixer que les seves actuacions van en les línies
esmentades.
Nosaltres ens centrarem a Eivissa i li han demanat per la
situació de dos projectes, i vostè ha contestat, però sí que
voldríem fer-li una reflexió. El primer projecte és la
dessaladora de Santa Eulàlia, i volem fer una qüestió sobre
aquesta dessaladora perquè resulta que, com és habitual, el
Partit Popular tracta de crear confusió i malestar -i ara ho
explicaré- denunciant pèrdues de subvencions o paralitzacions
de projectes. Dic això perquè el passat 30 d’octubre el Sr.
Cardona, que no hi és, i el Sr. Fajarnés van fer una roda de
premsa dient que sospitaven, cosa que solen fer sovint,
sospitaven que s’havia perdut a subvenció de 37 milions
d’euros prevista als fons de cohesió europeus per a aquest
projecte, la dessaladora de Santa Eulàlia. És cert que dos dies
després, la Conselleria de Medi Ambient va anunciar que ja
s’havia rebut una part d’aquestes subvencions i desmentia els
representants de l’oposició. Avui, amb la seva intervenció,
nosaltres li volíem demanar per la capacitat d’aquesta
dessaladora, per les dates previstes per a la posada en
funcionament, i ara, amb la seva resposta, ens donam per
satisfets, i seria important que això també es traslladàs a
l’opinió pública.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Vicens.
EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Soler, respecte de l’absència del conseller, jo li agrairia que si
no creu vostè que es defensen els interessos d’aquesta terra, del
Govern, de la promoció turística, no es pot fer fora d’aquí, i
més a una fira turística coneguda a tot el món, més quan el
conseller no hi va de copes, sinó que hi va a fer una conferència
per donar a conèixer precisament la labor d’aquesta terra i la
labor que fa el Govern, no creu vostè que es defensen els
interessos d’aquesta terra també a Europa? No creu vostè que
explicar a Europa la labor que es fa en medi ambient, en
territori, en les nostres platges, en l’aigua, no és també una
labor d’aquest govern?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Vicens, vagi fixant posició.
EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, presidenta. Per fixar la posició d’aquest grup, vull
dir que el subministrament d’aigua és també una prioritat del
Grup Unió Mallorquina que compartim amb el Govern.
El nostre grup creu i és conscient de la necessitat de millora
en qualitat i garantia del subministrament d’aigua, això forma
part important d’una de les tasques del Govern. Se li ha dit, i no
ho repetiré, cada una de les previsions que té el Govern,
compartides i estalonades per Unió Mallorquina, de les
nombroses actuacions. Vostè n’ha enumerades, a la seva
intervenció, del govern anterior, i vostè també sap, com sap el
conseller de Medi Ambient anterior, que precisament una de les
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intervencions que va tenir el conseller de Medi Ambient actual,
una de les primeres, va ser reconèixer la labor que s’havia fet
quant a actuacions de medi ambient.
Tenim proves recents que sense una bona planificació hi ha
problemes, defectes d’obra, problemes estructurals, etc., s’han
dit en nombroses compareixences del conseller de Medi
Ambient les previsions, noves dessaladores a tot Mallorca,
s’han donat terminis, en segons trimestre, creim que són bones
notícies de qualitat d’aigua, de garantia, de subministrament, de
preservar aqüífers naturals; altres previsions de conducció, que
se li ha dit, d’aigua de Manacor i Porreres a zones costaneres,
no oblidem que les zones costaneres precisament coincideixen
amb zones turístiques, i solen tenir una necessitat urgent de
millora de qualitat i de quantitat d’aigua potable, i aquesta
aigua, la seva qualitat, avui per avui, minva considerablement.
Per tant, si volem qualitat a les zones costaneres hem
d’augmentar i implementar totes aquestes qüestions d’aigua.
També, en tercer lloc, creim que és bàsic finalitzar unes
obres que es començaren la legislatura passada, les de Sa
Costera, que han duit molt d’esforç'i on s’ha de fer un
aprofitament d’aigua que fins a la data anava a la mar. Però és
que també se li ha comentat i no importa repetir-ho, les obres
que es fan en la conducció per proveir la zona de Palma,
Consell i S’Estremera, la conducció de Palmanyola a
Valldemossa. A les illes d’Eivissa també se li han comentat les
artèries generals de Sant Joan i Sant Josep, dues estacions de
bombeig, dos dipòsits, etc. De l’illa de Menorca, igualment,
vostè sap com sabem nosaltres el problema de nitrats que té i
per tant les previsions de dues plantes potabilitzadores. La
recent neteja de torrents, en especial d’Esporles i Puigpunyent,
crec que també és una cosa sobradament coneguda de els
necessitats que tenim, per tant, les inversions que pretén la
Conselleria de Medi Ambient i concretament el Govern és una
prioritat que compartim amb Unió Mallorquina, i creim també,
i aquí ens agradaria posar especial accent, que hauria de ser
compartida, i creim que ho és, amb el Govern de l’Estat, perquè
creim que s’hauria d’implicar a l’hora de pagar o ajudar a
solucionar aquestes inversions.
Per tant, Unió Mallorquina dóna suport al Govern, se’ns
han donat dades, xifres, terminis concrets, programació, per
tant compromisos concrets i encoratjam que es puguin dur
aquestes obres i inversions com més aviat millor perquè siguin
una realitat.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sobre la primera qüestió, que és
l’absència del conseller competent en la matèria, jo no sé si el
que tocaria és que el conseller hagués estat aquí en lloc de ser
a Londres, o si el que tocaria és que el grup interpelAlant hagués
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ajornat aquesta interpelAlació, el que és evident és que és una
mica estrany que nosaltres fixem posició sense poder-la
comunicar al conseller competent en la matèria. En qualsevol
cas, Sr. Conseller, tenim el Govern davant.
Nosaltres compartim els dos principis que esmenta la
interpelAlació a l’exposició de motius: la importància de
garantir el subministrament d’aigua a tots els municipis, i la
importància d’una bona gestió, atès que aquest és un recurs
escàs. Val a dir, de passada, que aquest recurs escàs cada
vegada ho serà més, perquè els informes dels organismes
consultius de Nacions Unides sobre canvi climàtic diuen que un
dels efectes d’aquest escalfament global del planeta a l’àrea
mediterrània serà que els nostres estius seran més llarg i que en
general el nostre clima serà més àrid, per tant tenim un recurs
escàs que cada vegada ho serà més, i aquesta consciència de
l’escassesa del recurs cada vegada haurà de ser més per guiar
la política sobre aigua.
Estic d’acord amb la interpelAlant del Partit Popular que la
política no ha de ser una pura qüestió de repartiment de culpes,
però de vegades sembla que la convertim en una qüestió de
repartiment de mèrits, en lloc de fer una batalla de repartiment
de culpes, la feim de repartiment de mèrits. Ho venc a dir
perquè aquí s’ha fet una exposició que ha consistir en les
lloances continuades de la política de l’equip anterior, com si
prèviament al conseller anterior no s’hagués fet política
hidràulica i com si a partir d’ara no hi hagués una altra política
d’aigua possible que la continuació exacta i minuciosa amb
cada detall de la política que s’ha fet fins ara.
Bona part de la gestió de l’aigua té a veure amb coses que
aquí s’han esmentat, com interconnexions, dipòsits, sèquies,
artèries, conduccions, tot això és necessari, però aquesta tasca
de racionalització de les infraestructures d’aigua també va rebre
un impuls molt important de la conselleria anterior a la darrera,
de la conselleria de l’etapa del 99-2003, i ja que convertim els
avals polítics en un concurs de mèrits, també val la pena
reivindicar des d’aquesta tribuna la tasca que es ca fer durant
aquella etapa, on ja es feren moltes actuacions en aquesta
racionalització del mapa de conducció d’artèries que fa
possible que l’equip del conseller Font hagi continuat per
aquesta via.
Una paraula sobre les dessaladores. Jo crec que el Partit
Popular posa de manifest que continua utilitzant les
dessaladores com una arma política i no sé si té intenció de
continuar-ho fent. Jo record el temps de Jaume Matas com a
ministre de Medi Ambient, ell lloava les meravelles de les
dessaladores quan les oferia al govern del pacte de progrés,
amb l’esperança de crear algun conflicte entre els membres
d’aquell pacte de progrés de l’etapa 99-2003, i després, quan li
deien que les dessaladores podien ser l’alternativa al
transvasament de l’Ebre cap al Llevant peninsular, deia que
contribuïen a l’efecte hivernacle; crec que tots ho recordam. Jo
crec que les dessaladores, deixant de banda les polèmiques
concretes i els consensos a què s’hagin pogut arribar sobre la
necessitat de fer-ne una aquí o una allà, jo crec que la
multiplicació de les dessaladores no és la solució, perquè el que
fan és intentar solucionar un problema de subministrament
d’aigua creant un problema energètic, i el que no podem fer és
continuar per aquesta via, d’aprovar declaracions institucionals
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contra el canvi climàtic, però sense assumir que qualsevol
política que té implicacions energètiques, i fer dessaladores és
una cosa que en té, té una incidència sobre l’intent de lluita
contra el canvi climàtic.
I una darrera nota que la portaveu d’Eivissa pel Canvi ja ha
fet, la necessitat d’incorporar la perspectiva de la nova política
de l’aigua a la gestió de la demanda, crec que és preocupant
que es faci una interpelAlació sobre política d’aigües i no es faci
ni un esment a aquesta nova perspectiva que tengui en compte
que l’aigua és un bé econòmic, és un bé social, però també és
un bé ecològic. La qüestió de la nova política de l’aigua a la
qüestió de la gestió de la demanda no són pures etiquetes, no
són pures consignes, no és pura retòrica, sinó que es tracta de
polítiques concretes que es poden implementar i que són
necessàries, són necessàries perquè el consum augmenta, el
darrer informe del Centre de recerca econòmica parla d’un
consum de 142 litres per habitant, que suposa un augment del
9% respecte de l’any anterior i, per tant, és necessari fer
aquelles polítiques que no només vagin a proveir cada vegada
més aigua, que només vagin a satisfer les necessitats de
proveïment, sinó que vagin també a reduir les necessitats, a
reduir el consum. Polítiques com la de reparació de pèrdues, i
estam contents de notar que el conseller a la seva
compareixença en comissió va parlar de la reparació de
pèrdues, 79 litres diaris per càpita en pèrdues de xarxa, segons
el Centre de recerca econòmica; polítiques de preus d’aigua
que tendeixin a la recuperació dels costos i a penalitzar els
consums sumptuaris, dos principis que eren establerts per la
directiva Marc de l’aigua, que parla dels principis de
recuperació dels costos i d’una política de preus que garanteixi
la utilització eficient dels recursos hídrics; una política de
potenciar l’eficiència, l’estalvi, tant a l’àmbit domèstic, a
l’agrícola com a l’industrial; generalització de comptadors
individuals; impuls a la depuració terciària, la reutilització
d’aigües depurades, una qüestió a la qual també va fer
referència el conseller a la seva compareixença en comissió.

avançar per a aquesta legislatura l’elaboració i aprovació d’un
nou pla per adaptar-lo a la directiva marc de l’aigua.
Però són coincidents tant l’actual conseller com l’anterior,
perquè no podem oblidar que la gestió pública és contínua,
cada quatre anys hi ha eleccions però la gestió dels recursos i
dels projectes públics és continua, coincideixen tant l’anterior
conseller com l’actual en el fet que assegurar un proveïment
d’aigua de qualitat als ciutadans ha estat, és i ha de ser la
prioritat, i per això el conseller, avui, de Presidència, ja que
com s’ha exposat el de Medi Ambient no és present aquí per la
fira de Londres, el pla d’actuacions s’està duent a terme. S’han
anunciat amb claredat totes les previsions tant pressupostàries
com de terminis, i totes aquelles qüestions a les quals vostè ha
fet referència queden plenament contestades.
Simplement li faig una petita reflexió sobre dades,
concretament de Sa Marineta, quant a majors extraccions l’any
2002 que a l’actualitat, etc., etc. Moltes d’aquestes qüestions
tenen a veure amb el règim de pluges. Les aportacions d’aigua
als aqüífers de Balears i les conseqüents majors o menors
extraccions tenen molt a veure amb el règim de pluges. Jo la
pregunta que em deman és si és que quan governen vostès plou
més, perquè una altra qüestió no es dóna.
I per altra part..., ja s’ha exposat per part del Govern el
detall de totes les infraestructures que s’estan duent a terme i
que s’estan realitzant, continuant, això sí, i ho remarc, amb el
que és totes les definicions d’infraestructures i plans
contemplats en el Pla hidrològic.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Vol el grup autor de la interpelAlació
intervenir? Sra. Soler, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

Moltes gràcies.
LA SRA. SOLER I TORRES:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Seguidament té la paraula el
representant del Grup Socialista.
EL SR. GARCIAS I SIMÓN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Que l’aigua és un bé escàs és una
cosa en què estam tots els grups d’acord; això, Sra. Soler, no fa
falta reiterar-ho, com tampoc no fa falta lloar amb excés el
conseller per la labor que ha desenvolupat. Si ens hem
d’apuntar a l’honestedat radical que un mitjà aquest cap de
setmana destacava, ens podem posar a lloar amb flors i violes
tots els anteriors governants i també els futurs i els present.
A la seva interpelAlació sobre la importància de garantir el
subministrament d’aigua amb bones condicions, bàsicament
amb qualitat, el Pla d’infraestructures en vigor i la necessitat de
planificar amb més eficàcia, en això també és una cosa que tots
els grups, com hem reiterat, estam tots d’acord. Però vull
recordar que hi ha en vigor un pla hidrològic des de l’any 99,
i que el conseller a la seva compareixença en comissió ja va

