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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats. Començam la sessió
d’avui, i el primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 4924/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a representació de l'Ajuntament de Maó
al consell d'administració de l'Autoritat Portuària de les
Illes Balears.

La primera pregunta, ajornada del Ple de dia 19 d’octubre,
RGE núm. 4924/10, relativa a representació de l’Ajuntament de
Maó al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les
Illes Balears, la formula el diputat Sr. Josep Gornés del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Llei 33 de 2010, de dia 5
d’agost, que modifica una altra Llei, la 48/2003, de règim
econòmic i de prestació de serveis als ports d’interès general,
estableix que la composició del Consell d’Administració de

l’Autoritat Portuària estarà reformulat, de qualque manera,
donant, al nostre entendre, prioritat al Govern i als consells
insulars. Aquest consell d’administració té, vull recordar, setze
membres, cinc dels quals ho són representant el Govern de les
Illes Balears. Aquesta composició no contempla, per tant, els
representants municipals dels principals ports d’interès general
de les Illes Balears, a excepció de Palma que ha estat escollit pel
Govern perquè tengui aquesta representació.

Per tant, Maó, Eivissa i Alcúdia queden fora d’aquest
organisme de decisió. Volíem saber quina opinió té el Govern
de les Illes Balears al respecte i si troba que l’Ajuntament de
Maó, però també pot ser extensiu als altres ports d’interès
general com puguin ser Eivissa i Alcúdia, no ha d’estar
representants en aquest organisme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, el Sr. Moragues té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè sap el
Consell de Govern va adoptar un acte administratiu, un acte
administratiu quasi reglat en execució de la Llei de ports
reformada que vostè citava, i que fixa la nova representació més
reduïda, molt més reduïda, en el nou consell d’administració de
l’Autoritat Portuària de Balears. En el cas concret de
l’Ajuntament de Maó, que és l’origen de la seva pregunta, quan
l’ajuntament ens faci arribar la seva disconformitat amb l’acte
administratiu que va prendre el Consell de Govern, ens
asseurem i estudiarem una sortida que sigui convenient a totes
les administracions.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Gornés, vol fer ús de la paraula?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Sí, pot ser que sigui un
acte administratiu, però és un acte administratiu amb un fons
polític de calat, Sr. Conseller. Nosaltres entenem que no és
admissible, no és de rebut que l’Ajuntament de Maó i aquests
altres ports d’interès general hagin estat exclosos, més que res
perquè el Govern de les Illes Balears té cinc representants en
aquest organisme alguns dels quals no acabam d’entendre què
fan en aquesta taula, especialment quan la setmana passada
alguns d’aquests representants estaven asseguts aquí i no varen
ser capaços de respondre a la meva pregunta quan formen part
d’aquest consell d’administració.

Sr. Conseller, és legítim que el Govern de les Illes Balears
hagi optat perquè Palma tengui la representació municipal, però
nosaltres li demanam que faci un esforç, que faci totes les
gestions necessàries perquè aquests municipis que tenen aquests
ports de gran interès per a la nostra comunitat autònoma es
vegin representats. Té la petició unànime dels diferents partits
polítics en els diferents ajuntaments. Per tant, li demanam,
l’emplacem que solucioni aquesta qüestió d’una manera
definitiva i satisfactòria per a totes les parts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Moragues, vol fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, aquest és un acte
administratiu, evidentment com tots o molts d’actes
administratius té un rerafons polític, però en aquest cas,
cregui’m, nosaltres hem fet és una aplicació estricte de la
literalitat de la llei. I la llei, li vull recordar, marca que dels 22
vocals que hi havia fins el mes d’agost de 2010 ara només hi
hagi 16 i  més marca qui és qui baixa la representació. Miri, la
comunitat autònoma sempre havia tengut cinc vocals, ara només
en té quatre, hem perdut un amb aquesta rebaixa també, de cinc
que teníem quan els altres governs de l’any 99 fins l’any 2010
hi havia cinc representants de la comunitat autònoma més el
president ara hi ha quatre més el president, és a dir, que també
n’hem perdut un.

Evidentment, farem els esforços que siguin necessaris per
satisfer la representació municipal, jo també crec que
efectivament la representació municipal és molt important en el
Consell d’Administració, però jo li vull recordar que això és
l’aplicació d’una llei que el Partit Popular i el Partit Socialista
vàrem acordar les modificacions per unanimitat al Senat, a
instàncies de Coalició Canària, però tots dos partits ho han fet.
Per tant, si a les forces polítiques que estam aquí representades
no els agrada les modificacions de la llei ho tenen molt bo de
fer, facin saber als membres, als seus representants i als
representants d’altres grups que tenen representació a la Cambra
de Diputats i modifiquin aquesta llei quan sigui possible, però
cregui’m que el Govern l’únic que ha fet en aquest cas ha estat
aplicar estrictament la literalitat de la llei i farem els esforços
quan arribin aquí les peticions, com jo he dit, les
disconformitats amb l’acte administratiu, farem el possible per
donar-li encaix, però la llei diu el que diu i no el que volem que
digui.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 5201/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a diverses inversions a l'illa de Menorca.

La següent pregunta 5201, rectificada mitjançant escrit
5212, és la que formula el Sr. Jaume Tadeo i Florit, que no es
troba a la Cambra, i, per tant, la pregunta decau.

I.3) Pregunta RGE núm. 5205/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la xarxa de telecentres.

Passaríem a la següent, RGE núm. 5205/10, relativa a xarxa
de telecentres, que formula la diputada Sra. Anna Crespí i
Prunés del Grup Parlamentari Socialista.

Sra. Crespí, té la paraula.



4992 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 26 d'octubre del 2010 

 

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En la línia d’actuacions amb la qual
ha fet feina la Conselleria d’Innovació per evitar la fractura
digital i no permetre que aquests sectors tecnològicament més
febles quedin al marge de les noves tecnologies voldríem que la
consellera d’Interior, Innovació i Justícia ens expliqués amb
més detall quins motius han duit al Govern a la creació
d’aquestes xarxes de telecentres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la implantació de la
Xarxa Bit, que és com s’anomena aquesta xarxa de telecentres
de les Illes Balears, ve a resoldre una mancança que patim a les
nostres illes i a moltes altres comunitats. Un telecentre és un
punt públic d’accés a internet amb tasques de divulgació i
formació per minimitzar el risc de fractura digital i que té com
a principal objectiu divulgar i donar accés a les tecnologies de
la informació i la comunicació oferint les eines i el suport
necessari al ciutadà.

El model de funcionament d’aquesta xarxa Bit recent creada,
aquesta xarxa de telecentres, es basa en un model de cogestió
entre la conselleria i els ajuntaments i les entitats locals que
allotgen un telecentre en el seu municipi. A dia d’avui, després
de la recent creada xarxa de telecentres, participen en aquesta
iniciativa un total de nou ajuntaments que reparteixen fins a
setze telecentres. L’assignació de telecentres s’ha realitzat
mitjançant tres convocatòries públiques destinades a totes les
entitats locals a les Illes Balears i a través de la FELIB, la
Federació d’Entitats de les Illes Balears. 

La xarxa de telecentres que ha creat el Govern és un element
clau que ens ha de permetre implantar polítiques de la societat
del coneixement al conjunt de les nostres illes. Fins ara, l’única
experiència a les Illes quant a telecentres era la creada en el seu
dia pel Consell d’Eivissa, fa ara aproximadament quatre anys,
que disposava d’un total de deu telecentres que la majoria d’ells
s’han integrat a aquesta xarxa de les Illes Balears. La Xarxa Bit
s’ha creat seguint, com dic, aquest model pioner en el conjunt
de les Illes, s’han creat aquestes darreres setmanes sis
telecentres nous i esperam que en un futur es vagin sumant a
poc a poc a aquesta iniciativa la resta d’ajuntaments.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Crespí? No vol fer ús de la
paraula.

I.4) Pregunta RGE núm. 5193/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a la religió als
centres de batxillerat.

Per tant, passam a la següent pregunta, RGE núm. 5193,
relativa a la religió als centres de batxillerat. La formula el
diputat el Sr. Miquel Àngel Llauger del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Hem conegut recentment dues sentències del
Tribunal Superior de Justícia que estableixen que els centres
públics de batxillerat han d’oferir una assignatura alternativa a
la religió catòlica. És a dir, que no poden deixar que la immensa
majoria d’alumnes que no cursen aquesta assignatura surtin una
hora més prest o entrin una hora més tard, sinó que se’ls ha
d’inventar -per dir-ho així- una altra assignatura perquè si no
suposadament és discriminatori per a aquella minoria d’alumnes
que cursen la religió catòlica. Voldríem conèixer quina és la
valoració que fa la Conselleria d’Educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sr. Conseller d’Educació, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè diu, hi ha hagut una
sentència que ha anulAlat un sol punt del decret i el punt que ha
anulAlat és aquell que deia que l’alumnat que no opti al
coneixement de la religió podrà quedar al centre. Per tant, hi
havia aquest “podrà” no “haurà”, i per tant, per part de la
Conselleria respectam la sentència, evidentment com totes, el
que passa que tenim -crec- els arguments suficients per
presentar un recurs, un recurs sobretot tenint en compte que
diverses comunitats autònomes que es troben amb una situació
semblant a la nostra com València, Navarra, Madrid, Canàries,
Galícia, Cantàbria, Castella-Lleó es troben amb una situació
semblant i per tant no hi hagut cap sentència en contra, sobretot
tenint en compte que el Consell Consultiu de les Illes Balears en
el seu moment va declarar ajustada a dret aquesta mesura. 

Si aprofundim un poc més, els acords que hi ha amb l’Estat
Vaticà diuen en tot moment que la religió ha de ser voluntària,
s’ha d’oferir i ha de ser voluntària, però no s’ha de confondre
una matèria voluntària amb una matèria optativa, que vostè
coneix perfectament per la seva trajectòria el que suposa, des de
tal punt que les optatives han de ser, han de tenir un mínim
d’alumnes per poder ser desenvolupades i en aquests moments
a religió catòlica hi ha classes d’un sol alumne i les fan. Jo li
puc dir que evidentment hem de defensar els drets dels que
volen religió, però tampoc els que volen religió el que no poden
fer és envair els drets dels que no la volen. Aquesta és la postura
de la conselleria, pensam que amb aquest recurs s’aclarirà tota
la temàtica i esperam que aquesta situació es pugui esdevenir
clara i diàfana d’aquí a poc temps quan es resolgui el recurs.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, presidenta. Sr. Conseller, coincidim amb aquesta
valoració que fa sobre els drets dels alumnes que cursen religió
i els drets dels alumnes que no la cursen i coincidim també amb
aquesta intenció de presentar un recurs. Per a nosaltres ja és una
situació peculiar que en un estat laic l’escola pública hagi
d’oferir assignatures convencionals, però pensam que això
encara té menys sentit en una etapa com és batxillerat que és
una etapa postobligatòria i de marcat caràcter preuniversitari.
Això vol dir en la pràctica, en una situació típica, que 200
alumnes que cursen batxillerat a un centre públic hagin de fer
una assignatura de no sabem encara molt bé de què perquè hi ha
un o dos alumnes que volen fer religió catòlica. Això voldria dir
també a la pràctica carregar els alumnes de segon batxillerat,
que com tothom sap passen el curs apressants i estressats perquè
tenen la selectivitat a sobre, amb una assignatura més que a més
se suposa que aquesta assignatura més hauria de ser avaluable
perquè si no, no se sap si també és discriminatori. I això
suposaria també un cost econòmic que en aquests moments
nosaltres estam segurs que el nostre sistema educatiu necessita
d’una manera més imperiosa per a altres capítols.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sr. Conseller? No vol fer ús de la
paraula.

I.5) Pregunta RGE núm. 5202/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en infraestructures
educatives a la present legislatura.

Passam a la pregunta RGE núm. 5202/10, relativa a
inversions en infraestructures educatives a la present legislatura.
La formula la diputada Sra. Carolina Torres del Grup
Parlamentari Popular.

Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, la setmana passada el Sr. Antich i vostè varen
presentar un balanç de les inversions realitzades dins aquesta
legislatura en matèria d’infraestructures educatives. Sr.
Conseller, s’ajusten a la realitat les dades presentades per vostè
i el president del Govern amb relació a les inversions en
infraestructures educatives d’aquesta legislatura?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Les dades presentades la setmana
passada reflecteixen quines són les obres que estan finalitzades,
reflecteixen les obres que estan en execució, les que estan en
licitació i aquells projectes de futur contrastats -i no fum- per
poder dur a terme la propera legislatura. Són dades que vostè
perfectament pot comparar i pot mirar a la pàgina de la
conselleria, són diàfanes, són clares i estan a disposició de
tothom.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Justament perquè es poden
comparar, Sr. Conseller, vostès són molt hàbils fabricant titulars
i, home!, vostès comptabilitzen fins i tot els projectes que ni tan
sols han començat. Per tant, segons vostè han invertit 160
milions en 84 centres de les Illes, si feim el recompte durant
aquesta legislatura realment han acabat 11 centres nous, entre
instituts i centres d’infantil i primària, per un total de 33 milions
d’euros. La resta encara no l’han acabat o són encara projectes
i fins i tot diuen que volen fer un llibre de les infraestructures
d’aquesta legislatura, doncs miri, ja hi ha un llibre de fet, ja
tenen la feina començada, deu anys de construccions educatives
a les Illes Balears des de l’any 98 fins a l’any 2007, per tant, ja
tenen feina començada.

Si volem comparacions, Sr. Conseller, a l’anterior
legislatura es varen fer 26 centres nous per un total de 72
milions d’euros, per tant, facin les seves comparacions, parlam
d’obres acabades, perquè si parlam de licitacions també es dobla
el nombre l’anterior legislatura respecte de l’actual. De fet,
moltes de les obres que vostè va mencionar en la seva
compareixença sobre infraestructures a l’illa d’Eivissa estaven
licitades, programades l’anterior legislatura. Ara bé, crida molt
l’atenció que mentre el Sr. Antich i vostè anuncien que és la
legislatura on més inversions s’han fet en infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa mai no s’han vist tantes aules
prefabricades a un municipi, el d’Eivissa a ciutat, on és missió
impossible fer nous colAlegis. Tenim retard amb les obres del
conservatori que pareix estaran el mes de gener, tenim retard
amb el nou colAlegi de Sa Bodega, retard amb el nou colAlegi de
Sa Joveria que encara espera el terreny i mentrestant aules
prefabricades, les obres de l’institut de Sant Antoni aturades per
un centre nou que comencen aquesta legislatura, Sr. Conseller.
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Per tant, Sr. Conseller, els comptes no surten perquè aquesta
legislatura no acabarà amb el dèficit d’instalAlacions educatives,
precisament han prioritzat tant les instalAlacions per a 0-3 que
han deixat de banda les altres infraestructures tan
imprescindibles. Així s’acaba la legislatura, però no les obres,
Sr. Conseller. Ara pareix que comencen a despertar, però
l’educació a Eivissa requeria més decisió i més eficàcia. Vostès
han estudiat molt, Sr. Conseller, però aquest curs no l’han
aprovat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta. Quan hi ha qualque intervenció que apareix
Eivissa jo la mir evidentment amb lupa i és perquè una de les
coses que havia de passar és que hi hauria una espècie
d’hecatombe al principi de curs i va sortir precisament anunciat
des d’Eivissa, no dic que fos vostè, però sí que va sortir.

Miri, li he comentat i li he dit abans que surten perfectament
quines són les actuacions de cada una de les obres que es fan a
les Illes Balears i l’estat en què es troben i, a més, del 2007 al
2011 perquè a partir del 2011, li vaig comentar i a més ho
vàrem dir públicament, no ho ficam dins les obres que s’han fet
sinó que ho deixam com un apartat a part on s’ha fet ja un estudi
amb els ajuntaments i amb les necessitats.

Per tant, no estam en una situació de vendre fum en absolut
sinó de realitat. Ara, vostè ho vol veure d’una manera, per
ventura és la seva feina veure-ho d’aquesta manera, no és la
meva feina, jo crec que he de ser realista i per tant he de veure
la situació com està. Vostè em parla d’Eivissa, jo també li puc
dir una cosa d’Eivissa que no li vaig dir l’altre dia, és a dir, les
inversions clares i concretes dins aquesta legislatura suposaran
una inversió al voltant de 30 milions quan a l’anterior eren 17
milions i tampoc no he explicat els 10 milions més de propostes
que s’hagin de fer aquest anys ja consensuades a fer-se.

Per tant, això són coses, vostès poden jugar amb números tot
el que vulguin, però també li vull dir una altra cosa, quan
començam una actuació a vegades l’acabam i han passat tres
legislatures, entre d’elles hi han estat vostès enmig. Per tant,
pensin que quan estam dins Educació i els responsables ho
saben començam una cosa i l’acabam per ventura una altra
legislatura, però la realitat és aquella que hem demostrada i que
està a disposició de tots els ciutadans i sobretot dels eivissencs
que sabran perfectament comptar quan hi ha 17 milions o quan
hi ha 35 milions d’inversió. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 5203/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cofinançament del nou hospital de Son
Espases.

La següent pregunta RGE núm. 5203/10 és relativa a
cofinançament del nou hospital de Son Espases, presentada per
la diputada Sra. Carmen Castro. Hi ha algun membre del
Govern que atesa l’absència del conseller de Salut contesti
aquesta pregunta? Per tant, queda ajornada.

I.7) Pregunta RGE núm. 5208/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a taxes aèries.

La següent pregunta RGE núm. 5208/10, relativa a taxes
aèries, que formula el diputat Sr. Josep Melià del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Davant l’anunci i la intenció del Govern central de pujar les
taxes aeroportuàries, alguns diuen un 7%, altres diuen un 12%,
des d’Unió Mallorquina ens demanam quines gestions ha fet el
Govern de les Illes Balears per evitar aquesta pujada que té una
explicació i una conseqüència. Per a nosaltres l’explicació és la
injustícia del model aeroportuari, un model que va a
l’autofinançament i que per tant ha d’eixugar les pèrdues que té
AENA, el 2009 uns 345 milions de pèrdues. Per tant, els
aeroports productius com el de Palma i els de les Illes Balears
han d’intentar fer front a aquest dèficit i això té una
conseqüència que és acabar perjudicant la competitivitat de la
principal indústria del país que és el turisme.

Per tant, davant aquesta greu situació que ja vàrem
denunciar al debat de política general demanam al Govern
quines gestions ha fet perquè no es pugin les taxes
aeroportuàries i si considera just que a Canàries es congelin i
fins -i tot es baixin en determinats mesos- i a les Illes Balears,
no. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Em demana si és acceptable que les
taxes aèries pugin a les Balears i no a les Illes Canàries, doncs,
Sr. Diputat, crec que no, és a dir, no és acceptable. 
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Consideram que les mesures anunciades per Canàries
haurien de ser, particularitzades a les Illes Balears, també
aplicades a les Illes Balears per tres motius: primer, per
analogia, es tracta d’arxipèlags que a més a més tenen la seva
principal força econòmica en el turisme; per altra part, fa estona
que el Govern demana no ja congelació, sinó reducció de taxes,
es va aconseguir el 2009 i també el 2010, i per altra banda, diria
que efectivament per justícia, és a dir, si no, seria una
discriminació per als ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí. Sr. Conseller, li deman això que estava escrit, però li he
demanat altres coses i m’hagués agradat que m’hagués
contestat. Li deman quines gestions han fet perquè no es
produïssin aquestes pujades i vull constatar la tristor perquè ens
hem d’enganxar a la capacitat d’influència que ha demostrat
Coalició Canària perquè tenguem un bon precedent perquè no
ens pugin aquestes taxes. 

Sense aquest precedent resultaria que ja no tendríem on
vincular-nos i, tot i que aquestes raons que vostè ha explicat són
tan evidents i molt conegudes aquí, resultaria encara així que el
Govern amic ens tornaria pujar les taxes i perjudicaria
l’economia d’aquesta terra i això és el que volem denunciar.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, miri, Sr. Diputat, en
això sí que coincidesc, ja vaig dir que era una bona notícia quan
es va anunciar això per a Canàries per una simple raó, està clar
que l’Estat espanyol té un sistema tarifari aeroportuari molt
rígid i totalment centralitzat. Per tant, és bo que d’una vegada
s’hagi obert aquest meló, per dir-ho d’alguna manera, intentant
particularitzar el tema de les taxes a cada comunitat. Nosaltres
de fet, el Govern ja havia demanat repetidament en tota una
sèrie de reunions que d’alguna manera s’havia de particularitzar
el sistema de les taxes a les Illes Balears, perquè és bàsic.

És bàsic tenir una flexibilitat tarifària pel que fa, per
exemple, a les freqüències, pel que fa a les connexions, etc. Per
tant, en aquest sentit, és una bona notícia i seria una notícia molt
satisfactòria si efectivament totes aquestes mesures o mesures
més semblants, és a dir més particulars de les Illes Balears, es
poguessin aconseguir.

En aquest sentit, li puc assegurar que el Govern fa feina de
debò. Ja hi ha els primers resultats i crec que s’anunciaran de
manera immediata si no, avui mateix.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 5206/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a potenciació de la
Formació Professional.

La següent pregunta és relativa a potenciació de la formació
professional, la formula la Sra. Cristina Rita, del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Sr. Conseller, apropar el món de l’educació
al món de l’empresa és un objectiu que ja fa anys que es fa als
països europeus, però també al nostre i a la nostra comunitat
autònoma. Ens congratulam per tant pels convenis de
colAlaboració que s’han signat recentment entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i les organitzacions empresarials, tant
CAEB com PIMEM, per a la potenciació de la formació
professional, una formació que entre altres coses ha de fomentar
aquest esperit emprenedor que volem per portar a terme també
activitats i iniciatives empresarials. 

Per tant, li voldríem demanar que ens concretés com són els
termes d’aquests convenis de colAlaboració. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el senyor...

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la Conselleria
d’Educació i Cultura, la CAEB i la PIMEM han renovat uns
convenis i han renovat uns convenis en el sentit que ja hi havia
unes línies marcades, hi havia uns objectius marcats per part de
la conselleria que també confluïen amb els interessos d’aquestes
dues confederacions.

Evidentment, l’objectiu anava dirigit cap a la formació
professionals, concretament als joves en aquest cas de formació
inicial. Aquests convenis no són convenis nous, sinó que són
convenis que profunditzen en l’experiència que hem tengut fins
ara. El que passa és que en aquests moments ens dirigim
bàsicament en tres àrees: una àrea d’aquest conveni va dirigida
a l’alumnat, una altra a la difusió de la formació professional no
tan sols dins el món general, sinó més bé, dins l’empresa, i una
altra de formació professional i formació del professorat de
formació professional.
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Quant a l’alumnat, evidentment, hi ha un esforç per part
d’aquestes dues confederacions a concedir beques i a establir
premis que estimulin l’alumnat dins la seva tasca habitual dels
centres educatius. Per una altra banda, la difusió de l'FP dins el
món empresarial està garantit, com ja fa molt de temps que en
feim, dins fires, mostres, ofertes formatives que es publiquen a
les empreses. Una tercera àrea és la de formació del professorat,
són acords amb la conselleria que permeten que els nostres
professors es puguin reciclar dins empreses i puguin estar al dia,
per a aquest tema es fan també beques i jornades adreçades
bàsicament a aquest tipus de professorat perquè estiguin cada
vegada més al dia dins tots aquells temes que tenen relació amb
la tasca diària que és l’ensenyament als alumnes que després
han d’anar fer les pràctiques a empreses i després sortir al món
-diríem- empresarial a fer feina.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Rita, no vol fer ús de la paraula.

I.9) Pregunta RGE núm. 5200/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aportació als fons de solidaritat.

Passam idò a la següent pregunta, RGE núm. 5200/10,
relativa a aportació al Fons de solidaritat, que formula el Sr.
Francesc Fiol del Grup Parlamentari Popular. Sr. Fiol, té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, continuant el fil argumental de la setmana
passada per intentar aclarir els arcans del nostre model i sistema
vertader, no teòric, de finançament i continuant en aquesta línia
li vull fer la pregunta de manera literal, com ve redactada: quina
opinió mereix al Govern de les Illes Balears que a més d’aportar
recursos a fons de suficiència -per cert, la setmana passada el
conseller no va voler assenyalar la quantitat que li ha anticipat
el ministeri, que haurà d’ingressar, li deman que, si vol, ho faci
avui- n’haguem d’aportar també al fons de solidaritat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el primer, si entenc bé
la pregunta, parla del fons de solidaritat que no existeix en el
model de finançament, no hi ha un fons de solidaritat en el
model de finançament, si el que demana és això li he de dir que
no existeix aquest fons. Hi ha sis fons al model i no hi és aquest.
Si el que demana vostè és la solidaritat del model de
finançament, que podria ser una interpretació que es podria fer,
li he de dir que per a Balears el nivell d’ingressos addicionals
que arriben amb el nou model és força més ample que el que
arribava amb l’anterior model.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Serà aportació al fons de solidaritat
o solidaritat directament, però la realitat és que sobrepassa els
470 milions d’euros cada anys, als quals hem d’afegir -i veig
que no vol contestar el que hem d’aportar al fons de suficiència,
jo faré una estimació de 375 milions d’euros, ens anam molt per
damunt dels 700 milions d’euros d’aportació definitiva entre el
que aportam i el que hem de tornar perquè se suposa que rebem
més del que necessitam. Aquesta és la realitat del problema.
Mentre se’ns digui que rebem més del que necessitam no és
possible que al mateix temps ens haguem d’endeutar per
mantenir el funcionament de les competències transferides, que
és la realitat del que passa. 

Darrera tota aquesta realitat hi ha una realitat pitjor, Sr.
Conseller, que és que no ens quadren els números dels
pressupostos, a posta deim que no els podem fer, a posta no els
feim, perquè no ens quadren els números perquè també vénen
collits per les restriccions que ens imposa Europa
d’endeutament. Per tant, només hi hauria una manera de fer els
pressupostos, però naturalment no l’explicaré jo avui ni és el dia
per ventura de parlar-ne.

