
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ

TERRITORIAL
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1093-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2011 Núm. 5

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Lourdes Bosch i Acarreta

Sessió celebrada dia 19 d'octubre del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Elecció del càrrec de secretari/ària de la Mesa de la comissió. 50

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 2813/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a compliment del
conveni ferroviari. 50

2) RGE núm. 2890/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a recomanacions de
la Missió Ramsar sobre la zona de Son Bosch a S'Albufera de Mallorca. 55

3) RGE núm. 3085/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Comissió Balear
de Medi Ambient. 59



50 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 5 / 19 d'octubre del 2011 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer
lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Isabel Oliver substitueix Joan Boned.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Fernando Rubio substitueix Misericordia Sugrañes.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Margalida Duran substitueix Miguel Jerez.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sra. Presidenta, demanaríem una alteració de l’ordre del dia
per fer un canvi de la secretària i proposaríem la Sra. Eulàlia
Llufriu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia d’avui
aquesta presidència solAlicita als senyors diputats i diputades,
atès l’establert a l’article 73.2 del Reglament del Parlament,
l’alteració de l’ordre del dia en el sentit d’incloure un nou punt
relatiu a l’elecció del càrrec de secretària d’aquesta comissió. 

Elecció del càrrec de secretari/ària de la Mesa de la
comissió.

En conseqüència, d’acord amb l’article 43.3 del Reglament,
passam a l’elecció del càrrec de secretària d’aquesta comissió,
atès l’escrit de renúncia presentat per la Sra. Misericordia
Sugrañes i Barenys, RGE núm. 3747/11. Prec als grups
parlamentaris que facin arribar el nom que proposin per al
càrrec. 

Grup Parlamentari Popular?

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No proposam cap nom, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No proposam cap nom i proposam que s’aprovi per
assentiment. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Va bé? Idò, per proclamació es nomena la Sra. Eulàlia
Llufriu com a secretària d’aquesta comissió.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2813/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a compliment del conveni ferroviari.

A continuació passam al següent punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 2813/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a compliment del conveni
ferroviari. S’hi ha presentat una esmena RGE núm. 3959/11, per
part del Grup Parlamentari Popular.

Per defensar la proposició no de llei, per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Vostès
saben bé els antecedents d’aquest conveni ferroviari, parlam
d’un document aprovat el mes d’octubre, publicat, en el qual
l’Administració General de l’Estat i la comunitat autònoma
varen aprovar, per primera vegada, un conveni en matèria
ferroviària. Realment, en aquest sentit era un avanç, un avanç
modest, des d’aquest parlament en distintes ocasions també va
ser trobat insuficient per part del Grup Popular, nosaltres ho
comprenen, però que en quatre anys donava 440 milions d’euros
i trobàvem que realment era un avanç significatiu. 

Per paga era un compliment d’exigències legals tant de
l’Estatut com de la Constitució en el qual s’ha de tenir en
compte el fet de la insularitat com, sobretot, quan l’especifica
l’article 10 de la Llei de règim especial que obliga l’Estat a fer
inversions ferroviàries a les Illes Balears. En concret, es varen
emmarcar les ajudes o les anualitats que es plantejaven dins la
disposició transitòria novena que vostès recordaran, fins que no
hi hagi un nou sistema de finançament, comprometia una sèrie
d’inversions a les Illes Balears entre 2008 i 2014. 

Crec que és important també el conveni que tots els
intervinents, tant per part de l’Estat com per part del Govern,
reconeixien la importància i el caràcter estratègic del transport
ferroviari, així es recollia també a les previsions del Pla director
sectorial de transports, en el qual no se li feia una esmena a la
totalitat qüestionant passadissos i qüestionant l’interès
ferroviari, al revés, se’l donava per bo, i com vostès saben, hi ha
tota una sèrie de línies estratègiques, una d’elles, una de les
importants és Manacor-Artà, hi havia el tren d’Alcúdia que al
final va passar cap a electrificació amb una addenda, i tota una
sèrie de treballs en electrificació, supressió de passos a nivell,
tallers, compres de noves unitats, etc.

Com vostès saben -insistesc-, són 443 milions en els quals
la comunitat autònoma era la que havia de contractar, havia de
bestreure els doblers, però el cent per cent de la inversió,
excepte que hi hagués hagut sobrecosts, corresponia i l’assumia
l’Estat. Però ens hem trobat que l’Estat, contràriament a la
literalitat del conveni, ha creat unes partides pressupostàries



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 5 / 19 d'octubre del 2011 51

 

insuficients a les anualitats 2008, 2009, 2010 i 2011 de tal
manera que no ha complit els compromisos que havia assumit.
De fet, dels 400 milions doncs han arribat a una cinquantena, no
ha arribat als 60 milions d’euros, amb la qual cosa ha creat una
dificultat de tresoreria molt important a la comunitat perquè,
evidentment, per complir els terminis, el conveni deia que
acabava el 31 de desembre de 2011, i per evitar perdre aquesta
oportunitat doncs es varen anar contractant les obres i les unitats
que calien per complir, precisament, amb aquesta programació.

L’Estat no paga i aquí ens trobam evidentment amb un
descobert important. Jo crec que per emmarcar el que passa és
evident que hi ha un moment de crisi i de situacions greus de
tresoreria, però també no es pot oblidar els mils de milions que
aquest darrers anys han caigut a l’AVE de Galícia; que s’hagi
acabat de contractar i treure licitació l’AVE d’Extremadura per
3.800 milions d’euros; que hi hagi hagut una inversió a l’Estat
espanyol com, jo crec, que no sé si superior a tota Europa, però
com a mínim més quilòmetres d’AVE que arreu d’Europa i
pràcticament a puntes de nivell mundial. Pensin que un
quilòmetre d’AVE se’n va a l’ordre de quinze, trenta milions
d’euros i amb un manteniment anual de més de cent mil euros.
Per tant, parlam de quantitats i de xifres molt importants. 

Dimarts passat, despús-ahir, la situació de crisi no ha llevat
cap, no sé, no ha suposat tornar enrere una visió estratègica que
per a nosaltres és important com és el passadís ferroviari del
mediterrani, són 50.000 milions d’euros, són 50.000 milions
d’euros, i tots per unanimitat hem considerat que era molt
important i que hi havia de ser i celebram que s’hagi aconseguit
aquest suport per part de la Unió Europea. Clar, de 50.000
milions als 200 milions de Palma a Artà, fins i tot, trobar d’Artà
a Manacor, vostès pensaran que no sé com compar aquestes
magnituds, efectivament, sona ridícul, ridícul, el punt en el qual
ens trobam a les Illes Balears.