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
estic completament segura que si els portaveus del Partit
Popular que es reuneixen a la Junta de Portaveus haguessin
sabut que el conseller interpelAlat no havia de ser aquí
haguessin retirat la interpelAlació, però en cap cas no se’ls va
notificar, i qui va haver de notificar...
(Alguns aplaudiments)
...qui va haver de notificar a la portaveu del Partit Popular
que aquest conseller no hi seria vaig ser jo mateixa després de
parlar amb ell quan ja estava tancat l’ordre del dia d’avui. Per
tant no ens acusin del que no hem volgut.
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Ara bé, entenc que tots responen per la tasca de tots, fan
feina mancomunada. Un govern que fa aigua pels quatre costats
és igual que respongui qui respongui.
(Remor de veus i petit aldarull)
Sr. Moragues, bienvenido al club. Estan agafant i plasmant
el que vàrem deixar fet, el que estava previst, i dur-ho a terme
per endavant. Perfectament. No feim un concurs de mèrits en
cap cas, feim un concurs de bona gestió. Si tan bé ho vàrem fer,
vostès ho agafen, ho plasmen i ho continuïn endavant.
Compliran al peu de la lletra el Pla de recursos hídrics que hi
havia previst, i a més és lògic i fàcil que ho puguin fer. Pensin
que els vàrem deixar adjudicats 67.000, 950.000 euros, és a dir,
l’obra de Sa Costera, la interconnexió de S’Extrema a Consell,
la connexió de Marratxí, la connexió de Pina, Algaida,
Montuïri i Porreres, la connexió Llubí-Maria; la dessaladora
d’Andratx, la d’Alcúdia, la d’Algaida, la dessaladora de
Ciutadella, la dessaladora d’Eivissa-Santa Eulària; la connexió
de La Mola, les noves inversions (...) de les dessaladores
actuals.
Tot això va ser adjudicat. Molt bé. Només els demanava
que em diguin com estan en aquest moment les obres. Hi ha
hagut molts de modificats? Compliran els terminis establerts?
Es retardarà més? L’estiu que ve els ciutadans de les Illes
Balears tendran aigua de qualitat? Això és la meva gran
pregunta. Hi haurà temps si no se’m pot respondre avui.
Ara bé, vàrem deixar adjudicats 67.000 euros d’un total de
258.000; n’hi ha 44.000 que no va ser adjudicats. La nostra
gran pregunta és: la connexió Maria-Manacor s’adjudicarà
talment estava a punt?; la Valldemossa-S’Estremera,
s’adjudicarà talment estava a punt del projecte?; la de Deià-Sa
Costera, s’adjudicarà tal com estava previst el projecte?;
Felanitx-Portocolom, s’adjudicarà talment estava previst el
projecte?; la d’Eivissa interconnexió nord-sud, s’adjudicarà
talment estava previst el projecte? O hi haurà modificacions?,
o part d’aquests doblers, perquè encara falta la seva
adjudicació, es reinvertiran en altres quefers? A mi i a nosaltres
ens continua planejant aquest dubte. Ens agradaria saber-ho.
Els fons de cohesió, Sr. Moragues -ho podrà explicar a qui
pertoqui, ja que jo no m’hi puc dirigir-, són 37 milions d’euros.
Eren 74 milions d’euros, però hi va haver un retard en el
govern d’en Zapatero a poder presentar aquests projectes; per
tant s’ha rebaixat la inversió d’aquest fons de cooperació, de
cohesió, de 74 milions d’euros prevists en el govern d’Aznar a
37 prevists en el govern de Zapatero perquè no va fer les feines
així com tocava. Com s’ha de pagar aquesta diferència sobre la
tarifa? És lògic que el Sr. Cardona i el Sr. Fajarnés, com han
manifestat per aquí, diguin que hi va haver aquest retard i que
es varen perdre aquests doblers; per tant és lògic i ho
continuam mantenint.
Nosaltres, Sr. Moragues, li dic que podem ser molt dolents
companys de viatge, però nosaltres defensàvem les
dessaladores i les continuam defensant. Segons m’ha paregut
sentir vostè fa feina amb companys de viatge actuals als qual no
agradaven les dessaladores però que ara les defensen.
Benvingut al club. A nosaltres ens ha tengut sempre, i els dic
sincerament que continuarem fent feina i ens trobaran per
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defensar tres objectius. Primer, aigua de qualitat per a tots els
ciutadans de les Illes Balears; segon, complir els paràmetres
establerts a nivell europeu, a nivell autonòmic i a nivell estatal;
i tercer i fonamental, continuar invertint perquè els aqüífers es
puguin anar regenerant i hi pugui haver aigua dessalada. Per
tant a nosaltres sí que ens trobarà com a companys de viatge,
Sr. Moragues, i no dubti que si ha plasmat l’anterior projecte de
pla de recursos hídrics, de nosaltres sols tendrà les enhorabones
perquè els mèrits puguin ser de tots, únicament i exclusivament
d’un nom: ciutadans de les Illes Balears.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Soler. Per contrarèplica té la paraula el Sr.
Moragues.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no he vengut aquí a debatre
l’organització del debat; açò és una competència que no
correspon al Govern. Jo sí que vull dir a tots els membres de la
Cambra que el Govern va comunicar a la Mesa del Parlament
l’absència del conseller de Medi Ambient per raons que són de
coneixement públic. Si el grup interpelAlant hagués volgut
retirar aquesta interpelAlació o l’hagués volguda posposar, ho
hagués pogut fer, a la Mesa o ara, abans de començar, està
entre les seves competències. Per tant vostès saben que la
interpelAlació és al Govern, vostès saben que la interpelAlació és
al Govern i que respon el Govern, i el Govern és aquí i està
responent. Sigui el Sr. Grimalt o sigui un altre conseller és una
cosa que òbviament és, en aquest cas, intranscendent. Jo no he
vingut, com dic i ho repetesc, a debatre sobre l’organització del
debat, sinó a respondre la interpelAlació.
He de dir molt breument que he pres nota d’algunes de les
qüestions que la portaveu del Grup Popular ha exposat, que
òbviament jo ara no tenc temps per donar-li contestació, però
sí que vull fer constar, constatar, que tenim un grau de
coincidència substancial. No pot ser d’una altra manera, perquè
l’objectiu que persegueix, que perseguim tots els grups
parlamentaris i el Govern en el seu davant en aquest cas és
poder donar aigua a tota la comunitat, aigua a bastament i aigua
de qualitat.
Nosaltres introduïm una petita qüestió que la portaveu del
grup interpelAlant crec que no ha tingut en compte, que és que
hem de tenir en compte que aquest és un recurs molt escàs i
molt valuós a la nostra comunitat. Per tant el concepte de
sostenibilitat també és un concepte que s’ha de tenir en compte
quan es fan aquestes programacions generals d’obres
d’infraestructures i d’obres de captació d’aigua.
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I per sort per a tota la comunitat, com molt bé deia també la
portaveu del Grup Popular, aquest és un govern que fa aigua
per tots costats, i per tant resoldrem molt més fàcilment aquest
problema, fonamentalment, a més, amb l’ajuda inestimable
d’alguns nous pous de captació d’aigua que s’han trobat en el
recorregut del metro, de les noves instalAlacions del metro a la
comunitat.

d’aigües de clavegueram, d’aigües brutes que es troben com és
a Vila, on hi ha moltes fosses sèptiques que dificulten i
condicionen sobretot la depuració. El creixement de població
en aquests darrers anys; Eivissa ha sofert..., possiblement sigui
l’illa on més hi ha hagut un creixement de població i això ha fet
necessari que s’hagin de redimensionar les depuradores o se
n’hagin de crear de noves, com a Portinatx o com a Cala Tarida
o altres indrets.

(Aldarull a la sala)
Permetin-me aquesta facècia, ja sé que he fet una facècia,
però per acabar aquesta interpelAlació de la millora manera
possible.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
III.1) Moció RGE núm. 2824/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a aigües residuals a l'illa
d'Eivissa, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
2112/07.
Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de les mocions i, en primer
lloc, debatrem la moció 2824/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a aigües residuals a l’illa
d’Eivissa, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
2112/07.
Per defensar la moció té la paraula el Sr. Cardona.
EL SR. JUAN I CARDONA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats,
presentam avui una moció que consta d’una sèrie de punts que
possiblement, com que va ser presentada per raó de termini
amb anterioritat als debats de l’estat de l’autonomia,
possiblement no diria exactament el mateix avui, ja que allí
també hem vist que les propostes que s’han fet
d’infraestructures de depuració d’aigües a Eivissa han estat no
només rebutjades les noves, sinó ja el que ve a dir aquesta
moció. Així que començam potser amb uns antecedents no
massa bons.
Sí que és ver que del debat d’aquesta interpelAlació podem
dir que hi ha certa coincidència, que és la necessitat de
continuar invertint en sanejament i en depuració a l’illa
d’Eivissa, i una necessitat important, a pesar del que s’ha fet,
a pesar de les quantitats importantíssimes que en aquests
darrers anys s’han invertit en aquestes illes, o en aquesta illa
d’Eivissa, no?
Jo crec que la causa d’aquestes necessitats ve de diversos
costats. Per una banda, depuradores velles, fa molts d’anys que
hi ha a alguns pobles aquestes depuradores. InstalAlacions
inadequades, per exemple hi ha algun tipus de recollida

Però, en definitiva, d’aquest debat presentàvem, o
presentam amb aquesta moció quatre punts que fan referència
a la depuradora de Vila, en primer lloc, o a la dotació
pressupostària als pressupostos generals, a la revisió de les
prioritats d’inversions a Santa Eulària i sobretot a un acord
també que va demanar l’Ajuntament de Santa Eulària.
La depuradora de Vila supòs que coincidim tots ja que
presenta greus problemes d’olors i de corrosió, i a causa
precisament a allò que deia fa un minut: a la mala qualitat de
l’aigua residual que arriba a la planta, i això mateix també ho
va dir el conseller de Medi Ambient. Resulta impossible
reparar-la i se n’ha de fer una nova, i aquí és on ens trobam,
desgraciadament, perquè possiblement ja hauria d’estar feta. El
Govern central, en el seu temps, essent ministre de Medi
Ambient el Sr. Matas, va declarar l’interès general de la
construcció de la depuradora, i per tant corre a càrrec del
Govern de l’Estat la construcció de la depuradora de Vila.
L’ajuntament havia d’aportar els terrenys; no ho va fer perquè
no en va trobar. El Govern i el Consell d’Eivissa, el Govern
balear i el Consell d’Eivissa es varen oferir per colAlaborar, i
primer i sobretot el Govern va assumir el compromís de pagar
el solar que es decidís triar per a l’emplaçament de la
depuradora. Per tant aquesta inversió absolutament necessària
sortia completament gratis a l’Ajuntament de Vila, és a dir,
tenia el cent per cent de la inversió, terrenys i construcció
gratuïtament perquè ho feien altres administracions. Arriba a
consensuar un terreny al municipi de Sant Antoni, a la Serra
des Collet; allí tant el Ministeri de Medi Ambient, que ho
accepta, com el Govern, com el consell i l’Ajuntament de Vila,
especialment aquestes tres darreres institucions, firmen un
acord, i com que tothom, tots estaven d’acord, el Govern de les
Illes Balears compra el terreny.
I ara el terreny no va bé. Fa uns mesos tothom hi estava
d’acord i ara el terreny no va bé. S’han dat moltes excuses,
però jo crec que qui ha estat més sincer, qui ha dit la veritat
l’altre dia va ser el Sr. Llauger, quan va dir: “Jo crec que en
política s’ha de poder rectificar; hi ha coses anteriors, però s’ha
de poder rectificar”. Això està en el butlletí, publicat en el
butlletí, vull dir que no crec que em desmenteixi. És a dir,
parlant clar, parlant clar, per raons polítiques. Bé, però almanco
aquest senyor ha dit la veritat i jo crec que això se li ha de saber
reconèixer. I és ver que..., em permetran que digui que des que
en política s’ha descobert una nova fórmula matemàtica allí on
es veu ja que 30 són més que 29 el tema està clar. Vull dir que
s’ha de canviar l’emplaçament; s’imposen els nombres a la
raó?, sí, però és així.
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De tota manera hi ha una qüestió que... Sí, Sra. Consellera,
he dit que 30 són més que 29; és una fórmula matemàtica nova
però..., funciona, sí. De tota manera sobre aquest canvi
d’ubicació hi ha una qüestió que a mi em pareix important, i és
que el Sr. Director general, Sr. Cañellas, el director general de
Recursos Hídrics, va dir: “Bé, si no hi ha més remei potser ens
quedam a la Serra des Collet. Aquest és el tema que a mi em
preocupa, saben?, perquè m’estic veient, jo, un Son Espases
dos. Primer no pot ser i llavors al final no hi ha més remei, i
tendrem la depurada allà dalt.
Nosaltres amb aquest acord o amb aquesta proposta d’acord
l’únic que els demanam és una cosa molt senzilla: que ho facin,
decideixin..., i com que el conseller va dir que era imminent i
s’ha dit pertot que ja hi ha el terreny previst i que està..., quasi
imminent, idò decideixin això ràpid. Triïn l’emplaçament,
vostès tenen la majoria, vostès governen a totes les institucions
i per tant és la seva responsabilitat; triïn l’emplaçament d’una
vegada i facin la depuradora. I res més. Triïn ja, i per això deim
sis mesos; si és imminent amb sis mesos els ha de sobrar temps.
Triïn ja l’emplaçament de la depuradora de Vila, facin la
depuradora de Vila.
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saber canviar de lloc l’emplaçament dels problemes. És a dir,
qüestió distinta, que és allò que se’ls proposa és que, si sorgeix
al seu criteri un altre compromís polític o sorgeix al seu criteri
una altra necessitat tècnica, es mantenguin les prioritats, i
s’inverteixi i s’aportin més sous perquè, clar, a mi em sona una
miqueta a cínic dir que a Eivissa i Formentera fan falta moltes
inversions, fa falta fer moltes obres i resulta que no hi ha un
increment d’inversió, sinó simplement i senzillament es passen
els sous d’un cap a l’altre i, com dic, canviam els problemes de
lloc i així ja ho tenim tot arreglat. Jo crec que Santa Eulària ni
els ciutadans de Santa Eulària no es mereixen aquest tipus de
tractament. Mirin, el sectarisme no és la solució als problemes
que tenen els ciutadans, i aquí s’estan aplicant unes dosis
importants de sectarisme.
Finalment el punt quart pretén que el Govern de les Illes
Balears es dirigeixi al Govern perquè l’estació depuradora de
Santa Gertrudis, en el terme municipal de Santa Eulària,
s’elimini i remeti el tractament de cabal al colAlector més
pròxim, que està a Ca na (...). Això està pres per unanimitat, és
un acord que es va prendre per unanimitat...
LA SRA. PRESIDENTA:

I aquí ve la segona part, la segona proposta. Clar, resulta
que el Govern central, que havia d’assumir la responsabilitat de
pagar la depuradora i per tant dur endavant els projectes, fer els
projectes, encara no ha fet res, i per això demanam que s’aprovi
dirigir-nos al consell, perdó, al Govern de l’Estat perquè en els
pressupostos de l’any 2008 aporti o consigni una partida
pressupostària per a la construcció de la depuradora de Vila.
De fet ja els dic que el Grup Parlamentari Popular en el
Congrés dels Diputats presentarà una esmena que supòs que,
com que això és necessari, tothom hi està d’acord i el
compromís és patent i tothom el té anunciat, idò serà aprovada
per unanimitat i per tant tendrem partida pressupostària, i esper
que aquí també tendrem partida pressupostària per poder afegir
aquesta..., poder començar a construir la depuradora de Vila.
El punt tercer fa referència, i el quart..., perdó, sí, el punt
tercer i el quart fan referència a Santa Eulària. Mirin, l’altre dia
ens deia el Sr. Conseller que era que el Govern havia canviat el
criteri de prioritat sobre la construcció de depuradores a Eivissa
en base a criteris tècnics. Els tècnics són els mateixos que hi
havia abans, els que hi ha ara; canviar no ha canviat res, només
han canviats els polítics, i pels mateixos criteris tècnics ara
resulta que Santa Eulària no és urgent i sí ho és una altra
depuradora que, per cert, em sona que havia estat bastant
injuriada pels grups que llavors estaven a l’oposició. Santa
Eulària, el projecte de Santa Eulària, tenia aprovat no només el
projecte de remodelació per import de 7.600.000 euros, sinó
que, a més, tenia un projecte de remodelació d’estacions de
bombeig per import d’1,5 milions d’euros, tot amb la despesa
autoritzada, només feia falta treure-ho a concurs per adjudicar
l’obra, no feia falta res més. I ara resulta que els criteris tècnics
d’aquesta fórmula matemàtica fan que la prioritat sigui una
altra.
Jo voldria saber qui explicarà als ciutadans de Santa Eulària
per què per motius purament polítics s’ha retirat la inversió de
la depuradora de Santa Eulària; per què es persegueix
políticament Santa Eulària? Expliquin vostès als ciutadans de
Santa Eulària per què amb aquesta decisió l’únic que fan és

Vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. JUAN I CARDONA:
Acab de seguida, Sra. Vicepresidenta. Això és un acord o
aquest és un acord pres per unanimitat a l’Ajuntament de Santa
Eulària. Va entrar o es va prendre amb bastant anterioritat al
dia que aquí es va discutir o es va presentar la interpelAlació
sobre les aigües depurades de l’illa d’Eivissa, i el cas que s’hi
ha fet des del Govern i des de la majoria actual de govern ha
estat exactament cap. Jo crec que quan hi ha propostes preses
per unanimitat per un ajuntament, que són raonables i que són
normals, es poden acceptar.
En fi, acab com començava, senyors i senyores diputats:
crec que val la pena que revisin aquesta política d’inversions
perquè a Eivissa és cert que fa falta invertir molt, encara, en
depuradores; és cert que fa falta millorar les infraestructures
que necessitam, i fent actuacions sectàries o simplement i
senzillament aplicant criteris polítics no arribarem enlloc.
Moltes gràcies, senyors diputats.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Per a fixació de posicions i per un
temps de deu minuts té la paraula el Grup Parlamentari Mixt,
Sr. Mayans.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Sí, anuncii a la vicepresidenta que ens dividirem el temps en
dues intervencions.