Només hi ha... pitjor que això, al meu parer només hi ha una
qüestió políticament més indecent encara que tot això,
políticament, que és donar la culpa de tot això a l’oposició. És
a dir, els pressupostos no es fan perquè l’oposició no vol
negociar, no té capacitat negociadora. Ja en parlarem els
pròxims dies, d’aquesta qüestió, ja serà el portaveu qui es
cuidarà d’aclarir en detall aquestes qüestions, però cregui’m que
vostè, em sap greu dir-li-ho, i haver-li de dir amb aquests
termes, vostè ve aquí a fer un exercici d’obscurantisme. Si no
està ben dit fons de solidaritat, digui-li el que vulgui, però
respongui, respongui la pregunta que li faig. Sap perfectament
de què li parl. No vol dir quina és la quantitat que aportam al
fons de suficiència, digui-la, digui què li ha dit el ministeri que
ha d’aportar vostè -vostè no, si fos vostè encara ens seria igual
per ventura- que hem d’aportar tots els ciutadans de Balears,
d’aquesta comunitat, al fons de suficiència. Digui’ns-ho, així
sabrem a què ens hem d’atendre i no haurem de fer una
permanent investigació que acabarà en interpelAlació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, és que em fa una rèplica
que és tot un totum revolutum. Em parla del fons de suficiència,
d’un fons misteriós de solidaritat que no existeix, després em
parla dels pressuposts i em parla de la pròrroga del pressupost.
Home, cadascú, cada cosa al seu...

(Remor de veus)

 Pregaria que em deixassin parlar, per favor, gràcies.

Aleshores, el que li dic, simplement és que el model de
finançament, el nou model de finançament contempla sis fons
-sis fons- que són el de garantia, el de densitat, el de dispersió,
el de suficiència, el de cooperació i el de competitivitat, aquests
són els sis fons i amb aquests sis fons s’arbitren les fórmules
perquè totes les comunitats contribueixin al sistema. Balears
surt amb un fons de suficiència negatiu, igual que la comunitat
valenciana, però al mateix temps..., però Sr. Fiol, vostè només
es fixa en una part, li ho vaig dir la setmana passada, es fixa en
la part que li convé. 

Al mateix temps, la mateixa llei de finançament indica de
manera taxativa en la seva disposició addicional tercera que
aquelles comunitats autònomes que tenguin un fons de
suficiència negatiu, com és el cas de les nostres illes que aporten
un fons de suficiència, i que no arribin a la mitjana de
finançament per càpita es corregirà mitjançant precisament del
fons de suficiència. Això és el que deim, Sr. Fiol, però és que
això és tot el fons, és l’articulació dels sis fons, Sr. Fiol. No es
pot fixar només en un perquè aleshores està esbiaixant de
manera intencionada el discurs. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

I.10) Pregunta RGE núm. 5207/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a habitatges protegits a
Formentera.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5207/10, relativa
a habitatges protegits a Formentera, la formula el Sr. Lluís
Carretero i Niembro.

Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyores
diputats, Sr. Conseller d’Habitatge, sap que Formentera pateix
una triple insularitat i que per les seves dimensions i població
moltes vegades es fa molt difícil prendre decisions respecte de
la priorització d’inversions ja que per les seves característiques
no es poden prendre en termes estrictament econòmics o de
simple eficiència i es fa necessari una especial sensibilitat.

Dit això, consider que aquest govern ha fet els deures a
Formentera i ha demostrat aquest elevat grau de sensibilitat. En
aquest context voldria que el conseller d’Obres Públiques i
Habitatge explicàs en quina situació es troba la promoció
d’habitatges protegits a l’illa de Formentera. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en matèria
d’habitatge a Formentera -i no tan sols a Formentera- es donen
polítiques sincopades, quan governa el pacte de progrés, el pacte
progressista es fan habitatges protegits a preus assequibles per
als ciutadans, quan governa el Partit Popular no fa res. 

En la legislatura 1999-2003, vàrem fer a Sant Francesc un
edifici de 37 habitatges en règim de compravenda i ara a Sant
Ferran hem projectat uns edificis de 14 habitatges en règim de
lloguer per a joves. Entre els dos períodes, entre aquest de Sant
Francesc i ara el de Sant Ferran, cap actuació ni una, cap
actuació en matèria d’habitatge.

El projecte de Sant Francesc ha estat multipremiat pel
consell insular i pel ColAlegi d’Arquitectes d’Eivissa i
Formentera i si m’agradàs jugar faria unes messions que passarà
el mateix amb el projecte que ara hem fet a Sant Ferran, però el
que més ens motiva, als que som responsable d’Habitatge de la
comunitat, no són els premis arquitectònics, encara que els
agraïm perquè rompen vells apriorismes entre habitatges lliures
i protegits al referent a la bona arquitectura, els que ens motiva
de veritat és que d’aquí a pocs mesos catorze famílies de
Formentera tendran possibilitat de gaudir d’habitatges dignes i
assequibles que segur que no tendrien si hagués governat el
Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Carretero, no vol fer ús de la
paraula.

I.11) Pregunta RGE núm. 5198/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política aeroportuària del Govern de les
Illes Balears en la present legislatura.

Per tant, passam a la següent pregunta RGE núm. 5198/10,
relativa a política aeroportuària del Govern de les Illes Balears
en la present legislatura, la formula el diputat Sr. Antoni Pastor
del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Pastor, té la paraula.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, quan un polític es
limita a sortir i a dir que el Govern no fa res o que l’anterior
govern no ha fet res, perd tota la credibilitat, això, ja no s’ho
creu ningú, crec que els ciutadans tampoc no ho volen. Per tant,
jo no ho faré de vostè, avui, Sr. President. No l’acusaré de ser
el culpable o el responsable de tota gestió aeroportuària o de les
seves conseqüències, però crec que ha arribat el moment de fer
balanç, ja fa tres anys i mig i ens agradaria que, després de tot
el que ha succeït i en aquests moment el que està damunt la
taula, vostè ens pogués fer un balanç del que considera que ha
estat la seva gestió en aquest tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Pastor. Miri,
hem passat una època de dificultats econòmiques que han
afectat tots els sectors i també el sector aeronàutic, així i tot,
crec que el Govern conjuntament amb l’Estat i conjuntament
amb els distints operadors, amb els operadors més importants
que treballen aquí, podem dir que la gestió que s’ha fet és una
gestió positiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, permeti’m que li
digui que no ho podem compartir, crec que “la gestió ha estat
positiva” no ho podem compartir, però molt manco que els
resultats han estat positius.

Miri, Spanair i AEBAL se n’han anat de les Illes Balears,
han anat a una altra comunitat. Futura i LT han tancat. Això ha
suposat 2.500 llocs de feina perduts. Ha disminuït l’aportació en
aquest cas o el pressupost de l’Estat pel que fa a descomptes
aeris, el que crec que també és un insult cap a aquesta comunitat
i la comunitat de les Illes Canàries aconsegueix que es congelin
les taxes aeroportuàries i aquí no ho aconseguim.

Crec que el que li he dit ara, com a mínim, és suficientment
important per a una comunitat que viu del món del turisme, per
a una comunitat que és una illa, que necessita precisament un
bon transport aeri, perquè vostè no surti aquí dient que ha estat
positiva. Em sembla una falta de responsabilitat, una falta de
respecte i una falta de reconeixement de la realitat. No passa res,
li he dit que no l’acusaria que tot el que li he esmentat fos culpa
seva, però com a mínim, Sr. President, tengui la decència de
sortir aquí i reconèixer davant els ciutadans que en aquesta
matèria, com a mínim en aquesta matèria, el seu govern i el
govern central han fracassat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Miri, durant
aquesta legislatura efectivament hi ha hagut companyies que
han aplicat les seves estratègies i se n’han anat a altres indrets,
en el cas d’Spanair nosaltres treballàrem molt amb els
empresaris d’aquí i els empresaris d’aquí de cap de les maneres
varen voler entrar a jugar amb Spanair. És veritat que ara
IBERIA se n’ha anat, nosaltres vàrem fer feina l’any passat
perquè quedàs un any més i en aquest moment l’hangar
d’IBERIA, ja s’han demanat els papers per part d’Air Berlin, li
he de dir que en aquest moment també AENA està treballant
amb Air Europa i amb altres companyies per l’hangar d’AENA
que també es vol dedicar a pintura d’avions. Per tant, estam
treballant perquè totes aquestes qüestions es reforcin, sobretot
reforçar aquelles companyies que en aquests moments aposten
d’una manera molt clara per a les Illes Balears. 

Miri, durant aquesta legislatura s’ha inaugurat un hub per
Air Berlin que dóna la possibilitat de tenir connexió directa amb
Alemanya i amb moltes altres ciutats d’Espanya. En aquests
moment es treballa per a un hub internacional. Quant als
descomptes, estan assegurats un 50% i quant a les taxes li he de
dir que ja s’ha entrat una esmena al Parlament per part del Grup
Socialista que la taxa de viatgers s’aplicarà exactament igual
que a Canàries, que la bonificació que correspon a dur
passatgers de més que va proposar Canàries també s’aplicarà
aquí, a les Illes Balears, que tot el que són noves freqüències
també s’aplicarà aquí, a les Illes Balears, i que en relació amb
noves rutes a Menorca i a Eivissa s’aplicarà exactament allò de
Canàries i a Palma s’aplicarà per a països emergents, la
bonificació, i hi haurà una reducció del 35% de la taxa de
càrrega mercaderia. 

Per tant, com veure, Sr. Pastor, aquest govern està ben
damunt tot el que afecta el tema dels aeroports perquè com diu
es tracta d’una qüestió estratègica per a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5199/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pròrroga dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Arribam ara a la darrera pregunta RGE núm. 5199/10,
relativa a pròrroga del pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la formula el diputat Sr. Antoni
Pastor del Grup Parlamentari Popular. Sr. Pastor té la paraula.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, la setmana
passada vostè ens va anunciar aquí que el dia abans s’havia
posat en contacte amb el president del Partit Popular per
demanar una reunió per negociar els pressuposts de la comunitat
autònoma de l’exercici següent. Hi vaig anar jo mateix,
acompanyat de la Sra. Cabrer, per veure quina capacitat teníem
d’arribar a un acord i per intentar negociar. Una vegada acabada
l’explicació, el Sr. Moragues ens va dir que nosaltres en principi
no podíem aportar res, que no es feia comptes negociar amb el
Partit Popular perquè es pensava arribar a un acord amb Unió
Mallorquina poc temps després, menyspreant de qualque
manera o no volent el Partit Popular per negociar. L’endemà -
crec que era- em va telefonar el conseller, cosa que vull agrair,
per anunciar-me que vostès prorrogarien els pressuposts.

M’agradaria saber per quin motiu vostè no negocia amb el
Partit Popular i que és el que li impedeix dur el pressupost, com
hauria de fer i com marca la llei, en aquest parlament? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Miri, nosaltres
ja hem anunciat efectivament que prorrogarem el pressupost i
també hem anunciat que continuarem negociant tant amb Unió
Mallorquina com amb vostès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Continuaran negociant no,
començaran a negociar perquè fins ara no ho han fet. Qui
començarà a negociar i li farà una proposa per veure fins a quin
punt vostè pot entrar o vol entrar els pressuposts en aquest
parlament és el Grup Parlamentari Popular. Els 28 diputats del
Grup Parlamentari Popular avui volen fer un exercici de
responsabilitat, com mai no s’havia fet en aquesta cambra
parlamentària.

Vostès argumentaven que no podien arribar a un acord amb
el Partit Popular perquè el Partit Popular es negava a augmentar
la pressió fiscal. Si vostès prorroguen els pressuposts no podran
augmentar la pressió fiscal, això jo crec que queda molt clar,
no? Si vostès renuncien al que ja han renunciat prorrogant els
pressuposts, és a dir, a augmentar la pressió fiscal, que si vostè
llegeix un diari local d’avui, diu que som la comunitat autònoma
que té més pressió fiscal, el Grup Parlamentari Popular -escolti
bé- renuncia a presentar esmena a la totalitat al pressupost que
vostè ens presenti i renuncia a presentar qualsevol esmena
parcial en aquest parlament, perquè vostès puguin arribar amb
un pressupost a dia 22 de maig. Crec que si vostè accepta la
proposta, farem un gran bé al Parlament i als ciutadans
d’aquesta terra. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. En primer lloc
li agraesc la proposta, crec que convé parlar-ne. Però, dit això,
vull dir una cosa: primer de tot, és independent aprovar el
pressupost al fet que hi hagi imposts, perquè les lleis d’imposts
estan entrades en aquest Parlament i per tant es discuteixen a
part.

En segon lloc, nosaltres donam molta importància, ja ho vull
dir abans que ens asseguem, al tema dels imposts. Aquest
govern ha fet un exercici molt important de posar en marxa
bonificacions a l’IRPF per a les persones més humils, per a
aquelles que tenen més dificultat, prop de 46 milions d’euros
liquidats segons l’Estat respecte d’aquestes bonificacions. I per
altra banda trobam que per solidaritat, en un moment de crisi, és
molt important que també les rendes més altes es vegin
afectades i per tant aportin. Aquest govern ha aplicat als més
humils bonificacions i creu que les rendes més altes en un
moment de dificultat han de fer aportacions. Aquesta és la idea
del Govern.

De totes formes, nosaltres estam totalment disposats a
asseure’ns i a continuar parlant. També vull dir una altra cosa,
s’ha dit en diferents ocasions que si se prorroguen els
pressuposts és la fi del món. Jo vull recordar que l’any 1986 en
aquesta comunitat autònoma es varen prorrogar els pressuposts,
no es varen poder aprovar fins el mes de juny, l’any 1986,
perquè UM no va donar suport al Partit Popular. El Partit
Popular va entrar el pressupost i el va retirar abans de discutir-
los. Aquesta situació ja s’ha donat en aquesta comunitat i no va
venir la fi del món. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. 

II. InterpelAlació RGE núm. 4246/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb les obres de la línia ferroviària fins a
Manacor.

Passam ara al debat de la InterpelAlació RGE núm. 4246/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb les obres de la línia ferroviària fins a
Manacor. En nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Cabrer.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
InterpelAlam el conseller de Medi Ambient i Mobilitat sobre el
tren de Manacor bàsicament per tres motius. En primer lloc
obscurantisme, en segon hipocresia per utilitzar una doble vara
de mesurar, i el tercer motiu, per la manca de gestió en la
reparació d’aquesta infraestructura.

Començant per l’obscurantisme, vull recordar que dia 19 de
maig d’enguany, quan per desgràcia es produeix l’accident més
greu de la nostra història ferroviària i el segon d’aquesta
legislatura també a Manacor, el conseller es va caracteritzar tot
d’una per llevar-se la responsabilitat del manteniment de la línia
de damunt i intentar sembrar la confusió sobre si el mur el va
construir el pacte de progrés o el Partit Popular. L’important era
sembrar confusió per no assumir res. Sabia perfectament qui
l’havia construït, però com que no li anava molt bé, intentava
involucrar el Partit Popular. Li va sortir malament perquè el
Partit Popular va sortir clarament a dir la veritat, i no només
això, sinó que va servir d’estímul per veure que vostès mai no
anirien a cercar la veritat, només el que els convenia i per tant,
convenia que el Partit Popular comencés a intentar fer arribar
moltes coses que vostès han intentat i continuen intentant
amagar. Vostè que havia criticat tant el metro, es trobava davant
del pitjor accident ferroviari i, a més, amb unes obres, les
úniques conegudes del president Antich, amb el mateix director
d’obra, el fals enginyer que vostès tornen a recuperar i amb la
mateixa consultora que durant aquesta legislatura ja du cobrats
prop de 12 milions d’euros, 2.000 milions de pessetes.

A més, s’ajuntava que el Partit Popular ja feia un mes que
havia denunciat el perill de la línia, que hi havia un pont a Petra
que caia, i vostès l’únic que havien fet era limitar la velocitat a
30 quilòmetres per hora. Mentre a Sineu es desplomava un mur
amb 30 persones ferides, dues molt greus, una encara continua
molt greu. Un manteniment que, com veurem, no s’havia dut a
terme com calia. Encarreguen un informe a un professor de la
Universitat, el Sr. Cladera, que nosaltres vàrem demanar còpia
el passat dia 18 de juny per registre d’entrada del Parlament i
una mostra més de la seva transparència és que no ens ho dóna.
Per quin motiu no ens dóna aquest informe? Idò bé, pareix ser
que aquest informe diu, que malgrat la gran documentació que
s’ha analitzat a la conselleria, no s’han trobat plànols del mur.
És a dir, no s’han trobat els plànols de l’armadura del mur,
assenyalant a més, que el mur no estava preparat per contenir
les terres i que l’armadura disposada seria clarament inferior a
l’armadura mínima necessària per evitar la fractura fràgil del
formigó. Era una armadura insuficient, segons els paràmetres
habituals del càlcul d’estructura i la normativa en vigor.

Confirma l’informe la realitat dels fets que de nou s’intenten
amagar perquè això ho va ocultar el conseller a la seva
compareixença, i això que nosaltres li ho vàrem demanar de
forma reiterada. És a dir, oculta que no hi havia plànols, que no
hi havia projecte, en definitiva, que no hi havia disseny, no hi
havia ferro, Sr. Conseller. A més, aquest mur que no figurava en
el projecte original, sinó que es va introduir a la memòria del
modificat número 2, perquè ja he dit que plànols no n’hi havia,
aquest modificat el signa com a enginyer una persona sense
titulació -ho tenc aquí: “el autor de la modificación número 2
de SFM, Pedro Sintes Ripoll”. Aquí es vol tapar aquest senyor,
ocultant aquesta informació que és gravíssima. Una persona que

en aquest moment vostè l’ha ficada en el consell
d’administració com a convidat o com a assessor, m’és igual. 

Tot això ho amaguen a la societat i al jutjat. S’imaginen què
hagués passat si ho hagués fet el Partit Popular? També
amaguen que el mur ja es construïa el desembre de l’any 2002,
quan encara el projecte no estava supervisat, que es va
supervisar dos dies abans de la seva inauguració, el maig del
2003; o que les obres es varen recepcionar i liquidar dia 4 de
juny del 2003 amb el govern en funcions. Què es va haver de
pagar per a aquest mur? Què es va certificar? Tot això ho hauria
de determinar l’auditoria jurídica i tècnica que aquest parlament
ha aprovat per majoria i que vostè està obligat a fer, respectant
el Parlament i fugint d’aquesta prepotència habitual.

Miri, tenc pendent dels anys 2008, 2009 i 2010, 24
solAlicituds de documentació que vostè no ens vol entregar. He
fet dues queixes a la Mesa del Parlament. Resposta de la
conselleria: amagar els papers. Què ha d’ocultar, Sr. Conseller?
En concret en relació amb l’accident del tren hem demanat:
l’informe del professor Cladera que no em dóna, les denúncies
efectuades pels sindicats i comitè d’empresa sobre la manca de
seguretat del tren, l’acta de recepció de les obres del tren de
Manacor, les certificacions d’obra del tren de Manacor, el llibre
d’ordres de les obres, el modificat número 2, i la darrera que he
demanat, el passat setembre, l’informe de SGS Tecnos, SA
sobre les deficiències de la línia. Quan ens pensa entregar
aquesta documentació? Jo crec que tanmateix li queda poc
temps de vida a aquest obscurantisme.

I a tot això hem d’afegir el segon motiu de la interpelAlació:
la seva hipocresia, la seva falsedat per utilitzar una doble vara
de mesurar. Dimarts passat vaig quedar estorada, quan li vaig
demanar quan farien l’auditoria tècnica i jurídica que va aprovar
aquest parlament fa dues setmanes, vostè va dir que ja s’havia
fet mitjançant un miniestudi de 154.000 euros. Evidentment una
infraestructura tan perillosa com aquesta mereix la mateixa
anàlisi o major que la que vostès han fet en el metro, 2,5 milions
d’euros, o a les carreteres d’Eivissa, 1 milió d’euros; no un
estudi deu vegades inferior i a part, fer una auditoria jurídica
que també varen fer per valor de 80.000 euros. No voler fer
això, millor dit, no voler-ho de forma espontània, demostra que
segons quines investigacions només interessen si afecten el
Partit Popular, però no si afecta segons qui. Per tant, l’interès
general no és qui juga, Sr. Conseller. 

La directora del metro va ser acomiadada, aquí un fals
enginyer, responsable de no fer i signar els càlculs del mur,
mereix la màxima confiança del conseller. Vostè no té
miraments a acomiadar personal, contractar a dit auditories per
valor de 2,5 milions d’euros en un contracte sense preu màxim;
i aquí en el tren res de res. És una doble vara de mesurar des del
nostre punt de vista repugnant, Sr. Conseller.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 26 d'octubre del 2010 5001

 

I passam a la gestió de les obres que s’han de realitzar.
Vostè no s’ha cansat de dir que el Partit Popular va tenir aturat
el tren nou mesos, fent les obres d’emergència de contenció de
talussos, no de murs, ni si els murs tenien ferro o no, perquè
això ni vostè s’ho podia imaginar, vostè mateix ho va dir “és
una cosa estranyíssima”. El primer que li vull dir és que el Partit
Popular no va tenir aturat el tren nou mesos, varen ser cinc
mesos i mig. No cal que menteixi, perquè gràcies a Déu els
mitjans de comunicació certifiquen la realitat. Varen ser 5,5
mesos amb una terrible pressió a sobre, ens deien que teníem
aturada la línia per motius polítics i que havíem de fer feina nit
i dia i caps de setmana, pressionats especialment per vostès, els
amants, suposats amants, del transport públic que ens exigien
això. Vostè du més de cinc mesos amb la línia aturada, sense
començar les obres de 3,2 milions d’euros que varen sortir en el
BOIB. Una obra que tendrà un termini d’execució de quatre
mesos, amb la qual cosa si tot va bé, qui tendrà la línia aturada
nou mesos serà vostè, Sr. Conseller, no jo.

Ja ho va dir vostè la setmana passada, “les coses a poc a
poc”. Jo diria que més que a poc a poc, amb una passivitat total,
perquè, Sr. Conseller, aquest estudi de 154.000 euros que vostè
va contractar dia 24 de juny, obligava que, a part de mirar totes
les deficiències de la línia, es donàs prioritat a fer un projecte
del mur i dels murs que l’envoltaven, i això s’havia d’entregar
en un termini d’un mes, és a dir, a finals de juliol. Ho diu
textualment el plec de condicions: “dicho proyecto deberá
entregarse a la finalización del primer mes de contrato”. I no
va ser entregat fins a meitat de setembre, per quin motiu no
varen donar la prioritat que vostès mateixos havien exigit en el
plec de condicions? Per quina raó per a vostè no és una prioritat
fer complir els seus mateixos contractes? Però les múltiples
deficiències de la línia que segons diuen, posa de manifest
aquest estudi, són realment importants. Vostè ho diu en genèric
per involucrar el Partit Popular, però segons el que hem pogut
aclarir, perquè vostè no ens dóna la documentació, hi ha un total
de 17 punts de deficiència de risc alt per a la infraestructura
ferroviària i per a la circulació dels trens. 

Parlam bàsicament de murs i d’obres de fàbrica, passos
inferiors, ponts, etc. I jo li volia demanar, Sr. Conseller, ja que
no ho vol fer públic, qui va fer el mur del punt quilomètric
42,600 o 43,700 que té risc alt per a la circulació? El pacte de
progrés. Qui va fer el mur prefabricat en el punt quilomètric
53,700 o el 54,700 o el 55,000 i que tenen un risc alt per a la
circulació, Sr. Conseller? El pacte de progrés. Qui va fer el pas
inferior en el punt quilomètric 44,500? Novament el pacte de
progrés. Qui va fer el pas inferior del punt quilomètric 59,140
que té un risc alt per a la circulació? Novament el pacte de
progrés. I el pont de la carretera de Sineu a Sant Joan?
Novament, Sr. Conseller, l’anterior pacte de progrés. I així
podríem continuar fins els 17 punts d’alt risc per a la circulació
del tren on el Partit Popular no va tenir res a veure. 

És per aquesta raó que vostè no ens vol donar vostè còpia
d’aquest estudi? Si un mini-estudi diu tot això, no em vull
imaginar què diria una auditoria jurídica i tècnica de les que
vostès solen fer. O no ens ho vol donar perquè també diu que
altres elements de la infraestructura catalogats amb risc mitjà o
baix, necessiten un control periòdic, màxim anual, per analitzar
la seva evolució, un control que s’ha posat en evidència que
vostè no feia? 

En definitiva, Sr. Conseller, i per acabar, es pot retratar les
vegades que vulgui amb tota aquesta farsa, hipocresia que ha
estat la seva legislatura del transport ferroviari. La seva
necessitat d’ocultar i tapar la veritat crec que el delata des de fa
temps, i si a tot això afegim la despreocupació de la seva
conselleria per reobrir un servei públic essencial, ja crec que
podem qualificar d’històrica la legislatura del transport
ferroviari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. El Sr. Vicens intervé en nom del
Govern.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
interpelAlació plantejada pel Grup Parlamentari Popular fa
referència a la política del Govern quant a la línia ferroviària
Enllaç-Manacor i en especial a les obres que s’han d’executar
després del greu accident esdevingut en aquesta línia dia 19 de
maig de 2010. Ho dic perquè sembla que surt de tot menys
l’interès per les obres. Jo em centraré a donar aquesta
informació, entre altres coses perquè, primer, més que res és
actualitzar-la, perquè, com sap vostè, Sra. Diputada, a la
compareixença del mes de juny que jo mateix vaig demanar, ja
vaig donar tota la informació en aquest sentit, i també la
informació s’ha fet pública a diverses notes de premsa i fins i tot
a rodes de premsa. Per tant, totes aquestes qüestions que vostè
diu, per cert de manera molt errònia, però evidentment no hi
podem entrar perquè necessitaríem dies per corregir totes les
errònies que diu vostè; en aquest cas li puc dir que si vostè les
coneix és perquè hi ha hagut rodes de premsa, perquè s’han
presentat les conclusions de tots aquests estudis i perquè hi ha
hagut compareixences. Ho dic pel tema aquest que l’obsessiona,
per l’obscurantisme.