Bé, de totes maneres, a nosaltres el que ens ha sorprès
davant d’aquest incompliment de l’Estat, i el que voldríem que
aquest parlament corregís, ha estat quina ha estat la reacció del
Govern. Curiosament, en comptes d’una actitud belAligerant,
d’anar a Almeria, a Canadà, a Madrid i on fes falta per
reivindicar aquests milions del conveni ferroviari sembla com
si s’hagués donat per fet que es perdien aquests doblers, el
conseller del ram diu que a ell també li agradaria anar amb
helicòpter i bàsicament es culpa el nostre govern de les Illes
Balears de les misèries dels 50 milions que han arribat de
l’Estat. Jo ho trob una espècie d’esport colAlectiu bastant absurd
que nosaltres mateixos ens culpem entre tant en tant, un dia el
PP al PSOE, l’altre dia el PSOE al PP i tots plegats, que no
sabem negociar a Madrid o que som irresponsables perquè
Madrid no ens envia doblers. Jo crec que aquestes actituds les
canviam o realment els responsables dels ministeris deuen riure
a costa nostra, a cor què vols.

Per tant, creim que aquesta no pot ser l’actitud, hi ha d’haver
una actitud plegats de reivindicar el compliment estricte del
conveni, un conveni que també trobam una irresponsabilitat que
hagi estat declarat pel president del Govern, en dues ocasions
com a mínim davant meu, com a declaració d’intencions, un
conveni que du peu de recursos, que si no es compleix hi ha uns
recursos administratius per anar als tribunals; un conveni que
pràcticament té una literalitat com el conveni de carreteres que
s’ha duit als tribunals, que ara despús-ahir veia que es bravejava
que el consell havia aconseguit una addenda i pràcticament els
compromisos, la literalitat econòmica de compromís és
exactament la mateixa del conveni ferroviari i del conveni de
carreteres i que, per tant, nosaltres mateixos no podem dir de
cap manera que es tracta d’una declaració d’intencions.

Per això, duim aquesta proposta avui aquí confiant que hi
hagi aquesta unanimitat en reclamar dues coses, per un vent que
l’Estat pagui el que deu i que amb totes les dificultats de
tresoreria que pugui tenir, que miri d’on els treu, que no posi
nous projectes en marxa fins que no pagui els compromisos que
té, però aquest conveni ferroviari s’ha de complir. Per l’altra
banda, no es pot deixar el tren com s’ha deixat la línia de
Llevant amb tots els camins interromputs, amb una situació
realment caòtica sinó que s’ha de respondre i s’ha de respondre
amb una passa endavant. 

Desgraciadament ho vàrem viure amb les autopistes del
conveni de carreteres després d’haver-se rescindit el conveni i
ara veim una actitud ben al contrari referent al transport públic.
Voldríem que no, que hi hagués aquesta continuació d’immediat
per poder també fer pressió a Madrid per al pagament
d’aquestes bestretes. Clar, si no hi ha una bestreta doncs no hi
ha factura i si no hi ha factura no hi ha deute. I crec que això
maldament ja hi ha a bastament, ja hi ha com 150 milions de
camí entre el comanat i el rebut la veritat és que ens sabria molt
de greu que aquesta irresponsabilitat de no rebre aquests 400
milions.

I negociar el següent. Hi havia d’haver un següent conveni
ferroviari 2012-2015, com a mínim, al menys fins el 2014 que
hi ha a l’exposició transitòria novena i bé, hem de posar en
marxa més coses que ara ja pareix que donam per perdut el
primer conveni quan era una primera passa d’un gran camí que
confiàvem fer dins la línia, ja dic, de grans inversions
ferroviàries que ha fet l’Estat espanyol durant tots aquests anys.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar l’esmena RGE núm. 3959/11 té la paraula per
part del Grup Parlamentari Popular l’Hble. Sr. Carlos
Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Me gustaría que no me constara el
tiempo un segundito, quisiera pedir que constara en acta, el Sr.
Alorda ya lo ha adelantado, que creo que nosotros nos
congratulamos y creo que todos nos congratulamos con que hoy,
esta mañana, hemos tenido la agradable noticia de la concesión
del corredor ferroviario mediterráneo y su inclusión total como
proyecto prioritario en la red básica transeuropea. Algún cambio
ha habido de trazado, pero creo que es importante para nuestra
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comunidad y para nuestros intereses y, bueno, creo que fue muy
importante la declaración que este parlamento hizo unánime del
tema. Y simplemente era manifestar esto.

Pasaré ya a la defensa de la proposición. Bueno, decir que
un principio quisiera manifestar nuestra sorpresa por la temática
de esta proposición no de ley ya que o no conocen bien el tema
o yo creo que alguien intenta justificar lo injustificable y mucho
más el PSM que es el protagonista de esta situación, de esta
lamentable situación con la anuencia, en este caso, del Partido
Socialista.

Me sorprende que el PSM saque pecho hablando de
reclamar por todos los medios el cumplimento de este convenio,
incluso llegan a decir por la vía judicial, para intentar justificar
sus -creo que erróneas- malas actuaciones. Pero vamos a ver,
cuando se desarrolló el convenio, cuando ustedes gobernaban,
de esto no hicieron nada, de lo que aquí piden no hicieron nada,
pero nada de nada. La gran y única presión que hizo su conseller
Sr. Vicens, fue una simple carta al ministro Blanco, de fecha 5
de abril de 2011, por lo tanto, agotada completamente la
legislatura, en un correcto castellano y en un tono muy suave,
manifestando simplemente la situación económica de este
convenio. Parecía más una petición de película de los años
sesenta al ministro dirigida de Paco Martínez Soria, mándame
el dinero, pero nada más. Claro, que no querían tampoco hacer
mucha presión ustedes porque claro estaban en un pacto, se
encontraban bien en esa situación, en ese cargo y, claro, no
había que hacer mucha presión. Y segundo, porque al Ministerio
de Fomento, regentado en este momento por los socialistas, le
preocupaba muy poco lo que pidieran. Mucho más en manos de
que el PSM les dirigiera un escrito, incluso el conseller Sr.
Manera -y consta por escrito- se desentiende del tema ante una
petición que le dirige el Sr. Vicens, petición, por otra parte,
totalmente sobredimensionada en petición de su contenido
económico. Por ello, el que tiene que dirigir la famosa carta, y
única carta, es el conseller Vicens, que como se ve entre ustedes
tampoco no había una gran colaboración en el tema y poco
creían en el tema. Además, entiendo un poco la postura del
Partido Socialista, en un tema tan oscuro prefirió no
involucrarse.

Pero como veo que no han profundizado en el tema o no han
querido profundizar me pondré en antecedentes muy breve.
Efectivamente, lo ha explicado muy bien el portavoz del PSM,
el 16 de octubre del 2008 ser firma el citado convenio
ferroviario con el Ministerio de Fomento con una supuesta -digo
supuesta- inversión de 443.350.000 euros de los que sólo la
línea de Manacor a Artà eran 214 millones de euros entre línea
y compra de trenes, debiéndose pagar todo con cargo a las
dotaciones que se consignen en los presupuestos generales del
Estado de cada ejercicio. 