502

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 13 / 13 de novembre del 2007

Bé, jo crec que per començar s’ha de ser congruent, s’ha de
ser conseqüent i s’han d’assumir les decisions, s’estigui on
s’estigui. Jo intentaré donar una opinió el més objectiva
possible del que ha passat amb aquest tema. Vaig participar a
moltes reunions com a membre de l’equip del Consell d’Eivissa
i Formentera, i tenc certa visió, certa perspectiva de conjunt del
que va poder passar sobretot en el tema de la depuradora de
Vila. Altres temes que posa la moció, evidentment entenc que
no s’ha de prioritzar, ni eliminar, ni posposar cap inversió en
aigües residuals perquè totes, absolutament totes, són molt,
molt necessàries.
Entrant ja dins la depuradora de Vila es va parlar l’altre dia
a la interpelAlació del tema del manteniment; jo aquí tenc xifres
de l’any 2006, d’agost, on per exemple el 99-2003 en
inversions i manteniment rondaven els 8,5 milions d’euros, i el
2003-2006 ronden els 38. Però bé, jo per contradiccions o per
altres versions, em remet a les dades que pot tenir avui en dia
el Govern balear o la intervenció de l’exconseller de Medi
Ambient per contraposar-les. El que està clar és una cosa: està
clar que no funciona, està clar que es pot millorar moltíssim i
en això estam. Qui m’ha precedit ha dit que es va declarar
interès general, ho paga el ministeri, el Govern balear -l’únic
cas que passa a Balears- paga el terreny, els altres ajuntaments
l’han de pagar ells mateixos, i es varen començar a postular
molts de llocs on poder ubicar la depuradora: devora l’actual es
va descartar; darrere l’hospital, atenent un informe tècnic dels
tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa que l’havien proposta allí, es
va descartar, no se sabia molt bé per què; a Sant Josep també
es va descartar; a Santa Eulària també, i a Sa Coma, que era
una situació, entenc jo, ideal, al recinte militar, és una opinió,
n’hi pot haver d’altres i puc estar equivocat, però crec que
s’haguera pogut fer més perquè el ministeri desafectàs els
metres que fessin falta, perquè Sa Coma és molt grossa, per
ubicar-hi la depuradora; Sant Antoni hi estava complement
d’acord.
Per tant, després de tot això, el resum quin és? El resum va
ser que no es va oferir formalment, i no ho dic jo, ho va dir el
ministeri, no es va oferir formalment cap terreny al ministeri.
Hi va haver set reunions de la comissió de seguiment, va
començar l’octubre del 2003 i la darrera va ser el maig del
2005, quan l’anterior conseller va dir que ho continuava pagant
però que se cercàs, es buscàs el terreny perquè ja no podia
donar-hi més voltes. També s’ha de dir un detall: dins el Pla
general de Vila no hi havia cap solar per a la depuradora; no sé
si avui en dia n’hi ha cap d’assignat.
A tot això, i anant ràpidament, arribam al setembre del
2006. El setembre del 2006 hi ha una reunió on es treu un solar,
que ja s’ha comentat abans, a la Serra des Collet, una cota 150,
però avui en dia tècnicament és possible, i jo crec
objectivament i honestament que s’ha demostrat aquí qui volia
fer feina, qui volia aportar solars i qui donava opcions, almenys
opcions. Aquest solar es va acordar unànimement el 8 de
novembre del 2006, i tenc el retall de diari on per exemple
deia: “El ministerio se compromete a agilizar la depuradora de
Vila y acepta ubicarla en el área protegida de Sa Coma”, el
ministeri ho acceptava; i llavors un titular, un subtitular diu:
“Todas las instituciones implicadas, incluído el ayuntamiento,
apoyan este emplazamiento. El Gobierno quiere sacar a
concurso, conjuntamente a la redacción del proyecto, la

ejecución de las obras cuanto antes”. Això és el 9 de novembre
del 2006.
Curiosament, la cota, deia el director general de Recursos
Hídrics, era salvable, a Canàries hi ha deu depuradores a més
de 200 metres de cota, i dins els informes de l’ANEI del
Govern eren positius i el ministeri no hi posava cap problema;
per tant, curiosament, deia abans, el 15 de novembre es
presenta una proposició no de llei en aquest Parlament, es debat
una proposició no de llei presentada pel representant
d’Esquerra Unida, Miquel Ramon, i el diari d’aquell dia deia,
de l’endemà deia: “PP y PSOE rechazan sacar de zona
protegida la nueva depuradora de Vila”, aquella proposició no
de llei deia que es tragués la depuradora de l’ANEI; “Los dos
partidos mayoritarios en el Parlament balear rechazan la
propuesta de Izquierda Unida para que la futura planta se
sitúe en el suelo rústico. Los socialistas dicen que no hay sitio
mejor”, això és 15 de novembre.
Jo crec que, ara què passa? Ara passa el paràgraf avant
penúltim de la pàgina 4 de l’acord del govern, el que jo deia
l’altre dia com a cost assumit del pacte -no sé què va costar ara
mateix, no me’n record-, però aquell paràgraf costa 700.000 o
800.000 euros, és el cost assumit del pacte de govern. Això,
sincerament, i sent objectius, no deixa molt bé, no ens deixa
molt bé, perquè tot va i ve, al final els ciutadans no tenen cap
solució concreta.
Jo repeteix, demanaria seny, demanaria congruència,
demanaria ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Acab ja. ... demanaria assumir decisions i demanaria
aprofitar la feina feta; se’n va fer moltíssima i que es doni una
solució ràpida al problema de la depuradora. Crec que si era tan
bo el 15 de novembre del 2006 ho pot ser avui, que som a 13
de no sé què del 2007.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Per fer ús de la paraula, per la resta
dels cinc minuts té la paraula la Sra. Suárez.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyors i senyors diputats i
diputades. Sr. Cardona, Sr. Mayans, 13 de novembre.
Bé, toca ara parlar d’aquella segona pota a la qual em
referia abans, a la interpelAlació, que és la del tractament de les
aigües residuals i esper que avui pugui fer la meva intervenció
sense interrupcions derivades de comportaments que tenen poc
a veure, no ja amb la cortesia parlamentària, sinó amb les
mínimes normes d’educació.
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Bé, passam a fixar al posició d’Eivissa pel Canvi respecte
dels quatre punts de la seva moció, Sr. Cardona. En relació amb
el primer punt, pensam que en aquesta petició es produeix una
confusió de tipus competencial que vostè mateix ha reconegut
durant la seva exposició, vostè sap perfectament que, tot i les
accions que va dur a terme la Conselleria de Medi Ambient la
passada legislatura, qui té la responsabilitat d’aportar els
terrenys per a la construcció de la nova depuradora no és el
Govern, i per tant pensam que no cal fer-li aquesta demanda.
Ara bé, nosaltres volem que la depuradora es faci com més
aviat millor i confiam en la capacitat i la disposició del consell
insular i de l’Ajuntament d’Eivissa perquè això sigui possible,
segurament abans del termini que vostè planteja a la seva
moció.
Valoram positivament, així mateix, el compromís del
Govern de millorar el funcionament de la depuradora actual, la
qual, com va dir l’altre dia el conseller de Medi Ambient, ho fa
al 50% de la seva capacitat, mal funcionament en bona part
derivat de la manca d’inversions els darrers anys en el seu
manteniment. En aquest tema i com que no ens volem allargar,
sí que reiteram el que vam dir l’altre dia: pel que fa a la nova
depuradora d’Eivissa, i discrepant absolutament de la versió
objectiva del Sr. Mayans, la gestió de la Conselleria de Medi
Ambient va ser, en connivència amb el consell insular i
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, un bon exemple de deslleialtat
institucional cap a l’Ajuntament de Vila i, el que és més
important, cap als eivissencs i eivissenques d’almenys tres
municipis, Eivissa, Santa Eulàlia i Sant Antoni, no sé hi havia
també sectarisme polític en aquesta actuació. En conseqüència,
no podem votar a favor d’aquest punt.
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Per tant, jo demanaria un poc de coherència en els
plantejaments i deixar de fer-se les víctimes amb acusacions de
polítiques sectàries; que, per cert, l’aprovació l’altre dia de la
subvenció de l’Auditori de Santa Eulàlia crec que va ser un bon
exemple de persecució política i de sectarisme cap a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia.
D’altra banda, voldríem afegir que tenim els nostres dubtes
sobre la necessitat de l’EDAR DE Sant Carles, projecte que ha
tengut un considerable rebuig veïnal. Seria prudent i
convenient, des del nostre punt de vista, fer dependre aquest
projecte de la capacitat de donar servei de l’ampliació de
l’EDAR de Santa Eulàlia.
I pel que fa a la de Cala Tarida, aquesta ja està iniciada; ja
vam dir que nosaltres haguéssim triat una altra ubicació, però
en aquest moment està enllestit i ha de tirar endavant.
Finalment, i ja acabam, en relació amb el quart punt, no
tenim constància que la depuradora de Santa Gertrudis funcioni
malament i pensam que no podrem votar a favor d’aquest quart
punt.
En resum, no votarem a favor dels punts d’aquesta moció i
confiam que les actuacions de la Conselleria de Medi Ambient
...
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, Sra. Diputada.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Pel que fa al segon aspecte, el trobam necessari perquè el
Ministeri de Medi Ambient ha manifestat, i així ens ha arribat
a nosaltres, que compte amb una partida de 20 milions d’euros
per a les obres de l’estació depuradora d’Eivissa.
Pel que fa al tercer punt, a la interpelAlació de l’altre dia el
Sr. Grimalt va expressar un ordre de prioritats el qual pensam
que s’ha de respectar. I d’altra banda, tenim la impressió que
aquestes prioritats tenen un elevat grau de coincidència amb les
de l’anterior Conselleria de Medi Ambient, el que passa és que
no es vol reconèixer perquè ara s’està a l’oposició i s’ha de ser
crític i s’ha de parlar de què hi ha, i torn a dir-ho, sectarisme o
persecució política; ho dic sobretot pel rebombori que han
armat pel suposat retard de l’ampliació de la depuradora de
Santa Eulàlia en relació amb la de la Platja d'en Bossa. Vull
recordar -no és aquí el Sr. Font, però bé-, vull recordar que
quan el febrer d’enguany el Sr. Font explicava, som a febrer,
pressupost, termini d’execució, capacitat i població beneficiada
de la depuradora de Platja d'en Bossa, el mateix Sr. Font es
referia a la de Santa Eulàlia en els termes següents: “La
tramitació del projecte de Santa Eulàlia està molt avançada”,
sense dir res més. Dit d’una altra manera, també en aquell
moment per a la Conselleria de Medi Ambient el projecte de
Santa Eulàlia anava per darrera del de Platja d'en Bossa.

Sí, ja acab, gràcies. ... tenguin per objecte palAliar el dèficit
històric de la nostra illa en matèria de depuració d’aigües i no
l’èxit mediàtic, i això ho dic per la famosa frase del Sr. Font a
Eivissa, aquí no sé si haurà arribat, que quan se li va demanar
per la depuradora de Vila, la seva resposta va ser: “La
depuradora de Vila ha estat el meu fracàs mediàtic”. Quina
preocupació!
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Diputada. Ara passaríem, tendria l’ús de la
paraula el Grup d’Unió Mallorquina, per un temps de deu
minuts.
EL SR. VICENS I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Creim
que en matèria d’aigües residuals a l’illa d’Eivissa, l’illa
concretament té un problema d’aigües residuals, les EDAR de
molts de pobles de l’illa tenen algunes deficiències, crec que
això és un fet obvi, que està en camí de resoldre-se. També crec
que està molt clar que no és un problema d’ara, no és d’avui,
això és un problema que duim ja una sèrie d’anys.
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Com vostès sabran, el govern anterior ja va iniciar unes
actuacions necessàries per tal de construir una nova depuradora
a l’illa d’Eivissa, això també és un fet. El 12 d’abril d’aquest
anys es va signar l’escriptura de compra d’uns nous terrenys
per a una nova EDAR. Què passa? Ja sigui per l’època electoral
o per les raons que sigui, són uns terrenys d’una ubicació com
a mínim una mica discutible. Creim que no és de sentit comú,
no és de seny que s’ubiqui una estació depuradora a una ANEI,
això pareix que és una cosa més o menys pacífica, la qual, a
més, és a 120 metres d’alçada.
El nou govern i la nova Conselleria de Medi Ambient,
juntament amb el Consell Insular d’Eivissa, pareix que, i així
ho han fet a saber, que s’han compromès a cercar una nova
ubicació per a la nova depuradora i han donat un termini de tres
mesos, el qual no pareix excessivament llarg. Un emplaçament,
el qual ja s’ha dit també, i el Grup d’Unió Mallorquina
comparteix, que no ha de suposar un sobrecost, no ha de ser
més car i que no s’ha d’ubicar dins una ANEI, creim que és
més que raonable que no estigui dins una àrea d’especial
protecció.
També sabem, perquè així s’ha dit, que s’ha demanat un
informe a l’empresa que fa les obres, per tal de posar en
funcionament al cent per cent la depuració, la depuradora
d’Eivissa, jo crec que també és un dels problemes imminents
que s’han de resoldre. No es pot seguir només, i això sí que no
és ni raonable, ni sostenible, ni pareix que s’hagi de poder
produir en el segle XXI, que una depuradora a Vila només
depuri aproximadament el 50% de l’aigua.
Per tant, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina està a
favor de donar una solució als problemes de les aigües
residuals d’Eivissa; que aquesta solució no ha de tenir un
sobrecost, ja s’ha dit; que no pot ser precipitada; que hem de
deixar fer feina al govern, dins el temps que marqui el propi
govern. Coincidim que la solució ha de ser ràpida, que ha de
ser pràctica en el sentit que no pot ser improvisada i ja hi ha
una sèrie de fets concrets, com pugui ser el conveni, que ens va
dir a les compareixences el conseller de Medi Ambient, el Sr.
Grimalt, que hi ha un conveni de 20 milions d’euros amb el
Ministeri de Medi Ambient de l’Estat espanyol, per poder dur
a terme obres concretes i a una depuradora concreta, que és la
que precisament causa totes aquestes molèsties, que és la de la
Vila.
Tot i així, mentre no es trobin els terrenys, creim, i així s’ha
dit, que s’han de fer totes les actuacions i totes les inversions
necessàries perquè la depuradora de Vila tengui aquest
rendiment òptim i no del 50% i el meu grup, Unió Mallorquina
donarà suport al govern en tot el que signifiqui fer aquestes
actuacions, que es facin el més aviat possible. Ara bé, creim
que no podem votar, no podem donar suport a la moció perquè
el temps i el com ho ha de marca el govern. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta, o Vicepresidenta, senyors diputats
i diputades. Sr. Cardona, efectivament, en política s’ha de
poder rectificar, no només s’ha de poder rectificar sinó que
rectificar és de savis i el que no és correcte és instalAlar-se en
l’equivocació quan un ha constatat que és una equivocació. Dir
això no vol dir, dir que en política es pot rectificar, no vol dir
que quan un rectifiqui sigui per allò que en diu vostè motius
purament polítics en aquest sentit negatiu amb el qual de
vegades deim que una cosa es pren per motius polítics; jo crec
que en aquest cas el canvi de decisió no ve per aquests motius
estretament “polítics”, sinó per constatar que és inadequat que
la ubicació per a una depuradora sigui una ANEI, sigui una
ANEI que a més és a una zona elevada i sigui una ANEI per a
la qual, a més, i segons s’ha constatat en aquest debat i en el
debat de l’altre dia, hi ha alternatives. Per tant, el canvi de
posició dels que varen arribar a aquest acord sigui benvingut,
com nosaltres felicitam el Partit Popular per la seva
rectificació, perquè el punt 1 ja no parla de mantenir la
ubicació antiga i ja parla de cercar una bona ubicació, per tant
el Partit Popular també rectifica i, a més, crec que rectifica amb
fonament i amb raó i amb arguments pels quals se l’ha de
felicitar.
El que nosaltres no pensam és que s’hagin de marcar
terminis a aquesta tasca de cercar una ubicació, a més, una
tasca que no només és del govern sinó que és bàsicament de
l’Ajuntament, per tant benvingut sigui el Partit Popular a
aquesta idea que la depuradora d’Eivissa s’ha de canviar
d’ubicació i nosaltres no ens sumam a marcar un termini per a
una tasca que, a més, no és del govern sinó, bàsicament, de
l’Ajuntament.
El Govern farà feina. Nosaltres tenim el convenciment
perquè la depuradora sigui realitat el més aviat possible, sense
deixar de banda les actuacions per millorar el funcionament de
la depuradora actual, cosa que sí havia fet el govern anterior.
Respecte dels altres punts, dels punts que no fan referència
a la depuradora d’Eivissa, crec que les portaveus que són
pitiüses són les que coneixen amb detall aquesta situació i
nosaltres, bàsicament, el que expressam és confiança en
l’actuació del Govern. No creim, una altra vegada, i repetesc el
mateix que deia, no crec, i insistesc sobre la mateixa idea, que
hi hagi canvi de prioritat per aquest motiu que vostè expressava
com “purament polítics”, si pel “purament polítics” entenem
coses com el que té a veure amb qui gestiona cada institució i
qui està al comandament de cada institució.
Nosaltres compartim el que va dir el conseller a la seva
compareixença, que la depuració és una prioritat en aquesta
legislatura i molt especialment millorar el funcionament de les
depuradores a l’illa d’Eivissa és una prioritat en aquesta
legislatura. I en la qüestió de quines s’han de prioritzar i quines
actuacions s’han de fer, reiteram la confiança en l’actuació que
tengui la Conselleria de Medi Ambient.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Boned.
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l’ajuntament li exigia 35.000 metres i llavors, de cop i volta,
passa a demanar-n’hi 15.000. La cosa ja va canviar, per què?
Perquè les opcions comencen a veure que el que diu
l’Ajuntament d’Eivissa realment és veritat i que el problema és
greu.

EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Amb
aquesta moció es demostra clarament que, després del debat de
la interpelAlació, al Grup Popular poques coses li quedaren per
utilitzar, concretament dues en tema d’aigües residuals a l’illa
d’Eivissa, dues: l’estació depuradora del municipi d’Eivissa i
la necessitat, segons el Grup Popular, d’alterar l’ordre
d’intervenció previst a la millora de les depuradores a l’illa
d’Eivissa.
Però anem per parts, els primers punts fan referència a la
nova estació depuradora del municipi d’Eivissa. Sr. Diputat, si
no haguessin vostès prioritzat i posat els seus interessos de
partit per davant dels interessos generals, segurament en
aquests moments la nova estació depuradora estaria en
avançada construcció. Jo li diré per què, Sr. Diputat, que vostè
també ho sap, però clar, evidentment vostè fa la interpretació
que li convé de tot allò que va passar i de la història dels
tràmits d’aquesta depuradora. Vostè, com jo mateix, sap que,
a un moment donat, els tècnics dels llavors conseller Sr. Font,
no eren ni de l’ajuntament ni dels consells, els tècnics del
conseller en aquell moment, varen dir que dins d’un llistat
d’opcions que va oferir o que va proposar l’Ajuntament
d’Eivissa, la millor opció era un solar molt concret, el qual
reunia les condicions que la conselleria havia marcat en aquells
moments: d’estar allunyat el que fes falta, el que marcava la
llei, dels nuclis urbans, de 35.000 metres i de tot allò que fes
falta. I què va passar? Que, per motius purament polítics, el
senyor conseller i el seu govern decidiren passar per damunt
dels informes dels tècnics i no acceptar la proposta d’aquell
solar. Per què? Doncs, perquè el llavors alcalde de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia es va negar en rodó que al seu
municipi hi hagués aquesta nova depuradora, perquè hi havia
el solar proposat pels tècnics en el municipi de Santa Eulàlia.
Això és el que va passar, per motius polítics avui no està en
construcció la depuradora.
I me parla d’un altre solar, me diu el que Ca’n Misses
també, he sentit que comentava el de Ca’n Misses. Vostè sap
que el solar que es va proposar a Ca’n Misses, quan ha parlat
del solar que s’havia proposat i que era l’idoni que es marcava
per tot, el que va sortir en aquell moment va ser el de Ca’n
Misses, jo he interpretat que vostè es referia a aquest; però, en
qualsevol cas, aquest el marcava el Pla territorial que vostès
aprovaren, però tenia, entre d’altres inconvenients, que estava
a cinc o sis-cents metres, entre d’altres, de l’hospital d’Eivissa.
Crec que és motiu suficient com per cercar una altra alternativa.
Alternativa que, com li dic, vostès rebutjaren i no varen voler.
A pesar que Santa Eulàlia, igual que Sant Antoni, també té
connexions a la depuradora actual del municipi de Vila.

Però, a més, també hi ha un element que és fonamental i és
que una vegada que es produeix el rebuig d’aquest solar que
era a Santa Eulàlia, per criteris purament polítics, la conselleria
decideix canviar alguns d’aquests criteris, i primer a

Conclusió, es firma una proposta que, segons diu vostè, hi
estan d’acord totes les parts implicades, però el que no diu és
que aquella firma estava d’alguna manera viciada, perquè a
l’Ajuntament d’Eivissa se l’enganya; se li dóna informació
falsa; se li diu que tots els terrenys, que part dels terrenys
d’aquests que són ANEI, un mínim de 25.000 metres són fora
d’aquesta ANEI, la qual cosa és falsa. I quan se n’adonen que
se’ls ha enganyat és quan comencen a protestar per haver hagut
de firmar; firma que, a més, varen haver de fer perquè no varen
tenir més remei, perquè entre el Consell i el Govern els
dugueren i els posaren d’esquena a la paret, amb l’espasa al pit
i quasi quasi no tenien més opció que aquesta i, com dic, va ser
una opció que era falsa.
Però si tot això, bé, i una petita referència, perquè el Sr.
Mayans també ha fet referència amb la seva intervenció a
l’estació depuradora, s’ha estès també, i jo només li volia fer un
comentari: a l’estiu del 2006, entre els greus problemes que hi
va haver a Eivissa i Formentera, de fuites de residuals, n’hi va
haver una de greu a les obres de l’estació depuradora de
Formentera; durant una setmana una gran bassa de residuals, en
plena temporada turística, a un lloc visible i molt transitat, va
ser allà sense que ningú la tocàs, a pesar que des de
l’ajuntament s’havia avisat degudament. No vaig sentir el
diputat protestar per aquell fet, avui sí ens queixam de la
depuradora de Vila, d’aquella no va dir res.
Però si tot això no és suficient, a més ara el Partit Popular
i via aquesta moció, pretén seguir decidint qui ha de fer les
coses, com s’han de fer i quan; pretén marcar terminis i
prioritzar allò que vostès no varen saber fer amb quatre anys i
el resultat de la seva gestió ja l’he dit: estiu 2006 i és coneguda.
Què feien vostès? Moltes fotos, moltes rodes de premsa, moltes
denúncies, parlaven de futures infraestructures, però en el dia
a dia, en el manteniment, res, zero, ni una sola inversió.
I clar, això va provocar el que va provocar, perquè supòs
que vostè sap que l’estació d’Eivissa funciona al 50%, ho ha dit
el conseller més d’una vegada. I a més ha dit, ha deixat caure
el problema de les fosses asèptiques. Jo en el seu moment al
senyor exconseller ja li vaig comentar i avui, com que vostè és
el portaveu, li comentaré a vostè: això d’intentar repartir la
culpa i sobretot culpar l’ajuntament del mal funcionament de
l’estació depuradora perquè les fosses asèptiques creen un greu
problema, i ja ho sabem, però resulta que l’únic municipi que
fa millores, perquè separa la xarxa residual de les pluvials, i
resulta que per un altre costat, el govern del consell del seu
partit a la passada legislatura, una de les darreres coses que va
fer va ser a l’illa d’Eivissa aprovar una urbanització sencera
que no anava connectada enlloc, tota amb fosses sèptiques,
tota, a finals del 2006, això va ser el que va fer el seu partit. I
ara de què protesten? S’ho hauran de fer mirar, senyor diputat.
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El funcionament de la depuradora d’Eivissa li dic al 50, ...
la seva intenció quina era? Si seguien governant vostès, deixarho tot igual i que dins un any funcionàs el 25%?
Afortunadament les coses han canviat i el nou conseller té presa
la decisió d’invertir en manteniment i millora d’aquesta estació
perquè, com vostè sap, la nova, per molta via que es faci, dos
o tres anys no els lleva ningú, i s’ha de fer inversió.
Ha dit que l’alteració de l’ordre previst amb les inversions
era per motius polítics, ha parlat vostè de sectarisme. Jo li diré
una cosa, Sr. Diputat, ara, abans les execucions es programaven
en funció del color polític, abans sí; avui la mostra de què no es
fa així la té vostè en què són els tècnics els que, analitzant totes
i cadascuna de les depuradores, han establert un calendari de
prioritats i d’urgències. I és en el més urgent en el que
s’invertirà primer i no depèn del color, depèn de l’estat de
cadascuna de les infraestructures, coses que vostès
desconeixien.
I és molt trist que vengui vostè a utilitzar aquest discurs de
sectarisme polítics, vostès precisament, però és que encara és
més trist quan els seus propis companys el deixen una mica
amb allò en l’aire, perquè no fa gaire l’Alcalde de Santa Eulàlia
mateix, entre d’altres coses, lloava la capacitat de colAlaboració,
de negociació, de diàleg de l’actual president del Consell, entre
d’altres, doncs permetre ajudant que s’inverteixi com fa falta
amb el palau de congressos a Santa Eulàlia. Això també deu ser
sectarisme, veritat, Sr. Diputat? Segurament, sí.
Miri, Sr. Diputat, no tenc gaire temps més i el que li volia
dir és que tot el que el seu govern va ser capaç de fer ja es va
veure; la foto de la seva gestió és clara, és l’estiu del 2006, on
hi havia aigües residuals enmig de carreteres, aigües residuals
vessades directament al camp perquè filtrassin; més residuals
vessats en els ports esportius, aquesta era la seva foto. Jo només
li demanaré una cosa. Ja que vostès no varen saber fer un
correcte manteniment de les seves infraestructures, ara, en què
hi ha una decisió ferma de sí invertir en manteniment, llevin-se
d’enmig, senyors diputats, almenys no estorbin, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Vagi acabant, Sr. Diputat.
EL SR. BONED I ROIG:
... no estorbin, deixin que qui té decisió de fer feina ho
pugui fer, ja que vostès no varen voler fer absolutament res.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vol fer ús de la paraula el Sr. Cardona. Per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:
Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Jo m’he d’alegrar
d’algunes coses que s’han dit i d’algunes altres fins i tot me
sorprenen. Mirin, jo he tractat de ser el més respectuós
possible, he tractat de presentar arguments en defensa d’unes
propostes; he procurat parlar d’endarrera el menys possible; no
he desqualificat ningú ni cap actuació de govern de ningú i he
tractat de relatar els fets com humilment els veig. En canvi, he
hagut de sentir coses divertidíssimes; és a dir, resulta que Santa
Eulàlia anava per darrera, el projecte de Santa Eulàlia anava
per darrera, Sra. Suárez, de la Platja d'en Bossa. Sra. Suárez,
això és mentida, això és mentida i vostè ho sap: el projecte
estava aprovat de Santa Eulàlia el dia 13 de febrer del 2007, i
això ho sap i vostè per poc que es molesti ho comprovi a la
conselleria.
Diu que hi ha alta coincidència amb les prioritats, sí,
sobretot amb Santa Eulàlia, no li pareix? Alta coincidència, alta
coincidència que consisteix a llevar una inversió aprovada d’un
municipi que no els vota a vostès i passa a un altre municipi. Jo
no vull que llevin la inversió a Sant Josep, les vull les dues:
Sant Josep i Santa Eulàlia.
(Alguns aplaudiments)
I no me tiri pels morros que han aprovat una iniciativa per
ajudar al Palau de Congressos, Sra. Diputada, ni un euro,
quants doblers hi posaran? Ni un. I ara resulta que, com que
l’únic que han sabut fer és votar una de les onze o dotze
esmenes a propostes que se’ls ha fet, ara venen, oh, és que el
Palau de Congressos. I les depuradores, per què hi votaren en
contra de Santa Eulàlia? El president del consell també era aquí
i també va votar en contra de Santa Eulàlia, o ja no se’n
recorden? És convenient tenir memòria i és convenient saber el
que es diu.
Mirin, jo no he parlat, i és veritat, dels seus mèrits, i tal
vegada podria fer-ho. Escolti’m, vostès, a la seva època de
govern, doncs mirin, sí, varen invertir a Vila, 5 milions d’euros
en un terciari el qual no ha funcionat mai. Es cobriren de glòria
amb una altra actuació, a Vila, arrabassant la placa de la
inauguració i posant la seva, això va ser gloriós. Vol que
continuï? El Partit Popular no ha fet una sola inversió en
manteniment, simplement i senzillament ha doblat la seva
inversió, vostès invertiren 8 milions en manteniment, el Partit
Personal n’ha invertit 16; vostès han invertit en total,
manteniment i inversió directa, 17.955.000 euros, el Partit
Popular n’ha invertir 46.472.000. També els ho puc treure. Vol
que parlem d’ubicacions? Miri, hi ha una acta divertidíssima
que és del mes d’abril del 2005, on diu que “El alcalde -està en
castellà i els la llegiré en castellà-, el alcalde comunica su total
desconocimiento de las alternativas planteadas por técnicos
del Ibasan y técnicos del ayuntamiento. Seguidamente expone
su desacuerdo con la alternativa núm. 5, dime de qué se trata
que me pongo.” L’alcalde d’aquell temps el coneixen, seu aquí,
eh?
Mirin, si vostès volen que repassem, podem repassar, jo els
he parlat de propostes de futur, per cert, Sr. Llauger, nosaltres
no hem canviat de criteri, l’únic que hem dit és que ja que
governen vostès, ja que estan tots vostès a totes les institucions,
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facin el favor de fer via i de prendre una decisió, el que no es
pot fer és ara sí, ara no. Mirin, exactament la mateixa
qualificació d’ANEI tenia el dia que firmaren, el dia que es
posaren tots d’acord, que avui; si era dolent llavors, per què
firmaren?, per motius electoralistes, com deia el Sr. Vicens?,
per què firmaren, idò, si era només ANEI i no es podia fer, o tal
vegada era un engany, com ha dit el Sr. Boned? Vol dir-me, Sr.
Boned, que enganyaren els tècnics de l’Ajuntament de Vila, els
tècnics del Govern, el tècnics del Consell i els tècnics del
Ministeri, els tècnics de l’Ajuntament de Santa Eulàlia i els
tècnics de Sant Antoni? Si l’acord està viciat, per què no el
denuncien? Aquí l’únic vici que hi ha és parlar massa, Sr.
Boned.
(Aplaudiments i aldarull)
I de vegades, Sr. Boned, fixi’s, fixi’s si és un vici massa
gros i vostè (...) llevin-nos d’enmig, ja els agradaria llevar-nos
d’enmig, ho sé cert, però els costarà una mica, també ho sé cert.
Per una raó, mirin, vostès, si no poden parlar del Partit Popular
quan han de justificar les seves actuacions, jo crec que fins i tot
els surt urticària, vostès l’únic que poden fer és pujar aquí i per
justificar que diuen que no, en lloc d’explicar per què diuen que
no, en lloc de dir, no mirin, les propostes no són bones, no són
adequades, no, vostès han de venir i desqualificar i parlar tota
l’estona del govern del Partit Popular, no tenen res millor a fer?
Si nosaltres ja som a l’oposició, si ja li he dit que en tenen 30
de diputats. Faci el favor, almenys, de sortir i argumentar, i
almenys, encara que -escolti-, encara que no tengui raó,
almenys la gent el respectarà. Però és que el que no pot ser és
que surti aquí senzillament a desqualificar, i vostès tenen tant
a oferir a Déu com molts d’altres. Per tant, jo els torn a dir el
mateix, facin el favor, vostès ens parlen de sectarisme, el
Govern del Partit Popular els compra el terreny a l’Ajuntament
de Vila, però si és obligació de Vila compra el terreny, o no era
seva l’obligació? I no han fet res, res no han fet, posin el seu
solar, diguin on el volen, facin, construeixin la depuradora, és
que vostès no han fet absolutament res, l’únic que han fet ha
estat trobar pegues a totes les propostes que els fèiem, ...
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
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LA SRA. PRESIDENTA:
Arribats a aquest punt, passarem a les votacions. Passam a
votar.
Sí, 29; no, 30; cap abstenció.
III.2) Moció RGE núm. 2985/07, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política territorial del
Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 2341/07.
Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció
presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política
territorial del Govern. Per defensar la moció, té la paraula el Sr.
Jaume Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, presidenta. Voldria començar aquesta intervenció
brindant per aquests brindis que ha fet el Sr. Boned, volent
retirar d’enmig els seus adversaris polítics del Partit Popular.
Sr. Boned, no ens mourem d’aquí encara que vostè ho digui
cada dimarts.
Ens veim després de quinze dies que vàrem interpelAlar el
conseller d’Ordenació del Territori, cosa que avui ja ha pogut,
el nostre portaveu adjunt, Sr. Joan Flaquer, constatar que el
vertader conseller d’Ordenació del Territori no és el conseller
del BLOC, sinó el conseller de l’Habitatge, el Sr. Carbonero,
perquè, que jo sàpiga els habitatges s’han de fer en sòl. Davant
aquella interpelAlació que el conseller no va voler donar cap
pista de com anirien els grans canvis d’ordenació del territori
que vostès fa dos anys varen decidir començar a donar creu al
Partit Popular dia rera dia, han passat més de cinc mesos i
denou dies del dia de les eleccions, quasi mig any, i vostès
encara no han donat senyes d’on són ni del que volen fer.
Segurament avui vostès no podrien anar a la Plaça Major,
davant aquelles 30.000 persones, o 35.000, 40.000 o 50.000 a
poder dir que no canviaran Son Espases i que construirien dins
àrees d’harmonització que són sòl rústic, pur i dur. Avui supòs
que no els farien mambelletes, tal vegada els farien una altra
cosa. Aquesta és la coherència d’aquest govern en política
territorial.

Moltes gràcies ...
(Alguns aplaudiments)
EL SR. JUAN I CARDONA:
... i si els semblava malament que el consell insular, que el
Govern de les Illes Balears els ho feia malament, ho haguessin
fet vostès tot solets que s’haguessin pogut arreglar.
Moltes de gràcies.
(Aplaudiments)

Nosaltres duim una moció que crec, senyors diputats,
senyors del Govern, senyor president, senyora presidenta, que
a cap dels set punts tenen per què votar en contra.
El primer, instam al Govern a preparar un projecte de llei
del sòl respectant la necessària participació social i dels sectors
afectats durant la seva elaboració i amb el consens de totes les
forces polítiques parlamentàries.
El segon, que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern que les declaracions de nous espais naturals protegits
es facin sempre amb consens dels propietaris, únic camí que
garanteix la consolidació i l’acceptació d’aquestes declaracions
per als afectats. En aquest punt, vull aprofitar, perquè supòs
que va ser un lapsus del president el dia del debat de l’estat de
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l’autonomia o que li varen dir el contrari, vull aprofitar perquè
no es torni a mentir en aquesta cambra, dient que Calvià i
Andratx no estan al paratge natural de la Serra de Tramuntana,
que el vulguin ampliar, estic d’acord amb vostè, Sr. President,
i amb tots vostès, des del punt de vista dels consens, però vull
que sàpiguen que Calvià i Andratx hi estan; Andratx amb
1.338,91 hectàrees, i Calvià amb 2.412,30. No diguem a
l’opinió pública que no hi estan, perquè hi estan, que ho
vulguin ampliar, em sembla molt bé, si és amb el consens,
fantàstic.

sòl per fer habitatge de protecció oficial. Si després, la densitat
vostès la volen modificar i en lloc de 40 habitatges per hectàrea
a Palma o 30 a la part forana, volguessin pujar, com ha sortit a
algun mitjà, que passarien de 40 habitatges a 70 a Palma, i de
30 a 70 a la part forana, tenen hectàrees suficients per poder
créixer i complir el darrer punt d’aquesta moció, que és que es
facin els 20.000 habitatges que va dit el president Antich; la
qual cosa és obligar que hi hagi aquesta reserva perquè es
construeixi dins aquestes hectàrees que ja els plans territorials
marquen com futur creixement.