Des del primer moment de l’accident, Serveis Ferroviaris de
Mallorca va iniciar les actuacions necessàries per determinar les
causes de l’enfonsament del mur, com no pot ser d’altra manera,
concretament del mur esquerre de la trinxera número 11, per
una banda, i també totes aquelles iniciatives que han de conduir
a poder arreglar els murs afectats i el restabliment de la
circulació del tren de Manacor. El director gerent d’SFM va
obrir un expedient informatiu, amb data de 19 de maig, en
aquest informe la primera incidència preliminar és que per part
dels tècnics de Serveis Ferroviaris es determina que la causa,
efectivament, va ser que el mur del marge esquerre, part del
mur, va caure sobre la via, que la ruptura del mur fou sobtada i
que anteriorment ningú, ni treballadors d’SFM, ni del servei de
manteniment de vies i això que li quedi ben clar, perquè de
vegades pareix que diu el contrari, no havia detectat cap tipus
d’anomalia en aquest mur estructural que es pogués deduir de
la seva aparença. 
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Dia 21 de maig del 2010 a l’inici l’expedient per a la
contractació d’un estudi per a la investigació de les causes del
colAlapse del mur, amb la Fundació Universitat-Empresa i
encomanat al doctor Antoni Cladera, professor titular
d’enginyeria de la construcció de la Universitat. Per cert, les
darreres paraules que li va dedicar vostè a aquest doctor són per
rememorar! La Gerència de Serveis Ferroviaris de Mallorca fa
requeriment també per escrit a totes les empreses que varen fer
les obres, també a les assistències tècniques que varen participar
directament o indirectament en les obres de reobertura de la
línia Enllaç-Manacor i que varen ser executades, com sap vostè,
entre els anys 2002 i 2003, així com també aquelles que es
varen executar per emergència l’any 2004 a la trinxera de
l’accident. 

També, senyores i senyors diputats, s’encomana un estudi a
l’empresa IGT per determinar les característiques del formigó
i de l’acer del mur, a petició de l’enginyer de la Universitat i
posteriorment un estudi topogràfic, i prèviament també s’havien
realitzat assajos de laboratori sobre els materials de construcció.
Els informes preliminars del titular d’enginyeria de la
Universitat recomanaven de considerar la probabilitat que els
altres murs continus puguin tenir les mateixes deficiències o
puguin suposar un perill per a la circulació dels trens. Per això
tot d’una el consell d’administració de Serveis Ferroviaris de
Mallorca aprova, dia 31 de maig, un procediment obert, un
procediment obert, tramitat d’urgència per a la licitació d’un
estudi tècnic per a la verificació de la seguretat de la
infraestructura de la línia de S’Enllaç i Manacor. Dia 24 de juny
d’adjudica a l’empresa SGS Tecnos; el termini d’estudi de
verificació era de dos mesos i es lliura l’informe final dia 31
d’agost. Actualment aquest informe s’està contrastant amb les
empreses constructores per fer la valoració definitiva.

S’ha fet, per tant, i això ha de quedar molt clar, s’ha fet, per
tant, una inspecció exhaustiva i sistemàtica de tota la línia entre
S’Enllaç i Manacor, tant obres de fàbrica, com obres de
drenatge, com murs i talussos, i un inventari complet de tots
aquests elements, cosa que no es va fer, per exemple, el 2004.
Segons les anomalies o deficiències detectades, s’ha realitzat
una avaluació prèvia del risc que suposa per a la circulació dels
trens, definint aquest risc en tres nivells: baix, mitjà i alt, i
efectivament alguns, ara, després passaré a comentar les
conclusions de l’estudi. Per a cada risc detectat es defineix
l’actuació recomanada que cal fer, la prioritat de reparació o
reconstrucció que requereix cada cas, i en cada cas s’especifica
també si el dany observat és localitzat o generalitzat; també si
és necessari establir limitació de velocitat o no quan hi hagi
circulació de trens, i si requereix una inspecció especial o no. En
els casos de risc més elevat s’han realitzat també assajos per
verificar la construcció de l’element en qüestió i també la
resistència dels materials. 

Es tracta, per tant, d’un estudi tècnic rigorós, exhaustiu, que
permet conèixer l’estat de la infraestructura i dels seus elements,
ponts, murs, talussos i drenatges, pel que fa la seguretat de
circulació dels trens i pel que fa a l’explotació del servei.

L’informe del titular d’enginyeria de la Universitat confirma
els estudis preliminars que nosaltres ja vàrem presentar
públicament, que es tracta que hi ha problemes d’execució del
mur -vostè els diu, de fet i a posta si els diu és perquè els coneix
i perquè s’han presentat; li ho torn confirmar-, que es
determinen que hi ha una discontinuïtat entre la sabata i l’alçat
del mur. La presència d’aigua, també, afavorida per un drenatge
deficient tant de les obres de construcció com les d’emergència
posteriors, afavoreix la corrosió accelerada de l’armadura del
mur. També s’apunta que l’armadura del mur efectivament -ho
diré amb unes paraules més tècniques que vostè, que no hi ha
ferro- s’apunta que l’armadura del mur caigut just seria correcta
si estigués perfectament drenada, cosa que no hi està, però en
principi aquesta armadura també s’ha de dir que era insuficient
per a la funció que feia el mur; això ja li ho vaig comentar i li ho
torn comentar ara mateix. També recomana de recomprovar no
solament aquest mur, sinó totes les obres d’emergència també
del 2004 que varen tenir un recreixement, ja que el sistema
seguit es que es va construir un mur de gravetat sobre murs
existents sense reforçar el mur original.

S’ha de destacar també, per l’evidència, que les obres
d’emergència que es varen fer del 2004, tot i ser de més de 13
milions d’euros, no varen arreglar aquests murs i alguns fins i
tot varen recréixer.

Pel que fa a l’estudi exhaustiu de la consultoria i assistència
de la verificació de la seguretat en la infraestructura de la línia
Enllaç-Manacor, determina, així com ja es va comunicar el roda
de premsa des de la conselleria, concretament a serveis
ferroviaris de Mallorca, que en general -i li dic en general i
després li dic en particular, perquè també va equivocada en allò
que diu- en general les obres de pas de fàbrica no tenen un
sistema de drenatge que permetria una bona evacuació de les
aigües i reduir les pressions màximes que puguin donar-se, la
qual cosa també afavoreix la corrosió de les armadures. Això ja
ho havíem comentat i li ho torn confirmar. Els murs de
maçoneria amb altura superior a tres metres, que alguns varen
ser fets l’anterior legislatura, poden suposar també un risc en el
trànsit ferroviari. També determina que hi ha problemes
d’inestabilitat d’estructures d’esllavissament del terreny, i
també determina que es pot considerar estable la subestructura
de la via i les cunetes existents, i es consideren suficients en
nombre i localització, a banda d’algunes recomanacions.

Pel que fa en particular, que això és el més interessant, s’ha
d’actuar amb obres urgents per risc elevat de circulació dels
trens a les aletes del pas superior de la carretera Inca-Manacor,
en el punt quilomètric 40,850, obra feta concretament pel
Consell de Mallorca. També s’actuar en el mur esquerre de la
trinxera número 11, el mur que es va esbucar, i en el pas inferior
del PK 59,140 del camí de Sa Teulera de Petra. Així mateix es
considera que s’han de fer actuacions de reparació, de
reforçament o de construcció en un termini breu a onze
elements diferents -no són tretze, Sra. Cabrer, són onze, però,
bé, siguin els que siguin s’han de fer-, i es tracta de fer obres,
per resumir-ho d’alguna manera, obres de la reobertura
executades els anys 2002-2003, com són determinades aletes
dels ponts, alguns murs i problemes de drenatge i aigües;
després també obres executades amb posterioritat a la
reobertura, de l’estació de Sant Joan, per exemple, obra
executada l’anterior legislatura; i a obres no executades per
SFM i per altres institucions; i també a obres executades el 2003
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però sobre les quals es varen realitzar també obres
d’emergència. Per tant tenim tota aquesta varietat d’actuacions.

Serveis Ferroviaris de Mallorca ha licitat per procediment
obert i tramitació d’urgència les obres de recondicionament,
concretament dijous d’aquesta setmana es pensa fer ja
l’adjudicació i començar les obres de manera immediata.
Després també s’han fet ja plecs de condicions per fer les obres
del marge dret. També s’ha de destacar que les obres de les
aletes de Son Fogó de Petra, que es varen iniciar a l’estiu, ara ja
han finalitzat. I pel que fa a la resta d’actuacions, Serveis
Ferroviaris de Mallorca entén que moltes deficiències es deuen
a vicis ocults, i en aquest sentit ja s’han mantingut reunions amb
les constructores perquè assumeixin les despeses i les obres
necessàries per solucionar-los; en general hem de dir que s’han
mostrat disposades a fer-ho i així ja s’està iniciant.

Mentre durin les diferents obres caldrà analitzar si són
incompatibles amb la circulació dels trens o bé si es pot arribar
a un punt en què siguin compatibles amb circulació restringida
amb velocitat limitada. Evidentment la circulació dels trens
s’autoritzarà com més aviat millor, però sempre, sempre, Sra.
Cabrer, quan hi hagi les condicions necessàries per garantir la
seguretat dels ciutadans.

I pel que fa als temes jurídics s’ha de deixar clar que tota la
informació recopilada a Serveis Ferroviaris de Mallorca, la
requerida a les constructores, a les assistències tècniques tant de
les obres de reobertura com les d’emergència de la legislatura
passada, s’han passat al Jutjat d’Instrucció d’Inca i també, com
no pot ser d’altra manera, tots els estudis i tots els informes
exhaustius que s’han fet des de la Universitat i també des de la
consultora.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per fixar la posició intervé, per part del
Grup Parlamentari Mixt... No hi ha intervencions? Per part del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr.
Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Conseller, jo crec que, sentida la seva intervenció,
estic sorprès que se’l pugui acusar, com ha fet la interpelAlant,
de no voler cercar la veritat o fins i tot d’hipocresia. 

En general jo diria que hem assistit a un debat amb dues
intervencions, de moment, d’una banda la interpelAlant i de
l’altra vostè, Sr. Conseller, que d’una banda nosaltres hi hem
percebut, per la banda del conseller, hi hem percebut rigor, hem
percebut ganes d’explicar allò que s’ha fet, allò que s’està fent,
quins són els objectius de la conselleria respecte d’aquesta
qüestió; i de banda de la interpelAlant bàsicament hi hem
percebut que cada dues frases hi havia la hipocresia,
l’obscurantisme, la desídia i no sé quantes coses més.

Jo crec que difícilment se’l pot acusar, Sr. Conseller, de no
voler cercar la veritat, perquè d’allò que hem pogut sentir de la
seva intervenció crec que també hauria estat difícil ser més
exhaustiu en aquestes ganes de cercar les causes d’aquest
accident i cercar les vies de solució perquè això no es torni a
produir. Hi va haver rapidesa en l’obertura d’un expedient, hi ha
hagut informes d’urgència i informes posteriors, i per tant
pensam que en aquest sentit s’ha fet tot allò que s’havia de fer
i s’ha fet amb rigor. 

Estam sorpresos també que se’l pugui acusar d’amagar els
fets. Els fets s’han expressat en els mitjans, s’han exposat en
aquesta cambra a una comissió parlamentària, i fins i tot crec
que no hi ha hagut inconvenient d’expressar quines puguin ser
les equivocacions de construcció, les errades de construcció que
siguin atribuïbles a l’etapa 99-2003, a l’etapa del pacte de
progrés, amb una cosa que nosaltres entenem que ha estat un
exercici de transparència i de franquesa. El que passa és que
també hi ha responsabilitat compartides, hi ha responsabilitats
de manteniment durant la legislatura posterior a aquesta, i això
sembla que no ha agradat. Jo crec que, Sr. Conseller, vostè ha
fet molt bé de no entrar en aquest joc de qui té la culpa o qui té
més culpa que l’altre, del qual sembla que uns altres n’han fet
la seva prioritat respecte d’aquesta qüestió, sinó que ha fet una
cosa que és el que s’espera d’un governant, que és posar per
damunt l’interès de la ciutadania.

Nosaltres per part del nostre grup tenim confiança en la
resposta del Govern, tenim confiança en la feina que es fa des
de la conselleria; a més d’haver-hi aquesta feina d’intentar
esbrinar quines siguin les causes de l’accident entenem, i ho
hem vist per la seva intervenció i per allò que hem pogut seguir
per la premsa d’aquest afer, que hi ha hagut també una
exhaustivitat molt important en la revisió del conjunt de la línia,
cosa que, per cert, no hi va ser en ocasions anteriors en què hi
va haver altres accidents, en altres ocasions en què hi va haver
altres accidents els governants del moment es varen aturar en
aquesta qüestió de qui té la culpa i a qui donar la culpa i qui ha
fet les coses malament; aquí hi ha hagut una actitud de revisar
tota la línia amb un doble objectiu que nosaltres compartim,
com no pot ser d’una altra manera: que la línia es pugui obrir el
més ràpid possible i que es garanteixi la seguretat de l’usuari.
Nosaltres creim que aquests dos objectius són bastant obvis,
però en definitiva són allò que interessa a la ciutadania i allò
que ha de garantir un governant.

Per tant, repetesc, per concloure i per resumir, que tenim la
sensació d’haver assistit a un debat entre, d’una banda, la
responsabilitat, el rigor i l’interès públic i, d’una altra banda, la
desqualificació gratuïta i la política en el sentit més baixa de la
paraula. Sr. Conseller, té en aquest afer i en tots els altres que
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tenen a veure amb la política ferroviària la confiança del nostre
grup.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Dalmau. Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, jo encara estic sobtat d’haver escoltat segons quins
arguments damunt aquest tribuna que, sincerament, encara em
posen els pèls drets. 

Em pens que la interpelAlant no ha estat al nivell de la
qüestió; jo crec que avui era una oportunitat per conèixer quins
són els mecanismes que havia posat en marxa la conselleria per
tal d’esbrinar i amb la màxima transparència poder extreure
resultat i extreure conclusions davant aquesta situació, que
coincidim, i crec que almanco esper que coincidim, que va ser
un desastre, i evidentment ho hem de reconèixer, un accident
ferroviari no es pot aprofitar, com s’ha fet des d’aquesta tribuna,
per fer propaganda electoralista, com consider que s’ha fet des
del Partit Popular.

Miri, Sr. Conseller, nosaltres creim que garantir els criteris
de seguretat està per damunt de tot, i creim i l’ajudarem i
estarem amb vostè per arribar al conjunt de conclusions que es
puguin extreure d’aquesta situació. No feim cap favor quan
qualcú des d’aquesta tribuna també llança crítica fàcil, insults i
males maneres sobre el tema del transport públic a l’illa de
Mallorca. 

Vostè comentava la ruptura del mur, que va ser molt sobtada
i que ni tan sols els treballadors de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, ni tan sols els serveis de manteniment de vies, no
havien detectat cap tipus d’anomalia estructura que pogués
deduir aquesta aparença, agradi a qui agradi, i aquesta és la
realitat, encara que, a alguns, no els interessi dir-ho, i per tant
consider interessant seguir en la línia que vostè apuntava. S’ha
fet, per tant, i vostè ho ha comentat aquí, una inspecció
exhaustiva i sistemàtica de tota la línia entre S’Enllaç i
Manacor, obres de fàbrica, obres de drenatge, murs i talussos,
i un inventari complet de tots els elements.

Miri, jo tan sols el vull animar des del Grup Parlamentari
Socialista a seguir en aquesta línia, crec que vostè ha donat totes
les explicacions que eren oportunes, ja ho va fer també en
comissió en el seu moment, i més enllà d’això crec que el debat
no s’ha d’extreure ni molt manco rebaixar a unes qüestions que
ni entren ni surten de gelosies, o metres, o coses d’aquestes, que
a més em pareix sorprenent que hi hagi gent encara que estigui
defensant una infraestructura després de tot el que ha passat
amb aquesta infraestructura en concret. Però és igual, vull dir
que la gent, quan està convençuda, n’està convençuda fins a
baix.

Nosaltres tan sols l’animam a seguir en aquesta línia i li
agraïm molt el to de la interpelAlació, i l’animam perquè totes
aquestes qüestions puguin ser resoltes aviat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Rèplica del grup autor de la
interpelAlació, Sra. Cabrer... Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
veritat és que tant la resposta del conseller com dels grups que
l’acompanyen demostra l’evidència, quan es volen tapar les
coses: quin to i tal, això no es parla, això és un accident... És
increïble, és increïble el que hem viscut amb altres
infraestructures i aquí de puntetes. És la confirmació, la seva
postura és la confirmació que aquí s’han de tapar les coses, que
no es volen treure a la llum, que no hem de parlar massa. És
increïble aquesta doble vara de mesurar d’un govern,
sincerament li ho he de dir.

No m’ha contestat res, Sr. Conseller. Vostè diu que jo no he
parlat de les obres; qui no ha parlat de les obres és vostè, perquè
no li convé. No em contesta res. Vostè, a part de riure’s dels
mortals, que sempre ho fa, ens colAloca una llauna i res més, cap
novetat. Idò sí, Sr. Conseller, hi ha moltes coses que nosaltres
continuarem traient a la llum encara que només siguem un grup
dins tots aquests.

No ens diu per què no ens contesta les solAlicituds de
documentació des de 2008, 2009 i 2010; per què? Per què ens
diu que hem d’escoltar les seves rodes de premsa? No em dóna
la gana escoltar les seves rodes de premsa. Jo, com a diputada,
tenc dret a tenir les solAlicituds de documentació, no escoltar la
versió interessada d’un conseller, per suposat que no. Vull, en
un sistema democràtic, que en doni els documents i que jo pugui
mirar els papers, que pugui mirar l’estudi del professor de la
Universitat, del Sr. Cladera, que jo vaig mencionar un estudi
que va fer l’altra legislatura, que està per escrit i signat, és l’únic
que vaig fer, però vull llegir aquest informe. No ens el dóna. Les
queixes del comitè d’empresa sobre seguretat de la línia, no els
les dóna. Les certificacions d’obra del tren de Manacor, no ens
les dóna. L’informe recent d’SGS Consulting, no ens el dóna.
El modificat número 2 on es veu la firma del fals enginyer, això
no ens ho dóna. Per què?, què ha d’amagar?, què ha de tapar?
Altres temes sí que els orejava, però, això, tapadet, ni als
diputats ens en vol donar còpia.

Per què no fa una auditoria jurídica i tècnica com cal?, no
només aquest estudi, que està molt bé; per què no fa una
auditoria jurídica i tècnica? Crec que la infraestructura més
perillosa que tenim és aquesta, per desgràcia. No creu que la
mereix?, jo crec que la mereixen totes aquestes persones, i una
molt greu que encara està. Per què tapa vostè el Sr. Sintes?,
perquè és un assessor seu en aquest moment i altres estan
acomiadats, en el carrer? Sr. Conseller, per favor!, hi ha una
doble vara de mesurar tremenda.
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Llegeix part d’un informe, no ens diu que també diu aquest
informe -segons m’han dit, perquè no el puc veure- que hi ha
problemes en el manteniment i que s’ha de fer un control
periòdic dels punts de risc mitjà i baix... És vera que ho diu?,
perquè nosaltres no ho podem mirar, estamos aquí que no
podem mirar res. És vera que diu que s’ha de fer un control
periòdic màxim anual, que no s’ha fet fins ara i per tant vostè
tampoc no l’ha fet?

Les obres, Sr. Conseller. El plec de prescripcions tècniques
sí que ho tenc, però perquè surt al BOIB, no perquè vostè m’ho
doni, perquè surt a la pàgina de la comunitat autònoma en el
perfil del contractant. El contracte que vostè va adjudicar el 24
de juny era per dos mesos, però hi havia una prioritat màxima
que era entregar el projecte constructiu del mur per començar
les obres el més aviat, i l’apartat 3 del plec de prescripcions
tècniques -vostè diu que dic coses tan falses- diu clarament: “El
contrato incluye la redacción del proyecto de reparación del
muro que provocó el accidente ferroviario el pasado 19 de
mayo...”, tal, tal, tal, tal... “Dicho proyecto deberá entregarse
a la finalización del primer mes de contrato”. Li he demanat
per què no es va entregar dia 24 de juliol aquest informe. Les
obres podrien haver començat. Es va entregar quasi dos mesos
després, a meitat de setembre. Clar, si vostès no exigeixen el
que vostès mateixos treuen a licitació... Perquè per a vostè no ha
estat ni és una prioritat aquest servei públic; ho era per criticar
l’anterior govern, però no ara.

Miri, l’altre dia vaig anar amb uns companys fins a Sineu a
veure el punt de l’accident, i realment li he de dir, Sr. Conseller,
que vàrem tardar una hora Sineu-Inca, i era el tren curt, el que
va directe fins a Marratxí, o sigui, no és que agafàssim el que no
és curt; una hora, Sr. Conseller, una hora per arribar a Sineu,
perquè entre les limitacions de velocitat que vostès tenen per les
obres d’electrificació -que, per cert, vostè se’n va a veure, que
està molt bé, el tren al País Basc, i jo crec que és un insult per
als mallorquins i les mallorquines veure aquestes fotos i després
tardar una hora fins a Sineu-, entre les limitacions de velocitat
i després entre S’Enllaç i Sineu, que també hi ha punts risc, idò
la realitat és que va ser increïble, i després, quan arriba la gent
a Sineu ha d’agafar un bus, i va asseguda a l’escala de
l’autobús, ho sabia?, va asseguda a l’escala de l’autobús. Jo crec
que vostè no ho sap perquè no agafa el tren, ara ja va en cotxe
oficial, però li convendria fer aquest recorregut per donar
prioritat i per haver exigit el compliment del contracte, que no
ho va fer.

I ja li he de dir, Sr. Conseller, per acabar, que em pot dir si
jo o si no jo. Jo crec que qui tenia i qui té el màxim
d’informació del tren de Manacor és vostè, però és vostè perquè
vostè des del primer dia, des de fa tres anys, tenia el president
Antich, que va fer el tren, va ser el responsable; el Sr. Santos
Hierro, el gerent, que és director general en aquest moment
d’una conselleria, màxima informació; el director del projecte,
fals enginyer, Sr. Sintes, el té com a assessor al consell
d’administració, i la mateixa empresa que va fer el projecte és
en la qual vostè du gastats 12 milions d’euros amb ells. Per tant,
qui tenia la màxima informació perquè li diguessin: Sr.
Conseller, van malament les coses; els murs, el que ningú no
s’imaginava, uns murs que no tenien ni disseny, crec que era el
seu mateix equip del seu mateix govern, per tant no
responsabilitzin el Partit Popular quan vostès tenen tots els
anteriors responsables d’aquesta infraestructura, que han amagat

tot aquest desastre d’aquest tren, seguts dins la seva conselleria,
els reclami a ells la responsabilitat i no els tapi.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, per parlar una mica sobre el que ha dit el Sr. Dalmau, miri,
efectivament, crec que un accident ferroviari no es pot aprofitar
per fer crítiques partidistes; crec que qualsevol accident
ferroviari el que s’ha de fer és tenir molta responsabilitat i
sobretot ser el punt de partida per a una investigació exhaustiva
per detectar les deficiències que s’hagin pogut o que puguin
afectar la circulació dels trens i precisament aprofitar això per
arreglar-les, crec que just hi ha aquest enfocament. I per tant,
vull dir que el mateix enfocament s’hauria d’haver fet el 2004,
quan hi va haver l’accident de Son Tell, perquè tal vegada si
s’hagués fet ací, tal vegada si s’hagués fet ací, ara no estaríem
en aquesta situació. Per tant, crec que s’ha de fer en aquest
sentit, d’una manera molt responsable, i crec que és això que fa
el Govern.

Pel que fa a les paraules de la Sra. Pastor, perdó, de la Sra.
Cabrer, miri, jo és que crec que cada vegada vostè, Sra.
Diputada, ens demostra una cosa i és el poc interès real que hi
ha pel tema de les obres, el poc interès real que hi ha pel tema
d’arreglar les coses i una batalleta, que m’imagín que vostè
arrossega des del 2004 amb el pacte de progrés, que va fer
aquest tren, i que, miri, jo aquí ni hi entr ni en surt, perquè
d’ençà que tenc aquesta conselleria, a part de fer les moltíssimes
coses que es fan en tren i que hi haurà un abans i un després en
qüestió de tren, doncs m’he hagut de dedicar a arreglar les obres
mal fetes del qui sigui, del qui sigui, Sra. Cabrer, del qui sigui.
I gual si qualque dia, de les obres que fem ara surten
deficiències, a mi m’agradaria que de qualque manera es posin
ben de manifest, es demanin les responsabilitats a qui les hagi
de tenir i sobretot s’arreglin les obres per evitar que hi hagi
accidents, perquè aquesta és la qüestió més important.