Pero vamos a la triste y cruda realidad, no los sueños, la
realidad. El 2008 se dotó exclusivamente con 3 millones de
euros. Por lo tanto, ustedes recibieron el 0,6 del total del
convenio. Iba bien la cosa, no dijeron nada. El 2009 les dotaron
de 25 millones de euros, recibieron por consiguiente el 5,6 del
total del convenio. O sea, en dos años el 6,2 del total del
convenio, y ustedes ni mutis, pero para nada, todo lo que pide
ahora, todo lo contrario, lo aceptaron, callaron y al ministro no
hay que molestarle mucho.

Luego viene una addenda, hacen ustedes una addenda uno
en que cambian de parecer y cambia el destino de ciertas
inversiones. Al Ministerio le parece una total indefinición de
objetivos y de planificación los cambios de esta situación.
Realizan una addenda dos, aceptada, pero firmada en diciembre
de 2010, por lo tanto, pasaron todo el 2010 gastando sin saber
la anualidad que les vendría concreta del ministerio. O sea,
gastaban sin saber lo que les venía. Se fijó esta anualidad 2010
en la cuantía de 15 millones de euros, por lo tanto, el 3,3% del
total del convenio. El año 2011 la cantidad de 14,5, por lo tanto,
otro 3,2 del convenio siendo la vigencia del convenio hasta final
del 2011. Eso sí, ustedes in extremis en esa petición querían
ampliarlo -amplíenmelo más-, situándonos en la triste realidad
de las consignaciones presupuestarias han sido las que he
indicado, sólo se ha percibido ese ínfimo pago de los años 2008,
2009 y 2010.

Por lo tanto, sólo 43 millones gobernando los socialistas en
Madrid y gobernando y siendo socios del PSM en nuestra
comunidad. Sólo les abonaron el 9,5 del total del convenio. Me
parece impresionante, y no dijeron nada. Ustedes callados, sin
las reclamaciones de que ahora hay que reclamar vía judicial y
si es necesario vamos a Madrid. Además, el hecho grave de que
a estas alturas, a mediados de octubre, la cuantía del 2011, los
14,5 no se han recibido todavía. Llevamos todo el 2011 sin
recibir el dinero de Madrid, lo que hace la situación más
lamentable. 

Pero con esta peculiar forma suya de gestionar, gobernar y
este magnífico convenio, que como ustedes vendían muchas
cifras altas, dijeron aquí podemos gastar, como siempre sin una
mesura concreta, ustedes adjudicaron con cargo a ese convenio
221 millones de euros. A ustedes les aceptan dar 57,5 y
adjudican 221 millones de euros sin tener ninguna consignación,
adjudicaron la friolera de 163,5 más de lo que les aceptaban dar.
Yo lo que no entiendo es que encima saquen pecho y hablen de
este convenio y de su ejecución y... a mí me parece increíble el
agujero que nos han dejado. La gestión fue totalmente
irresponsable en esta materia y ahora pretenden que otros,
nosotros, arreglemos los platos rotos de esta fiesta ferroviaria
que ustedes montaron. Nos han dejado a todos los ciudadanos
de Baleares, a todos, un problema de 163,5 millones de euros y
además pretendían, no duden ustedes que pretenderán que
cuando el Partido Popular gobierne les pague todo y enseguida.
A partir del 20 de noviembre todo y enseguida. Esos cuatro años
no había que molestar a este señor de Madrid.

A mí me gustaría que fueran conscientes de lo que han
hecho, y por eso me ha extrañado la temática de esto. Yo creo
que esto es un tema que francamente no creo que sea un tema
para que vayan ustedes pisando fuerte. Lo más sorprendente de
todo es que el Grupo Socialista la semana pasada sale dando una
rueda de prensa sobre este convenio, otros que també se apoyan,
se reúnen, y su ejecución, poca oposición al tema, pero si el
gobierno socialista en Madrid les ignoró totalmente, les ignoró
totalmente, no hicieron nada de nada, ese es el gran peso que
tenían. Ustedes firmaron un papel y a nivel nacional no les
hicieron ni caso, no les importaba las iniciativas, todo esto de la
importancia del tren. Nada. Les mandaron lo que les mandaron
y les dijeron esto es lo que hay.
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Pero eso no es todo, ustedes, cuando gobernaban el área de
Movilidad intentaron, y está documentado, hacer uso económico
de parte de un convenio de otras infraestructuras para traspasar
30 millones de este supuesto convenio a este convenio
ferroviario. Ante tanto gasto es que ya les dijeron que no. Todo
esto para no decirle nada al Sr. Blanco. Yo no le digo nada al Sr.
Blanco y gasto de otras infraestructuras. Pretendían detraerlo de
otras inversiones públicas con tal de tirar adelante ese tren.
Gracias a Dios se quedó en nada, ni reclamaron ni hicieron el
tren, eso sí, gastaron muchísimo. 

Yo no quiero decirle como han dejado el terreno ni el
entorno, lo de balizar la línea hasta Artà, un auténtico desastre,
me gustaría que fueran a verlo: obras iniciadas, desmontes, vías
cortadas, modificaciones de taludes, zanjas, material de obra,
todo ello de muy difícil reparación y con un grandísimo impacto
paisajístico, que tanto les preocupa en otros sitios, pero aquí
más vale no hablar, yo no he visto ningún responsable del PSM
haciéndose la foto al lado del talud destrozado, no lo he visto
todavía, supongo que lo veremos algún día.

No quiero hablar del gran número de expropiaciones con
ocupación urgente y su alto coste y sin pagar, y sin pagar, con
la gran incertidumbre y la intranquilidad que ha generado
porque están llamando a la conselleria los particulares afectados
diciendo, ¿qué pasa?, no he cobrado, me han ocupado el terreno,
no hay obra, ¿qué pasa?

Yo creo que nosotros, como bien ustedes ven, hacemos las
cosas de otra manera, damos la cara y no generamos falsas
expectativas.

Le digo que -es público, ha salido en la prensa- hoy mismo
el conseller, Sr. Company, en estos momentos, esta tarde, se
reúne con los alcaldes de los municipios, afectado por este
desaguisado, para explicar la situación actual y el famoso
convenio, lo que implicaba, porque a lo mejor no saben
perfectamente lo que les viene con el convenio, pero me
sorprende lo que hacen ustedes con esto, pues huir hacia
adelante, salgo para adelante, rueda de prensa del Grupo
Parlamentario Socialista y una PNL del PSM, huyo hacia
adelante y salgo, me parece impresionante, a los primeros, el
Grupo Parlamentario Socialista, se ha demostrado con el Sr.
Manera que no les interesaba en su momento nada, “no, no, yo
en esto no tengo nada que ver, tú pídelo a Madrid si quieres”,
pero lo consintieron y los otros gastaban alegremente
adjudicando, bueno, hay un papel ahí que lo soporta, sin dinero,
pero bueno, ya arreglará otro la fiesta. 