L’altra qüestió és que el Parlament insta el Govern que amb
l’anticipació necessària, i crec que és un tema de calat molt
important aquest, es prepari la modificació de les Directrius
d’ordenació del territori per tal de dissenyar l’ordenació del
territori i urbanística del decenni 2009-2019, promovent la
participació social dels sectors afectats durant la seva
elaboració i amb el consens de totes les forces polítiques
parlamentàries. Del mitjà de comunicació, el dimecres després
de la interpelAlació, ara fa quinze dies, el Sr. Vicens, el
conseller, obre la porta a revisar les DOT, no obre cap porta, té
l’obligació de revisar les DOT que és el que nosaltres li vàrem
dir, l’obligació de revisar-les, hauran passat deu anys, i aquelles
DOT que tots hem respectat, perquè hem governat, del 99 fins
al 2007, tots els partits, i les hem respectat, es tracta en aquest
moment d’iniciar la seva revisió. Crec que fins a aquest punt no
tenen cap problema vostès per votar a favor.

Pas al punt sis. El Parlament insta el Govern de les Illes
Balears a no fer ús del sòl rústic ni de les àrees d’harmonització
de creixement previstes als plans territorials insulars fins que
no s’esgoti el sòl urbà o urbanitzable, que és del que parlava
anteriorment, les mil i busques d’hectàrees en tot Balears, les
808 dins Mallorca. Si a part d’això el pla territorial aquell tan
castigat i tan (...), eh?, senyors socis d’UM de la passada
legislatura, a aquestes 808 hectàrees en el cas de Mallorca, per
posar un exemple, n’hi ha 683 més, que són d’àrees de
reconversió territorial indirectes assignades per cada municipi,
si li sumam aquestes 683 més les 808, hi ha terreny suficient
per no anar a cap àrea d’harmonització llevat que l’àrea
d’harmonització s’empri perquè ha emprat una àrea de
reconversió territorial indirecta, així podríem, i el mecanisme
del pla territorial ho salvaguarda i no té cap problema.

El punt quart, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a promoure les modificacions competencials i legals
necessàries per tal d’assegurar que la darrera paraula per
aprovar ampliacions de les zones aeroportuàries sigui sempre
de les autoritats autonòmiques. Vostès saben que les DOT duen
un punt on la darrera paraula, el darrer informe per a qualsevol
ampliació aeroportuària era del Govern, i vostès saben que el
Govern central ha canviat aquesta qüestió, és d’interès general
i no té per què haver-hi cap informe del Govern. Jo crec que
tots junts podem lluitar per continuar sent decisoris a l’hora de
voler fer una ampliació, encara que sigui d’interès general, a
qualsevol dels tres aeroports d’aquestes illes. S’ha venut durant
la legislatura que l’ampliació de l’aeroport era culpa del
Govern, no, no, és la proposta d’AENA, que tothom hi ha estat
d’acord.

L’altra qüestió és, i entram ja en el bessó, que el Parlament
insti el Govern a garantir una reserva mínima del 30%
d’edificabilitat residencial total per a habitatges protegits a les
actuacions de sòl urbanitzable i de sòl urbà que s’hagi
desenvolupat. Crec que nosaltres hem de complir amb la llei
estatal que coincideix amb la llei d’aquí, i nosaltres tenim, en
aquest moment, en el cas de les Illes Balears, més de 1.000
hectàrees urbanes o urbanitzables que no s’han desenvolupat,
amb el 30% d’aquest terreny, només a l’illa de Mallorca són
808,24, amb aquestes que només l’Ajuntament d’Alcúdia ja té
plasmades, i altres ajuntaments com Campanet, Artà, que són
municipis on governa gent del pacte, ja està en aprovació per
definitiva, ja tenen feta la provisional, i també hi han ficat les
seves hectàrees de creixement, aquí només, amb aquestes 808
hectàrees, el 30% significa més de 240 hectàrees que serien de

Davant aquestes qüestions, creim que no es pot construir en
rústic ni en àrees d’harmonització, sempre i quan àrees
d’harmonització podria ser a través d’àrees de reconversió
territorial indirectes que duguessin la filosofia de l’esponjament
dins els nuclis urbans ja existents. Que volen canviar la
densitat, en podem parlar, en podem parlar perquè, si no, tal
vegada no surten les xifres i hauríem de créixer molt més,
també això descobrirà que en aquesta terra ens hem equivocat
amb l’urbanisme, hem volgut que fos pla, en lloc de ser cap
amunt, i quan algú posava cap amunt una torre, la mateixa
crítica en tema de formigó que es feia per construir qualsevol
municipi del PP i construïa planta baixa més quatre, aquest
municipi és destructor, bé, ara resulta que aquell que acusaven
de destructor, i jo ho he patit durant dotze anys, resulta que ara
vol créixer cap amunt, en podem parlar si això ha de dur un
esponjament a segons quines zones perquè després hi hagi més
usos que la gent pugui tenir al seu abast.

I vaig acabant, la setena qüestió és molt senzilla. El
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a complir la
promesa electoral del Sr. Antich per tal de construir 20.000
habitatges de protecció oficial en aquesta legislatura sense
reclassificar sòl i sense incrementar el creixement previst als
plans territorials. Acceptaria, Sr. Antich, que vostè no va dir
“aquesta legislatura”, va dir en sis anys, i ho va dir també el seu
conseller; acceptaria qualsevol modificació que dugués això de
les 20.000 a construir en sis anys.

Res més, és senzill, són set qüestions que vostès mateixos
han defensat, i jo els demanaria, si volen ser coherents, no facin
com va passar a l’altra interpelAlació, que el Sr. Vicens se’n va
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riure d’un, com jo, dient-me que ell no tenia res a veure amb els
habitatges, i jo no vull pensar en cap moment que els habitatges
els faran en suspensió, a l’aire, eh?, vull entendre que serà en
un terreny, potser que el Sr. Conseller d’Habitatge hagi de fer
els concursos per adjudicar a distints projectes, és això, però
qui haurà de dir on s’han de fer és el conseller d’Ordenació del
Territori.
I, per acabar, Sr. Antich, i li agraesc moltíssim que hagi
quedat en aquesta moció, li vull dir una cosa més, crec que
s’equivoquen parlant només amb els constructors grossos. Avui
hi ha una assemblea important a l’assemblea de constructors, i
crec que és important que això sigui una cosa on tots els
constructors de les Illes Balears, aquell que té quatre empleats,
cinc empleats, que fa deu cases o que en fa quinze, tengui les
mateixes opcions i oportunitats dels habitatges futurs, si no,
nosaltres no farem la demagògia que ja ens havien fet vostès
dient-nos que amb aquestes reunions per trobar el sòl estàvem
especulant i volent pegar un pelotazo. Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Suárez.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Sra. Presidenta, senyors, senyores, diputats i diputades. Sr.
Font, passam a fixar posició respecte dels set punts de la seva
moció derivada de la interpelAlació de l’altre dia.
En el primer punt vostès demanen al Govern actuar en un
sentit que és l’habitual en ell i també dels partits que li donen
suport, pensam que en qualsevol procés d’elaboració
legislativa, no només en l’elaboració de la Llei del sòl, la
participació social és fonamental, així com aconseguir un
consens de les forces parlamentàries. Aconseguir que la llei del
sòl estigui enllestida com més aviat millor és objectiu del nostre
grup parlamentari, però no voldríem que la invocació del
consens servís com a excusa per paralitzar una iniciativa
legislativa vital. I deim això no tant pel que fa al consens social,
més que probable, sinó sobretot en relació amb l’actitud del seu
grup parlamentari. Per tant, podríem votar en sentit afirmatiu si
es parlàs, si digués, no sé si hi ha alguna esmena, però nosaltres
apuntam en aquesta direcció, si se substituís la seva expressió
de “consens de totes les forces polítiques” en un sentit
d’aconseguir “el màxim de consens de les forces polítiques”.
Respecte del segon punt, li hem de dir que al nostre acord
de govern es recull la voluntat de consolidar la xarxa balear
d’espais naturals i ampliar-la amb acord dels propietaris i
també de la resta de sectors implicats. Per tant, negociació sí,
però vincular i condicionar de forma determinant valors
naturals i títols de propietat, no ens sembla un plantejament
adient si és exclusiu. Sí que volem aprofitar per recordar una
vegada més que tenim la impressió que durant la passada
legislatura el seu partit i vostè com a titular de la conselleria, no
van tenir una voluntat clara de crear nous espais protegits i, a
més, es van produir reduccions importants respecte dels ja
existents, per tant aquest punt no el podrem votar a favor.
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Pel que fa al tercer punt, és cert que amb poc més de dos
anys, i vostè ho ha dit, s’hauran de revisar les DOT sí o sí, no
és una qüestió opinable. Pensam, que aquest govern, en certa
manera, ja està planificant aquesta revisió mitjançant dues
importants iniciatives, d’una banda la ja esmentada llei de sòl
que ajudarà a posar ordre normatiu a l’actual dispersió o en
segon lloc la llei de mesures urgents que corregirà disfuncions
i actuacions negatives en el desenvolupament urbanístic de les
Illes Balears, derivades en bona part del model desenvolupista
del seu partit, i ajudarà a corregir l’urbanisme discrecional
derivat de les normes aprovades mitjançant lleis
d’acompanyament o específiques. D’altra banda, no hem
d’oblidar que arribam al termini d’inici de revisió de les DOT
sense que un bon grapat de municipis de les Illes Balears s’hi
hagin adaptat i la major part no ho han fet als plans territorials
insulars. Per tant, no podrem votar a favor d’aquesta proposta,
perquè consideram que en bona part ja està en marxa.
Respecte de quart punt, sí que ens agradaria votar-lo
afirmativament perquè considerem que apunta en la direcció,
i seria un bon exemple, del reforçament de la nostra capacitat
d’autogovern, després crec que arribarà algun suggeriment i si
se salva el problema de les dificultats en qüestions
competencials i legislatives, sí que podríem votar-la a favor.
Pel que fa al cinquè punt, efectivament podem estar-hi
d’acord en el fons, però pensam que no ha de ser aquesta moció
ni d’aquesta manera com s’ha de regular el tema de la reserva
del 30% i que és bo, és convenient esperar a la regulació legal,
és a dir, a l’elaboració de la llei de sòl i l’habitatge que haurà
de deixar constància d’aquesta qüestió.
Pel que fa al sisè punt, sí que vull aturar-me una mica i
reconèixer que em resulta un tant cínic i arriba a tenir fins i tot
un punt de sarcasme, que vostès i el seu grup, que ha fet
bandera d’una política territorial en què el sòl rústic, ha patit la
proliferació de camps de golf amb oferta complementària,
perquè l’únic objecte de la Llei de camps de golf era considerar
d’interès general l’oferta complementària, que han usat també
el sòl rústic per a la proliferació de residències secundàries o
d’altres tipus d’usos, es converteixin ara en els paladins del sòl
rústic. Sr. Font, aquest grup valorarà que seria possible de
manera puntual fer ús de les àrees d’harmonització sempre que
fos d’una manera assenyada, prudent, triant on, de quina
manera, impedint que es propiciïn nous nuclis urbans i, en
qualsevol cas, amb motius o amb prioritats de tipus social. Per
tant no podem votar a favor tampoc del sisè punt.
I finalment, pel que fa al setè punt, al darrer, jo penso que
es parteix d’una errada que no sé si pensar que és
malintencionada, més que res perquè és reiterada, i és la
referència a la construcció de 20.000 habitatges protegits. El
conseller d’Habitatge que no és aquí l’altre dia va ser molt clar
a la compareixença a la Comissió d‘Ordenació Territorial i, per
cert, hi havia membres del seu grup parlamentari que supòs que
van escoltar el mateix que jo, crec recordar, i ho he comprovat
a l’acta de la comissió, que el Sr. Carbonero va parlar de
20.000 actuacions en matèria d’habitatge en un termini de sis
anys, que això sí que vostè ho ha dit, i amb diverses línies
d’actuació, però va ser molt concret, va arribar a concretar el
càlcul previst de nombre d’habitatges, que no té res a veure
amb la xifra que vostè ha donat, de nova construcció cada any
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a l’illa i fins i tot va arribar a parlar del consum de territori que
suposaria la construcció d’aquests habitatges. Per tant, no
podem votar a favor d’aquest punt perquè no té res a veure amb
el plantejament d’aquest govern. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Josep Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
La moció que ens presenten és molt ampla i toca molts de
punts, per tant és difícil amb l’escàs temps que tenim de fer una
reflexió sobre cadascun dels punts, però el nostre grup
parlamentari comparteix determinades propostes, però creim
que haurien de ser matisades per poder-les votar
afirmativament.
En aquest sentit, als punts 1 i 4 de la moció, proposaríem
unes esmenes in voce que, si fossin acceptades ens permetrien
el seu vot favorable. En relació al primer punt, evidentment
aquest grup parlamentari està a favor a acabar amb la dispersió
normativa i, per tant, està a favor que s’aprovi una llei del sòl,
però el tenor literal de la moció diu “amb el consens de totes
les forces polítiques”, entendrà el Sr. Font que no ens podem
lligar de peus i mans per aprovar aquesta tan necessària llei del
sòl i entendrà que és possible que hi hagi discrepàncies, per tant
proposaríem, com a esmena, que digués “amb el més ample
consens possible”. Si fos així, aquest punt podria ser votat a
favor.
En relació amb el punt 4, també proposaríem, també coneix
el Sr. Font el problema d’inconstitucionalitat que va generar
aquesta previsió de les Directrius d’ordenació territorial i per
intentar sortir del pas d’aquest problema jurídic que presenta
aquest punt 4, proposaríem que la moció digués “necessàries
per tal de fer possible dins els mecanismes de la Constitució,
que la darrera paraula per aprovar ampliacions de zones
aeroportuàries sigui sempre de les autoritats autonòmiques”.
Per què?, perquè aquest grup considera que tal vegada a través
d’una llei de transferències de competències estatal, previst
aquest mecanisme a la Constitució, via article 150, tal vegada
sí que podríem assolir aquest objectiu que marca la seva moció,
aquest punt 4. Per tant, si incloguessin “necessàries per tal de
fer possible dins els mecanismes de la Constitució, que la
darrera paraula per aprovar ampliacions de zones
aeroportuàries sigui sempre de les autoritats autonòmiques”,
crec que també podríem votar favorablement aquest punt.
En relació amb els altres punts, el nostre grup parlamentari
no els pot donar suport, perquè creim que el punt 2 confon el
necessari respecte al dret de la propietat que el Partit Popular
en determinades ocasions fonamenta i fa seu, però que en
determinades altres ocasions, com veurem més tard en un altre
punt, sembla obviar, pensam que una cosa són els espais
naturals i la protecció urbanística i territorial d’aquests espais
naturals, que evidentment s’han d’intentar fer amb el consens
de la propietat perquè sempre, a les Illes Balears i a tot l’Estat
espanyol, s’ha fet perquè són decisions polítiques sense haver
de menester com a requisit previ aquest consens, aquesta