Clar, és que resulta un moment que vostè ja no escolta
ningú, és que ja no té interès això, Sra. Cabrer, i jo li voldria dir
que l’interès és a arreglar les coses. Vostè està amb l’obsessió
aquesta de què si s’amaguen les coses o no; però com es poden
amagar les coses, Sra. Cabrer, si el que fem és fer els estudis?
Com es poden amagar si estam fent públiques les conclusions
dels estudis? Ara bé, vostè entendrà que, sortosament, i dic
sortosament, aquesta vegada sí les coses són a un jutjat
d’instrucció; i dic sortosament, perquè, d’una vegada per totes,
si hi ha alguna cosa mal feta es demanaran responsabilitats a qui
pertoqui, sigui qui sigui, Sra. Cabrer, sigui qui sigui. Però el que
no pot ser és que si s’ha fet una cosa malament no hi hagi una
responsabilitat.
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I vostè em demana que facem una auditoria tècnica i jurídica
de tot aquest tema i m’ho demana vuit després. És a dir, però i
per què no es contesta vostè mateixa, Sra. Cabrer? És a dir,
vostè va tenir un accident a Son Tell el 2004, hauria d’haver fet
una auditoria tècnica i jurídica segons vostè, per què no la va
fer? I ara resulta que demana al que hi ha ara, vuit anys després,
de fer una auditoria tècnica jurídica. Miri, la meva obligació és
d’arreglar les coses, que estan malament, i ja li he dit quines
són, i n’hi ha moltes de malament, i d’aquestes que estan
malament n’hi ha moltes que es varen fer durant el pacte de
progrés, n’hi ha moltes que les va fer vostè, amb unes obres
d’emergències posteriors, i n’hi ha moltes que es varen recréixer
sobre unes obres. I probablement per ventura n’hi haurà
qualcuna que hauré fet jo aquests anys, però m’agradaria que
qualcú després les arreglàs, perquè precisament no passàs un
accident, Sra. Cabrer, perquè a mi el que m’importen són
aquelles trenta persones que varen haver de ser ateses, aquelles
cinc persones que les varen intervenir i aquella persona, que
encara sortosament és fora de perill, però que encara té greus
conseqüències d’aquest accident, això és el que importa, Sra.
Cabrer.

I tal vegada, si vostè hagués fet la feina com tocava, doncs
per ventura això no s’hagués produït. Per què no va fer vostè, és
a dir, vostè va estar sis mesos el tren aturat, va gastar 13 milions
d’euros i resulta que les deficiències que es detecten ja tenia
vostè estudis que aquestes deficiències existien, per què no les
va fer, per què no les va produir? I per què -sí, li he de demanar
al Partit Socialista, no?, és a dir, es demostra aquí la batalleta
que té vostè, per favor, Sra. Cabrer, un poc de seriositat, mirem
de respondre bé les coses, jo estic utilitzant un to molt
respectuós, evidentment m’agradaria que comparàssim els tons,
Sra. Cabrer, jo no la insultaré mai, no em sortiré mai de
l’esquema ...

(Remor de veus)

..., Sra. Cabrer, mai no l’he insultada, li tenc molt de
respecte, però el que m’agradaria és que, per favor, se centràs en
les qüestions que importen. Si vostè, el seu grup ajuda en
aquestes qüestions, ben rebut serà. I per cert, dir-li que
informació que li hem passat al seu grup des que estam
començant la legislatura, miri, és que quasi necessitam dues
persones aposta per passar-los informació, crec que ja n’hi ha
una camionada d’informació que ha arribat al seu grup. Ara,
evidentment, el que és als jutjats ara és als jutjats.

Moltes gràcies.

(Aldarull i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

III. Moció RGE núm. 4765/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb la prevenció i extinció d'incendis, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 4244/10.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 4765/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb la prevenció i extinció d’incendis, que
és derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 4244/10.

En nom del Grup Parlamentari Popular, per defensar la
moció, Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’incendi que es va originar a la preuada Cala de Benirràs i que
al seu pas va assolar 400 hectàrees de massa forestal ha estat
una de les més grans catàstrofes mediambientals i més
dramàtiques que es recorden a l’illa d’Eivissa i que ha posat de
manifest la nostra vulnerabilitat del nostre fràgil territori davant
les flames.

Com ja vaig dir a la interpelAlació, es tracta d’un incendi de
conseqüències irreversibles a curt termini, que ha destruït una
zona paisatgística d’alt valor i hem d’aprofitar aquesta
circumstància per reflexionar entorn de la necessitat de millorar
polítiques de prevenció i d’extinció d’incendis. Per tot això, el
Grup Parlamentari Popular ha presentat una moció que,
desenvolupada amb cinc punts, pretén fer un recorregut per les
conseqüències de l’incendi, posant de manifest dèficit i a la
vegada proposant solucions a un dels riscos més grossos que
amenacen el nostre territori i que és el foc.

Es fa necessari, i en relació amb el primer punt de la nostra
moció, dotar les Illes Balears d’una norma que permeti establir
les mesures preventives que facilitin la lluita contra el foc i que
serveixi també per posar en valor la potencialitat ecològica i
paisatgística de les nostres muntanyes. El marc normatiu general
de referència en matèria de prevenció i extinció d’incendis ve
determinat per diversa normativa d’àmbit comunitari i estatal
que convé desenvolupar i adaptar a la nostra precisa realitat: la
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, atribueix a les
comunitats autònomes facultats per desenvolupar aspectes de la
defensa contra els incendis forestals, que fins ara no han estat
aplicats a les Illes Balears mitjançant normes amb rang de llei,
per la qual cosa convé superar aquesta situació dotant-nos d’un
marc regulador legislatiu que contribueixi a enfortir la seguretat
jurídica de les nostres administracions públiques i dels ciutadans
en la prevenció i la defensa contra els incendis forestals.

I a Balears hem de treballar, hem de treballar per concentrar
tota aquesta normativa que, de forma dispersa i en aquest
moment de forma desconcentrada, procura donar cobertura a
aquestes realitats i, a més, ampliar-ho a situacions no previstes
ni regulades per la normativa vigent. La normativa, com dic, és
extremadament dispersa: tres resolucions, dos decrets i una llei
d’ordenació d’emergències. Per tant, entenem que el que acab
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de dir, o entenc que el que acab de dir són arguments suficients
i prou perquè ens plantegem avui seriosament impulsar una llei
de prevenció i d’extinció d’incendis. Els anunciï que aquest
punt precisament ha estat presentat en forma de moció a
distintes administracions públiques de l’illa d’Eivissa, amb la
seva aprovació positiva. Per tant, confio que el Parlament
segueixi la mateixa línia.

En segon lloc, i en relació amb el segon punt, ve motivat el
segon apartat per la necessitat de continuar dedicant recursos,
continuar aportant per tal de rehabilitar i recuperar els indrets
que el foc va arrasar, aquell foc que es va originar a la Cala de
Benirràs. És cert, i és una bona notícia saber que el Govern de
les Illes Balears té previst destinar un total de 574.000 euros per
a aquesta funció, però crec que no hem d’estalviar esforços i
recursos econòmics per tal que tota aquesta rehabilitació i
recuperació es pugui dur a terme el més aviat possible.

I el tercer punt de la nostra moció té una motivació clara,
que és reprovar la consellera d’Interior. És una qüestió a la qual
nosaltres no volem renunciar ni hi podem renunciar, és una
qüestió que necessàriament hem de posar de manifest per
denunciar públicament i per condemnar, també públicament, un
comportament i una actitud que no s’hagués hagut de produir
mai, com va ser el fet que la consellera, la Sra. Pilar Costa,
mantengués sencera la seva estada a l’estranger mentre a l’illa
d’Eivissa es cremaven 400 hectàrees de pi, a un dels indrets més
valuosos de la nostra geografia.

No es tracta, només faltaria, de negar el dret a ningú, i molt
menys a la Sra. Costa, de gaudir d’unes merescudes vacances,
sinó que es tracta d’una altra qüestió, es tracta d’acomplir les
responsabilitats que a cada persona li corresponen quan
assumeixen certes responsabilitats a moments concrets, com a
conseqüència del càrrec que els ha tocat encarnar; es tracta
d’estar a l’alçada del que els ciutadans esperen de nosaltres, i en
aquest cas esperaven de la Sra. Costa, i en aquest cas esperaven
del Govern de les Illes Balears. Els ciutadans no esperaven que
la Sra. Costa esgotàs les seves vacances ni tota la seva estada,
tota aquella estada que havia planejat a l’estranger com si a
Eivissa no passàs res i com si a Eivissa no s’estigués cremant
absolutament res, els ciutadans esperaven una altra cosa de la
Sra. Costa, esperaven que estigués compartint amb tots un dels
moments més tristos que el paisatge de la nostra illa patia. Tots
volíem, efectivament, que això succeís, tan sols s’esperava que
estigués al costat dels afectats, que estigués al costat dels equips
d’emergència, al costat dels seus tècnics i en definitiva al costat
de les persones, i no era tan difícil, no era tan complicat.

Jo a la Sra. Costa li vaig fer el càlcul del que hagués tardat
a tornar a l’illa d’Eivissa, una vegada declarat l’incendi: amb
una combinació de dos vols, hagués estat amb nou hores a l’illa
d’Eivissa i hagués estat a peu de l’incendi amb la seva gent,
amb la nostra gent, amb les persones, amb els tècnics i amb tots
els equips d’emergència; perquè allà veritablement era on, a la
Sra. Costa, se l’esperava. No ho va fer i va decidir seguir
esgotant les seves vacances, sense tenir present que a l’illa
d’Eivissa estàvem perdent un patrimoni natural que ens costarà
moltíssim de temps recuperar. I jo puc entendre que s’està
millor a Nova York que no dalt d’un puig supervisant les
tasques d’extinció d’un incendi de nivell 2, però, Sra. Costa, la
responsabilitat mana i les responsabilitats obliguen.

I no és que la Sra. Costa fos imprescindible per apagar el
foc, que no ho era òbviament, i no és que s’esperàs de la Sra.
Costa que apagàs l’incendi, no, la sola presència de la Sra.
Costa hagués reforçat la imatge d’aquest Govern, que va haver
de ser substituïda a la desesperada pel Sr. Antich i pel Sr.
Vicens, que està molt bé que hi fossin, però crec que la màxima
responsable en matèria d’extinció d’incendis, com és la Sra.
Pilar Costa, havia de ser la primera en acudir a aquell indret.

I miri, per posar un exemple qualsevol, Sra. Costa, vostè
possiblement des de Nova York pogués prendre una decisió,
podia prendre una decisió com la que ha pres, totalment
desencertada, com és la de retirar de les llars dels jubilats i de
pensionistes les inofensives màquines de bingo, això és una
cosa que des d’allà vostè ho hagués pogut fer sense cap tipus de
problema, ara bé, vostè el que ha de fer, quan es declara un
incendi de nivell 2, és ser on ha de ser. Per tant, nosaltres el que
hem de fer, i ho fem amb absoluta contundència, convicció i
energia, és reprovar l’actitud d’aquesta consellera, d’aquest
Govern i, en particular, de la Sra. Costa, pel temps que va
esgotar a Nova York enlloc de ser on veritablement havia de
ser.

Diu la nostra moció i el nostre punt que es va torbar dotze
dies. Jo, miri, puc reconèixer que fos menys, vostè l’altre dia a
comissió em va dir que varen ser ...

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, perdoni, li record que no està fent una
interpelAlació a la consellera.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... potser que fos menys l’estada que la Sra. Costa va
aprofitar a Nova York, possiblement es tractàs de sis o set dies,
jo això ho puc reconèixer i fins i tot puc rectificar la meva
proposta, el tercer punt de la nostra moció, no hi ha cap tipus de
problema; però és que el problema no és si la Sra. Costa va ser
sis, set, dotze o quinze dies a Nova York, el problema és que va
ser a Nova York i va esgotar les seves vacances, i el que no ens
podem permetre els ciutadans de l’illa d’Eivissa ni els ciutadans
de les Illes Balears són titulars com els que en aquest moment
els vaig a llegir: “Pilar Costa sigue por teléfono el incendio en
Nueva York”. Això no és possible, això no és tolerable, va
haver-hi persones que també eren molt lluny i varen tornar i
varen ser-hi, i en dos dies en varen tenir prou. Possiblement fos
molt difícil que aquelles persones tornassin, però varen entendre
que tenien una responsabilitat i varen ser on havien de ser. I
aquella persona que va tornar, que tots sabem qui és, no li hem
de retreure res perquè al cap i a la fi va ser al peu de l’incendi i
va estar atenent les persones i al costat de les persones, cosa que
no podem fer, efectivament, amb l’actitud i comportament de la
Sra. Pilar Costa.
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I en quart lloc, crec que és absolutament imprescindible
reconèixer la feina dels equips d’extinció. No seré jo qui critiqui
l’esforç, l’entrega, la dedicació de tots aquells equips que es
varen desplegar en aquella zona aquell dia i en circumstàncies
extremadament difícils i amb un alt risc per a la seva integritat
física. Per tant, jo des d’aquí vull reconèixer a tots aquells
equips, a tots aquells tècnics que es varen desplegar en aquella
zona per dedicar tots els seus esforços a combatre les flames a
un indret especialment sensible per la geografia de les Illes
Balears i, en particular, de l’illa d’Eivissa.

I en darrer lloc, i com a cinquè punt, vull sumar-me a les
denúncies del batle de l’Ajuntament de Sant Joan perquè sí que
és cert que moltíssimes vegades ha demanat auxili en aquest
indret perquè les circumstàncies que l’envolten, en moltíssimes
ocasions, són circumstàncies complicades i difícils, ha demanat
auxili a altres administracions, en algunes ocasions ha estat
prestat aquest auxili, en altres ocasions no ha estat prestat aquest
auxili. Per tant, posar aquesta circumstància de manifest i
esperar que incendis com el que ha assolit part del territori de la
preuada illa d’Eivissa no es tornin a repetir, i molt menys que no
es tornin a repetir actituds com la que hem hagut
lamentablement de veure, que és, efectivament, la de la
consellera d’Interior.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Passam al torn de fixació de posicions i
per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez.

Té la paraula, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Jerez, avui debatem la moció que vostè presenta
sobre la política del Govern en relació amb la prevenció i
extinció d’incendis, però que, en realitat, i ho hem vist a la seva
intervenció, es confirma que és el darrer intent per part del Grup
Parlamentari Popular de treure un rèdit partidista de la desgràcia
de l’incendi de Benirràs el passat estiu. Darrer intent que se
suma a les desafortunades intervencions del portaveu, tant a la
interpelAlació del 28 de setembre, com a la compareixença de la
consellera, el dia 13 d’octubre.

Nosaltres, com ja hem manifestat a les nostres intervencions
a ple i comissió, des d’Eivissa pel Canvi volem destacar dues
conclusions, que són les més rellevants d’aquests debats: la
primera, la constatació de la bona gestió de l’extinció de
l’incendi de Benirràs. I la segona, de caràcter més general, i és
que el Govern té una adequada política de prevenció d’incendis
i disposa dels mitjans humans, materials i procedimentals que
asseguren la capacitat de reacció eficaç i ràpida davant una
emergència de nivell 2. A això s’hi hauria d’afegir també la
posada en marxa immediata d’accions de recuperació i
rehabilitació de la zona afectada.

Però abans de passar a fixar la nostra posició sobre els cinc
punts de la moció, voldríem fer-li una reflexió prèvia, Sr. Jerez,
una reflexió amb les mateixes paraules que vostè va fer servir
a la Comissió d’Ordenació Territorial del passat 13 d’octubre,
i és que vostè, Sr. Jerez, va tenir això que es diu un froid sleep
i que no és altra cosa que el va trair el seu subconscient. Vostè,
Sr. Jerez, va dir referint-se a aquesta moció en aquella
compareixença el següent i cito literalment: “hi ha dos punts
que no són dos punts dirigits a exercir les meves feines de
control. Són dos punts que crec que el Grup Parlamentari
Popular els presenta amb esperit constructiu. És a dir, estam
davant una moció en què només dos punts estan fets amb
caràcter constructiu”. La qual cosa ens permet deduir que els
altres tres tenen un esperit destructiu i que són justament els que
vostè considera que es corresponen amb la seva feina de control
del Govern. Curiosa manera d’entendre la seva funció
parlamentària d’oposició i que a part de no compartir, explica
perfectament la seva actitud al llarg d’aquests debats. Ja sap
vostè, Sr. Jerez, aquesta famosa frase de què cadascú és esclau
de les seves paraules i amo dels seus silencis i d’aquí una estona
li recordaré un clamorós silenci que vostè va tenir aquests dies.

Vegem la moció per tant, punt per punt. Primer, en relació
amb el primer punt votarem en contra. Entenem que una llei de
prevenció i extinció d’incendis tindria sentit per dos motius, si
no hi hagués regulació sobre aquesta qüestió o si la legislació
existent hagués demostrat la seva invalidesa. Actualment les
Illes Balears, i he vist que vostè que també ho ignora, compta
amb cinc lleis, no una, i amb cinc decrets, no 2 o 3 que ha dit
vostè, que regulen tot el ventall de possibles situacions
d’emergència, inclosos els incendis, i el que és més important,
han demostrat la seva adequació per fer-les front. Així mateix
aquesta normativa està complementada mitjançant polítiques de
prevenció, com molt bé va explicar el conseller de Medi
Ambient a la interpelAlació de fa tres setmanes.

Segon punt, aquest el votarem a favor perquè constata allò
que el Govern està fent i ha dit que faria. Pocs dies després
d’extingir l’incendi, el Govern va posar en marxa un pla de
recuperació de la zona, temporalitzat i dotat pressupostàriament.
Així mateix, es va informar que en cas necessari s’augmentarien
els recursos dedicats a aquest fi. Entenem que aquest és un dels
punts que vostè ha dit que era constructiu i nosaltres,
efectivament, coincidim amb la política del Govern en aquesta
qüestió.

Tercer punt. També votarem a favor del tercer punt. Des
d’Eivissa pel Canvi serà la tercera vegada que constatam i a més
agraïm, l’esforç i la dedicació de totes les persones que varen
participar en l’extinció de l’incendi i l’evacuació de les persones
que es trobaven a Cala Benirràs. I també ho ha fet el Govern.
Però permetrà que li recordi el silenci clamorós que li deia fa un
moment. Ni una sola paraula, ni una sola menció de
reconeixement a la feina ben feta vàrem poder sentir de vostè
sobre aquesta qüestió durant les seves dues intervencions el 28
de setembre, dia de la interpelAlació. Però no només això, sinó
que les expressions indirectes que va fer en relació amb
l’actuació dels professionals varen ser del següent to i cito
literalment: “es tracta d’un incendi que ha deixat oberts seriosos
dubtes entorn a l’eficàcia de la resposta, la coordinació. Una
coordinació certament qüestionada i en relació precisament amb
l’efectivitat, és cert que queden encara moltes qüestions
pendents de resoldre”. I a més avui ho ha tornat repetir. Vàrem



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 26 d'octubre del 2010 5009

 

haver d’esperar la compareixença demanada per la consellera,
per sentir-li paraules de reconeixement. Però està bé que
almenys, de les intervencions fetes per la resta dels grups i
també per la representant del Govern, vostè incorpori ara aquest
punt. Més val tard que mai.

En relació amb el quart punt, aquí arribam al seu punt
estrella, Sr. Jerez, tant és així que vostè s’ha equivocat i ha
volgut parlar-ne abans, ha canviat l’ordre, n’ha parlat com si fos
el tercer, quan en realitat era el quart. És el seu punt estrella, Sr.
Jerez, i així ho demostra el temps que va dedicar a l’absència de
la Sra. Costa, tant a la seva interpelAlació, on va emprar tot el
temps de rèplica per parlar d’aquesta qüestió, com en la
compareixença on va emprar entre el 80 i el 90% del temps que
disposava. Doncs bé, Sr. Jerez, li demanam que retiri aquest
punt, no només pel nostre desacord, sinó perquè a més, per
intentar justificar aquesta reprovació fa servir dos arguments, un
dels quals és fals i l’altre és inconsistent, i m’explic. La falsedat,
no és cert, avui sembla que ho ha reconegut, però no ha canviat
absolutament res, no és cert i vostè ho sap, com va explicar la
Sra. Consellera, que la Sra. Costa no aparegués en el lloc de
l’incendi durant els 12 dies que vostè assenyala. I a més a més,
com es va informar en comissió, casualment hi ha testimonis
gràfics al respecte. Per tant, el que hauria de fer és retirar o
reformular aquesta qüestió, perquè el que farien és sustentar la
votació en una mentida. 

Inconsistència, l’altre argument per justificar la reprovació
és la seva absència, atesa la importància de la coordinació, cosa
que avui per cert no ha dit. Sr. Jerez, l’únic qui manté que hi va
haver mala coordinació és vostè. Tothom, i nosaltres també,
constatam l’eficàcia i la correcta coordinació en l’extinció de
l’incendi. Per tant, l’absència de la consellera en absolut va
influir negativament en aquesta qüestió. Com ja hem expressat
en altres ocasions, la gestió i la coordinació tècnica varen ser
òptimes. I si parlam de la política, no hi ha millor representació
d’aquest govern que la del Sr. Antich que a més va estar
secundat pel Sr. Vicens. D’altra banda, el fet que la consellera
fos fora no va suposar que s’hagués desentès de la marxa de
l’operatiu, i si no li ho demani al batle de Sant Joan, amb qui
vostè parla sovint, perquè li expliqui com la Sra. Costa el va
mantenir ben informat de la marxa de l’operatiu. Per tant, Sr.
Jerez, aquest és un argument inconsistent.

Li demanaríem per tant, un exercici de seriositat, encara que
crec que en aquestes alçades ja no té molt de sentit, que retiri
aquest punt, però sabem que no ho farà perquè en realitat
l’objectiu principal, sinó únic, d’aquesta interpelAlació és aquest:
intentar aconseguir la reprovació de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia. Sr. Jerez, vostè ha acreditat en tots aquests
debats ignorància, capacitat demagògica i, a més, reincidència.
I ha demostrat també que no li interessa en absolut ni la política
de prevenció i extinció d’incendis, ni li importa en absolut el
que va passar a Benirràs. Li interessa penjar-se al seu
currículum polític la reprovació de la Sra. Costa. Per cert,
nosaltres pensam que és intentar treure un pobre rèdit partidista
i personal d’un lamentable esdeveniment.

Ja finalment arribam al cinquè punt, tampoc no li podem
donar suport a aquesta qüestió i entre altres coses per la seva
abstracció. Vostè parla de peticions formulades per
l’Ajuntament de Sant Joan i no diu quines, ni a quines
institucions anaven referides, ni en què consisteixen. No podem
donar suport a una cosa tant abstracta. I pel que fa a la
coordinació entre institucions perquè successos d’aquest tipus
no tornin a repetir-se, efectivament hi estam d’acord. Però
pensam que ha de ser de forma coordinada, de forma
corresponsable en funció de les competències que té cada
administració i no intentant posar unes institucions per damunt
de les altres. 

Aquesta per tant, és la nostra posició. Li votarem a favor
dels dos punts que, com vostè mateix va reconèixer, són els
únics constructius d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Jerez, voldria començar amb un repàs del tortuós camí que ens
ha duit fins aquesta moció. En primer lloc fa tres setmanes el
Partit Popular va fer una interpelAlació sobre la política de lluita
contra els incendis. Va respondre, com era normal i tenint en
compte quin era l’anunciat de la interpelAlació que es presentava
i que s’havia registrat, el conseller de Medi Ambient que és el
conseller responsable de la política contra incendis. I va resultar
que el Partit Popular en primer lloc va protestar perquè entenien
que la resposta corresponia a una altra consellera diferent. Per
cert, és el mateix Partit Popular que quan s’ajorna una pregunta
perquè no hi ha el conseller corresponent, sempre ens recorda
que qualsevol membre del Govern pot contestar. Idò en aquesta
ocasió no mantenien aquesta doctrina, en aquesta ocasió
mantenien que la interpelAlació l’havia de respondre la
conselleria que ells volien que respongués.

Perquè la intenció, com ja ha quedat de manifest en la
intervenció de l’anterior portaveu, no era parlar de política de
prevenció d’incendis i que era -vull repetir- l’enunciat de la
interpelAlació que s’havia presentat, sinó d’un incendi
determinat. Resulta, però, que les interpelAlacions han de tractar
de qüestions de política general i no d’un succés singular,
perquè per donar explicacions d’un succés singular la figura
més adient és la d’una compareixença, i sobre la qüestió de
l’incendi de Benirràs ja hi va haver una compareixença a la
comissió corresponent, la Comissió d’Ordenació del Territori
perquè s’havia solAlicitat, havia estat una compareixença a
solAlicitud del Govern i l’havia solAlicitada la mateixa consellera
d’Interior. 
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Ara ens trobam amb aquesta moció, una moció de cinc
punts, però a ningú no se li escapa que l’interès principal del
Partit Popular quan la presenta, és allò que presenta en el punt
quart de la moció. Per cert, en aquest punt el Sr. Jerez quan ha
exposat la seva moció, s’ha fet un embull amb el tres i el quatre
i ha explicat en el punt tres el contingut del quart i viceversa. 

En el punt quart el que es proposa a la cambra és la
reprovació de la consellera d’Interior. Per als que vàrem assistir
a la compareixença de la consellera a la Comissió d’Ordenació
del Territori la setmana passada, ens queda molt clar que el
Partit Popular no altre argument de crítica de l’actuació del
Govern en aquest incendi que el tema de la presència o no
presència de la consellera durant aquells dies a Eivissa. S'hi
aferren, l’exploten, intenten tapar amb aquesta qüestió el fet que
el Govern va fer les coses bé, perquè com ja es va dir en aquella
ocasió, que el Partit Popular no tengui altre argument de crítica
de l’actuació del Govern que la presència o no de la consellera,
és un reconeixement implícit però molt clar que les coses es
varen fer bé i sembla que els sap greu que les coses es fessin bé.
I ara els interessa afegir la Sra. Costa a una nòmina de
consellers reprovats, una nòmina  on ja hi ha tres o quatre
consellers d’aquesta cambra i ara sembla que volen que n’hi
hagi quatre o cinc. Per tant, nosaltres votarem en contra
d’aquesta reprovació del punt 4.

Respecte dels altres punts, n’hi ha dos que els votarem
favorablement. El punt segon que és referent a la recuperació de
la zona afectada per l’incendi. Nosaltres entenem que és molt
raonable i molt lògic que la cambra es pronunciï en favor de les
actuacions de recuperació d’aquesta zona. El Govern ja està fent
feina en aquesta línia, tant en la línia de la millora de la
seguretat, com en la línia de la regeneració de la zona de
vegetació i dels elements naturals que es varen veure afectats,
una actuació que per cert, el mateix proposant d’aquesta moció
ja ha reconegut a la seva intervenció, que el Govern ja hi fa
feina, però en qualsevol cas ens sembla correcte que el
Parlament es manifesti a favor de les actuacions de recuperació
de la zona de Benirràs.