Evidentemente, entendemos -y creo que es el mensaje claro-
que el actual gobierno no renuncia a nada de lo que le
corresponde en esta situación y más ante tales gastos y los
gastos que nos han dejado descubiertos y el descuadre respecto
a lo recibido, sobre todo de lo iniciado y sin renunciar -y eso
quiero que quede muy claro- y sin renunciar al resto de la
financiación.

Por ello, como bien se ha anunciado, el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado una enmienda de modificación, yo creo
que contundente, muy clara y más ajustada al contenido de la
PNL del Grupo Parlamentario PSM. Por eso me gustaría que la
leyeran, la valoraran, vieran su contenido, es muy sencillo el
acuerdo y me gustaría que votaran a favor. Piense que el
Govern, como deja bien claro en su contenido, aquí lo dice bien
claro el texto, creo que es bastante fácil y sencillo de entender,
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir al Govern de l’Estat el compliment del conveni
ferroviari per a totes les actuacions iniciades amb càrrec a
aquest sense renunciar a la resta de finançament”. Me gustaría,
por favor, que tuviera el apoyo del resto de grupos. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmenes.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir en primer lloc que
donarem suport a la proposició no de llei així com l’ha
presentada el grup del Sr. Alorda. 

Crec que començaria una mica dient que el que és
impressionant és que tenim un conveni, realment són dos, el...
sempre hi feim esment i un altre de 29 de desembre del 2010,
però és igual, al final, el total és el de 443.750.000 euros, d’on
ara mateix el Govern del Partit Popular tot el dia ens dóna
indicis i notícies de la gestió, la que sigui, que hi va haver, que
no passa res, està molt bé que ho digui, el portaveu, però el que
no ens ha dit en cap moment és quina és la gestió que s’ha fet
d’aquest conveni d’ençà que ells estan al govern, que ja fa com
a trenta dies, trenta dies no, tres mesos i bastants de dies més. 

Podem plorar, podem dir el que sigui, senyors, però el que
és real i crec que ningú, ningú no ha posat en dubte és que tenim
un conveni, avui legal i vigent, i dic vigent perquè acabarà en el
2011, però avui és vigent, per un import de 443.750.000 euros,
recursos que posa íntegrament el Govern de l’Estat, el Govern
socialista de l’Estat, el primer conveni ferroviari i d’una manera
o de l’altra el Govern del Partit Popular el que no sap és el què
ha de fer perquè com que no ho fa, jo supòs que és que no ho
sap. 

Totes les obres licitades, totes aquestes coses, tota aquesta
festa ferroviària que ens conten, sigui la que sigui, no arriba ni
a la meitat de l’import, llavors, el que s’ha de fer és una gestió
del conveni. Els convenis, tot sols, firmats, no van enlloc. Els
convenis s’han de gestionar i si s’ha fet bé o malament, idò molt
malament si s’ha fet malament, però ara la responsabilitat és del
Govern i la seva responsabilitat és fer-ho el millor possible i la
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manera de fer-ho és justificant totes aquestes despeses. Es pot
fer, idò que es faci!, que es justifiquin totes les despeses davant
Madrid i s’exigeixi a Madrid el compliment del conveni per
totes les vies que sigui, aquest, a l’anterior i als que siguin.

Madrid no farà cap aportació si no es justifica, però és que
això és com l'abecé, a mi em fa com a vergonya haver-ho de dir
en aquesta comissió, si un no justifica el conveni no els donen
els pagaments a fer, s’ha d’exigir davant Madrid tot, però
nosaltres abans hem de complir i, si no s’ha complit
anteriorment molt malament, però ara el Govern, el que sigui,
el nostre, el nostre govern, ho ha de fer, té la responsabilitat de
fer-ho. S’ha de justificar davant Madrid tot el que s’ha gastat,
s’han de fixar les anualitats que queden pendents i s’ha de fer ja,
s’ha de fer aquesta gestió del conveni.

Aquest talud i aquest desaguisado i aquesta fiesta i aquestes
coses, idò s’han d’acabar, els ciutadans d’Artà, Capdepera, Son
Servera, Sant Llorenç -esper no deixar-me’n cap- tenen tot el
dret del món que els arribi el tren, per això tenim un conveni, de
443 milions d’euros!, Sr. Veramendi, el tenim i és vigent, avui
és vigent, però si no ens hi posam i ens aferram les sandàlies
ben fortes no hi arribarem, això és el que nosaltres ens temem,
que entre una cosa i l’altra entre que lloro porque no soy y no
sé qué la cosa no ens arribi.

El Govern ha estat capaç de treure 10 milions d’euros de les
seves pròpies arques, exhaurides, sense pagar altres colAlectius
per continuar les obres del Palau de Congressos i això nosaltres
ja ho hem vist. En canvi, en el tema de les obres del tren, que
tenim un conveni, puc admetre que sigui difícil, que sigui
complicat, que la situació no és fantàstica, que tot és molt
difícil, d’acord, però tenim almanco un conveni firmat. El nostre
deure, la nostra obligació és exigir al Govern que n’exigeixi el
compliment, però també que ell compleixi les seves obligacions.

D’allò d’Acciona, perquè aquí veim ben clares quines són
les prioritats del Govern, no fa falta dir-ho, els veim per
exclusió, veim el que és prioritari i el que no és prioritari i amb
això es destapa claríssimament que el tren no és prioritari. Tot
això és perquè els ciutadans de... Capdepera, Son Servera, Sant
Llorenç i Manacor tenen el dret que el tren arribi al seu poble,
perquè tot això implica un tema social, econòmic i turístic molt
important.

El que vostè al principi..., que el nostre grup, el Grup
Parlamentari Socialista s’hi adhereix totalment, el corredor
ferroviari, ens congratulam, i donam l’enhorabona al Govern
socialista del Govern de l’Estat per la feina que hagi fet, que
hagi pogut fer per aconseguir..., que nosaltres pensam que és
important i els arguments, salvant totes les distàncies, serveixen
per aquesta línia també. És bo econòmicament, turísticament pel
moviment de persones, per l’impacte ambiental, tots, tots els
arguments, que tots hi varem estar d’acord... extrets en el nostre
petit territori també ens serveixen. 

Crec que seria imperdonable que el Govern no aprofitàs
aquests recursos que li dóna el Govern de l’Estat i que
perdéssim aquesta oportunitat que aquests pobles vegin arribar
el tren. Crec que hem de fer tots els esforços possibles i aquest
grup disposat a fer-los. 