acceptació per part de la propietat, i una altra cosa són les
figures de gestió ambiental, tipus parcs naturals, en què sí que
hi ha una intervenció directa de l’administració dins la propietat
privada, i on sí que consideram que aquest consentiment de la
propietat és absolutament necessari, per tant en base que no es
distingeixen aquestes dues situacions, pensam que aquest punt
no el podem votar a favor.
Respecte del tercer, de les Directrius d’ordenació territorial
tots sabem que l’horitzó temporal de les Directrius ha quedat
pervertit per la no-adaptació del planejament municipal a
aquestes directrius, i aquesta perversió de no-adaptació ha
llevat molta potencialitat efectiva de les Directrius. Tots sabem
també, si feim uns antecedents històrics, que les Directrius
d’havien d’aprovar en sis mesos amb la Llei d’ordenació
territorial de l’any 87 i que vàrem estar més de dotze anys, per
tant no ens obsessionem amb els terminis, sabem que això és
necessari, però és evident que mentre no aconseguim que els
planejaments municipals estiguin adaptats a les DOT de tots els
municipis, serà difícil fer una modificació de l’aplicació de les
DOT perquè aquesta aplicació no haurà estat total.
En relació amb punt 5, dir que la proposta és massa ampla
i no distingeix el sòl urbà consolidat i no consolidat, i
evidentment un sòl urbà consolidat on el propietari ha
patrimonialitzat tot el dret, incloure una nova obligació de
cessió de reserva mínima del 30% per a habitatge en règim de
protecció, ens sembla excessiu i massa poc matisat.
També vull fer una puntualització en relació amb el punt 6,
se’ns ha parlat de les àrees de reconversió indirecta com si
fossin un grans fons territorial per fer habitatge públic, he entès
això, tal vegada ho he entès malament, però és evident que les
àrees de reconversió indirectes no permeten usos residencials,
per tant no té sentit aquesta afirmació d’anar a les àrees de
reconversió, a les previsions d’hectàrees que fan els plans
territorials per intentar dur allà l’habitatge. De fet, com sap
perfectament el Sr. Font, els plans territorials defensen la
filosofia del Pla d’ordenació de l’oferta turística, que era allò
de la foto fixa i de no creixement a les àrees litorals. Per tant en
aquest sentit les àrees de reconversió bàsicament se situen en
zona litoral i per tant no consideram que sigui vàlid l’argument
exposat.
I finalment, ja per acabar, en relació al punt 7 també hi ha
una equivocació de termini; pensam que aquesta equivocació
evidentment no està en consonància amb el compromís polític
d’aquest govern, i per tant tampoc no l’hem de votar a favor.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del BLOC té la paraula
el Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Font, bé, supòs que vostè comprendrà que no li
aprovem avui molts de punts d’aquesta moció. Crec que una
moció del PP en política territorial, amb els nostres
desencontres històrics, diria jo, que vostè ha recordat en
aquesta matèria és com a mínim difícil; més diré, probablement
un dels descodificadors per entendre el canvi de govern és
precisament que la gent espera unes polítiques distintes a les
seves. Com que vostè ha dit, ha començat dient “nosaltres no
ens mourem d’aquí on som”, nosaltres ja li vull apuntar que
vàrem anar a aquelles manifestacions que vostè recorda, ens en
sentim molt orgullosos i intentarem, en allò que arribem a
temps i que sigui factible, fer exactament allò que demanava el
poble o la gent que es va manifestar.
No deu ser casual que els mitjans de comunicació van
parlant d’una llei de mesures urgents per protegir territori i
aquesta proposta ni en fa esment; és lògic, no forma part de les
seves prioritats i ho comprenc, perquè primerament el primer
que ha de fer és llevar totes les lleis mesures que va anar posant
el PP a base de normes disperses una darrere l’altra.
Vegem, idò, allò que ens proposa el PP. En primer lloc una
llei del sòl, jo crec que en bona hora; em pareix molt positiu
que se sumin a aquesta reivindicació; fa 20 anys que l’han
poguda fer, 20 anys, però tots sabem que un dia per una cosa,
un dia per l’altra, el temps passa i et passen 20 anys i no te
n’has temut, no?, tempus fugit. Però com que aquests partits sí
que hi ha compromís seriós de dur una llei del sòl, la durem; el
2003 va quedar pràcticament enllestida i en aquesta legislatura
la veurà en aquest cambra. Tanmateix -ja s’ha recordat- hi ha
una amenaça en el seu escrit que nosaltres és difícil que li
votem: quan diu que ens lliguem que sigui aprovada per
consens, i sabent l’esborrany que vostès presentaren i la
pràctica que vostès duien la veritat és que és difícil. Compartim
que s’ha de fer una llei, jo els veia més afeccionats a les lleis
d’acompanyament, els darrers anys s’havien anant avesant més
a aquest estil, però jo crec que sí que és bo que hi hagi aquesta
codificació i nosaltres, precisament per aquest apunt, no hi
donarem suport. Si admeten l’esmena, i ja és un text de
transacció, també ens hi sumarem.
Les DOT pràcticament el mateix. També diu que es farà per
unanimitat; jo crec que també tornarà a ser difícil. Estam
contents que vulgui aquest consens, però no ha estat la pràctica
mai del PP, és que no ho ha estat mai; mai no han cercat el
consens amb nosaltres per parlar d’aquestes qüestions i ara ens
estranya, quasi, que filosòficament consider que és important.
Ja li han recordat que l’any 87 no deia 6 mesos per aprovar
però sí per dur-la en aquest parlament, era el projecte de llei
que s’havia d’aprovar, i vàrem estar 12 anys. Jo crec que les
DOT és bo revisar-les però, clar, els plans territorials fa dos
dies que hi són; vegem si el 2009 estarà madur el tema per
entrar-hi, que a mi m’agradaria que fos així.
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El segon punt vol mantenir que els espais dignes de ser
protegits de les Illes Balears siguin els que diguin els seus
propietaris. Jo ho trob un criteri científic peculiar, sempre ho he
trobat, no sé si és d’un cosí seu, però jo no som cap entès, ho
reconec, però potser l’existència d’endemismes, o d’un cert
encant paisatgístic, és un tema que també s’ha de tenir en
compte a l’hora de protegir o no un territori; potser té la seva
transcendència. Deia vostè fa pocs mesos, quan era conseller,
devia ser el mes de maig, que la població d’abellerols estava en
perill si es feia el golf de Son Bosch, o així ho vaig llegir; ho
deia i el conseller quedava tan ample, potser perquè creu que
això només s’ha d’actuar si vol el propietari. Ja m’ho explicarà.
Per cert, jo crec que aquest criteri no és el mateix que tenen
amb les autopistes. En aquest cas no tots els propietaris triaven
el traçat; potser algun sí, però no tots. I el patrimoni artístic?,
també creu que només hem de protegir el patrimoni artístic que
vulguin els seus propietaris?, els jaciments, o no?, o té un altre
criteri, també amb aquest tema? Com que no compartim el
paradigma científic que pareix que d’alguna manera avala
aquest punt, nosaltres no hi votarem a favor, tot i que
evidentment volem el consens i tant de bo que sempre es
produeixi i el cercarem.
Arrib al punt quart, i permetin-me, senyors diputats, que jo,
que no faig la mateixa interpretació per ventura que els
anteriors, quasi que m’emocioni. Jo reconec que veure que el
PP ens demana pràcticament una reforma de la Constitució, o
com a mínim seria el camí més normal, del títol vuitè de la
Constitució, per aquell apuntet que entrega els aeroports
d’interès general a l’Estat, doncs m’anima; dic que ja no és tan
intangible, és positiu, i en un tema d’autogovern el Partit
Popular hi comença a tenir una certa..., no sé, sensibilitat.
Nosaltres vàrem votar la llei que demanava que tenguéssim la
darrera paraula en les àrees aeroportuàries, com vostè sap, però
el Sr. Aznar, aquell senyor que tenia de ministre el Sr. Matas,
va impugnar aquesta llei, el Sr. Zapatero no va retirar el plet i
va acabar amb una sentència del Constitucional que diu que la
darrera paraula la té l’Estat. Com que els nostres colAlegues dels
grups també han trobat una fórmula que per ventura sense tocar
el 149, que seria la manera, seria la manera, hi ha altres camins
per intentar aconseguir-ho, nosaltres ens sumarem a la proposta
d’esmena tal i com ha estat redactada i per ventura crec que li
convendria que vostè s’hi apuntàs, i el Sr. Rajoy per ventura
comprendrà més aquest punt tal i com l’expressen. En tot cas
vostè faci com trobi.
En tot cas el punt cinquè jo els vull reconèixer que com a
mínim reconeguin que la llei, tal i com vostès la plantejaren,
del 30% d’edificabilitat amb HPO, és inaplicable. Crec que és
bo fer una constatació que no està condreta aquesta regulació,
però també, tal i com ens la demanen ara, el ressort que han
utilitzat per demanar que això s’arregli, creim que tampoc no
és l’adequat i per tant no hi votarem a favor.
Bé, jo crec que els punts 6 i 7 són els que es pretenien, o
m’ha donat la impressió amb la intervenció, també, més
polèmics. Però jo li vull dir d’entrada que com a mínim la
redacció no s’entén gaire; vostè ha fet una explicació però
vostè diu que tot el sòl rústic, no s’ha d’utilitzar sòl rústic fins
a exhaurir el sòl urbà i urbanitzable. Vegem, en aquests
moments la majoria dels ajuntaments s’estan adaptant, estan
utilitzant sòl rústic, s’estan adaptant al Pla territorial i utilitzen
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nou sòl i l’estan declarant... No, això és el que estan fent els
ajuntaments. Vostè em diu que fins que no s’exhaureixi el sòl
actual no cresquem ni un pam de territori?, vostè em diu que no
hi hagi el que es pretén al Pla territorial? No ho és. Vostè ho ha
explicat aquí, a la tribuna, que el que diu és que el que pretén
el Pla territorial sigui el màxim de creixement. Bé, en tot cas
parlam-ne, això no hi ha dificultat, però no diu això la proposta
i com que és molt confús el sistema com ho estan vostès
explicant crec que no ens trobarà en aquesta redacció.
El que no vull defugir és la nostra posició. L’hem anat dient
tots aquests dies, com ho hem anat dient tot el temps que hem
estat en política. Nosaltres volem que el sòl tengui totes les
funcions públiques que li són assignades, i una d’elles és
l’habitatge; segon, que es facin consumint el mínim territori
possible. Per això sempre hem trobat que el gran repte de
l’habitatge social hi ha d’haver polítiques molt intenses dins
aquests 100.000 habitatges desocupats, i també dins el sòl
existent; això veig que ho compartim, maldament no sigui
aplicant-ho. Però també hi pot haver realment, evidentment,
intervencions socials sobre aquest sòl que ara està creixent.
Això ho hem dit sempre; ho dic perquè pareix que hi ha un
retret històric, i si vostè repassa qualsevol de les nostres
intervencions, el gran retret que s’ha fet sempre a la
planificació ha estat que no distingís entre la vocació de
primera residència amb la vocació de segona residència i de sòl
turístic. Sempre -i per cert vostè que en parlava, de densitats-,
repararà que sempre hem parlat que era un error a determinats
indrets jugar a ser models de Beverly Hills o de
“marratxinització” de tot Mallorca. Però tampoc desfigurant;
no sé si ha donat un exemple damunt la tribuna de desfigurar
els nostres nuclis històrics a base d’unes edificabilitats que no
siguin pròpies de determinats tipus de nuclis; ens pareixeria un
error. Si vostè va d’entendre que era un error nosaltres ho
mantenim.

El darrer punt precisa -ja se li ha dit- que aquests 3.000
habitatges de protecció oficial sense reclassificar un pam de sòl
és complicat, això. Jo crec que 60.000 habitants en sòl..., amb
habitatge social és excessiu, potser és excessiu; per tant no
estam d’acord amb les xifres que maneja el Partit Popular, però
tampoc no ens diu el Partit Popular com ho faria sense
modificar un sol metre. Fan comptes expropiar els sòls
urbanitzables actuals?, fan comptes expropiar les cases
abandonades?, o res d’expropiar, ho farà el propi mercat?,
esperem aquest 30% que veurem quan arriba; ja ho veurem
perquè, a més, no serà de gestió pública sinó de gestió privada.
Jo crec que tampoc no podem quedar mans plegades, no podem
esperar que el mercat ho arregli.
Nosaltres volem afrontar sense més dilacions aquest gran
repte, i tot i que no vull amagar, perquè també ha transcendit,
que el primer esborrany que ha iniciat el Govern en aquest
sentit no ens satisfà, creim que hi ha coses que són molt, molt,
molt susceptibles de ser polides, però molt, la veritat és que el
repte no ens el quedarem mirant des de la tribuna. Creim que és
molt important actuar en aquest gran repte social que és crear
una llei de l’habitatge, confiem que en parlem, tot i que
evidentment els paràmetres inicials de partida no els hem
compartit. En continuarem parlant i en aquesta legislatura tenim
un compromís ferm que es faci habitatge social i que no
mantenguem la línia de decreixement que practicava el Partit
Popular.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Té el Sr. Boned la paraula pel
Grup Parlamentari Socialista.
EL SR. BONED I ROIG:

En canvi sí que crec que la seva posició ha estat molt més
demagògica. Ha dilapidat el PP tot el sòl públic que venia de
cessions obligatòries; no el tenim, dins aquest sòl edificable
que ens han anat entregant no tenim sòl perquè s’ha dilapidat
i s’ha (...) en altres coses, fins i tot aquesta darrera absurda
intervenció a Can Domenge de 600 habitatges de luxe damunt
una finca pública; però nosaltres creim que sí que s’han de
troba els indrets. Em sorprèn aquesta preocupació del PP
perquè a Inca s’aplica damunt una zona verda l’HPO,
directament damunt una zona verda, i fins i tot no acab
d’entendre la preocupació seva pel sòl rústic, perquè jo no sé
si tots els consellers saben, o els diputats, com creix el Sr. Font
damunt el sòl rústic: s’agafa un plànol, es traça la prolongació
d’un carrer, es dibuixa i, a banda i banda, est voilà, allò és sòl
urbà. Això són 28 carrers nous a Sa Pobla, illetes senceres de
sòl rústic convertides en urbà dibuixant una prolongació de
carrer. Clar, amb aquesta manera d’entendre com és que es
colonitza nou sòl realment comprenc que hi hagi una
preocupació. El que m’estranya..., jo la tenc, aquesta
preocupació, però m’estranya que sigui compartida amb el Sr.
Font.

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, d’entrada un comentari
que vostè ha fet: li puc assegurar que el Sr. Conseller de
Territori, en exercici de les seves funcions, ha parlat amb tots
els constructors, els petits i els grossos, no ha deixat ningú fora
de la seva atenció.
(Remor de veus)
Vostè ens diu que segueixen aquí, i que a pesar que jo els
ho demani seguiran aquí. Està clar que segueixen aquí, però el
que passa és que, a la vista de les innumerables coses que
segons vostès estan pendents de fer, segons les iniciatives que
vostès van presentant, el que es pregunta i el que ens preguntam
tots és que ara estan aquí, però abans, quan governaren, on eren
i què feien?, perquè està tot per fer, segons vostè està tot per
fer; ens preguntam llavors què feien.
Però bé, entrem directament a la proposta i jo li he de dir
que si vostè, el seu grup, accepta les esmenes in voce que s’han
presentat el Grup Socialista també votarà a favor del punts 1 i
4. Els arguments en contra de la resta de punts no m’estendré
jo en la meva intervenció en aquests arguments, ja ho ha fet el
conseller en el seu moment, ho han fet els altres portaveus, però
sí vull fer referència a dues contradiccions que queden clares
amb aqueixa moció que vostè presenta avui.
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Miri, dues contradiccions en tema de territori. Vostè
presenta una moció amb 7 punts, 7 punts en temes territorials.
Jo li llegiré quatre línies d’un diari de sessions, parlant de tema
de territori i fent ofertes; deia: “Ho feim des d’una força que
està serena, tranquilAla, segura, perquè fa més de 12 anys que
no gestionam el territori en aquesta comunitat autònoma”. Això
paraules de la seva portaveu el passat dia 7 en aquest parlament
en el debat de l’estat de la comunitat autònoma. Si no
gestionen, clar, així s’entén que ara necessitin presentar 7 punts
i a més s’entén que l’exdirector general, aquell que hi havia
que, clar, com que no feia res, feia 12 anys que fan res, tampoc
no devia fer res, es dedicàs a altres coses i així va acabar.
I segona contradicció i ràpidament: vostès a la seva
proposta en el punt 6 diuen i demanen que no es faci ús de les
àrees d’amortització de creixement; no només aniré al Diari de
Sessions, que a vegades se l’hauria vostè també de llegir més,
Sr. Conseller, senyor exconseller, Sr. Diputat. Diu, parlant de
territori: “Idò les àrees d’harmonització i les àrees de
creixement, potenciem-les, perquè és allà on han de créixer
naturalment. Si és en aquest camp ens tendrà al costat”;
paraules del Sr. Huguet com a portaveu, també, en el debat de
l’estat de la comunitat. Què té a veure el que va dir el seu grup
en el debat de l’estat de la comunitat amb el que proposen
avui?; absolutament res. Li he dit més d’una vegada: no són
vostès que ens poden donar lliçons de gestió en matèria
territorial. Vostès fins ara només han desprotegit i no donaran
lliçons als grups que actualment donen suport al Govern ni a
aquest govern de com s’han de fer les coses en territori i com
s’ha de protegir aquest territori.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Jo què vol que li digui?
Mirin, jo, Sra. Suárez, les seves dues esmenes que ens
planteja, que també he vist que el Sr. Melià, ens pareixen bé, és
a dir, el màxim consens, idò perfecte. Estaria bé..., nosaltres
teníem 30 diputats per aprovar la llei del sòl rústic i teníem un
pacte amb Unió Mallorquina; no vàrem arribar a un acord, no
la vàrem presentar. No crec que vostès vulguin seguir aquest
esperit, jo crec que l’esperit que volen seguir vostès és tot el
contrari del que nosaltres vàrem tenir, que maldament
tenguéssim 30 diputats volíem un consens més gros. Però ja em
va bé, d’aquesta moció, si vostès accepten la participació
ciutadana i que els colAlectius participin per arribar a un acord
en aquest tema. Si no volen arribar a un acord amb nosaltres i
hi volen arribar amb tota la societat civil, ja va bé, ja va bé, ja
hem guanyat alguna cosa avui. Els acceptam aqueixes dues
alAlegacions.
Jo li vull dir, Sra. Suárez, quan vostè diu que no vàrem tenir
la voluntat d’aprovar els espais naturals protegits, miri, és vera
que vàrem tornar enrere Cala d’Hort i parc de Llevant, sí, però
vostè sap que quan va començar la legislatura hi havia 30.000
hectàrees, 30.000,095 hectàrees d’espais naturals protegits, i es
va acabar amb 94.871? Idò si sap això, per què ha de dir que no
vàrem tenir voluntat de?; em pot retreure Cala d’Hort, em pot
retreure Llevant, però no em pot dir el que vostè m’ha dit. Sinó
li hauré de passar les informacions perquè vostè no digui
desbarats, si pot ser.
I m’acusa de sòl rústic, camps de golf en sòl rústic. Em vol
dir quants de camps de golf es varen aprovar a Eivissa en sòl
rústic i amb hotel? Cap. Em vol dir quants de camps de golf es
varen aprovar a les Illes Balears en sòl rústic amb hotel? Cap,
cap. Ja està bé de mentir del que no ha passat en aquesta terra.
Si això és el seu disc, continuïn-lo.