També votarem favorablement el punt tercer, que és el punt
de reconeixement de l’esforç fet per part de tots els equips
d’extinció i pels cossos de seguretat. Nosaltres entenem que és
just que hi hagi un reconeixement institucional i unànime
d’aquesta tasca i ens sembla que aquest punt és el millor de la
seva moció. De fet si la seva moció s’hagués limitat a aquest
punt, o a aquest punt i a l’anterior, que són els únics punts
raonables que entenem que té, haurien tengut el suport unànime
d’aquesta cambra a dues qüestions que entenem que són
raonables i justes. Tornant a la qüestió del reconeixement de
l’esforç que s’ha fet dels diferents efectius que varen participar
en aquesta lluita contra l’incendi, sí que voldria apuntar que des
de la Conselleria de Medi Ambient ja hi ha hagut respecte dels
treballadors que hi varen participar, comunicacions internes de
diversa tipologia, adreçades al seu personal del reconeixement
d’aquesta feina. En qualsevol cas, està bé el reconeixement
solemne per part del Parlament de l’esforç que va fer tota la
gent que va participar en l’extinció d’aquest incendi.

Després queden els altres dos punts -del punt 4 ja n'hem
parlat- que també votarem en sentit contrari. En primer lloc, el
punt primer entenem que és una proposta improvisada, una
proposta de fer una llei de prevenció i extinció d’incendis,
entenem que una proposta per instar el Govern a fer una llei ja
és poc seriosa que arribi en el darrer mes d’octubre d’una
legislatura. Per tant, és una proposta que ve una mica com a
reacció improvisada als esdeveniments. Una proposta que arriba
sense valoració de si una llei de prevenció i extinció d’incendis
és l’instrument més efectiu per lluitar contra els incendis, quan
la comunitat autònoma ja té instruments de planificació, com ja
s’ha posat de manifest en diverses ocasions, ja hi ha instruments
de planificació en la lluita contra els incendis, uns instruments
de planificació, per cert, que es varen demostrar efectius en el
cas de l’incendi de Benirràs. Aquesta proposta d’una llei de
prevenció i extinció d’incendis tampoc no veim que hagi anat
acompanyada d’una reflexió de si en el cas de voler legislar
sobre prevenció i extinció d’incendis, és millor fer una llei
específica sobre la qüestió, com en aquest cas es proposa o si
s’ha d’introduir una llei més ampla, per exemple de gestió
forestal. Per tant, pensam que aquesta és una qüestió que hauria
de ser motiu d’una reflexió més tranquilAla i en qualsevol cas si
hi ha d’haver una llei sobre aquesta qüestió no serà lògicament
aquesta legislatura.

I finalment el punt cinquè. A nosaltres ens sembla molt bé,
com no pot ser d’altra manera, que el Govern i l’Ajuntament de
Sant Joan, o el Govern i l'ajuntament afectat, en qualsevol cas,
colAlaborin en la lluita contra els incendis i colAlaborin per
contribuir que no es repeteixin aquests fets. Per tant, estaríem
disposats a votar la part final d’aquest punt, però en qualsevol
cas aquesta referència de “lamentar que no fossin ateses les
peticions formulades per l’Ajuntament de Sant Joan”, ens
sembla un altre capítol d’aquest intent de treure rèdit polític
d’un incendi en el qual -repetesc i per acabar- s’ha posat de
manifest que el Govern va fer les coses bé.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Avui
escenificam, ho he de dir així, un penós tercer capítol d’aquest
ridícul guió presentat pel Partit Popular sobre l’incendi de
Benirràs. Realment he de dir que és indignant comprovar com
per part del Partit Popular es continua utilitzant una... i a més
sense cap vergonya, una desgràcia com aquesta per intentar
aconseguir quatre o cinc vots més. I a més, per si això no és
suficient, s’ha de fer manipulant, mentint i enganant, i després
els diré el motiu. He d'anunciar que a la moció concreta el Grup
Socialista demanarà votació separada i votarà a favor de dos
punts i en contra de la resta. Els punts que votarem a favor són
els 2 i 3. El 2 que demana recursos econòmics, perquè és una
cosa que s’està fent, jo vull recordar que immediatament
solucionat el problema, aquest govern va anunciar l’aprovació
de 800.000 euros destinats precisament a la recuperació
d’aquest entorn i de les propietats que hi ha en aquest sòl,
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aprovació per cert que es va fer fins i tot abans que es presentàs
aquesta interpelAlació; per tant, s’hauria pogut tenir en compte.

En el punt 3 li he de dir, Sr. Jerez, que vostès aquí constaten
l’esforç i l’eficiència dels serveis d’extinció, i li he de dir que
pràcticament des del primer moment vostès són els únics que en
algun moment han posat en dubte aquesta eficàcia, aquesta
efectivitat i aquesta bona feina d’aquests serveis. I ho han fet
quan vostè i algun altre responsable del seu partit han sortit
públicament dient que si s’hagués fet el que vostès deien, no el
que diuen els tècnics i els professionals, sinó el que diuen
vostès, els efectes negatius haurien estat menors. Això no és dir
res a favor dels serveis d’extinció, això és tot el contrari, Sr.
Jerez, i això ho han fet vostès, està bé que rectifiquin ara, perquè
ara ho han fet, han rectificat, quasi tots, i miri per on, vostè és
el que ha rectificat menys, perquè fins i tot el batle de Sant Joan
darrerament ha vist clarament quina és la situació i fins i tot per
escrit, si no m’equivoc, ha felicitat i ha agraït a la conselleria
l’eficiència de la feina i de l’actuació del personal
d’Emergències, no tan sols en aquest incendi de Benirràs, sinó
en un altre posterior que hi va haver en el mateix municipi i que
si no m’equivoc va ser a Can Refila, i expressa l’agraïment a la
consellera per la seva eficàcia i coordinació.

Votarem en contra, Sr. Jerez, de la resta de punts i li diré per
què a cada un. En el primer perquè ara vostès demanen una llei,
una llei específica en prevenció i extinció d’incendis forestals.
La demanen ara, però tot això que vostè ens ha contat d’aquesta
normativa dispersa, d’aquestes lleis, d’aquests decrets que tenim
i que s’apliquen, això ja hi era la passada legislatura, entre altres
coses perquè vostès mateixos n’aprovaren alguns. Sense anar
més lluny l’any 2005, si no m’equivoc, per decret aprovaren el
Pla especial d’emergències davant el risc d’incendis forestals a
les Illes Balears, l'IFOBAL, un dels més eficaços que s’estan
aplicant aquest moment i que ha demostrat la seva efectivitat. Jo
crec que hauria estat molt fàcil, fins i tot ara que són a
l’oposició, fer algun moviment clar si realment els importàs
alguna cosa el bosc, no el de Benirràs, el de Benirràs i els de la
resta d’illes.

A vostès el bosc quan els interessa o el territori quan els
interessa, fins i tot aquell que és protegit, bé que es mouen i bé
que fan coses. Si no m’equivoc, vostè recordarà que aquí ha
presentat una proposició no de llei, però, per què?, per fer un
camp de golf. Per a això sí, però per protegir i per tenir previsió
dels nostres boscs vostès no es mouen per a res, no fan res,
podrien fer-ho, però no ho fan. Segons per què, quan hi poden
treure un benefici econòmic o polític sí, si no, res de res. I això
és el que els importa el bosc, absolutament res, ni abans ni ara,
res de res.

Parlam també del punt 5, perquè vull deixar el 4 per al final
perquè crec que val la pena. Diuen que cal fer cas i buscar la
manera que les administracions facin aquelles actuacions que
tenen pendents, d'entrada. Miri, Sr. Jerez, la primera
administració que estaria obligada i està obligada a fer allò que
li correspon i que té per competència és l’Ajuntament de Sant
Joan perquè m’imagín que vostè es refereix als aforaments, a la
possibilitat d’arribar a la platja, als actes o a les festes que es fan
a aquell indret i ha de saber, supòs que ho sap, però ho vol
ignorar i si no ho sap pitjor, que és l’ajuntament que hi ha de
prendre la primera decisió. Quan l’ajuntament exerceixi les
seves competències podrà reclamar a la resta d’administracions
que li ajudin, però si no, si passen per davant aquestes
administracions llavors també seria criticable.

I vull entrar ara al punt 4, aquest de la reprovació de la
consellera. El primer que vull preguntar és, per què?, per què
una reprovació a la consellera? Potser perquè ha quedat
demostrat el correcte funcionament dels equips d’emergències?
A més això ho ha reconegut, fins i tot, el mateix alcalde de Sant
Joan i ho va reconèixer molt abans del que ho ha fet ara per
escrit. Miri, jo record a la compareixença de la Sra. Consellera
en comissió li va dir clarament el contingut d’una cridada
telefònica de l’alcalde de Sant Joan amb ella quan era a Nova
York, i deia el mateix alcalde -li va contar la consellera a vostè-
el mateix alcalde de Sant Joan per telèfon "a mi em va dir
directament que no em preocupàs, que actuava tota la gent que
havia d’actuar, que la coordinació era extraordinària i que podia
estar ben tranquilAla". Això li va dir l’alcalde a la Sra.
Consellera.

Crec que queda ben clar per on van els tirs d’aquesta
reprovació, però pensem una altra cosa, per ventura també volen
reprovar-la perquè seguint aquests protocols que vostè ha
vengut aquí a criticar ara, aquests decrets i aquesta normativa
s’ha demostrat l’eficiència i l’eficàcia d’aquests sistemes
normatius i l’eficàcia dels serveis d’extinció. Per ventura per
això la volen reprovar també. 

Miri, Sr. Jerez, li he de dir clarament, perquè si no crec que
no seria jo, vostè manté amb això una actitud mesquina i
covarda, mesquina i covarda, Sr. Jerez, i li explicaré per què.
Vostè a la interpelAlació la va manipular, vostè va mostrar la
seva covardia perquè no es va atrevir a demanar per via
d’interpelAlació que volia un debat directe amb la Sra.
Consellera i va disfressar aquesta interpelAlació sabent que seria
un altre conseller que li contestaria, no es va atrevir a tenir un
debat de tu a tu, directe, aquí en aquest ple.

Però, no content amb això ve ara la moció i menteix, sort
que al final ha hagut de reconèixer la seva mentida, amb la boca
petita, això sí. Dotze dies, diu, que la consellera va estar fora
quan aquest incendi. Sap perfectament que això és mentida.
Critica que estigués - vostè deia- passejant per Nova York i a
més diu, vostè, passejant per Nova York quan jo, vostè en
aquest cas, estava a peu del canó allí, efectivament muntat a un
cotxe oficial, concretament de la policia local passejant d’un
costat a l’altre que segurament devia anar més ràpid que ningú
perquè era l’únic que anava amb un cotxe oficial. Però, vostè sí.
I a més ens ve aquí i ens calcula ara què hauria tardat la Sra.
Consellera de Nova York a Eivissa, m’haurà d’explicar aquest
càlcul perquè crec que, com a mínim, en aquest costat ningú no
l’entén. Nou hores i mitja de Nova York a Eivissa vostè ens
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demostra, això sí, que sap sumar perquè segurament agafa un
vol tantes hores, l’altre tants de minuts i suma i diu això.
Afortunadament sap sumar, però demostra que de transport
públic en aquestes illes no en té ni idea perquè si no hauria de
saber que buscant les necessàries connexions això que vostè
acaba de dir és pràcticament impossible. Impossible.

Miri, Sr. Diputat, breument, li llegiré una part de la seva
intervenció a la compareixença de la Sra. Consellera a comissió,
vostè va dir: “tots tenim dret a vacances i òbviament aquest dret
a tenir vacances l’exercitam, només faltaria, però, també tenim
responsabilitats, Sra. Consellera, i això és el més important. Són
més importants les responsabilitats de la Sra. Consellera que les
vacances de la Sra. Consellera”. Això va dir vostè a la
compareixença. Miri, Sr. Jerez, que jo recordi dimarts passat
vostè no era en aquest plenari, ni hi era ni se l’esperava, com diu
vostè, i mentre la resta de portaveus sí estàvem aquí disposats
a tenir el debat que tocava en la seva importantíssima moció
vostè no crec equivocar-me si afirm que estava passejant per
Estrasburg. Segurament és perquè el seu paper resulta clau per
al bon funcionament del Parlament europeu i havia de ser allà
i no podia ser aquí.

(Petit aldarull a la sala)

Jo li pregunt, Sr. Diputat, on queda ara aquesta
responsabilitat per damunt de les vacances o dels viatges d’oci,
on queda aquesta responsabilitat?, on és la seva responsabilitat
que en lloc de venir aquí quan li tocava, a tenir el debat de la
moció vostè se’n va anar a passejar? Miri, aquí...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats. Senyor diputat.

EL SR. BONED I ROIG:

... aquí, Sr. Jerez, l’únic que hauria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor.

EL SR. BONED I ROIG:

... de reprovar, l’únic que s'hauria de reprovar, per molts de
nervis que tenguin tots vostès, l’únic que s'hauria de reprovar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputades.

EL SR. BONED I ROIG:

...seria a vostè.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputades. Senyor diputat! Senyor
diputat! Sr. Boned, el temps se li ha acabat.

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, Sra. Presidenta, sí, acab directament, dues
paraules. Dic que l’únic que s'hauria de reprovar, Sr. Jerez, és
a vostè mateix no tan sols per la seva irresponsabilitat sinó per
la seva manifesta incompetència i ineptitud.

Gràcies. 

(Remor de veus i aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, vol fer ús de la paraula?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. 

Sra. Suárez, que la seva formació política estigui en un
veritable estat de descomposició és una dada objectiva, ho és, i
en tanta descomposició està la seva formació política, Sra.
Suárez, que resulta que vostè no sap el que els seus consellers
de la seva formació política voten en el Consell d’Eivissa
perquè aquí vostè arriba i fa absolutament el contrari,
absolutament el contrari. No sé si és ignorància, que també és
possible, o és perquè veritablement l’estat de descomposició és
tal que ja ni entre vostès es parlen, que és possible també. Miri,
va haver-hi dos consellers al Consell Insular d’Eivissa que el
primer punt el varen aprovar juntament amb el Partit Popular,
de la seva formació. Vostè, pot agafar un avió avui i arribar a
Eivissa i explicar això?, ho pot explicar, ho pot explicar? El
president del Consell Insular d’Eivissa també va votar a favor
precisament d’aquest punt a una moció que va presentar el Grup
Popular en el consell i avui possiblement faci exactament el
contrari. Podrà el president del consell insular arribar i explicar
això a algú? Possiblement no. Però, el greu de tot això és que
allò que es va aprovar en el Consell Insular d’Eivissa arribarà a
aquest govern perquè és una petició i és una solAlicitud, i esper
que això efectivament s’acabi materialitzant, perquè no només
ho ha demanat el Consell Insular d’Eivissa i el seu president
avui aquí vota el contrari, sinó que ho han demanat altres
institucions i altres ajuntaments de l’illa d’Eivissa. Per tant,
miri, lliçons d’incoherència, lliçons de falta de sentit comú, Sra.
Suárez, les justes, les justes, les justes i les necessàries.
D’acord? Li queda clar, veritat? 
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Miri, el BLOC, arriba tard, doncs miri, no sé si arriba tard o
no arriba tard, jo crec que l’important és que arribi i els meus
arguments, tot el que he exposat en aquesta tribuna per tal de
justificar la necessitat de confeccionar una llei de prevenció i
extinció d’incendis són un fet. Per tant, en funció d’aquesta
realitat crec que hem de treballar tots. Lament que aquesta
proposta no surti endavant, però esper i confii que entorn
d’aquesta proposta reflexioni aquesta cambra, reflexioni el
Govern i un dia o l’altre, no només una llei de prevenció i
extinció d’incendis, sinó que com diu vostè una llei que també
ens permeti gestionar que aquest tipus de zones d’alt risc siguin
una realitat com més aviat millor.

Miri, pareix que aquí no ha passat res, s’han cremat 400
hectàrees de pi a l’illa d’Eivissa i aquí no ha passat
absolutament res, la consellera era passejant per Central Park i
aquí no ha passat absolutament res. A mi m’agradaria saber si
un conseller del nostre equip de Govern hagués faltat a una
catàstrofe d’aquestes característiques què hagués passat. Vostès
se’l mengen, vostès se’l mengen. Això és un fet. I avui que venc
aquí a reprovar la consellera, la seva actitud i el seu
comportament, no ha estat així, jo ho entenc, si jo ho entenc,
però el que veritablement va passar és que quan el foc
continuava sense control dos dies després la Sra. Costa ni hi era
ni se l’esperava. Dos dies després, dos dies després. I quan els
diaris deien: “eso es en Benirrás”, a la consellera li era ben
igual Benirràs perquè no va interrompre les seves vacances, que
possiblement siguin molt merescudes, ningú no li negarà aquest
fet, però tothom en aquest govern té una responsabilitat i ha
d’estar a l’alçada de les circumstàncies, cosa que no ha succeït
en el cas de Pilar Costa, i estic molt agraït al president d’aquesta
comunitat autònoma per ser el primer que es desplaçà a aquell
indret, efectivament, però això no eximeix a la Sra. Costa d'estar
en el lloc que li toca quan veritablement li toca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Acabat el debat passarem a votació. Puc
entendre aprovats per assentiment els punts 2 i 3? Per tant,
farem votació separada dels punts que votarem ara que seran
l’1, el 4 i el 5. D’acord, senyors portaveus?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, perdoni, Sra. Presidenta. Demanaríem que el punt 5 es
votàs separat de l’1 i del 4.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, en primer lloc votarem els punts 1 i 4. 

Votam. 

A favor, 31; en contra, 26. 

Per tant, queden aprovats els punts 1 i 4. 

Votarem ara el punt 5. Votam. 

Ho tornarem a intentar. Votam. 

Els record que no han de votar abans que jo digui "votam",
per tant, votam. 

(Remor de veus)

Arribats a aquest punt els propòs que passem a votar a mà
alçada, com ja hem fet en altres ocasions. Per tant, tot i que
efectivament -em comenten- que segons el Reglament hauria de
ser que els diputats i les diputades es posin drets per a més
comoditat dels diputats, si els pareix als portaveus, ho farem a
mà alçada. 

Per tant, votarem el punt número 5. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor, 28; en contra, 30. Per tant, queda rebutjat
aquest punt número 5.

Passam, ara, al quart punt de l’ordre del dia que correspon
al debat i a la votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4779/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació econòmica per al Parc Nacional Marítim-Terrestre
de Cabrera.

En primer lloc, debatrem la RGE núm. 4779/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació econòmica per
al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera. 

Primerament, intervé el Grup Parlamentari Popular per
defensar la proposició no de llei. La Sra. Soler, té la paraula. 

Sra. Soler, esper que comenci perquè després em
recriminarà que té menys temps.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Era
l’any 1988 quan en aquest parlament va començar el camí per
a la declaració com a Parc Nacional Marítim Terrestre
l’arxipèlag de Cabrera, procés que no va finalitzar fins l’any
1991 amb la Llei 14/1991, de 29 d’abril. No va ser fins el juliol
de l’any 2009, exactament dia 1 de juliol, fa un any i pocs
mesos, que la gestió de dit parc va passar a mans de la nostra
comunitat autònoma, d’acord amb què disposa el Reial Decret
1043/2009, de 29 de juny, d’ampliació de les funcions i serveis
de l’Administració de l’Estat. No sense deixar de banda que
dins els darrers anys hi va haver bastants negociacions amb
Madrid, amb el conseller Font, amb el Govern del Sr. Matas, i
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no es va arribar mai a un acord per qüestions de doblers, cosa
que va ser capaç d’aconseguir l’anterior conseller Grimalt i el
Partit Popular hi va estar d’acord. 

Ara que cada vegada més es parla del traspàs de
competències del Govern als consells, i precisament avui
després d’aquesta proposició no de llei es debatrà una altra
proposició no de llei referent a aquest tema, volem posar de
manifest un exemple que el traspàs de les competències, en
aquest cas del Parc Nacional de Cabrera per part del Govern
central al Govern balear, no ha estat sinònim de millor gestió.
Un any després d’haver-se fet efectiu el traspàs de competències
es demostra que la gestió no ha millorat, sinó tot el contrari, ha
empitjorat. No és més àgil ni és més acord a la realitat del parc,
ho puc dir per coneixement propi, ni en definitiva millor. 

Quan es va fer efectiu el traspàs de competències i es va
acceptar i el PP hi va estar d’acord, la quantitat va ser de
4.800.000 euros que varen transferir. Quan el Govern balear va
fer el seu primer pressupost per gestionar-lo va destinar
3.500.000 euros a Espais de Natura i la resta a la Direcció
General de la Mar, però la resta, que eren 1.300.000 euros,
d’aquest doblers en varen destinar 800 per poder fer front a
operacions financeres de la conselleria que mai no s’han tornat
a restablir a la gestió del parc. I aquí ja ho vàrem dir quan es va
debatre aquesta transferència, haurem de donar la raó a
determinats grups ecologistes de Balears que deien que
s’estimaven més que ho gestionàs Madrid amb doblers que
Balears sense pressupost.

Aquest estiu hi ha hagut queixes des de particulars,
pescadors professionals, com responsables dels ports esportius;
el president Antich en té coneixement propi per les cartes
rebudes de diferents presidents dels clubs esportius, els quals li
han enviat cartes de queixa. Hi ha hagut queixes per com s’han
dut a terme els tràmits administratius dels permisos de
navegació, ja que amb el traspàs competencial, enlloc de fer-se
més àgil i accelerat, es fa etern i per tant tot el contrari, fins i tot
n’hi ha que no es contesten; aquí tenc dos exemples de dues
solAlicituds demanades per anar a Cabrera, signades dia 9
d’agost del 2010, amb el rebut del fax, i a dia d’avui no han
estat contestades, a dia d’avui no han estat contestades. Per tant,
s’hi pot anar com vol, dues.

Es deneguen de manera sistemàtica les excursions
solAlicitades pels clubs nàutics per realitzar les tradicionals
excursions a l’illa. I també hi ha moltes queixes d’usuaris
relatives a la falta de vigilància, tancament d’itineraris terrestres
que abans estaven indicats; falta d’informació quan arriben allà
de documentació turística, quan s’arriba a l’illa, i que molta gent
hi va aposta; fins i tot el tancament del sistema de projecció
audiovisual del parc i del museu que hi ha, fins i tot, a Cabrera,
això ho hem pogut constatar fins i tot com a partit polític el dia
que ens vàrem desplaçar a aquesta illa.

Però per si tot això encara no fos poc, enguany no s’ha
realitzat cap obra de millora en el parc. Cada any, des del
Govern central, es destinen aproximadament 1 milió d’euros per
a obres que declaren d’interès general els diferents parcs
nacionals, la part que es queden ells per gestionar. I
curiosament, el Govern amic aquest any ens ha exclòs Cabrera.
D’aquí la justificació del segon punt d’aquesta proposició no de
llei, on demanam instar el Govern de l’Estat a abonar al Parc
Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera l’ajuda
d’un milió d’euros, que ens tocarien correspondre per al 2010,
i garantir-nos que per al 2011 hi hagi també aquest milió
d’euros.

També podrem parlar del centre d’interpretació de Cabrera,
on hi ha moltíssima deixadesa. Des del Govern central, quan es
varen transferir els 4.800.000 euros, hi havia els doblers
suficients per pagar tot el personal del centre. A dia d’avui el
Govern balear ha acomiadat dotze persones, entre tècnics i
monitors; i a dia d’avui, una part d’aquest centre d’interpretació
de Cabrera ja està tancada, que és la part de dalt, en previsió,
segons les males llengües, que a partir del desembre volen
tancar part d’aquest aquàrium. Són conscients al Govern que
tancar un aquàrium no és tancar una oficina? Que hi ha animals
allà als quals s’ha de donar una sortida, etcètera?

Per tant, es tracta de l’únic parc nacional de Balears, i que,
per al seu inestimable valor mediambiental s’hi han de posar
tots els esforços a la seva protecció, el seu esment per a la seva
sostenibilitat. Però veim que tot això, amb un any de gestió, el
Govern balear no ha invertit ni en la seva conservació ni
manteniment, sinó tot el contrari.

Per tant, en primer lloc, demanam el vot favorable per a la
nostra proposició no de llei, on es fa constatar la deficient gestió
que s’ha realitzat per part de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en el primer any d’ençà de la
transferència a aquesta comunitat per part del Govern de l’Estat.
I en segon, el que he comentat abans, de què almanco puguem
ingressar el milió d’euros que ens hauria hagut de correspondre
per al 2010 i ens puguem ingressar el milió d’euros per al 2011.

I curiosament és el Partit Popular, el destructor del territori,
el que defensa que protegim així com cal l’únic parc nacional
que tenim a Balears que corre un cert risc i un cert perill,
gestionat, curiosament, pel PSM, BLOC i Verds.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Sureda.

Sra. Sureda, té la paraula.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Mitjançant la Llei 14/1991, de 20 d’abril, es va crear el Parc
Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, fita
important pels que estimam el nostre patrimoni natural. Per altra
banda, és destacable que dins aquesta legislatura s’ha dut a
terme el traspàs de competències sobre la gestió del parc natural
de Cabrera.

Des d’Unió Mallorquina, aquest traspàs de competències és,
en línies generals, prou important, ja que des d’aquí gestionam
el nostre parc natural amb una dotació important i per tots
acceptada de quasi 5 milions d’euros. També vull dir que
aquesta fita que representa per a tots els nacionalistes el traspàs
de competències de l’Estat cap a aquesta comunitat, es va dur a
terme dia 1 de juliol del 2009, però que realment el conjunt de
totes les transferències no varen ser efectives fins dia 1 de gener
del 2010. Voldria recordar el Diari de Sessions del Ple de 15 de
setembre del 2009, on a una pregunta del Sr. Melià, el conseller
Grimalt contesta literalment: “Queda pendent d’executar la
tercera fase del projecte estrella Badia de Cabrera, que té un
pressupost global de 5 milions d’euros, dels quals la meitat
aproximadament correspon a actuacions de l’àrea del port.” Es
va comprometre a executar, quan es varen negociar les
competències amb el Ministeri de Medi Ambient, es va
comprometre a executar i a pagar, pagar, que és l’important,
aquesta fase pendent del projecte. Per tant, a la comunitat
autònoma no li costaria res: rehabilitació de mòduls, àrea del
port, actuacions de reparació de façanes, substitució de fusteria,
pintat, substitució de pèrgoles, substituir instalAlacions
d’electricitat, fontaneria, sanejament; també es preveien
actuacions d’urbanització a la zona del port, com l’empedrat de
2.000 metres quadrats a tota la zona del moll.