El nostre grup donarà suport a aquesta proposició no de llei,
tant en el que fa al primer punt com en el segon. Amb el
conveni que tenim, crec que tenim aquesta obligació de, primer
complir nosaltres les exigències, això sí que és veritat, i després
immediatament i en el mateix moment exigir a Madrid el seu
compliment, de totes, totes, continuar les obres.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

Un cop recomençada la sessió, intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns anys, quan era més jove, la
veritat és que aquest tipus de intervencions caïnites, d’uns
contra els altres, quan Madrid ens fallava em provocaven
indignació cerval, ho reconec, cada vegada va derivant més cap
a una tristesa i una vergonya dels representants del país perquè
la veritat és que veure que quan t’enganyen respecte d’un
conveni, nosaltres mateixos, en comptes de posar-nos junts a
defensar que venguin, l’únic que pugui veure’s és crear una
trinxera per no crear una incomoditat al Sr. Cascos, perdoni al
Sr. Rajoy, el Sr. Cascos era el de la fiesta ferroviaria, aquell que
va treure un bilió de pessetes i en dedicava 50 milions a les Illes
Balears, aquella fiesta perquè va començar fa anys, la fiesta de
l’AVE, són molts de doblers que ens han passat per davant, però
nosaltres sempre batalletes de si era la culpa d’un o d’altre. 

Un dia aconseguim 400 milions d’euros, firmats, diu aquí
que l’Administració General de l’Estat finançarà les obres “a
que se refiere el anexo del presente convenio en los términos
que se fijan en este documento”, diu que si no es compleixen
tens judicis per anar... i es diu que és una declaración de
intenciones, com ho ha dit?, el supuesto compromiso, el
conveni és el supuesto compromiso? Ens tiram nosaltres pedres
que després puguin ser, fins i tot, alAlegades davant un tribunal
en contra nostra? 

Quins precedents tenim? Bé, jo en contaré un, el conveni de
carreteres quan l’Estat, perquè havíem fet de tot, incomplint
l’Estat, aquí l’únic que es diu és que vàrem intentar complir
amb els quatre anys, no vàrem poder perquè no teníem els 400
milions, no es va poder amb tot, però es va intentar amb 200, el
conveni de carreteres, per favor!, quan Madrid diu que s’acaba
el conveni de carreteres el Govern continua amb totes, totes i
presenta les factures i presenta plets perquè paguin, la dicció és
pràcticament la mateixa, eh? L’Estat pagarà després de les
bestretes del Govern amb les disponibilitats pressupostàries de
cada any, és que les frases són les mateixes.
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El Palau de Congressos, se’n va el titular del Palau de
Congressos, “no, ho hem de fer nosaltres, això ho hem de fer
nosaltres” i el Govern treu doblers de davall les pedres,
l’Ajuntament de Palma, el PP interessadíssim!

Conveni ferroviari, l’Estat no envia doblers? Uep!, idò,
escolti, ho ha fet malament... Ho ha fet malament el que ho està
complint. És una vergonya, és una vergonya! Si pretén que... li
cau sorpresa que des del nostre grup reivindiquem davant l’Estat
el finançament que correspon a les Illes Balears i que compleixi
els seus compromisos magres i tristos, però el que té amb les
Illes Balears, anirà de sorpresa en sorpresa. Deu fer vint anys
que va sorprès!, perquè ha estat l’actitud contínua d’aquest grup
durant tota la història.

Vostè ha fet referència a una carta, efectivament, quan ja
s’està acabant el conveni se li... Sí, senyor, és clar i el verbal,
quantes vegades es pensa que se li ha dit, que s’ha de complir?,
quantes vegades...?, però vostè creu que hi ha un govern que
gasta 200 milions d’euros, té una empresa que no cobra i es
queda mans plegades ben feliç perquè l’empresa no cobra
mentre va fent obra?

Vostè, com que és un irresponsable, es deu pensar que els
altres ho són, però la immensa majoria dels gestors públics, de
tots els partits, quan es troben en una situació d’aquest tipus
procuren anar al bessó i procuren treure el nus on ha quedada
fermada la cosa. Això ho fa tothom, no ja d’un partit o d’un
altre, gent normal. Vostè creu que no, vostè sabrà com gestiona,
però el 90% de la gent funciona d’una altra manera... bé, és
igual, resulta una caricatura la seva... qüestió.

Ja ho ha dit molt clar, crec que ho ha explicat ben bé el Sr.
Veramendi perquè li fa por que demanem, quan entri el Sr.
Rajoy, que demanem, li fa por, diu “no vendran després a
demanar...”, els 400 miserables milions. 3.800 a Extremadura,
el Sr. Rajoy està encantat, diu que sí; Galícia, parlam de 4.000
milions ràpid, el Sr. Rajoy també; 50.000 milions al corredor
ferroviari, el Sr. Rajoy, també, content; tothom content. 

Al Sr. Veramendi li preocupa que demanem que 400 tristos
milions que estan firmats i publicats, els demanarem, “ah!, no!,
no tendreu la barra de demanar al Sr. Rajoy que compleixi un
compromís de l’any 2008, per l’amor de Déu!”, això és
possible? De vegades em costa entendre si estam allà mateix.

No acceptarem l’esmena perquè la veritat és que la seva
dicció..., no entenc per què no ha d’aprovar la nostra i com que
veig que hi té prevencions i darrere les prevencions m’agradaria
saber què hi ha, jo no hi vull donar suport. Quan insisteixen que
pagui les iniciades, sembla que fa dos paquets, per cert,
aplaudesc que n’hi hagi més d’iniciades, perquè si només
haguéssim gastat 50 milions aquesta esmena no tendria cap
sentit. Diu “iniciades a un paquet”, les iniciades, aquestes són
les primeres, després “a la resta, no hi renunciam”, jo els ficava
totes allà mateix. 

Per què fa dos paquets? No ho sé, és veritat que en fa dos, hi
són tots dos, però en fa un que són les iniciades, les quals ens
retreu que existeixin, però hi són i vostè les posa a un paquet.
Per què tothom les posa a un altre paquet? Perquè on hi ha
factures, en el món, estan en un altre paquet.

Després, per exemple, la via judicial, per què? Un partit
popular que ha bravejat tot aquest temps d’una sentència que
no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, perdó, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Una sentència que no diu el que
vostès diuen que diu, la sentència sobre el conveni de carreteres,
però que nosaltres hi hem donat suport, i que sembla que ha
obert un camí de fer complir aquests tipus de compromisos amb
l’Estat, nosaltres els animam perquè ho duguin a terme, si cal,
tant de bo no sigui necessari, vostè el vol llevar?  Per què? Ja
m’ho ha dit, m’ho ha dit, perquè no vull posar un plet contra el
Sr. Rajoy, bé idò el posin la setmana abans.

En tot cas, crec que aquestes prevencions contra exigir el
compliment del conveni, ens semblen sospitoses i, per tant, no
els donarem suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2813/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2813/11... queda rebutjada per... 5 vots a favor i 8 en
contra, no, 9 en contra, perdó, la Proposició no de llei RGE
núm. 2813/11, relativa a compliment del conveni ferroviari.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2890/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a recomanacions de la missió Ramsar
sobre la zona de Son Bosch a S'Albufera de Mallorca.

A continuació passam al debat del següent punt de l’ordre
del dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm.
2890/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
recomanacions de la missió Ramsar sobre la zona de Son Bosc
a l’Albufera de Mallorca.
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Per defensar la proposició no de llei en qüestió per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Alorda per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ara ens trobam un altre
compliment de convenis, en aquest cas és un conveni firmat per
l’Estat que obliga, naturalment, tot el territori, és la Convenció
sobre zones humides. 