(Petit aldarull a la sala)
(Aplaudiments)
Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Doncs, Sr. Font,
té la paraula.

Arribarà a parèixer que canta la parrala, Sra. Suárez, la
parrala.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
(Remor de veus)
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
“Nuestra apuesta es 20.000 viviendas en 6 años”, conseller
d’habitatge. A la vegada el programa electoral del Partit
Socialista a les Illes Balears du 20.000 habitatges i 40.000
actuacions en habitatge. Jo no he dit 20.000; si volen que ho
deixem en... 14?, 12?, 10?, el que vostès vulguin, la seva boca
és mesura, la seva boca és mesura, però el ridícul en tot cas
l’han fet vostès, no jo. És a dir, ho canviïn, jo què vol que li
digui?

L’altra qüestió és el tema de... Per cert, un camp de golf a
Eivissa que es va aturar va ser gràcies -el camp de golf de
S’Ullastrar- gràcies a l’acció del president Pere Palau i el
Govern balear la passada legislatura, un camp de golf que es va
aturar, eh?, que ho sàpiguen.
El portaveu d’Unió Mallorquina jo no entraré en segons
quines qüestions. A mi em pareix bé..., a veure..., si de cas
aturam 30 segons per redactar com ha de ser el punt 4, que el
Sr. Alorda pensa que hem fet una passa important. I contestant
al punt 4, les directrius d’ordenació del territori es varen
aprovar l’any 99, Sr. Alorda, nosaltres no és que ara facem cap
canvi. Té o no té aquesta cambra les competències absolutes en
ordenació del territori sí o no, Sr. Alorda?, o vostès que eren
tan reivindicatius ara han tornat petitons? De grup hi han tornat,
petitons, eh?, de grup hi han tornat, petitons, i amb la seva
política de desqualificació, que no l’entenc, que per cert, s’ha
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ficat amb les normes subsidiàries de Sa Pobla. Li faig saber que
són aprovades el mes de març del 2003 i les va aprovar el
pacte, que ho sàpiga, el pacte. Touché, Sr. Alorda, touché.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Ha de córrer molt fort, per venir-me darrere, molt fort, molt
fort.
(Rialles i més remor de veus)
L’altra qüestió... Molt fort. L’altra qüestió, Sr. Melià, jo
crec que hi ha dos punts en què vostès haurien d’estar d’acord,
d’Unió Mallorquina, sobretot en el punt 6. Vegem, que quedi
clar: jo parl de les 808 hectàrees de creixement, que el Sr.
Alorda diu si creixeran dins sòl rústic o no; que ho demani al
batle de Campanet, que ja ha posat el creixement; on l’ha
posat?, damunt l’església o en sòl rústic? Jo faig referència,
referència, Sr. Alorda, a les 808,24 hectàrees que el Pla
territorial de Mallorca dóna per créixer als 53 municipis
d’aqueixa terra, així de clar, i li dic, de les indirectes, com molt
bé ha dit el Sr. Melià, estan colAlocades en els municipis
costaners per fer l’adaptació del POOT i tal i tal, que no ha
funcionat gens ni mica, i ho reconec, dic: i si al Sr. Antich li fan
falta més metres, que faci ús d’aquí i en tot cas mirem si es pot
fer qualque cosa més que equipaments. Implicaria una
modificació, però no anem a agafar altre sòl rústic. D’això parl
jo, Sr. Alorda.
Potser jo podria ser més negligent i aquest grup més
negligent en aquest tema, i estam disposats a estar devora, com
va dir la nostra portaveu, per aconseguir un pacte en aquest
tema. I aquest retret que ha fet el Sr. Boned de les paraules de
la nostra portaveu l’altre dia, Sr. Boned, urbanisme està
transferit al consell i d’ençà que està transferit no hem tengut
ni la conselleria d’Ordenació del Territori del consell ni
urbanisme, ni tampoc, Sr. Boned -vostè és d’Eivissa i jo el
respect, com vostè supòs que em respecta a mi, que som de
Mallorca-, ni tampoc, d’ençà que hi ha del 2001 les
competències d’ordenació del territori, que vostès les han
compartides com nosaltres les hem compartides amb UM i no
estam empegueïts del pla territorial que vàrem aprovar, en
canvi vostès fan allò que sigui necessari per parèixer que
defensen el contrari per després fer una altra qüestió, Sr.
Boned. Nosaltres no tenim cap responsabilitat més que aquella
que dóna de dir públicament que estam d’acord amb el Pla
territorial que va presentar el Consell de Mallorca i ens en feim
responsables.
Acceptaríem aqueixes dues esmenes. Jo no vull entrar a
discutir ja segons quines qüestions massa debatudes. Vostès
tenen l’oportunitat de no construir en sòl rústic, vostès tenen
l’oportunitat d’agafar les hectàrees de creixement i en aqueixes
hectàrees fer que els promotors -lògicament no parl de sòl urbà
consolidat, perquè aquest ja no han de fer cap pla parcial, amb
la qual cosa aquest no et podrà donar, Sr. Alorda, el 30%; li
parl de sòls urbans que no s’han desenvolupat dins municipis,
que quan facin la unitat d’actuació o l’estudi de detall vostè pot
obligar a donar el 30%, a donar no, que facin habitatge de
protecció..., el 30%.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Font, vagi acabant.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Acab, Sra. Presidenta, perquè ha estat massa benèvola amb
mi. Jo, per acabar, només vull dir que es constata una qüestió,
aquella dita que es diu a les Balears: en política territorial uns
comptes fa l’ase, altres el traginer i altres l’amo de l’ase.
Convendria que es posassin d’acord perquè és un tema crucial
per a tots els ciutadans.
Moltíssimes gràcies.
(Remor de veus i aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
I procedirem a la votació. Passam a votar... Sí?
(Remor de veus)
Sí, Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Sí, proposaria que es fessin dues votacions: una primera
votació dels punts 1 i 4 amb les esmenes que ha acceptat el Sr.
Font, i una segona votació dels altres punts.
LA SRA. PRESIDENTA:
Hi està tothom d’acord? Doncs passam a votar, en primer
lloc, els punts... Doncs l’1 i el 4 els donam per aprovats per
assentiment?
Doncs queden aprovats per assentiment els punts 1 i 4. I
votam tots els altres. Votam.
Sí, 29; 30, no; cap abstenció.
IV. Proposició no de llei RGE núm. 1855/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
ferroviari amb l'administració de l'Estat.
I passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de la proposta no de llei 1855, presentada
pel Grup Parlamentari Popular. Per defensar-la té la paraula la
Sra. Cabrer.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa
dues setmanes vàrem tenir oportunitat de debatre una
proposició no de llei del BLOC en matèria precisament de
projectes ferroviaris i de conveni ferroviari amb
l’Administració de l’Estat, una proposició no de llei que el
Grup Parlamentari Popular va votar en contra per manca
d’ambició tant en els projectes plantejats com en el contingut
del futur conveni ferroviari. De fet ja vàrem dir en aquella
intervenció que hi havia una proposició no de llei anterior del
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Partit Popular, que és la que ara tenim oportunitat de presentar
i la que creim que sí és ambiciosa i que sí concreta les
necessitats en matèria del futur conveni ferroviari que
necessiten les Illes Balears.

La proposició no de llei de fet no és més que quasi la
mateixa que en el seu moment es va aprovar per unanimitat en
aquest parlament l’any 2004, una proposició no de llei que en
aquell moment va presentar el PSM i que donava suport tant
que conveni ferroviari fos un 2% de la inversió prevista en
aquell moment en el PEIT que estava en vigor, el PEIT 20002007, com es donava suport també als projectes que s’havien
d’incloure i que nosaltres avui presentam.

No dubt i esper que vostès mantendran la coherència i
votaran a favor perquè sense cap dubte ara, que a més són
vostès els responsables de gestionar el transport públic de les
Illes Balears, el seu projecte de futur supòs que serà igual o
més ambiciós del que ho era la legislatura passada. Esper que
mantenguin aquesta coherència i credibilitat en quantia i
projectes i, sobretot, que comencem a concretar i a fer alguna
cosa concreta més enllà de les paraules que duim ja tants
d’anys parlant del conveni ferroviari.

La legislatura del transport públic és alguna cosa que com
sempre vostès s’omplen la boca, se l’han omplert sempre,
encara que quan varen tenir oportunitat de governar l’anterior
pacte de progrés va passar el que va passar, i evidentment no va
ser la legislatura del transport públic. Per això avui tenen
l’oportunitat de demostrar, ja dic, si almanco en les paraules
seran igual d’ambiciosos que ho eren la legislatura passada.

I què és el que volem concretar amb aquesta proposició no
de llei? Bàsicament hi dos punts. En el primer punt i en primer
lloc demanam una bona finançació de l’Administració de
l’Estat que per càstig polític nosaltres no vàrem poder tenir,
malgrat consensuar amb el Sr. Antich, que era el secretari
general del PSOE, tots els projectes, incloent el soterrament del
tren a Inca, que a més era una imposició del PSOE dins aquella
negociació. Durant quatre anys ni tan sols no ens varen rebre,
ni a la vicepresidenta ni a mi; ens varen remetre del Ministeri
de Foment al Ministeri d’Economia i Hisenda, i ni tan sols no
ens varen donar cita malgrat fer la solAlicitud conjunta entre el
Partit Popular i el Partit Socialista. Supòs que eren coses del
tarannà.

Per tant, què demanam? Demanam un conveni amb una
quantia concreta, la qual és el 2% de l’actual Pla
d’infraestructures de transports, la qual cosa és el que sempre
hem mantengut dins aquest Parlament. Parlar d’un 2% del PEIT
suposa parlar de 2.069 milions d’euros, donat que el PEIT
actual té una durada molt més llarga, una durada de 15 anys,
del 2005 al 2020 i una inversió del PEIT només en matèria
ferroviària per a tota Espanya de 103.000 milions d’euros. Per
tant, aquesta xifra del 2%, aquests 2.069 milions d’euros
suposarien anualment per a les Illes Balears una quantitat
aproximadament de 140 milions d’euros, una quantitat,
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precisament, molt dins la línia del que més o menys nosaltres
necessitam si volem afrontar els projectes del Pla de transport
aprovat.
Tenint present, a més, que ja duim tres anys de retard, la
qual cosa ens ha obligat a endeutar-nos, precisament per fer
l’estació intermodal, per fer el soterrament, per fer el metro, per
fer la supressió de passos a nivell, per fer la reobertura de la
línia de Manacor o per fer noves estacions. Per tant, seria
interessant recuperar aquestes anualitats que ens deuen, però
sobretot començant a fer feina en els nous projectes amb un
finançament adequat.

I quins projectes creim que haurien de figurar dins aquest
conveni ferroviari? Bàsicament són els projectes que són dins
el Pla de transport; parlam del corredor sa Pobla-Alcúdia, amb
la prolongació tramviària fins a Ca’n Picafort i Pollença; és un
projecte que nosaltres vàrem deixar redactat a nivell de traçat
amb dues alternatives i que s’ha d’optar per una d’aquestes
alternatives i començar la tramitació. I evidentment, a part
d’arribar a Alcúdia, s’ha de completar amb el tramvia perquè
la línia tengui la demanda adequada. Parlam evidentment de la
línia a Cala Rajada, amb el soterrament al seu pas per Manacor.
Malgrat nosaltres vàrem instaurar el bus+tren de tota la
comarca de Manacor, que la veritat és que ha funcionat bé,
evidentment necessitam la substitució per la prolongació del
tren fins a Cala Rajada, no només fins a Artà, com ara pareix,
de forma sorprenent, que vostès parlen, sinó fins a Cala Rajada,
i que, a més, sigui la continuïtat per dins Manacor, això implica
soterrar el tren per dins Manacor, la qual cosa evidentment és
una obra complexa, com ho va ser el soterrament del tren a
Palma, però és la garantia indiscutible que el servei sigui el
lògic de donar més servei a moltíssimes més gent.

No hem de fer per tant les coses a mitges com es va fer en
el seu moment amb el tren a Manacor, amb una via única i no
doble, el que hipoteca avui l’augment de freqüències i amb una
via que, a més, no era electrificada. Ara hi ha precisament, o
s’ha plantejat en els mitjans el problema d’haver de fer un
transbord d’una línia a l’altra, de la línia de Cala Rajada a la
línia a Manacor, per tal que aquesta línia a Cala Rajada sigui
elèctrica, per ventura s’hauria d’afrontar l’electrificació de la
línia abans d’un transbord, el qual realment perd competitivitat
en el servei ferroviari. De fet, l’electrificació de tota la xarxa
ferroviària és una altra de les inversions que proposam que ha
de figurar en el conveni ferroviari.

El mateix que el desdoblament Inca-Enllaç, ja que el tren de
Manacor es va fer amb via única, per poder augmentar i
millorar les freqüències evidentment s’ha de desdoblar almenys
un tram, que seria el tram Inca-Enllaç i que permetrà una millor
gestió de l’explotació ferroviària.

Però evidentment, i aquí enllaçam amb un altre projecte,
que és que aquest projecte Inca-Enllaç ha de contemplar el
soterrament del tren a Inca. Evidentment, nosaltres teníem un
projecte constructiu Inca-Enllaç, de l’any 2004, anterior a què
el Partit Socialista plantejàs el soterrament a Inca, soterrament

516

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 13 / 13 de novembre del 2007

que vàrem introduir via alAlegacions en el Pla de transport, el
qual era un compromís que ara pareix que es vol negar a la
ciutat d’Inca i al seu batle, cosa que no entenem i que esperam
que qualque dia ens ho expliquin. La veritat és que si vostès
van encapçalar un projecte, com era el projecte de soterrament
del tren a Inca, que s’introduís dins el Pla de transport, el qual
fins i tot es va imposar com a negociacions del futur conveni
ferroviari, ara ens agradaria saber què passa i si el
desdoblament Inca-Enllaç evidentment contemplarà el
soterrament del tren a Inca.
També creim que en el conveni ferroviari hi ha de figurar
la continuïtat amb la política de supressió de passos a nivell. A
l’anterior legislatura es va fer una política molt dura en
supressió de passos a nivell perquè per a nosaltres hi havia un
tema de seguretat molt important, amb massa accidents, de
vegades mortals, dins la línia a Inca, sa Pobla i a Manacor;
vàrem suprimir un total de quinze i seria necessari continuar i
acabar amb tots els passos a nivell garantint la seguretat dels
cotxes, dels vianants i dels usuaris del transport. Per tant, creim
que també aquesta supressió de passos a nivell ha de figurar
dins el futur conveni ferroviari.
També consideram que, tal i com està previst en el Pla de
transport, el conveni ferroviari hauria de preveure, malgrat
l’oposició habitual que ha tengut, la continuïtat del metro amb
noves línies dins Palma, cap a l’aeroport, creim que seria la
solució millor, o a la zona colAlegis, a la zona de Son Moix o a
Son Espases, evidentment, creim que seria el mètode millor i
que s’hauria d’incloure també dins aquesta previsió del conveni
ferroviari.
I també, i ja per acabar, pensam que també s’hauria
d’incloure la nova línia a Santanyí, Felanitx, passant per
Llucmajor i per Campos; va ser precisament una innovació, una
novetat que nosaltres vàrem incloure dels estudis que vàrem fer
dins Serveis Ferroviaris de Mallorca, dins el Pla de transports
i que, a més, sempre ha rebut l’acord unànime de tots els partits
polítics. Per tant, creim que dins aquest conveni ferroviari, s’hi
ha de contenir aquesta previsió d’aquesta línia nova i que, sense
cap dubte, resoldrà a tota aquella comarca els seus problemes
de mobilitat.
Són totes per tant les que creim que han de figurar dins
aquest conveni de finançació les inversions que estan previstes
dins el Pla de transport de les Illes Balears, inversions
necessàries i que, amb la durada del PEIT, la qual és una
durada molt llarga, fins al 2020, crec que hi ha més que temps
suficient per executar. De fet, s’haurien d’haver executat amb
vuit anys, que era la previsió que hi havia dins el Pla de
transport de les Illes Balears, el qual no vàrem poder fer,
evidentment, perquè no es va materialitzar aquest conveni
ferroviari a tota l’anterior legislatura. No incloure totes
aquestes inversions dins el conveni ferroviari suposaria un mal
conveni ferroviari per a les Illes Balears i una renúncia al que
consideram que ens pertoca des de fa molts anys.