Doncs, bé, no s’ha fet res de totes aquestes actuacions, ni tan
sols es va preveure en els pressuposts generals de l’Estat.

Com he dit, per a tots els nacionalistes, el fet de la
descentralització ha de suposar un esforç extra per demostrar el
que pensam, que nosaltres som capaços de gestionar de manera
millor i més eficaç que si es fes des de Madrid. Malauradament,
aquest fet no s’ha produït en aquest cas, i això que la
Conselleria de Medi Ambient és gestionada, des que ens varen
expulsar del Govern, per un partit de caire nacionalista i
ecologista. Però bé, supòs que, com sempre, Unió Mallorquina
en serà responsable, quan en realitat nosaltres no tenguérem
temps d’actuar-hi.

Aquest estiu hi ha hagut queixes des de particulars a
pescadors professionals, passant per responsables de ports
esportius, un conjunt de queixes produïdes per falta de
vigilància, tancament d’itineraris, falta d’informació del centre
d’interpretació, especialment pel que fa a centres educatius;
queixes en els tràmits administratius, dels permisos de
navegació del parc. En definitiva, el que tots pensàvem que era
bo per a les Illes Balears es converteix en pitjor, per la mala
gestió que des dels càrrecs de partits, amb tocs nacionalistes i
ecologistes, duen a terme.

En conclusió, abans de la transferència de la gestió del parc
al Govern de les Illes Balears, els ciutadans estaven
mínimament satisfets, i ara, en canvi, estan desencantats,
sobretot per la desinformació, la descoordinació de personal i la
falta de vigilància, fins i tot per arribar al cas que els vigilants
no han pogut fer la seva tasca per falta de benzina.

El mateix podem dir pel que fa al centre d’interpretació, on
s’ha acomiadat personal i actualment ja hi ha una part tancada
al públic. Hi ha falta d’informació cap als turistes i a la població
en general de l’existència del centre d’interpretació.

Creim que el parc nacional de Cabrera, per les seves
característiques úniques i particulars, es mereix d’aquest i de
qualsevol govern d’aquestes illes la seva millor gestió, sense
escatimar esforços en la seva protecció i en la seva divulgació
científica i social. Per tot això, donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, Sr. Alorda.

Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, s’ha oblidat per ventura
d’apuntar de qui va ser la iniciativa en aquest Parlament, no,
només per una qüestió de què ja que ha fet el repàs històric, els
camps de golf tots venen de les lleis seves, bé, com vostè sap,
i d’altres d’ocupar i urbanitzar, però efectivament aquesta
iniciativa de declarar parc nacional Cabrera surt d’una iniciativa
del nostre grup, de l’any 87, que, com molt bé vostè ha apuntat,
quan va culminar.

Era un temps en què el Partit Popular estava en minoria, se’n
recordarà vostè, perquè quan va tenir majoria intentar que hi
hagués qualsevol altre tipus de declaració per part de Madrid va
ser que no, perquè vostès eren molt nacionalistes aleshores i
Madrid no havia de protegir res, se’n recordi de Ses Salines
d’Eivissa i de com va crear l’aportació del parc natural. A
nosaltres sempre ens ha anat bé que tant la Unió Europea com
l’Estat espanyol protegeixin territori, vostès van a redols, a
estones són més nacionalistes, regionalistes, i de vegades no sé
què altres coses, vostès ja ho aclariran, això ja ho aclariran
vostès. La iniciativa està clar d’on va sortir el parc nacional i
sabem quins equilibris hi havia, i sabem d’on va sortir, vostè ho
estudiï i ho sabrà més o menys com va anar aquell debat de
l’any 87 i 88 i de com va anar en aquella legislatura.

Vostès s’estimaven més que ho dugui Madrid, ho apunta
subreptíciament, que a Madrid funcionarà millor, fins i tot, jo
crec que amb una magra idea que també apuntava Unió
Mallorquina, que hi ha una enyorança de la gestió des de l’Estat.
Nosaltres no la sentim, no la vivim, si hi ha d’haver qualque



5016 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 115 / 26 d'octubre del 2010 

 

millora és evident que tot és perfectible en aquesta vida, però
dur aquí, quan no va ni un any, com bé apunta la Sra. Portaveu
d’Unió Mallorquina, hi ha hagut fins i tot un canvi de conseller
dins aquest any que vostès reproven, per tant entenc que
quedaran reprovats dos consellers dins aquest termini que trien
PP i UM per reprovar, pel que s’anuncia, doncs nosaltres no
creim que hi hagi hagut aquests motius.

La veritat és que si l’any passat hi havia 60.000 visitants,
segons la pàgina dels parcs nacionals, i enguany estam per
damunt dels 65.000, hi deu haver moltes queixes però en
qualsevol cas amb un èxit, el centre d’interpretació 90.000
visitants, doncs hi haurà moltes queixes, però hi ha 90.000
visitants, més els 65.000 de Cabrera. S’ha dit que els escolars
també amb molts problemes dels centres escolars, 2.500
visitants de centres escolars que han visitat Cabrera dins el que
duem del 2010.

De tots els aspectes que s’han apuntat, bé, fins i tot de
remors de no sé si es tancarà un espai i no sé si es moriran els
animals, jo confio, en aquest cas, em sum a la crítica si han de
deixar morir els animals, jo li deman, Sr. Conseller, que vagin
alerta, perquè pel que es veu no sabem com és que s’ha de
tancar un centre d’aquest tipus.

És cert que no participam de la idea faraònica de centres de
22 milions d’euros, com ha costat, creim que per Medi Ambient
hi ha coses que es podrien haver fet amb més sentit i amb més
protecció, i després costin 1 milió i mig anual de manteniment,
com costa el centre d’interpretació. Vostès n’estan molt
satisfets, 1 milió i mig d’euros els és igual, nosaltres pensam
que no, que hi ha d’haver fórmules més efectives de gestionar
els doblers públics que amb aquestes macrotasques de gestió.

En qualsevol cas, quedi clar que el Govern no ens consta que
hagi acomiadat ningú i m’agradaria que tornàs quedar aclarit,
perquè els dos portaveus han parlat d’acomiadaments i no hi ha
hagut cap acomiadament per part del Govern, sinó ho demanin
dins Espais de Natura i ho aclareixin. Cosa distinta és que hi
hagués una encomana de gestió a TRAGSA, l’empresa del
ministeri, i que perquè hagi acabat serveis o hagin agafat els
guies del parc el mateix personal de la comunitat autònoma uns
determinats serveis, hi hagi hagut una reducció d’efectius en
alguna empresa subcontractada, això ja ho matisin; però una
cosa és que el Govern acomiadi gent i l’altra que canviïn qui és
que se’n cuida de cada cosa. Ho aclarirem, és molt bo d’aclarir,
quan el Govern acomiada gent són dades públiques i molt bones
de trobar.

Crec que l’únic argument que s’apunta, a part del repàs
històric, ja dic un poquet limitat de part de l’exposició de
motius, bàsicament del que ens parlen és de què Madrid hi posa
pocs doblers. Jo crec que per part del nostre grup tenim moltes
crítiques de la balança fiscal i dels greuges en inversions que
tenim amb l’Estat, però no precisament creim que sigui
prioritari els problemes de gestió i de despesa que es fa a
Cabrera. S’ha apuntat que s’han aconseguit més de 4 milions,
4.800.000 a la transferència, nosaltres també vàrem donar suport
a aquella quantia, i continuen havent-hi les mateixes inversions
que apuntava la portaveu d’Unió Mallorquina respecte del Pla
estrella, són les que hi havia concertades. S’han gastat més de
5 milions dins aquest pla dins la dècada i ara quedava aquesta
tercera fase, a la qual feia referència el Sr. Grimalt, i és cert que

dins una renegociació o precisions dins el conveni, i és cert que
qualque vegada s’ajornen les inversions per part de l’Estat, però
creim que és injust que una inversió que s’ha de fer, d’1.200.000
euros, entre el 2010 i el 2011, ja renyem el ministeri, quan té
tota la predisposició de dur-la a terme, perquè no s’ha avançat
dins el 2010. Si no comença dins el 2010, dins el 2011 es farà
tota l’anualitat del Pla estrella i és la manera que té Parcs
Nacionals d’adjudicar i repromoure aquestes obres.

No creim que estigui mal resolt el finançament en aquests
moments de Cabrera, tant de bo pugui sortir millor, però si és
com per aconseguir o per criticar i fer un retret institucional a
les inversions de l’Estat a les Illes Balears, crec que trobaran
espais i punts de més interès que no fer-ho amb Cabrera. En
qualsevol cas, quedarà aprovat, ja enviarem al ministeri que el
Parlament troba que és insuficient i nosaltres ja, evidentment, ja
ens estarà bé. Però creim que quan hi ha una relació lleial amb
un ministeri que s’hi ha implicat, no hi ha realment un pas
enrera respecte de les inversions previstes, enviar-li segons
quins tipus d’encàrrecs és, segurament, inadequat i
desproporcionat.

De la resta d’arguments, s’ha dit que hi ha hagut queixes en
alguns punts, nosaltres creim que s’han de resoldre i hi pot
haver hagut amb el canvi de gestió qualque aspecte, ja dic,
perfectible, no dic que no, ara d’aquí a una reprovació al Govern
i una espècie de cant a l’enyorança de la gestió de Madrid, la
veritat és que esperàvem un altre tarannà i un altre respecte,
sobretot dels anteriors gestors, com els d’Unió Mallorca, des
respecte a aquest darrer any, que és el que es qüestiona, i creim
nosaltres que s’ha fet una bona feina, es continua mantenint i
que el compromís que hi ha amb Cabrera es coneixerà en els
pròxims temps.

Per exemple, si durant l’hivern va passar la teulada o ha
tengut problemes que va afectar el museu, el celler que hi ha
dins Cabrera, s’ha hagut d’arreglar, doncs tot d’una s’ha trobat
un finançament que pagarà el propi Govern balear, amb 200.000
euros, per arreglar la teulada i tornar obrir aquell celler.
Desgraciadament, això ha suposat que durant aquests mesos, per
qüestions de seguretat no ha pogut estar obert, però certament
ni els visitants ni el conjunt del seguiment del parc nacional no
n’ha quedat afectat.

Per la resta, ja dic que tot es pot anar millorant, també
s’apuntava, amb les plaques solars, que havien de ser un
autèntic parc fotovoltaic que es va vendre també com a una gran
aportació, nosaltres, va trobar aquest govern que no funcionava
a tot el parc quan va entrar, ja dic que han estat distints
consellers els que s’hi han trobat, però tot d’una també s’ha
aportat la inversió necessària per fer-ho efectiu; són 150.000
euros per tirar-ho endavant i crec que certament hi ha hagut un
compromís important a un moment difícil econòmicament per
part de les finances públiques per posar al dia Cabrera.
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No serà, certament, amb aquest esquema de faraonisme, que
ja dic que gestionava el Sr. Matas i que era una marca de la seva
manera d’entendre la gestió, nosaltres ho faríem d’una altra
manera, però per descomptat la joia de la corona, que és
Cabrera, quant a parc nacional marítim-terrestre seguirà tenint
el relleu, i més si pot ser, per part de la gestió que li fem des de
l’ecologisme polític.

I per descomptat reivindicam i estam molt satisfets que el
Partit Popular faci qualque reivindicació ecologista, ens
agradaria que no cada una n’hagi de fer deu en el sentit contrari
i ens vagi tacant tot el panorama d’urbanitzacions i de retrets a
nivell de vorera de mar, que no importaria. Tant de bo,
afortunadament aquest Parlament ha arribat a salvar Cabrera,
Tagomago, Sa Dragonera, tots ells amb projectes urbanístics
importants, afortunadament minories polítiques en aquest
Parlament per part del PP han permès que quedassin protegits.
Tant de bo en d’altres ocasions altres majories provoquen
urbanitzacions en espais naturals, com és la de Son Bosc, que és
realment un escàndol a nivell europeu.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam ara a la intervenció del Grup
Parlamentari Socialista. El Sr. Garcías té la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Soler, evidentment tot és millorable, però crec, i com a primera
qüestió, que seria molt important que d’una vegada tenguessin
clar en aquesta comunitat autònoma quines són les obligacions
en la gestió d’allò públic. Quan tenim les competències les hem
de gestionar, quan no les tenim i ens toquen les hem de
reivindicar, però el que no podem és, un any després d’haver-se
feta efectiva la transferència de la gestió del Parc Nacional
Marítim Terrestre de Cabrera, que vull recordar que per
sentència del Tribunal Constitucional 194/2004 correspon a les
comunitats autònomes gestionar els parcs naturals que estan
dins el seu territori, per tant una volta que s’ha fet efectiva
després d’anys de negociacions de diferents consellers, de
diferents governs, per dur-la a terme, que un any després que és
efectiva ens plantegem o duguem a aquesta cambra la
reprovació d’un govern per la seva mala gestió, idò em pareix
com a mínim molt poc responsable.

Dia 27 de setembre del 2010 Europa Press publicava -que
els diaris se’n feren ressò el dia següent- la següent nota: “El
presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, se ha desplazado
este lunes hasta el Parque Nacional de Cabrera para criticar
la deficiente gestión llevada a cabo en el archipiélago
protegido que, según considera, ha empeorado desde el
traspaso de competencias realizado al Govern en julio de
2009, y ha reclamado que el Gobierno central le otorgue
anualmente el mismo presupuesto que al resto de parques”.
Tota una declaració que avui dia 26, un mes després, com a
conseqüència d’aquesta visita dia 4 d’octubre el Partit Popular
registra aquesta proposició no de llei que avui debatem, amb
aquests dos punts: “El Parlament constata la deficient gestió que

s’ha realitzat per part de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en el primer any d’ençà de la
transferència d’aquesta a la comunitat autònoma per part de
l’Estat, i insta el Govern de l’Estat a abonar al Parc Nacional
marítim terrestre de l’arxipèlag de Cabrera 1 milió d’euros que
li corresponien per al present exercici, i a consignar en els
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 la quantia que
li pertoqui per a l’any que ve”.

Molt bé. En el primer punt, a part que crec que no hi calen
massa comentaris, a mi em sembla com a mínim atrevit
constatar en seu parlamentària el que sembla que són les
impressions d’un senyor, d’un ciutadà molt respectable,
president del seu partit, president del seu grup parlamentari però
que no és diputat d’aquesta cambra, i haver de constatar les
seves percepcions en aquesta cambra em sembla com a mínim
molt atrevit per part del Partit Popular. I molt menys una falta
de rigor a l’hora de plantejar les coses. Jo no dubt que
comparteixin aquestes opinions, perquè així ho han exposat
abans i així ho han duit als seus arguments, però constatar en el
Parlament d’una manera tan contundent que la gestió que fa el
Govern de les Illes Balears és deficient, hi ha d’haver com a
mínim un respecte cap a la comunitat i cap als seus treballadors,
perquè no oblidem que aquí qui fa la feina són treballadors, no
tot és el conseller de torn o el director general de torn o el gerent
de torn de l’empresa que gestiona, hi ha els treballadors de la
comunitat, i sobretot si es tracta d’unes opinions molt poc, crec,
respectuoses cap a la comunitat, tractant-se de qui aspira a
presidir-la.

Per altra part, i passant al segon punt de la proposició no de
llei, hem reclamat sempre, en diferents ocasions, rigor a l’hora
d’explicar les xifres, i per tant convendria que quedàs molt
aclarit aquest milió d’euros exactament d’on és, o quin és
exactament, perquè el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí
va redactar un projecte de condicionament de la majoria de les
edificacions existents en el parc, el famós Pla Estrella, per tal de
dur a terme la seva execució. L’any 2002 es va signar el conveni
entre la Direcció General d’Infraestructures de la Defensa i
l’organisme autònom Parques Nacionales, i aquesta actuació
programada es va dividir en tres fases; les fases 1 i 2 es varen
encarregar a l’empresa TRAGSA com a mitjà propi de
l’administració i estan executades, i són moltes de les millores
ja fetes en el parc. I la resta, la fase 3, que preveu una inversió
de 5,5 milions d’euros entre el 2010 i el 2015, i que per als anys
actuals, 2010 i 2011..., i 2009, es farà el condicionament de
diverses edificacions a l’àrea del campament del parc, amb un
pressupost d’1 milió d’euros, que executarà també l’empresa
TRAGSA: reparació d’edificis, modificació de la distribució
d’edificis, noves instalAlacions, fontaneria, etcètera.

Evidentment tot és millorable, i en temps de crisi no només
és millorable, és que és molt més difícil aconseguir-ho. Si no hi
ha recursos, no n’hi ha per a pràcticament res i s’han de
prioritzar, i dins aquest context de crisi s’ha gestionat no només
bé, sinó que s’ha gestionat i s’ha complit amb allò que té per
obligació aquest govern, que és gestionar el que li toca, i en
aquest cas el parc, i a més ha presentat i ha continuat fent tot
allò que al parc nacional venia funcionant. Com s’ha dit amb
xifres per part del company del BLOC, hi ha hagut més
visitants, hi ha hagut més activitat i hi ha cada vegada més gent
convençuda que aquest és el millor parc nacional que tenim a
les Illes. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias. Sra. Soler, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, quan vostè em parla
tant del temps passat pas pena que no quedi petrificat com la sal.
Quan vostè començava, l’any 88, qui li parla tenia 20 anys just,
just, i vostè en fa 20 que és per aquí, ja, encara?; encara hi és,
Sr. Alorda? En fa molts!, eh?, que hi comença a ser, en fa molts.

(Remor de veus)

A Cabrera, vostès hi han anat molt poc, i si hi han anat
cregui’m que l’estimen molt poc. El Sr. Garcias i el Sr. Alorda
es fan ressò que hi ha hagut moltes visites. Moltes visites no vol
dir molt de control, perquè enguany ha estat el descontrol d’anar
a Cabrera. No es controlava els vespres qui hi quedava a dormir
i ni qui no hi quedava a dormir. Li diré més: Sr. Garcias, ara en
aquest moment reprovam la gestió del Govern, i és vera que
podem reprovar la gestió dels que fan feina o no. Però no, no,
Sr. Garcias, reprovam la gestió política. En quina mesura ha de
fer feina la gent que està a Cabrera, que avui, avui, hi va un
pescador furtiu i els que hi ha allà no tenen benzina per fer
circular els cotxes?! Sr. Garcias, ho sap vostè?

(Petit aldarull a la sala)

Però sí que tenim doblers per posar pàgina sencera el dia de
medi ambient i el conseller fer-se fotos permanentment. Per a
això sí que en tenim molts, de doblers!

(Més aldarull a la sala)

Som la conselleria de la fotografia permanent. Si mobilitat,
si medi ambient..., som la de la propaganda permanent. Benzina
per als que hi ha a Cabrera, no.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Li he dit més... M’és igual, Sr. Alorda, el que avui té la
responsabilitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda...

LA SRA. SOLER I TORRES:

...de govern és vostè, i el conseller que avui governa a
Cabrera és del BLOC, PSM, Verds, el que li vulguin dir,
nacionalista convençut, però que no estima Cabrera. Això és el
que hi ha, Sr. Alorda. Y las verdades duelen, duelen!, i això és
el que passa avui.

(Remor de veus)

Per tant..., per tant, reprovarem i constatarem la mala gestió
del parc nacional, l’únic que tenim, des que estan governant
vostès, ho constatarem, i demanarem a Madrid que compleixi
amb el que li pertoqui. 

I em sap molt de greu, Sr. Alorda; aquestes minories de què
vostè parla, qui li parla era minoria a Felanitx l’any 91, i el seu
partit, governant amb el PSOE i amb Unió Mallorquina, era
majoria, i sap qui va protegir S’Algar, Sr. Alorda?, la minoria,
i el Sr. Matas ens va comprar S’Algar, perquè vostès donaven
llicència de construcció, Sr. Alorda!

(Més remor de veus)

I li diré més: se’n recorda...?, Sr. Alorda, se’n recorda de
Cala Serena, un lloc que es diu Els Robinson, que varen
enderrocar més de mil pins dins un pinar? Sap qui va donar la
llicència?, el Sr. Binimelis del PSM-BLOC.

(Continua la remor de veus)

Ah, Sr. Alorda!, amb segons qui...

(Aldarull a la sala)

...i em sap greu dir-li-ho, amb segons qui parli de gestió i de
protecció, però amb segons qui també n’ha de tenir esment. Per
tant avui constatarem que aquest govern nacionalista
progressista no cuida el Parc Nacional de Cabrera, el qual avui,
i ho manifest molt seriosament, corre el risc que pugui seguir
com un parc nacional, el qual nosaltres els del PP, els
destructors, defensarem.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat passam a votació i ho intentarem
amb els mitjans mecànics. Per tant, passam a votar i votam.

(Remor de veus i aplaudiments)

Vots a favor, 31; vots en contra, 26. Per tant queda
aprovada.
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IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4777/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de les competències en matèria d'agricultura,
ramaderia i pesca al Consell de Mallorca.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
4777/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de les competències en matèria d’agricultura,
ramaderia i pesca al Consell de Mallorca.

Per defensar la proposició no de llei, per un temps de deu
minuts, el Sr. Font té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa uns
dies en el Consell de Mallorca -que quedi clar que és una
proposició no de llei en clau mallorquina; no se m’enfadin els
menorquins ni els eivissencs ni els formenterers- es va presentar
una moció que va ser aprovada i que crec que té la necessitat
també que el Parlament l’aprovi, que té a veure amb el fet que
no es transfereixin les competències al Consell de Mallorca fins
que no s’hagin pagat tots els deutes pendents que hi ha.

Ja fa prop de dos anys el Partit Popular en el Consell de
Mallorca ja va solAlicitar que no vengués la transferència
d’agricultura al consell i, no es preocupin, aqueixa no vàrem ser
capaços de guanyar-la en aquell moment, però jo estic
convençut que la globalització, la falta de liquiditat financera en
el món, canviarà el que les dones i els homes no han estat
capaços de canviar en els seus països. L’exemple d’aquí seria
que ens canviaran els estatuts, ens canviaran la Constitució, ens
canviaran les constitucions europees; ja veuran vostès que el
tsunami que hi ha en temes econòmics en el món farà canviar
coses que les dones i els homes no són capaços de canviar de les
lleis, amb la qual cosa crec que també vendrà que l’article 70 de
l’Estatut, on ve tota una sèrie de qüestions que s’han de
traspassar als consells, vulguem o no vulguem, perquè no n’hi
ha i que el rebost és magre, no quedarà més remei, en el cas de
Mallorca, per una duplicitat i superposició del consell i el
Govern autonòmic, el consell necessitarà que segons quines
coses les continuï fent el Govern, i el consell fer-ne unes altres
que tenguin més a veure amb l’ajuda directa als 53 municipis.

Però com que ja està dit que es farà la transferència avui no
discutim no fer la transferència; he fet aquest preàmbul perquè
crec que serà el que passarà. El que discutim avui és que el
Consell de Mallorca no rebi la transferència fins que els deutes
que hi ha pendents amb els pescadors, ramaders i pagesos no
s’hagin fet efectius. Això és el que nosaltres deim. Si al Consell
de Mallorca la presidenta Armengol, fa només dos mesos, va ser
capaç de poder pagar o acordar pagar unes expropiacions que
venien dels anys 94, 95 i 96..., bé, ho diré amb bon mallorquí,
fa pardal que les haguem de pagar l’any 2010. I jo dic: per què
hem de rebre les transferències si després haurem de pagar
subvencions a pescadors, ramaders i pagesos -parl de Mallorca-
que són d’altres anys? Ja que vostès, que crec que s’equivoquen
fent la transferència, perquè la transferència l’haurien d’haver
feta dia 1 de gener de l’any 2008, però no aquesta, totes les que
diu l’article 70, bé a anat a totes les mallorquines i els
mallorquins no fer-les, perquè cap partit no serà capaç avui de
defensar que totes les del 70 s’han de fer; per què?, per la nova
situació econòmica. Això és ser responsable en política, no és

canviar i parèixer una persona que avui es posa calçons curts i
demà calçons llargs i mai no sap de què va. No, han canviat les
coses, no pot ser el plantejament del març de l’any 2007.

Però ja que vostès volen fer les transferències, no les facin
si no paguem a tothom. Els posaré dos exemples, dos exemples.

Dia 16 de desembre de l’any 2008 hi va haver les
inundacions que hi va haver a Mallorca, a molts de llocs, i
també va ploure molt a Menorca i a Eivissa. En el Pla de
Mallorca i en el Raiguer es varen desbordar tots els torrents. Hi
va haver unes ajudes per la patata primerenca. D’aquelles
subvencions del mes de desembre de l’any 2008 queda més del
50% per pagar. És un exemple. De què ens serveix rebre la
transferència si encara no hem pagat allò del 2008?

Els posaré un altre exemple, que és l’exemple que fa
referència a una convocatòria de subvencions que abans deien
que eren per les oliveres; ara aqueixa subvenció no es diu que
és per les oliveres, ara és per la lluita contra l’erosió i el
manteniment del paisatge en el medi fràgil de cultius llenyosos
en marjades i pendents. Jo entenc, perquè és el Pla de
desenvolupament rural que va marcar una línia nova, cap
problema ni un. Avui, les subvencions de l’any 2009, no se n’ha
pagada cap. La conselleria no sap quants de doblers tendrà, però
la gent va anar a les convocatòries i ha fet la despesa i ja ha fet
les obres que havia de fer d’arreglar les marjades o exsecallar
les oliveres, i no n’ha cobrada cap. Quan parles amb la UGE
diuen “nosaltres encara no sabem quins doblers hi haurà per a
això”. Però és que allò greu és que la convocatòria de l’any
2010 tampoc..., ens anunciaven diumenge que surt un altre nom,
i la gent no sap tampoc què arribarà l’any 2010.