Apunta l’exposició de motius que tractant-se pràcticament
d’un conveni universal amb 160 estats que l’han subscrit i que
des de tot d’una que s’hi va subscriure l’Estat espanyol va
protegir, va incloure, dins el catàleg de zones que havien de ser
especialment preservades, l’Albufera, de fet, recordaran que va
ser un dels elements clau de cara a la batalla pel parc natural,
després tot el moviment que es va moure per a la declaració de
l’any 84, aquesta signatura de Ramsar l’any 82 i ara ja forma
part de la Xarxa Natura 2000 ZEPA i LIC.

La convenció va rebre denúncies per part d’organitzacions
ecologistes sobre que hi havia intenció de fer-hi un camp de golf
damunt la zona limítrofa, una zona que havia estat integrada
dins el parc natural inicialment, amb una modificació, amb una
ampliació que com recordaran es va fer l’any 2003 i que va
quedar arxivada dins un calaix d’un conseller que no la va
seguir tramitant i que va estudiar a veure si es podia..., si la
convenció hi feia alguna reflexió. Efectivament, la convenció fa
enviar una missió internacional que va fer un informe
contundent, en el nostre entendre, el novembre del 2010, un
informe important, vostès el coneixen, on diu frases, per a
nosaltres cabdals, com que la zona de Son Bosc és “part integral
de l’ecosistema de l’Albufera”, crec que aquesta frase ja és
pràcticament, no sé, decisiva. 

En tot cas, dóna suport... a tornar a la delimitació de l’any
2003, talment ho diu, anau a la delimitació feta l’any 2003 a
l’ampliació del parc, es demana que es dugui a terme la ZEPA
i que també es modifiqui o es dugui a terme ja i s’aprovi un
PORN.

La MAR declara, demana la negociació immediata, crec que
un dels fenòmens més, no sé, més irrisoris que ha fet el
Parlament en la seva història que va ser aquella mesura per
edificar en un espai protegit, aquella llei sobre el camp de golf
de Son Bosc, se’n recordaran, on intentaven per llei dir al
Govern que Son Bosc no tenia cap interès. La llei diu -i està
publicada als butlletins- que es manifestament impossible que
hi hagi cap valor natural a Son Bosc. Això ho diu el legislador
contra tots els informes tècnics, contra tots els informes
científics, contra tots els que ho han estudiat i contra Ramsar.

Se’n recordaran també que diu frases memorables com
aquella que “qualsevol que digui el contrari està fent debats
apriorístics”, això ho diu la llei, és una qüestió... Crec que quan
Ramsar llegeix la llei queden espantats del que és capaç de fer
un legislador i diuen “escoltin, deroguin aquesta llei”, ho fan
amb un to respectuós, però la veritat és que... jo, personalment
que vaig tenir ocasió de poder parlar amb la delegació que va
venir, quan va parlar amb tots els grups, hi havia realment
sorpresa pels termes d’aquesta llei.

Bé, per tant, ens trobam aquí, baldament la claredat i la
contundència, l’anterior govern va complir declarant la ZEPA,
el PORN de l’Albufera estava pràcticament... molt ampli i
incloïa evidentment els termes de Son Bosc, però el canvi de
govern ha duit un moment, jo diria com a mínim de confús.
S’ha arribat a apuntar que es podia recuperar el projecte en
algun moment. 

Vaig demanar al conseller després de sentir unes
declaracions seves en què se li demanava què faria amb Son
Bosc, li deia la periodista que hi havia tècnics que deien que
s’havia de preservar i contestava el conseller que els tècnics
podien dir que la mare de Déu nom Joana -ho dic textual, no és
caricaturesc-, que els tècnics a vegades deien coses molt
estranyes i bé, jo a posta li vaig demanar amb preocupació què
pensava d’aquest informe i la veritat és que m’ha tranquilAlitzat
la contesta del conseller, en la qual ens diuen que valoren molt
l’informe de MAR i que prendran en consideració totes i
cadascuna de les recomanacions. He posat a la proposició el
número de registre de la resposta parlamentària perquè la veritat
és que dóna tranquilAlitat.

De totes maneres, continua havent-hi un renou ambiental al
qual sembla que el Partit Popular està disposat a desafiar
Ramsar amb aquesta actitud. Ens consta que des de la delegació
s’ha tornat enviar una carta de preocupació per part de Ramsar
al Govern i ens agradaria que aquest parlament tanqués la
qüestió i que hi hagués un pronunciament oficial, formal que es
donen per bones aquestes convencions, que a l’Estat espanyol
no s'incomplirà el conveni de Ramsar. Recordaran que una de
les darreres lleis aprovades per Madrid diu que qualsevol
incompliment de normativa internacional, en aquest cas
europea, les multes les haurà de pagar l’administració que els ha
incomplides, això ho deien per normativa europea, es vol fer
extensiu a tota la normativa, en aquest Ramsar i que a més hi
forma part també la Unió. i jo crec que seria bo. 

En tot cas és un missatge cap a l’exterior bastant estrany
intentar provocar una delegació que defensa un conveni de
zones humides, fent-hi un camp de golf contra totes les seves
recomanacions. Confiam que això no serà així, avui jo crec que
serà més clarificador una proposta aprovada per unanimitat
d’aquesta cambra i poc tranquilAlitzador que aquesta no sigui la
solució final. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Carbonero per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a la
proposició no de llei del PSM. Miri, Sr. Alorda, jo he llegit la
contestació a la pregunta que vostè va fer al Sr. Conseller i jo no
estaria tan tranquil com vostè. Jo el veig optimista avui, però he
llegit la contestació i no em pareix que sigui gens
tranquilAlitzadora. 
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En qualsevol cas em deman com faran compatible el
compliment de les recomanacions de la MAR del conveni
Ramsar amb l’aplicació de la Llei 9/2010. Allò que he llegit,
que he vist, o que he sentit és que es pensa derogar aquesta llei,
que efectivament, és una llei a la carta, és una llei que declarà
d’interès autonòmic la construcció del camp de golf de Son
Bosc, i a mi no em sembla possible que sigui compatible
complir les dues coses, a la vegada el conveni Ramsar i les
recomanacions de la MAR del conveni Ramsar, i aquesta llei,
com molt bé ha explicat el Sr. Alorda, és una llei a la carta feta
precisament per poder executar allò que el conveni Ramsar
protegeix.

També em sembla imprescindible destacar que en el tràmit
d’atorgament de llicències, figura a l'expedient un informe d’11
de gener del 2008 del tècnic d’Administració General de l’Àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Muro que textualment
assenyala que: “gran part dels terrenys on pretén ubicar-se
l’activitat de camp de golf, estan dins sòl rústic protegit,
categoria d’àrea de protecció territorial (APT), tal i com ve
definida en els articles 9.1e) i 19.1e).1 de la Llei 6/1999,
Directrius d’Ordenació Territorial, que estableix a la seva
matriu d’usos de l’annex 1, que l’activitat de camp de golf està
prohibida dins APT."