Sé que fa vostès han presentat una esmena des del BLOC,
una esmena, primer, dues al final, perquè no volen definir els
projectes, amb la qual ja li anticip que no hi estam d’acord; i de
la primera pareix que també hi haurà modificacions, però és un
poc contradictori, esperam que vostè ens ho expliqui perquè
pareix que per una banda estam d’acord amb el 2% de les
inversions de què ha de constar, sigui la durada del PEIT que
sigui, l’anterior era del 2000 al 2007, aquest és del 2005 al
2020, per tant la xifra sortirà la que sigui, l’important és el 2%.
Però, per altra banda, pareix que volen limitar o en quantia o en
anualitats, per tant esperam que vostè ens ho expliqui perquè
crec que seria una pena no arribar una altra vegada a un acord
amb un conveni que sense cap dubte serà molt important en el
futur del transport públic de les nostres illes.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Cabrer. El Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds ha presentat una esmena de
substitució i per defensar-la té la paraula el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per aclarir que
l’esmena que hem presentat, per un error, fa referència al pla
anterior ferroviari, del 2000 al 2007 i ha de fer referència al del
2008-2011, llegiré ara tal com quedaria l’esmena i llavors la
passaré, si de cas, als serveis jurídics de la casa; l’he feta
arribar també a tots els portaveus dels grups parlamentaris
perquè la tenguin: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat, en compliment de l’article 10 de la Llei de
règim especial de les Illes Balears, a finançar els projectes de
mobilitat prevists entre el 2008 i el 2011, participant, com a
mínim, en el 2% del Pla estratègic d’infraestructures i
transports (PEIT).”
En tot cas, com ha dit la portaveu del Partit Popular, el Pla
estratègic d’infraestructures i transports estatal va del 2005 al
2020; preveu una actuació dins el sistema ferroviari en què es
planteja no només actuacions ferroviàries, les quals serien, per
ventura, les més importants de les que preveu, però també
preveu la intermodalitat, preveu per tant actuacions a la resta de
transports i per millorar, en general, l’accessibilitat en el
conjunt del territori. I per tant, tot i que parlem bàsicament de
temes ferroviaris, hem de fer-ho extensiu a tot el tema de
transport.
El Pla de transports estatal planteja que s’ha de concertar el
sistema de transports a cada comunitat autònoma i per tant en
aquest cas el que hauria de fer és establir-se amb les Illes
Balears un conveni de colAlaboració, que és el que en aquest
moment ja té aprovat, per cert, aquest Parlament de les Illes
Balears fa dues setmanes, a proposta del meu grup, del Grup
Parlamentari BLOC, PSM-Verds.
S’ha parlat moltes vegades, i el 2004, efectivament, tenim
aprovat que s’exigirà un 2%, el qual correspon a la població
que tenen les Illes Balears en relació amb la resta de l’Estat. En
realitat això ja comença a estar un poc desfasat, perquè ara ja
tenim un poquet més del 2%, per tant ja ens acostam al 2,5%.
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Per tant, dels 2.200 milions aproximadament que corresponen
al pressupost de l’Estat per aquest Pla de transports, amb 15
anys, del 2005 al 2020, ens correspondria invertir anualment,
des del 2005, segons les nostres dades, fins i tot un poquet més
del que deia la Sra. Cabrer, no serien exactament 140 milions
anuals, sinó aproximadament uns 146 milions, d’acord amb les
xifres que nosaltres manejam.

La ministra de Foment va afirmar recentment que s’estava
treballant de fet en la firma del conveni ferroviari; també s’ha
manifestat per part dels membres del govern que s’està
treballant en aquesta línia, i de fet el conseller de Mobilitat va
manifestar que té o que treballa en una proposta de conveni
ferroviari que abasti del 2008 al 2011; és a dir, les actuacions
que el Govern pensa fer durant aquest període de temps, per un
total d’aproximadament uns 666 milions d’euros, això és una
xifra aproximada i, entre d’altres, propostes, entre d’altres
projectes, segons declaracions del conseller de Mobilitat, hi
hauria prevista la línia Inca-Enllaç; la línia Manacor-Artà-Cala
Rajada en la seva primera fase; la línia sa Pobla-Alcúdia; el
tramvia de Palma a l’aeroport i també projectes de transports
tant a Eivissa i Formentera, com a Menorca. Això faria aquest
total de 666 milions d’euros i per tant, amb quatre anys,
insistesc, per tant per damunt de les previsions del propi Pla
d’infraestructures i transports, el qual xifràvem amb 146
milions d’euros anuals, perquè si dividim aquests 666 amb els
quatre anys, estaríem entorn dels 166 milions d’euros anuals.

Aquí hi ha un problema i és que, com que no hi va haver un
conveni anterior, jo no sé si és culpa del Govern de l’Estat o de
vostès que no el varen saber negociar, però el que està clar és
que aquí arrossegam un dèficit que en aquests moments
correspon a uns anys anteriors, i jo crec que ara el que ha de fer
el Govern és negociar un conveni que esmeni aquests anys de
deixadesa, aquests anys d’ineficàcia i que tots aquests projectes
que es volen fer en aquesta legislatura es puguin dur endavant.
Perquè en aquesta legislatura hi ha una planificació feta en
termes reals, allò que es podrà fer amb aquests quatre anys.

La proposta que vostè ens fa, Sra. Cabrer, ens du una sèrie
de projectes que, en general, compartim, els quals crec que la
majoria dels grups han defensat, pràcticament tots, alguns per
ventura hi hauria qualque discussió, però que, en tot cas,
s’haurien de fer d’acord amb una planificació realista. El Pla
director sectorial, com vostè ha dit, preveu aquestes actuacions
en vuit anys, crec que tots som conscients que aquesta actuació
no es podrà fer per tant dins aquesta legislatura, sinó que una
sèrie d’actuacions s’hauran de fer dins aquests quatre anys, les
que jo ara li he dit són les que la Conselleria de Mobilitat
prioritza per a aquesta legislatura, i la resta les haurem de
posposar per a la pròxima legislatura.
Jo entenc que ara trobin que hem de recuperar el temps
perdut, que ara plantegin que hem de recuperar tota una sèrie
de projectes que la passada legislatura no es varen fer; que ens
plantegin l’electrificació, per exemple, totalment d’acord, però
quan vàrem estar fent aquesta passada legislatura una sèrie de
projectes importants com l’estació intermodal, com el
soterrament de les vies del tren a Palma, etcètera, per ventura
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era el moment de plantejar fer-ho ja des del primer moment,
l’electrificació i no haver-la de tenir pendent com la tenim
pendent en aquests moments. Igualment que el soterrament
d’Inca, el qual vostè sap que té tota una sèrie de dificultats
tècniques que impedeixen fer-lo aviat, però que està en estudi
i que es fa comptes de fer. Igual que la resta de projectes que
començaran, per tant el 2008, o estan en estudi, com pugui ser
la continuïtat del metro; com pugui ser la línia de Santanyí, la
qual compartim totalment.

Però insistesc, parlam d’un Pla director sectorial de
transport terrestre el qual preveu, aproximadament, la
construcció de 218 quilòmetres nous de xarxa de ferrocarril del
2005 al 2012; però resulta que el 2005, el 2006 i el 2007 no es
va fer res del previst en aquest Pla director sectorial de
transport terrestre. I per tant, arrossegam un dèficit d’inversions
ferroviàries molt notable i que jo, evidentment, no puc fer altra
cosa que imputar a la manca de previsió de l’anterior govern,
del qual vostè en formava part.

La passada legislatura es va apostar molt fort per les
autopistes, per les autovies, es varen construir autovies per
valor de 755 milions d’euros, sense tenir els doblers per cert
que venguessin de Madrid, i ara vostè ens diu que, com que no
va tenir doblers de Madrid, no va poder fer la xarxa ferroviària.
Bé, idò miri, resulta que del 1999 al 2003 es varen fer noves
xarxes ferroviàries, tampoc sense tenir doblers de Madrid, i els
passatgers es varen incrementar un cent per cent, d’1,4 milions
de passatgers vàrem passar a 2,8 la legislatura del pacte de
progrés; i, en canvi, la legislatura passada vostès només varen
ser capaços d’incrementar un 5% anual i no varen incrementar
ni un sol metre més de xarxa ferroviària.

Per tant, Sra. Cabrer, l’únic que li podem dir és que aquesta
esmena que nosaltres presentam és una esmena molt correcta,
una esmena que planteja el 2% del pla per als projectes que
aquest govern planteja del 2008 al 2011 i que creim que,
evidentment, seran els projectes que es podran fer en aquesta
legislatura. Això, també és cert, obligarà a negociar a partir del
2011 un nou conveni per fer els nous projectes, però el que està
clar és que si arriben aquests 166 milions d’euros en aquests
quatre anys, o en aquests tres anys que queden, s’acomplirà
aquest 2%, per damunt fins i tot del 2% que vostè ara reclama.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. En aquests moments correspon
la paraula als grups que vulguin intervenir. Si no demanen la
paraula, cap d’ells. Doncs, té la paraula el grup presentant per
acceptar o rebutjar l’esmena.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
aquest tema del transport públic és un tema de gran interès dins
aquest Parlament, vist que no hi ha intervenció dels grups. Miri,
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Sr. Barceló, evidentment no entenem per què a l’anterior
legislatura es necessitava un 2% del total del PEIT i ara no es
necessita un 2% del total del PEIT; evidentment la durada del
Pla d’infraestructures la marca el ministeri, l’anterior era de set
anys i aquesta és de quinze anys, però la quantitat anual és
l’important a invertir. Per tant, resulta realment contradictori,
resulta una incoherència, una vegada més, del BLOC que el que
vostès demanaven quan eren a l’oposició, la qual cosa va tenir
el suport de tots els partits polítics, doncs ara resulta que supòs
que pel rodillo de l’administració de l’Estat, ara estan vostès
disposats a renunciar a quasi dos terços del que ens pertoca en
matèria del conveni ferroviari.
Això serà hipotecar el futur ferroviari, deixar sense
finançament projectes tan importants com la supressió de
passos a nivell, com l’electrificació, com el soterrament del tren
a Inca o com, evidentment, la línia a Felanitx i la línia a
Santanyí.
Realment vostès parlen d’uns projectes concrets i a més,
amb moltíssimes contradiccions. En primer lloc, vostè me parla
que el soterrament del tren a Inca fan comptes fer-ho, sense
doblers, i en canvi, posen un altre projecte, l’Inca-Enllaç el
qual ens agradaria saber si té la previsió o no del soterrament
del tren a Inca. El projecte Inca-Enllaç estava previst començar
aquest darrer trimestre, com diu el propi Projecte de llei de
pressuposts que han presentat vostès dins aquest Parlament, no
només no començarà sinó que ni tan sols sabem si el
desdoblament Inca-Enllaç tendrà la previsió, evidentment, del
soterrament del tren a Inca. Jo crec que això és un tema molt
important a determinar i que vostès no volen aclarir.
Me parla vostè que no vàrem nosaltres saber negociar un
conveni ferroviari. Jo realment crec que és impresentable que
a hores d’ara dins aquest Parlament, amb tots els esforços que
vàrem fer des del Partit Popular, que vàrem consensuar amb el
Partit Socialista tots els projectes, un dels quals era la
imposició del soterrament a Inca, ens diguin que nosaltres no
vàrem ser capaços si ni tan sols ens varen donar hora per poder
tenir ni una reunió, ni tan sols per dir-nos bon dia; això és el
sectarisme pur i dur que vàrem rebre tota l’anterior legislatura
per part de l’administració de l’Estat en matèria ferroviària.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Vostè me parla que nosaltres no vàrem construir ni un
quilòmetre de via ferroviària. Per favor, crec que a aquestes
alçades de la pelAlícula que vostès vulguin comparar la inversió
que es va fer amb el tren de Manacor, el qual, a part de tots els
problemes que va tenir, no va tenir cap previsió de futur, es va
fer sense electrificar, això ens vàrem trobar i es va fer amb via
única, no amb una previsió de poder tenir doble via, la qual
cosa ara pareix que significarà que els ciutadans d’Artà i Cala
Rajada estaran condemnats a fer un transbord dins Manacor, la
qual cosa evidentment és el menys competitiu que hi ha dins
una política de transport públic per tal de competir amb el
transport per carretera. Per tant, que vostès vulguin comparar
això, aquesta inversió amb tot el que ha estat una estació
intermodal, un soterrament del tren a Palma i tota la línia
metropolitana, a part de la supressió de passos a nivell, a part
de la reobertura de noves estacions, realment no hi ha ni punt
de comparació.

Malgrat tot el mal que vostès volen fer al metro, malgrat tot
això, Sr. Barceló, no hi ha ni punt de comparació amb l’aposta
de qualitat i amb l’aposta de servei que nosaltres vàrem fer en
el seu moment per al transport públic de les Illes Balears i del
qual ens sentim evidentment molt orgullosos.
(Alguns aplaudiments)
Perquè vostè parla que el soterrament del tren a Inca tendrà
problemes tècnics, el soterrament del tren a Manacor va sortir
en els mitjans que ja dubtaven, clar que un soterrament té
problemes tècnics, i molts, però nosaltres vàrem fer el
soterrament del tren a Palma, tota la línia metropolitana i tota
l’estació intermodal -no, no, no importa que vostès parlin,
vostès jo dic que quan acabem la legislatura podrem comptar
i es podrà veure l’aposta real per un transport modern i de
qualitat que vàrem fer en el seu moment, amb tots els
problemes tècnics que hi va haver, els quals varen ser
moltíssims, evidentment, però aquesta era l’aposta en qualitat
equiparant a tota la resta de ciutats espanyoles.
Crec que realment avui assistim a una manca d’ambició en
transport públic bastant important. Vostè mateix, per una
banda, diu que hauria de ser fins i tot un poquet més del 2%, el
2,5% del Pla d’infraestructures de l’Estat; fins i tot nosaltres
només ens hem centrat en la inversió ferroviària, perquè si
comptàssim tot el Pla estatal en matèria de transport seria quasi
el doble del que ens hauria de correspondre, per tant nosaltres
hem estat en certa forma generosos amb el que reclamam i, a
més, mantenint una mica l’esperit del que vàrem votar en el
2004.
No me parli de la legislatura de les carreteres o de les
autopistes amb la legislatura del transport públic, en primer lloc
perquè per a carreteres hi havia conveni, des de sempre, des de
l’any 1998; una altra cosa és que després ens varen voler
castigar, però sempre es varen fer aquestes inversions en
carreteres amb el conveni del 1998 i amb el conveni del 2004,
els quals vàrem poder signar, per tant hi havia aquesta previsió
d’inversió, cosa que no tendríem en matèria ferroviària. No
obstant això, nosaltres vàrem fer la major aposta en modernitat
en matèria de transport públic que no és incompatible
evidentment amb un conveni de carreteres, de fet ara tenim el
tercer conveni de carreteres i no tenim un conveni ferroviari, el
qual a més pareix que vol ser molt menys ambiciós del que ha
estat el conveni de carreteres.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Cabrer, vagi acabant per favor.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Ja acab, Sra. Presidenta, només per dir que jo crec que
vostès són presoners del pacte d’un govern a Madrid, el qual
precisament els imposa el que han d’acceptar, i que nosaltres
evidentment no hi estam d’acord, perquè creim que serà un mal
conveni per a les Illes Balears, el qual hipotecarà la nostra
legislatura, el futur del transport públic i del transport ferroviari
de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
LA SRA. PRESIDENTA:
Aquesta presidència entén que no s’accepta l’esmena i per
tant es procedirà a la votació de la proposta tal com venia.
Passam a votar. Votam.
Sí, 28; no, 30.
Crec que no canvia el sentit de la votació. Per tant, s’aixeca
la sessió.
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