Què pens?, que el mal menor, si ha de venir la transferència
al consell, és que almenys vengui amb tots els deutes que hi ha
pagats. Això és el plantejament d’aquesta moció, no és altra
cosa. Tenc una petita preocupació, que l’únic -coneixent un poc
el sector- que l’únic que fa que aguanti el sector és una cosa que
en altres professions es perd, però en la de la pagesia no es perd,
i en moltes qüestions tampoc no es perd, a altres, eh?, però vaja,
que és l’esperança. Al final el pagès, el ramader, el pescador, té
l’esperança que hi hagi una dona o un home que sigui capaç de
tenir la ilAluminació necessària per fer veure i sentir el patiment
d’aquesta gent, i avui a la pagesia mallorquina, a la ramaderia
mallorquina, a la pesca mallorquina, fa falta un referent en
qüestió perquè els pugui ajudar a sortir d’aquí.

També és vera que Europa ens ha encotillat, i en segons
quines qüestions tot d’una entram en si feim dumping o no feim
dumping. No seré un instigador jo perquè facem dumping, però
si és necessari per salvar la pagesia no ens quedarà més remei
que inventar una sèrie de qüestions per poder botar les tanques
que trobam perquè els pagesos i les pageses no puguin sortir
endavant, perquè jo també conec perfectament la normativa i sé
que es genera un problema en aquest sentit, però també la
imaginació pot dur..., com la mateixa imaginació que hi va
haver quan es va fer el Proagro mateix. O a través de la
Conselleria de Medi Ambient, que no té res a veure amb la
Conselleria d’Agricultura però que a la vegada té molt a veure,
a través de la sostenibilitat o el mateix “Mou un dit per la Serra”
que es proposa des del consell, sí que hi ha línies que no xoquen
amb el dumping de la Unió Europea. 
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Però, clar, això ho has de viure, si no ho vius és impossible
que et surti de dins, i jo pens que estam en un moment d’un
téntol important i que si el que es fa és la transferència amb tot
pagat haurem de reconèixer, governi qui governi, la necessitat
de canviar aquest tema i reestructurar les coses i prioritzar allò
que volem fer amb l’agricultura. 

Per això el Partit Popular el que vol és que no es traspassin
les competències si no s’ha pagat tot el deute. 

Em va fer una proposta el BLOC en el Consell de Mallorca,
que va ser la que vàrem aprovar -tenc l’acta, que la vaig anar a
recollir-, que és la següent; ho dic perquè sé que hi ha una
esmena del PSOE que (...) això. Jo ara no entraré a debatre
l’esmena. El BLOC ens va fer una proposta, al Grup Popular i
a tots els grups, que era que el Consell de Mallorca insta el
Govern -perdonin...- insta el Govern de les Illes Balears a fer
efectiu de manera urgent el pagament de totes les ajudes
pendents abans que es rebin les transferències. En Jaume Font,
el Grup Popular, avui aquí no ha pujat a dir que no venguin les
transferències. Els he dit el que pensava: jo no les passaria, jo
modificaria l’Estatut a l’article 70; des d’on?, des d’un consens
brutal entre tots els partits, des d’Esquerra Republicana al Partit
Popular, perquè crec que el rebost està buit, i si no feim una
priorització de la despesa, no n’hi ha, això és el que pens. Però
avui no demanam això, avui demanam que en tot cas, si han de
venir aquestes transferències al Consell de Mallorca, primer es
paguin tots els deutes que hi ha. És bo per al consell, però és
magnífic per als pagesos, les pageses, els ramaders i els
pescadors. No hi ha res més a dir.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. A aquesta proposició el Grup Parlamentari
Socialista ha presentat una esmena de substitució RGE núm.
5275/10. Per defensar aquesta esmena té la paraula el Sr.
Garcías per un temps de deu minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Font, no fa molts de dies al debat de política general de la
comunitat autònoma, una proposició de resolució del Grup
Popular, la número 64 en concret: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a no transferir les
competències en matèria d’agricultura al Consell Insular de
Mallorca en aquesta legislatura”. 

Aquesta proposta de resolució va ser aprovada amb els vots
favorables del Partit Popular i AIPF i l’abstenció d’Unió
Mallorquina i la resta de grups votàrem en contra.

El seu plantejament crec que, si el que hem de discutir és la
conveniència o no de tornar reformar l’Estatut, no és el camí,
una proposició no de llei que insti el Govern a no complir
l’Estatut precisament. Ja sé que ha dit que no ha pujat aquí per
dir que no es facin les transferències, sinó a matisar de quina
manera s’han de fer o s’han de dur a terme aquestes
transferències. 

Això ho mesclen amb el que ha estat la constant i l’argument
central de tota la legislatura per part de l’oposició en matèria
d’agricultura i és que el Govern no paga, que el Govern deu
molts de doblers, que el Govern és mal pagador i això ha estat
constat en interpelAlacions, mocions, compareixences en
comissió, etc. 

Per tant, la primera qüestió crec que queda perfectament
aclarida, nosaltres com a diputats del Parlament de les Illes
Balears en cap moment podem manifestar un acord contrari al
compliment de l’Estatut. Consider que és un poc de despropòsit
per part del Partit Popular aquesta proposició no de llei.

Per aquest motiu els feim una proposta d’esmena de
substitució on el que volem és corregir aquest despropòsit, entre
altres coses perquè creim que, efectivament, tot és millorable i
per tant, entenem que l’assumpció efectiva d’aquestes
competències per part dels consells requereix d’un elevadíssim
grau de coordinació entre aquests, les organitzacions agràries i
pesqueres i el Govern. 

Efectivament, la complexitat administrativa que du implícita
la gestió pública del sector primari arreu d’Europa fa que no es
pugui tractar de manera banal ni el sol fet de pagar o no pagar
unes ajudes o subvencions ni condicionar un fet a pagar no sé
quins deutes. Gran part de l’origen del que avui coneixem com
Unió Europea és la política agrària comuna, una política que ha
passat de ser i representar més del 80% del pressupost
comunitari a ser una peça més -i ja no la més important- de la
construcció europea; una política que ha evolucionat des de la
prioritat en la producció d’aliments a la prioritat en l’agricultura
i ramaderia com a gestores del territori i per tant, del medi
ambient; una política que ens mana a tots, els pagesos europeus,
i que ens confereix els mateixos drets, però també les mateixes
obligacions aquí i a qualsevol indret dels 22 països que avui
formam la Unió Europea.

Aquests drets no són altres que l’accés als ajuts de la política
agrària comuna amb les peculiaritats i condicions que hi ha a
cada regió de la Unió Europea tramitats i gestionats pels
organismes pagadors que hi ha a cada estat i, en el cas espanyol,
a cada comunitat autònoma, tot això supervisat i vigilant
permanentment pels organismes de control. Per la seva part els
titulars de les explotacions tenim l’obligació i el deure de
complir amb tot allò que és la condicionalitat, és a dir les bones
pràctiques agrícoles i la compatibilitat d’aquestes amb el medi
ambient, els recursos naturals, la fauna, la gestió de l’aigua, la
salut i el benestar dels animals, la gestió de residus, etcètera.
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Ha deixat el Govern de complir les seves obligacions dins
aquest entramat? En cap moment. Això implica que no es
continuï fent en el moment en què la transferència sigui efectiva
als consells insulars? Tampoc en cap cas. Al final d’aquesta
legislatura s’hauran tramitat aproximadament uns 150.000
expedients d’ajudes per a un total d’uns 9.000 beneficiaris
titulars d’explotacions agràries i pesqueres amb unes ajudes i
inversions totals, és a dir capital privat més públic, del voltant
de 330 milions d’euros.

Com exemple del que es fa, només el mes de setembre
passat s’han tramitat 2 milions d’euros d’ajuts en 22 línies
diferents per a 243 pagesos i pescadors de les Illes Balears. En
aquests mateixos moments al Fons de garantia agrària i
pesquera a les Illes Balears, que és l’organisme pagador del
Govern en matèria d’ajudes agropesqueres es treballa perquè a
finals d’aquesta setmana es puguin avançar 6,5 milions d’euros
corresponents al pagament únic de la PAC de l’any 2010 i fer
efectiva la resta d’aquest important ajut -11,7 milions- entre els
mesos de novembre i desembre.

Vull recordar aquí, perquè normalment sempre hi ha aquesta
idea que no es compleix, que no es paga d’hora, hi ha línies
puntuals, hi ha problemes puntuals en determinats expedients,
però els anys 2008 i 2009 l’organisme pagador de la comunitat
autònoma, el FOGAIBA, ha estat reconegut com l’organisme
pagador autonòmic més eficient de l’Estat espanyol pel que fa
als ajuts directes de la PAC. Els pagesos de les Balears varen
ser els primers a rebre les ajudes l’any 2008, els dies 2 i 3 de
desembre que són els primers dies en què es podia pagar, i l’any
2009, en què es podia anticipar el 70% de les ajudes, va ser la
comunitat autònoma, les Illes Balears, l’única que va complir
aquest 70% i que a 31 de desembre del 2009 havia desemborsat
el 92,8% del total de les ajudes, el percentatge més elevat de tot
l’Estat.

No es pot dir que aquest govern no paga les ajudes perquè
no vol o perquè no té doblers. La senzilla raó i la saben és que
en procediment administratiu no es convoca cap línia d’ajudes
que no hi hagi la dotació pressupostària, una altra cosa és la
tramitació d’aquestes ajudes i el temps que es necessita entre la
solAlicitud i el pagament final, tota la tramitació que necessita.
El tràmit de les ajudes ha de seguir tot un procés definit per lleis
europees, estatals i també autonòmiques, estam aplicant la Llei
de subvencions i la Llei de subvencions obliga també a nous
tràmits que abans, fins ara, no s’havien tengut en compte i que
provoquen retards en determinades ajudes. Enguany s’han
realitzat 78 convocatòries i en el que queda d’any se n’han de
convocar 14 més. És una obligació del Govern treure-les per
complir el Pla de desenvolupament rural i per complir les
convocatòries d’ajudes directes. Voler posar el comptador a
zero, en allò que és la proposta que fins que no s’hagi liquidat
i no s’hagi pagat tot és senzillament inviable jurídicament i
tècnicament perquè les línies, moltes, estan permanentment
obertes amb convocatòries que permanentment s’obrin i es
tanquen i vostè ho sap a més.

Llavors, vull recordar que segons l’Estatut d’Autonomia,
modificat el 2007, les competències en matèria agropesquera
són dels consells insulars. El que cal és fer-les efectives. No
deim en cap moment que es puguin fer..., com no es va fer
tampoc l’assumpció directa de la gestió -com hem dit abans del
Parc Nacional de Cabrera- en el moment de la publicació de la
sentència, pim-pam, no, això requereix un procés i fer-les
efectives, que una vegada que siguin plenes i dels consells
insulars s’erigeixin en les administracions agropesqueres de
referència de les diferents illes, haurem donat una passa molt
important pel bé del sector, per una banda aproparem el centre
de decisió política als pagesos i pescadors, per l’altra es podran
realitzar polítiques més adequades a les necessitats de cada illa
i això, sens cap dubte, a mig i llarg termini serà un avantatge
competitiu per al nostre sector primari de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. Passam ara a les intervencions dels
grups que no han presentat esmenes. En primer lloc, pel Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
s’ha dit i és així que al debat de política general Unió
Mallorquina es va abstenir a una proposta que està relacionada
amb la proposició no de llei que en aquest moment debatem
perquè, efectivament, ens vàrem abstenir en relació amb el
temporització -per dir-ho d’alguna manera- de la transferència
de la competència d’agricultura. Ens vàrem abstenir perquè
certament coincidim amb el Partit Socialista que si hi ha un
estatut d’autonomia el que ha de fer lògicament l’administració
és complir-lo, però també és cert que tenim dubtes. 

Tenim dubtes perquè encara que, quan sentim el Sr. Garcías
sembla que tot funciona fantàsticament bé, quan ens reunim
amb totes les associacions de pagesos la impressió no és la
mateixa, la impressió és radicalment diferent, de fet. La qual
cosa no em deixa de cridar l’atenció perquè normalment les
versions no són tan dispars, però en aquest tema de l’agricultura
les versions són totalment dispars, Sr. Garcías, no sé per què
serà, però la veritat no acab de veure com hi pot haver tanta,
tanta, tanta diferència entre uns i altres.

La qüestió és que hi ha molts de dubtes sobre la capacitat
real del consell insular d’assumir aquesta competència, hi ha
molts de dubtes sobre que, de fet, la competència es produeixi
aquesta legislatura perquè l’acord és molt difícil, perquè hi ha
crisi econòmica, perquè hi ha pocs recursos, per moltes raons
molt conegudes, però això és així. Per tant, a nosaltres, que la
transferència es faci bé, es faci quan estigui en condicions de
fer-se, al calendari, de la millor manera i que creï manco dubtes
ens sembla una bona idea. 

Per què? Perquè estam davant un sector sensible, davant un
sector que tots deim que és estratègic, que té una gran
importància per a la preservació del territori, per l’economia que
mou, etc., si això ens ho creim, hem de ser especialment curosos
i si som especialment curosos -i això és que volem des d’Unió
Mallorquina-, pensam que en aquests moments no es donen les
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circumstàncies per afrontar la transferència de competències. Al
contrari, ja vàrem dir al debat de política general que teníem la
sensació que la transferència s’havia convertit en una excusa
perquè hi hagi un buit de poder, perquè no hi hagi la gestió
eficient que reclamen les associacions, no lo que diu vostè
perquè vostè diu que tot funciona fantàsticament, però els
pagesos no tenen aquesta impressió i per tant, que la maquinària
burocràtica està empitjorant i l’únic que pot provocar continuar
amb aquest procés de transferència que no arribarà al final és
incrementar els problemes. 

Per tant, tot i que ja sabem que en literalitat té vostè raó, és
evident que hi ha una subrogació dels papers de l’administració
que rep la transferència i és evident que sempre hi haurà temes
que estaran oberts, en això li hem de donar la raó perquè és
evident. Nosaltres no ens quedam en la literalitat, ens quedam
en el desig i en el plantejament que fa de la qüestió la proposició
no de llei del Partit Popular i el que ve a dir és que no hi hagi
moltes ajudes pendents, que no hi hagi exercici..., el Sr. Font li
ha posat un exemple: 2008, és això el que no hi pot haver. Ara,
que en el mateix exercici pressupostari o en els mesos anteriors
hi hagi una línia oberta i no s’hagin acabats els expedients,
evidentment, això pot passar i segurament passarà si és que
s’arriba algun dia a aquesta transferència.

Per tant, anant a la filosofia que pensam informa la
proposició no de llei del Partit Popular, hi estam d’acord i per
això li donarem suport. Entenem que hem de donar tranquilAlitat
i seguretat a aquest sector estratègic i tan sensible i el que ens
reclamen, almanco el que ens reclamen tots els interlocutors
amb els qual hem parlat, d’aquest sector primari, és que aquesta
transferència no es produeixi almanco per ara i que les coses
estiguin molt espigolades i molt clares a l’hora de fer-la.

Per tant, com que això en aquests moments no es produeix
entenem que té molt de sentit que l’administració compleixi,
que es posi totalment al dia, tan al dia com pugui, no hi pot estar
totalment, però tan al dia com pugui -i aquí sí que hi ha feina
per fer- i una vegada estiguem en aquestes condicions, realment
envestir la transferència. Per aquests motius, evidentment
nosaltres donarem suport a la proposició no de llei.

El tema de..., ja que em queda temps diré unes breus
paraules sobre el tema -diguem- més global que planteja el Sr.
Font de la modificació de l’Estatut. Bé, és un tema complicat,
és un tema que podria tenir sentit perquè certament en aquest
àmbit material hi ha una intervenció molt de línies europees i
per tant, hi ha una relació comunitat autònoma cap a fora que
podria donar alguna justificació perquè aquesta competència
romangués al Govern, perquè al final és el que tendrà els
contactes amb el ministeri i amb les institucions europeus,
aleshores aquest plantejament seria plausible. 

El que passa és que no és el que diu en aquests moments
l’Estatut d’Autonomia, com han reconegut tots els portaveus i
per tant, nosaltres en aquest sentit ens vàrem abstenir.
Consideram que per ara hem de donar compliment, en tot cas si
s’ha de produir aquesta modificació de l’Estatut hauria de ser
aviat, perquè el que no té sentit és fer la transferència per
després recuperar-la, això ja crearia una inseguretat bestial a la
qual ens volem resistir.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Barceló té la paraula. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant un debat del sector
de la pagesia que efectivament als darrers anys ha vist com la
seva renda agrària baixava creant una situació molt preocupant
en tots els sectors agraris, en tots els sectors agroalimentaris. La
veritat és que els agricultors, els ramaders han hagut d’establir
tota una sèrie d’estratègies, jo diria que de veritable
supervivència, per mantenir actives les seves explotacions, per
reduir les seves despeses i incrementant, si és necessari, les
hores de treball no remunerat que duen a terme en aquests
moments.

Certament, estam convençuts que des de la conselleria en
aquest cas de Presidència -ja vàrem dir que ens agradaria que hi
hagués una conselleria d’agricultura- es fa tot el possible per
agilitar els pagaments a les empreses i a les explotacions
agràries, però el que és cert és que hi ha pagaments pendents
importants i fins i tot hi ha línies d’ajuda que consideram que
són importants que en aquests moments encara no estan
convocades i es retarden, com per exemple podrien ser les línies
d’ajudes agroambientals o les inversions per a les empreses.

A part d’això, a part d’aquesta problemàtica del pagament
de les ajudes que és real, que existeix, que podem estar amb més
o menys retard, tenim l’arquitectura institucional que hem
pactat, una arquitectura que, des del nostre punt de vista,
requerirà el manteniment d’una conselleria d’agricultura amb
aquest nom o integrada en altres sectors econòmics, això ja ho
veurem, que evidentment haurà de dur la coordinació de les
polítiques, principalment amb l’Estat i amb la Unió Europea,
però a la vegada l’Estatut d’Autonomia el que ens diu és que les
polítiques concretes s’hauran de dur, per a cada una de les illes,
a través dels consells insulars, això és que el que tenim. 

En la intervenció el portaveu del Partit Popular, el Sr. Font,
ha dit que no estan en contra de la transferència als consells
insulars. Això és el que ha dit, però el cert és que la literalitat
del que vàrem aprovar, les propostes de resolució, fa dues
setmanes, fins i tot del que ens proposen avui qüestiona, posa en
qüestió, aquesta transferència de les competències en matèria
d’agricultura, ramaderia i pesca, en concret al Consell de
Mallorca. Sabem que bona part d’aquestes competències ja
estan transferides a la resta de consells insulars.
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La veritat és que el Partit Popular ha qüestionat l’Estatut
d’Autonomia darrerament en diferents qüestions, no és nou
això: la unitat de la llengua catalana, l’existència del mateix
consell insular de Mallorca, fins i tot s’ha arribat a qüestionar en
un moment donat, i ara en concret la transferència de les
competències en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca. Estic
convençut que això no és el que pretén el Partit Popular, però
això és el que escriu, això és el que planteja. 

Com bé ha dit efectivament el portaveu del Partit Popular,
vàrem fer una proposta, concretament era que el consell instàs
el Govern a fer efectiu de manera urgent el pagament de totes
les ajudes pendents i publicar urgentment les convocatòries
d’ajudes al sector agrari pendents. Crec que la proposta que ens
fa el Partit Socialista entra plenament dins el que seria l’Estatut
d’Autonomia, demana que es continuï el procés de transferència
perquè això és el que marca l’Estatut d’Autonomia i demana
que hi hagi coordinació entre els consells insulars, el Govern i
les organitzacions del sector.

I, per tant, crec que nosaltres hi hem de donar suport, però
crec que l’hauríem de completar amb allò que pretén el Partit
Popular, tot i que ho planteja a la tremenda, no s'atura en les
transferències, que és que el Parlament instàs el Govern a fer
efectius de manera urgent els pagaments de les ajudes pendents
i a publicar les convocatòries d’ajudes al sector agrari pendents.
Estam convençuts que des del Govern es fa feina i estam
convençuts que aquestes qüestions sortiran, però pretendre que
tot estigui pagat en el moment en què es passi als consells o al
Consell de Mallorca és molt difícil perquè sempre hi ha
convocatòries en marxa, sempre hi ha convocatòries que
s’acaben de publicar i serà impossible a no ser que aturem i
llavors facem la transferència. 

Jo crec que hi haurà d’haver una transitorietat, tots en som
conscients, i evidentment en aquest temps hem d’arribar amb el
mínim de deute possible cap als pagesos, amb això també hi
estam d’acord i per això feim aquesta transacció que seria afegir
a la proposta de transacció que proposa el Partit Socialista
aquesta altra d’instar el Govern a fer efectiu el pagament de les
ajudes pendents i a publicar les convocatòries d’ajudes al sector
agrari pendents que si fa no fa és més o menys el que es va
aprovar al Consell de Mallorca, però som en seu del Parlament
de les Illes Balears i això afecta la resta d’illes i hem de tenir en
compte que la situació de cadascuna de les illes és diferents i el
que no podem fer és aturar processos que en aquests moments
també afecten la resta d’illes, això tampoc no ho podem oblidar.

Per tant, creim aquesta transacció que proposam seria la que
trobaria aquest punt intermedi que tots desitjam. Nosaltres
estam convençuts que des del Govern en aquests moments es fa
tot el possible per agilitar aquest pagament de les ajudes, que
també es treuran les línies d’ajudes pendents i en aquest sentit
creim que els hem d’instar per tal que això sigui realment
efectiu i es faci el més aviat possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Vull
agrair les intervencions, com no podia ser d’una altra manera,
el que passa és que en aquest cas coincidesc amb Unió
Mallorquina i no coincidesc amb el BLOC i el PSIB-PSOE. És
veritat que hi ha una proposta de resolució com és veritat que hi
ha una votació en el consell que el Partit Popular perd perquè la
transferència no es fes. Quan en el consell hi ha hagut un altre
equilibri de forces jo no m’he atrevit a fer una proposició
d’aquestes perquè es guanyàs, perquè jo crec que siau qui sou,
ho fas quan ho has de fer, punt. És a dir, ho vàrem fer el 2008
no va anar bé i després no hem intentat amb oportunitat política
fer una cosa enguany.

Pens que vaig ser el primer membre del Partit Popular en el
mes de febrer de 2008 que vaig reconèixer que ens vàrem
equivocar amb IB3 amb la dimensió que li vàrem donar. Ho
repetesc, això vol dir que hem de canviar, i jo som un que va
votar a favor de l’Estatut i de l’article 70, però no vol dir que no
pugui reconèixer que hem de modificar perquè fins i tot vostès,
el Grup Socialista, en el 2007 de qualque manera no veuen una
crisi com la que hem tenguda, la qual cosa si per ventura
haguéssim hagut d’aprovar l’Estatut el mes de març de 2009 no
ho haguéssim aprovat igual que el mes de març de 2007.

Jo dic, senyores i senyors, i per ventura estic al final de les
meves intervencions dins política, si ens equivocam en qualque
cosa i som capaços tots de reconèixer-ho, convendria modificar-
ho. Menorca, Eivissa, Formentera respecte de Mallorca hi ha la
mar i jo crec amb l’administració propera, però tal vegada estant
aquí les dues coses valdria la pena veure segons quines
competències, com molt bé deia el Sr. Melià, que tenen un
rerafons i una connexió amb Europa tal vegada aquí si la
mateixa administració ho pot fer no importaria haver de
transferir. No dic que ho facem, dic i vaig dir que féssim un
téntol tàctic, és ben mallorquina la paraula, eh?, un téntol tàctic,
i no romp la unitat de la llengua en cap moment, no romp la
unitat de la llengua en cap moment. 

Aquest téntol tàctic era de responsabilitat reconeixent molts
d’errors, sense cap dubte. Una vegada fet això tu dius, mira, no
passa res, si no s’aprova no s’aprova. Aquest és el nostre punt,
nosaltres ja no discutim perquè hi hagi una resolució o això
altra. Què volem de l’agricultura, què volem de la ramaderia,
què volem de la pesca, volem que s’abandonin els cultius?
Volem que s’arreglin els esbaldrecs de les marjades? Volem que
es llevin les guardes d’animals? Perquè mentre nosaltres
discutim molts intelAlectuals, que no ho som tant ni molt manco,
és més la façana que l’interior, aquella gent està patint i només
allò que no ha perdut és l’esperança que hi hagi algú que els
ilAlumini i els lideri. Aquest és el meu posicionament.
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L’altra qüestió és que és veritat, Sr. Garcías, que un
problema que hi ha a vegades és un problema puntual, però jo
n'hi he posat dos que són veritat i m’agradaria que no ho fossin
i jo dic, com que jo, el Partit Popular ha perdut, hem perdut la
batalla que no es fes la transferència perquè sap que es farà,
deim abans que arribi mira que estigui pagat tot això. És tan
simple que per ventura, igual que Charlot, no som capaços de
veure-ho, és tan senzilla la proposició i es mesclen altres coses,
com molt bé deia Gabriel Barceló, però la proposició no
qüestiona ja la transferència, l’altre són reflexions en veu alta.
La proposició diu, escolti, abans de passar pagui, punt,
únicament i exclusivament. 