En qualsevol cas, la nostra posició és clara. Pensam que s’ha
de protegir l’entorn del Parc Natural de S’Albufera i que ja la
pobra Albufera ha sofert massa agressions. És paradigmàtic el
que passa amb l’Albufera d’Alcúdia. La primera gran agressió
va ser en forma de central tèrmica de carbó en el límit de ponent
del parc. És una de les centrals tèrmiques, ho record i ja ho vaig
dir l’altre dia, però ho torn a dir, que en relació amb el diòxid de
carboni és una de les més contaminants d’Europa. Després va
venir la urbanització i edificació d’hotels de la barra dunar que
separa l’Albufera de la mar, com si la barra dunar no fos un dels
elements fonamentals per mantenir l’ecosistema de l’Albufera.
Per cert, de forma sarcàstica, un dels hotels es diu “Parc de
S’Albufera”. Ara, i al costat del llevant, aferrat al límit del parc
natural, es proposa el camp de golf de Son Bosc. Això sí, sense
oferta complementària perquè els hotels ja hi són, els que he
esmentat a la barra dunar. 

És a dir, que la zona humida està assetjada per tres cantons,
sense cap mica de sensibilitat ambiental, amb seriosos dubtes de
legalitat, com ja he explicat i sense cap comprensió de com
funciona una reserva natural d’aquest tipus. Jo crec que no és el
moment de discutir sobre la conveniència de més o manco
camps de golf a Mallorca, però el que és impresentable és que
es vulgui, mitjançant lleis a la carta, adossar-ne un a un dels més
emblemàtics parcs naturals de la nostra illa.

Els límits dels parcs naturals i les zones humides no poden
convertir-se en un tall territorial, ja que el funcionament dels
ecosistemes propis d’aquestes àrees no entenen de línies que
sempre es poden ultrapassar, per exemple, pels vols de les aus
o per les espècies vegetals protegides. Hi ha d’haver una zona
de matalàs entre el parc i els terrenys confrontants que actuï
com a preparc i que eviti agressions al límit del parc, com és el
golf de Son Bosc. No és res nou, les àrees de protecció
territorial, APT de les DOT com s’ha explicat, són presents en
aquesta àrea i afecten la major part del camp de golf.

Jo crec, Sr. Alorda, que per desgràcia, contra els arguments
científics, contra el seu optimisme, ja sigui Ramsar, ja sigui
ZEPA, ja sigui IMEDEA, sempre hi haurà la possibilitat de fer
lleis a la carta, com la vergonyosa 9/2010. Però no és una
batalla perduda, pensi que la seguretat jurídica del PP no és més
que una estratègia per fer les lleis que calguin per legalitzar
iniciatives privades, contràries a la legalitat vigent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Vallès per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El conveni Ramsar integra les
bases sobre les quals assentar i coordinar les principals
directrius relacionades amb la conservació de les zones humides
de les polítiques sectorials de cada estat. La Secretaria de la
Convenció de la Ramsar, amb l’acord i suport del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí del Govern d’Espanya i de
la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern, enviar
una missió d’assessorament Ramsar a la zona humida de
l’Albufera, dirigida pel Sr. Tobias. Aquesta missió arriba a unes
conclusions i recomanacions, però en cap moment fa cap
exigència, ja que una missió Ramsar representa una visió
ambiental de defensa de les zones humides, però no és un
informe vinculant i, per tant, no pot exigir res.

El conseller de Medi Ambient ja va deixar clar que
respectarà i prendrà en consideració i tendrà en compte les
recomanacions, però són recomanacions, i farà que s’estudiïn i
s’assumeixin les que es puguin assumir, ja que és un organisme
consultor i no vinculant. Per tant, és necessari tenir en compte
altres consideracions de tipus econòmic, legal i d’altres abans de
prendre qualsevol decisió. És ver que és una important de la
bellesa de les nostres illes, és la nostra naturalesa i, per tant,
n’hem de tenir cura ja que vivim del turisme. El problema que
nosaltres hi veim no està a la protecció d’aquest espai que els
preocupa, sinó a l’oposició al projecte del golf de Son Bosc.

Mirau, és un projecte que ha estat aprovat per la Comissió
de Medi Ambient amb un informe favorable, el 15 d’abril del
99, també amb els informes favorables del Servei de Ports i
Litoral, el 23 de març del 99, la Junta Rectora del Parc Natural
de l’Albufera el 3 de maig del 99, la Direcció General de
Règims Hidràulics, del 6 de maig del 99, la Conselleria
d’Agricultura i Pesca el 3 d’octubre del 2005, la Direcció
General de Recursos Hídrics que donà una concessió d’aigua
depurada amb un cau de 1.800 metres cúbics/dia i com a màxim
385.000 metres cúbics/any el 9 de febrer del 2006. Li atorgaren
la declaració d’interès general, aprovada per la Comissió Insular
de Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca, en
sessió de 22 de desembre de 2006. També té l’informe favorable
de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Litoral el 24 de
setembre del 2007 i del Servei de Protecció d’Espècies de la
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació
Ambiental del 13 de desembre del 2007. Dia 10 de gener del
2008 li concediren el permís d’instalAlació i el 13 de març del
2008 la llicència d’edificacions i ús del sòl, això amb el Govern
del pacte i tenint la majoria parlamentària. I també el 26 de març
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del 2009 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal de
Justícia de les Balears desestimà el recurs d’apelAlació presentat
pel Partit Socialista de Mallorca, Entesa Nacionalista i el GOB.

Davant totes aquestes dades, només cap pensar que el
projecte del camp de golf de Son Bosc i la protecció de
l’Albufera són més que compatibles, si no, hauríem de posar en
dubte els tècnics de les diferents conselleries. Senyors, el que no
pot ser és crear aquesta inseguretat política i més, amb l’actual
situació, no ens ho podem permetre. Després de dotze anys
d’espera, aquesta gent mereix saber a què s’ha d’atendre. No pot
ser que els ciutadans estiguin a l’expectativa dels polítics i dels
canvis. Si en surt un ara votarem una cosa, si surten uns altres
en votarem una altra cosa. Necessitam una seguretat jurídica.

L’any 2008 amb el govern del pacte, tenint la majoria
parlamentària, s’aprovaren les llicències per al camp de golf de
Son Bosc. Aquest mateix govern del pacte aprovà un Pla de
protecció de l’orquídia de prat i s’exigeix una àrea de protecció
que representa el 19% de la superfície de la finca, obligant a
modificar el camp de golf, canviar projectes i fer obres
diferents. El febrer del 2010 els promotors paguen el 10% de
l’aprofitament atípic que estableix la Llei del sòl rústic. També
val la pena recordar que la Comissió Europea, en resposta a una
intervenció d’un determinat eurodiputat, en data de 18 de juny
de 2008, va dictaminar que no existia cap raó per la qual la
Comissió arribàs a la conclusió que amb la construcció del
camp de golf de Son Bosc s’hagués infringit el dret comunitari.