L’altra qüestió és que jo pens ..., hem tengut nou consellers
d’Agricultura en aquesta comunitat autònoma, nou, del sector,
sector, sector, sector n’hem tengut un, que ha estat el més breu,
Tomàs Cortés. No hem estat bons en això, i no tenc res a dir de
la Sra. Mercè Amer, la Sra. Margalida Moner, el Sr. Pere
Morey, el Sr. Mayol, el Sr. Morro,... però ens hem equivocat,
ens hem equivocat, Sr. Garcías, vostè i jo que ho entenem, això,
ens hem equivocat perquè mai no els ha anat bé als partits
polítics a aquells que podien conèixer un poquet aquest tema
posar-nos davant de tot. Això no és culpa de ningú i, president,
això no va amb vostè, però aquesta és la realitat de 27 anys i
mig quasi 28. A ningú no se li va ocórrer mai posar segons qui
a segons quins llocs. I en aquest sentit jo em sent fracassat, com
a membre d’una comunitat agrícola, no com a pagès perquè jo
fa molts d’anys que no he anat a (...).

Aquesta és la realitat i això és allò que m’agradaria quan
torni padrí que s’hagi rectificat. Com es pot rectificar? Doncs,
com que hi haurà menys doblers a partir d’ara mirar com podem
estalviar, no ha hi res a dir per Menorca, Eivissa i Formentera,
però si aquí podem estalviar hauríem d’estalviar. Per tant, si es
fa la transferència que, per favor, abans s’hagi pagat. No cercam
res més. 

Coincidesc, Sr. Barceló, que fa falta una Conselleria
d’Agricultura i que tal vegada amb altres sectors econòmics
també pens que sí perquè -acab, Sra. Presidenta-, com que
Europa ens fa anar pel punyeter tauló, quasi, quasi em faig
comptes que som una alAlota d’aquelles que fan la barra fixa a
les olimpíades, i clar per poc que et desvies caus, dumping, no
pot donar doblers, existeix un altre marge actualment que és la
protecció mediambiental. Per mor d’això sí que tal vegada amb
altres sectors o amb altres competències s’ha de començar a
conjugar un sistema d’ajuda que no es que vulgui botar el
dumping, no és que vulgui botar el dumping, sinó que tal
vegada també a través del nostre règim especial siguem capaços
d’una línia de producció per poder salvar una imatge de quatre
illes que necessiten que és el tema del sector primari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ha d’acabar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, acab. I faré un altre dia una altra cosa. Acab només
dient una cosa, em sap greu no poder acceptar, Sr. Garcías,
l’esmena ni la contra esmena o la millora de l’esmena, ho
mantenim així, i si es guanya es guanya i si no es guanya no es
guanya. Jo només si he aconseguit, i això ho dic a títol personal,

he aconseguit que siguem capaços d’asseure’ns per discutir-ho
un poc, guanyarem molt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Acabat el debat, doncs, passam a votar
aquesta proposició no de llei. 

Votam. 

(Alguns aplaudiments)

Vots a favor, 30; vots en contra, 26, cap abstenció. Per tant,
queda aprovada la Proposició no de llei 4777.

V) Compareixença del conseller/a competent en la
matèria, per tal de donar compliment al punt 6 de la moció
RGE núm. 10175/09, relativa a política de foment de la
indústria del sector aeronàutic a les Illes Balears( Escrit
RGE núm. 4870/10, presentat pel Grup Parlamentari
Popular).

Passam ara al darrer punt de l’ordre del dia que correspon a
la compareixença del conseller o de la consellera competent en
la matèria per tal de donar compliment al punt 6 de la Moció
RGE núm. 10175/09, relativa a política de foment de la
indústria del sector aeronàutic de les Illes Balears, amb un escrit
RGE núm. 4870/10, presentat pel Grup Parlamentari Popular.

En nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados.
Venimos aquí al Pleno de la cámara a pedir explicaciones al
Gobierno de un acuerdo que se adoptó el 21 de setiembre del
2009 y que entendemos que no ha sido desarrollado. El Grupo
Parlamentario Popular presentó una interpelación relativa a la
política de fomento del sector aeronáutico en las Islas Baleares
que fue tratada por el Pleno de la cámara el día 9 de junio del
2009 y la moción que se derivó de ella fue debatida en esta
cámara el 29 de setiembre del 2009 también.

La interpelación y las propuestas consiguientes fueron
aprobadas por unanimidad y pretendían dar un impulso a la
política de fomento del sector aeronáutico en Baleares. Todas
las propuestas venían encaminadas a conseguir que el descuento
de residentes en el transporte se hiciera extensible a todos los
residentes de nuestras islas; a establecer planes de ayudas
financieras para las nuevas iniciativas empresariales en el
sector; a impulsar líneas de ayuda que incentiven a la
investigación, el desarrollo y la implantación; a diseñar un plan
de adaptación del desarrollo al sector aeronáutico específico en
las Islas Baleares; a pedir, a solicitar la transferencia del
aeródromo de Son Bonet en Marratxí así como los terrenos
situados en Mahón, San Luís de Menorca; a establecer un
calendario para prever la cogestión del aeropuerto de Palma; la
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instalación de un centro de referencia para la formación
aeronáutica i finalmente el punto que hoy nos ocupa.

"El Parlamento de las Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a impulsar decididamente los trabajos de la puesta
en funcionamiento del comité de rutas para que este importante
organismo esté operativo en el plazo máximo de un año". Entre
el debate de interpelación en junio y la moción subsiguiente en
setiembre, Iberia nos dio una mala noticia que su handing de
reparación de aviones de Palma se trasladaría al aeropuerto del
Prat de Barcelona, un desmantelamiento, una deslocalización
más de un centro de trabajo en las Islas Baleares. El Gobierno
se comprometió en el debate del 29 de setiembre afirmando que
se realizarían las gestiones necesarias para que no fuera así y
estos días, por desgracia, se han confirmado los malos augurios
que se anunciaron en setiembre del 2009.

Una vez más los ciudadanos de las Islas Baleares ven
frustrados sus puestos de trabajo y tienen que optar por
trasladarse a Barcelona o quedarse en el paro. Yo creo que ya
son demasiados traslados a Barcelona, los intereses de las Islas
Baleares y de Cataluña no pueden estar constantemente
enfrentados por estos intereses contrapuestos. Le dije yo en mi
intervención que es preciso un avance decidido en la creación
y puesta en marcha del comité de rutas, organismo que
consideramos imprescindible no tan sólo para mejorar la
conectividad de Baleares con otros puntos de interés en cuanto
a conexiones aéreas sino para estudiar y para el establecimiento
de rutas que precisamos para un adecuado desarrollo de nuestra
oferta turística.

Este organismo ya está operativo con buenos resultados en
Bilbao y en Barcelona y pronto va a ponerse en marcha en
Madrid, por lo que es inexplicable que no se encuentre
desarrollado adecuadamente su puesta en funcionamiento
todavía en nuestra comunidad autónoma. Hoy, cuando
debatimos esta revisión del acuerdo, son más los aeropuertos
que disponen de un comité de rutas o de una comisión de
enlaces aéreos que con diversas denominaciones se han creado,
que aunque sean nombres distintos tienen la misma función. Le
anuncié que ya funcionaban en Bilbao y en Barcelona, y hoy le
confirmo que están en marcha el de Madrid, el de Vitoria, el de
Alicante, el de Canarias y el de Galicia. Es decir, de dos que
había el año pasado hemos pasado a siete y entre ellos no se
encuentra el de Palma de Mallorca. 

El Diario de Mallorca publicaba el 23 de diciembre que se
había mantenido una reunión entre la Cámara de Comercio, la
Conselleria de Mobilitat en la que se anunciaba la última
propuesta del Ministerio de Fomento en cuestión de comité de
rutas, esto ocurría el día 22 de diciembre del año 2009. El
presidente de la Cámara, el Sr. Gual, lamentaba que el proyecto
se había quedado estancado por falta de apoyo del Gobierno y
que esperaba que el ministro Sr. Blanco lo reactivase. No había
por qué el Sr. Ministro no impulsa ni apoya la declaración de
este comité cuando el setiembre del 2009 anunció la creación de
un comité de desarrollo de rutas que permita impulsar nuevas
rutas en Galicia.

Es decir, salvo que el miembro del Gobierno me dé otras
explicaciones estamos exactamente igual que hace más de un
año, sin comité de rutas y sin fecha para su puesta en
funcionamiento. Hace unos días Barcelona publicó en su comité
de rutas que Iberia conectará Barcelona com Miami a partir de
marzo, que Aerolíneas Argentinas abre una nueva línea entre
Barcelona y Buenos Aires, que Spanair conecta Barcelona con
capitales de Malí, Bamako, y de Líbia, Trípoli. Es decir, el
comité de rutas de Barcelona sí que cumple con su cometido. 

En este mismo boletín, de 18 de octubre, hace cuatro días,
también dice “Iberia inaugura en Barcelona un nuevo hangar de
mantenimiento”. Le falta decir que al mismo tiempo desmantela
el de Baleares. Para que vean la importancia de la efectividad de
un comité de rutas cuando empezó en Barcelona el Prat, según
información del mismo comité, tenía 22 frecuencias
intercontinentales. Hoy, en el 2010, tiene 158. Es un ejemplo de
dinamismo comercial y de dinamismo empresarial en apertura
de fronteras, de negocios y de rutas hacia Barcelona y desde
Barcelona.

Hoy queremos preguntar al ejecutivo cuándo cree que será
posible contar con un comité de rutas en el aeropuerto de Palma
y si a través de la experiencia de Galicia es mejor que haya un
comité de rutas en Palma o si considera conveniente, como así
cree el Grupo Popular, uno que englobe los tres aeropuertos, los
de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. Queremos pedir al Govern
que dificultades ha encontrado para que haya sido imposible, a
pesar del respaldo de este parlamento a esta iniciativa y de la
buena disponibilidad de otras instituciones como la Cámara de
Comercio, así como otras relaciones y empresas particulares, a
qué todavía no esté en marcha este instrumento de planificación
y desarrollo vital para las Islas Baleares. Queremos preguntar al
Govern qué elementos serían precisos remover para alcanzar
este objetivo de todos que por misteriosas decisiones todavía no
está en funcionamiento.

El comité de rutas, señores del Govern, es sin duda un
instrumento eficaz para el impulso de destinos aéreos que
dinamicen la economía de las Islas Baleares. El comité de rutas,
sin duda, es una herramienta que posibilitará decididamente el
crecimiento selectivo, entre otros, de mercados turísticos hacia
nuestras islas. El comité de ruta, sin duda, señor o señora
consellera que me conteste, será el elemento decisivo para
propiciar a Mallorca, a Menorca y a Ibiza como destinos
turísticos con vuelos directos desde los mercados que nos
interese propiciar. 

Por ello, señor conseller o señora consellera, aguardo la
explicación de por qué no está en funcionamiento este
importante instrumento de desarrollo que tanta falta le hace a
nuestra economía.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

(Petit aldarull a la sala)

En nom del Govern contesta la Sra. Barceló.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, senyor portaveu del Partit Popular, evidentment aquí
hi ha dues qüestions fonamentals quan parlam de donar
compliment a aquesta proposta, punt número 6 d’una resolució
debatuda aquí, en el plenari del Parlament, que assenyalava el
compromís del Govern que en el termini d’un any -es va
aprovar a finals de setembre, dia 29 de setembre- que en el
termini d’un any màxim el Govern de les Illes Balears havia
d’haver instaurat aquest..., o s’havia d’haver impulsat aquest
funcionament del comitè de rutes a la nostra comunitat
autònoma.

Bàsicament jo li explicaré la motivació i un poc el calendari
del que des de la Conselleria de Mobilitat, el perquè o les
dificultats que s’han pogut donar o s’han trobat i com es pretén
resoldre-les, i per tant ja en aquest sentit a la reunió de dia 24 de
novembre proper entre AENA, Estat, AENA, aeroports de les
nostres illes, la Conselleria de Mobilitat, Cambra de Comerç i
la Conselleria de Turisme, esperem ja poder resoldre de manera
definitiva. 

Però açò evidentment no pot defugir de la feina obligada que
implica el fet que encara que no hi hagi un comitè de rutes en
funcionament, de la feina que obligatòriament a la conselleria,
al Govern en general, havíem de fer per millorar la connectivitat
de la nostra comunitat autònoma, i per tant en aquest sentit la
feina que hem pogut fer per als increments de les connexions
aèries, que evidentment no és excusa no tenir un comitè de rutes
com per no treballar en aquest sentit, una feina que hem fet més
des de la Conselleria de Turisme.

Pel que fa referència d’una forma molt concreta a comitè de
rutes, en aquest sentit, i de fet és obligat, s’ha d’assenyalar que
és una eina fonamental perquè lliga evidentment els interessos
públics, privats, el desenvolupament econòmic, i bàsicament es
tracta de l’objectiu general d’analitzar la connectivitat,
d’atendre la necessitat de noves connexions i freqüències, i a
més a més de fer-ho des d’un posicionament estratègic sobre els
mercats i les connexions que a nivell econòmic ens interessin.

El primer esborrany que es va presentar per part de la
Conselleria de Mobilitat, i treballat amb AENA i la Cambra de
Comerç i la Conselleria de Turisme, es va presentar dia 9 de
setembre del 2009, és a dir, que de manera immediata que es va
aprovar la proposta evidentment aquesta feina es va fer. En
aquest sentit, per part del ministeri es va remetre un projecte que
analitzat dins l’àmbit de la nostra comunitat autònoma es va
valorar que no era el més adient, sobretot pel que feia referència
tant a percentatges de representacions de l’Estat i de l’àmbit
autonòmic, per una banda, com pel que fa referència al paper
que hi havien de jugar tots els aeroports i no només Palma, és a

dir, que hi hagués una presència o un comitè pel que fa
referència a cadascun dels aeroports o de cadascuna de les Illes.

En aquest sentit, per tant, i des de la proposta d’AENA, que
tenia aquestes dues dificultats, tant pel que fa referència a la
representativitat Estat autonomia, com a la distribució territorial
pel que són els aeroports d’Eivissa i de Menorca, i de Palma per
altra banda, s’ha elaborat per part de la Conselleria de Mobilitat
una proposta lligada més a l’estratègia que plantejava AENA,
és a dir, agafant la plantilla d’AENA i que és la plantilla que
s’ha aprovat als comitès de rutes d’altres comunitats autònomes,
i es plantejava una millora, creim que una millora important, pel
que fa referència a la participació d’uns comitès específics pel
que fa referència a Menorca i a Eivissa; és a dir, que hi hagués
un consell general i tres comissions pròpies de comitè de rutes
per a cadascun dels aeroports a la nostra comunitat. Aquesta
proposta, que s’ha presentat davant el ministeri, no ha obtingut
una resposta però sí ja compta amb el suport dels aeroports de
les tres illes, i a més a més, evidentment, pel que fa referència
a la Cambra de Comerç i a les mateixes administracions
insulars. Esperam en aquest sentit que dia 24 de novembre
puguem ja, a partir d’aquesta proposta elaborada, pactada amb
AENA i amb els aeroports de les tres illes, puguem tancar la
proposta d’aquest comitè de rutes amb aquest doble sentit, que
hi hagi un consell general per al conjunt de la comunitat, però
que funcionin tres comitès que puguin garantir els interessos de
cadascuna de les Illes amb les participacions de les cambres de
comerç corresponents, igual que de les institucions lligades a
cadascun dels àmbits territorials.

Per tant esperem que dia 24 de novembre puguem resoldre
aquesta situació que és més especial i que ha estat el que més ha
dificultat aquest tancament de l’acord.

Mentrestant el Govern durant aquest any també ha treballat
per millorar la connectivitat dels nostres aeroports, de les tres
illes, en el que fa referència a (...), aeroports i, sobretot, el
mercat internacional. Per tant sí ja podem assenyalar d’una
manera molt clara que Balears han guanyat trenta noves
connexions aèries amb destinacions internacionals durant aquest
any, vint-i-dues durant l’estiu i vuit noves durant aquest hivern
que comença. Vull dir que en si i d’entrada s’està treballant
d’una manera clara per millorar la connectivitat, i aquest és un
àmbit prou clar i prou conegut, que sense transport és
impossible anar avançant en el que és una qüestió tan
estratègica com és la part concretament pel que fa referència al
desenvolupament turístic. Són cada vegada més els ciutadans,
els turistes, els viatgers, que haurien de poder arribar tot l’any,
i per tant en aquest sentit és fonamental tenir connectivitat aèria.
En aquest sentit li repetim que només en aquest any trenta noves
connexions internacionals noves, que afecten les tres illes i que
no només afecten a l’estiu sinó també amb una clara estratègia
d’afectar l’hivern i d’avançar la connectivitat d’estiu dins l’any
que ve un parell de mesos abans del que era tradicional
començar.
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Per tant la connectivitat els assegur que és una estratègia
obligada, en aquest cas, evidentment, per part de la Conselleria
de Turisme, però que evidentment hem de posar a l’abast dels
interessos d’aquesta comunitat, i per tant l’eina clau per
gestionar aquests increments, en el moment en què el comitè de
rutes estigui constituït, evidentment serà l’àmbit també per anar
avançant, per anar creixent i per anar valorant una per una la
rendibilitat d’aquestes noves connexions que, repetim, hem anat
treballant.

Per tant és cert, i aquí li ho he d’assenyalar, que havia
d’estar constituït el mes de setembre. Esperem que abans de
finals de desembre vertaderament estigui constituït. Li he
explicat la motivació concreta del problema més difícil
d’entendre, una composició entre illes i que les tres illes tenen
obligatòriament estratègies que volen pròpies i volen
participades, i aquest és un element que evidentment des del
Govern també havíem d’atendre. Tot açò sense deixar de banda,
repetim, el més important, que és millorar la connectivitat i que
esperem que amb aquest comitè de rutes, amb la participació de
la part privada i de totes les institucions, siguem capaços a més
a més de potenciar-ho i de millorar-ho.

Per tant aquesta era un poc l’explicació, la feina feta, els
motius i sobretot aquest compromís que volem mantenir viu i
que ho podem tenir constituït abans de finals d’aquest any, i ja
gairebé som al novembre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Rodríguez, en torn de rèplica...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera, yo estoy encantado de que me conteste la consellera
de Turismo i de Trabajo i portavoz del Gobierno, estoy
encantadísimo. Lo normal, lo usual es que me hubiese
contestado el conseller de Movilidad porque es el que lleva el
trabajo éste. El que negocia en la Cámara de Comercio es él, el
que negocia con AENA es él, el que negocia con el Ministerio
de Fomento es él. Me parece una descortesía parlamentaria por
su parte; el que tiene una directora general de tráfico aéreo es él,
también. Me parece una descortesía que no haya aquí nadie de
su conselleria, me parece que no hay nadie de su conselleria
pero, bueno, el Gobierno es solidario y puede contestar, pero me
parece que (...).

Yo creo que el comité de rutas, Sra. Consellera, quedamos
aquí cuando hicimos la propuesta y dimos el respaldo al
Gobierno, porque estamos defendiendo algo que hemos dicho
al Gobierno que lo haga toda la cámara, inclusive el mismo
gobierno lo aceptó, es el mejor instrumento para desarrollar los
destinos hacia y desde Baleares, el que más nos interesa. Es
verdad que hemos crecido porque posiblemente el anterior año
habíamos menguado en rutas, en el 2008, con Spanair y todo el
tema éste han menguado, pero es evidente que ha crecido
mucho más Barcelona que nosotros, en rutas que a ellos les
interesan, no que interesan a las compañías aéreas, ¿eh?, en
rutas que nos interesan a nosotros poner, y propiciar. 

Mire, yo tengo aquí un documento que es importante, y es
que desde el día 22 de diciembre del 2009 AENA no se ha
reunido con la Cámara de Comercio. Hace unos días tenía que
reunirse y suspendieron la reunión. Me imagino que usted lo
sabrá pero eso ocurrió hace unos días. Si usted dice que van a
venir el 24 de noviembre, vendrán o no vendrán, porque si
suspenden la reunión no sería la primera.

Yo no entiendo por qué el Sr. Blanco, a una comunidad que
tiene menos tráfico aéreo que la nuestra con sus tres
aeropuertos, incluso con el de Palma nada más, en septiembre
hace una oferta de crear un comité de rutas y ya está en
funcionamiento hace más de seis meses, el comité de rutas de
Galicia. ¿Por qué aquí no tenemos que tener un mismo trato
cuando somos una comunidad insular? Canarias también tiene
el comité de rutas, sólo faltamos nosotros, de insulares; ellos
tienen el suyo, nosotros no tenemos el nuestro.

Yo no puedo entender que por un porcentaje de quién forma
el comité, si son tantos de Mallorca, tantos de Ibiza, tantos de
Menorca, estemos pendientes de hacer el comité de rutas. Yo
creo que esto..., o no lo he entendido bien o posiblemente no lo
he entendido bien, porque usted se habrá explicado
perfectamente, pero yo no entiendo que esto tenga al Gobierno
digamos distraído porque no estamos de acuerdo en el
porcentaje; aumentenlo y den más porcentaje a cada uno, yo qué
quiere que le diga, consellera. 

Lo que sí que es cierto es que estamos viendo cómo se
desmantela el sector aeronáutico, cómo no podemos conseguir
mejor turismo, y sin embargo un instrumento que serviría para
esto, que es el comité de rutas, para dirigir nuestros vuelos
donde nos interesa, al sector que nos conviene, al público que es
interesante para Baleares, estamos viendo si son galgos o
podencos y todavía no hemos puesto en un año el comité de
rutas. Si ya me dijeron ustedes el año pasado en septiembre que
hacía seis meses que estaban trabajando en el comité de rutas,
llevamos año y medio trabajando en el comité de rutas y esto no
avanza. 

Yo no quiero tampoco continuar con esto. Creo que usted es
consciente, porque es consellera de Turismo, del problema que
estamos abordando y de la necesidad que tenemos de tener
instrumentos fiables, instrumentos eficaces, instrumentos que
nos sirvan para mejorar nuestra calidad turística y nuestro
destino. Pues le animo a continuar, le animo a que cuantos antes
esté esto hecho, si puede ser antes de final de año que no sea
después, pero yo dudo de que antes de final de esta legislatura
esté creado el comité. Yo espero de usted un reto para decirme:
sí, estará en un mes, y estaré encantado.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Consellera... Té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Sr. Portaveu, també li puc dir que aquesta consellera està
encantada de contestar-li perquè també va ser la consellera que
li va contestar la interpelAlació en el seu conjunt, i en aquest
sentit i a partir d’aquí, perquè vaig ser la consellera que li va
respondre la interpelAlació sencera, per açò també avui li
responc a aquest punt. Vull dir que per tant des del principi que
vam lligar aquesta interpelAlació he estat la consellera sempre,
vull dir que per tant crec que la formalitat del Govern en la
resposta és la que pertoca, i per tant en aquest sentit, repetim,
també la feina amb la Conselleria de Mobilitat es fa, es fa de
manera compartida, conjunta, i per tant totalment solidària.

Jo just li assenyalaré tres coses que sí que val la pena
assenyalar. Primer, si vertaderament haguéssim optat pel mateix
model que Galícia ja el tindríem constituït, el comitè de rutes,
ja el tindríem constituït. Però aquí som tres illes i tres aeroports,
i ja veuen el festival que ha suposat allò d’Autoritat Portuària
com perquè no facem bé les coses. Per tant és normal que les
illes vulguin una participació i un comitè en el seu territori, i en
aquest sentit el Govern fa el possible perquè sigui així, i açò és
el que ha complicat d’una manera claríssima la composició que
des de Madrid proposen i tu els has de dir que no, que aquí són
tres aeroports, que tots tres són especials, que tots tres són
diferents, que tots tres tenen mercats turístics que hem de
treballar de manera independent, i açò a vegades costa un poc
més, i aquest és fonamentalment aquest..., sí, és així, costa a
vegades entendre aquestes coses, però el Govern tenia clar que
si ho fèiem i ho fèiem bé ho havíem de fer des d’aquest sentit.
I aquesta és la principal dificultat, li ho repetesc; l’esborrany
que es va enviar a Galícia, que també nosaltres vam rebre, va
ser el que nosaltres vam esmenar i Galícia no va esmenar, i per
tant açò li repetesc que és el fonament del perquè de la lentitud
més grossa per part de la nostra comunitat autònoma, que,
repetim, esperam poder resoldre a la reunió de dia 24 de
novembre, si no ens la suspenen; açò també evidentment
esperem que no. Per tant d’entrada, amb la proposta que hi ha
damunt la taula, hi ha acord de tothom, i per tant en aquest sentit
esperem que sí que es resolgui abans de final d’any aquesta
proposta de comitès de rutes.

Pel que fa referència a la millora de la connectivitat,
aquestes trenta noves connexions amb destinacions
internacionals durant aquest any, les d’estiu, les d’hivern i les
que vindran, són connexions treballades, eh?, vull dir que no
són inspiració divina de les línies aèries, són connexions
treballades cadascuna d’elles i per tant en aquest sentit també
amb un contingut mínimament estratègic. Que evidentment com
més ho compartim millor i més gran abast podem aconseguir,
també és cert. Repetim, per a nosaltres la connectivitat aèria és
fonamental, és fonamental i ha de respondre a uns objectius
estratègics imprescindibles, i en aquest sentit des del Govern de
les Illes Balears jo crec que açò es té perfectament clar,
començant pel mateix president fins a tots i cadascun dels
consellers.

I també hem d’assenyalar les coses que hem aconseguit aquí.
Evidentment hem perdut empreses. En guanyarem, en
guanyarem en aquests hangars, açò també ho farem, i
evidentment tenim connexions i tenim projectes, com tenim el
hub d’Air Berlin que és un bon element, i tenim empreses
encara d’aquí, nostres fonamentalment, i a partir d’aquí també
si fóssim catalans ens posaríem a dalt de tot, i sembla que som
de les Illes Balears i ens genera una certa mania estar orgullosos
del que tenim, i també ho hem d’estar, i per tant també tenim
companyies aèries que tenen la seu aquí, que tenen compromís
amb aquesta terra i amb la seva economia i esperem entre tots
evidentment anar-ho millorant.

Per tant esperem seguir, continuar la tasca de millora de
connectivitat. Esperam també que els hangars buits s’omplin
d’empreses i també evidentment que aquest comitè de rutes,
amb l’especificitat que suposa la nostra comunitat de tres
aeroports, sigui una realitat àmpliament pactada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

Arribat aquest punt i no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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