Igualment, la secretaria de la Convenció Ramsar, en resposta
a una petició d’investigació a una determinada entitat ecologista
sobre el presumpte impacte negatiu del reg del camp de golf de
Son Bosc, a la zona humida de l’Albufera, va denegar la
denúncia i va dictaminar que l’aqüífer no es veuria afectat
negativament en qualitat ni quantitat per al desenvolupament del
camp de golf i que la utilització de productes fitosanitaris
tampoc afectaria l’àrea. I ja per acabar, dia 27 de gener, el Sr.
Antich diu públicament que el camp de golf de Son Bosc no es
pot suspendre ni aturar perquè tot està en regla.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular votarà en contra
d’aquesta proposició no de llei, perquè és un organisme
consultiu i no vinculant, i s’han de tenir en compte també altres
consideracions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Realment, Sra. Portaveu del Partit
Popular..., agrair al Grup Socialista, però al Grup Popular que
em posi com exemple d’una possibilitat per votar en contra del
compliment de les recomanacions de Ramsar, que Ramsar hagi
dit que no hi havia problemes en el camp de golf de Son Bosc,
tenint damunt la taula el dictamen de la MAR, em sembla un
despropòsit, com a mínim retiri aquestes dues línies de la seva
intervenció. Dir que Ramsar va dir a una proposta l’any 2009,
perquè li demanàvem encara sense dades, a veure si conveni
entrar i va dir que no tenia prou elements i en principi no hi
havia res, i quan va enviar la missió internacional per mirar-ho
i va dedicar un grapat de setmanes a estudiar-ho, va fer un
informe demolidor contra el camp de golf, vostè es quedi encara
amb la versió de Ramsar 2009, que era un “ja em direu més
coses” perquè demana més informació el 2009. I després ve i és
quan realment fa l’informe Ramsar. Per tant, no em parli de
Ramsar.

La Comissió Balear de Medi Ambient, per cert, ja que també
l’anomena, surt amb un informe des d’Espècies que diu que no
s’hauria de tolerar el camp de golf. Això no obstant, si es tolera
haurien de prendre aquestes prescripcions, i la comissió va i
aprova les prescripcions, però realment és un acord que és per
emmarcar. Si em treu informes tècnics, ja no diré el de Muro, el
del Consell de Mallorca, el del Govern de les Illes Balears,
tothom va informar negativament aquelles llicències, però vaja,
això seria una guerra. 

Jo parlaria ara de la Convenció. Recomanacions, clar, les
missions internacionals fan recomanacions, és la Secretaria que
depenent de si no se compleixen les recomanacions, després
adopta acords. Fins i tot em pot dir, els organismes
internacionals tenen tan poca força, que per ventura fins i tot si
construeixes damunt l’Albufera, l’únic que poden fer és dir que
no els ha agradat, però la idea és que quan tu firmes un
document que protegiràs les teves zones humides és perquè vols
protegir les teves zones humides i que si ve la comissió
internacional i diu que seria un disbarat actuar a la vorera, tu ho
acataràs, però ho acataràs satisfet, en positiu per estar complint
un conveni internacional d’abast planetari i la veritat és que
l’aportació que fa Mallorca, jo diria quasi Europa, és relativa i
en la situació que viu el planeta, crec que si cadascú fes la seva
petita aportació perquè hi hagi biodiversitat, la veritat és que
mai com ara, ja que vostè em parla de la crisi, jo li parlaria del
planeta també, crec que hauríem de tenir un poquet més de
coret. I Mallorca el té aquí i despatxar la missió de zones
humides amb aquest “és una recomanació”, em pareix trist.

De totes maneres jo el que not darrere tot això, com
apuntava el Sr. Carbonero, és una nostàlgia de la festa realment,
la festa dels anys 70, la festa que hi ha d’haver per tot de tot,
que l’única manera de sortir de la crisi és el ciment arreu, i jo
crec, a més, que aquesta recepta és negativa. Em deia una cosa
que l’apunt i és que la seguretat jurídica vol dir no canviar les
normes jurídiques un dia per l’altre. Jo llegesc al diari que volen
canviar la Llei 4/2008, de protecció d’urbanitzacions, quan ja
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havien dit que n’estàvem "colmetats", està ple la literatura dient
que estam "colmetats". Són 100.000 habitants més, però a
vostès no pareix que els preocupi molt que hi hagi una llei
publicada, ni que la directiva d’hàbitats protegeixi aquest espai,
ni que la Llei de zones humides protegeixi aquests espais, ni la
Llei d’aigües, ni que la Ramsar anomeni sis lleis que
protegeixin aquests espais, ... i dir, que perquè s’incompleixen
totes aquestes normatives internacionals, li donarem seguretat
jurídica perquè es va donar una llicència sense informes de qui
els havia de fer, perquè el tècnic que havia de fer l’informe
urbanístic va dir que no i el batle en va anar cercant fins que en
va trobar un que li va fer un informe favorable, una tecnocràcia
peculiar. El que ha envoltat Son Bosc la veritat és que és molt
trist.

Ja dic, veig que ens trobam en aquest context de recuperació
del Partit Popular dels pitjors temps i confii com a mínim que
no ens facin fer el ridícul internacional, que una potència
turística mundial, li hagin d’estirar les orelles per no fer cas a
una convenció sobre les zones humides.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2890/11.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2890/11, relativa a recomanacions de la missió
Ramsar sobre la zona de Son Bosc a l’Albufera de Mallorca.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3085/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Comissió balear de medi ambient.

Finalment passam al debat del darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 3085/11
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Comissió Balear de Medi
Ambient.

Per defensar la proposició no de llei en qüestió per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per ventura si la Mesa fes un
esforç de mesclar iniciatives dels distints grups ho faríem més
amè, comprenc que anem per ordre de calendari, però avui jo els
hauré avorrit una mica més, però procuraré ser més breu. 

En aquesta iniciativa la veritat és que reaccionam davant un
augment dels càrrecs de confiança en un òrgan que pretén ser de
coordinació política, però que no hi ha d’haver càrrecs de
confiança, entenem, a una Comissió Balear de Medi Ambient,
no hi consona. La veritat és que hi ha hagut dos discursos en
aquest sentit, per un vent hem sentit molt el president bravejant
de què hi haurà un govern de tècnics, un govern escèptic, un
govern on pràcticament han de quedar en segon terme, però
després veim que no és aquesta la decisió de càrrecs de
confiança dins la Comissió Balear de Medi Ambient. Mentre
això és cert, el Sr. Company ha dejectat la Comissió Balear de
Medi Ambient, jo crec que s’ha despatxat a gust tractant-la
d’inoperància, que els tècnics fan el que volen, parlant dels
tècnics amb una..., dejectant-los, no hi ha altra manera de dir-
ho, i pareix que la seva intenció és més aviat dur-ho a un entorn
controlat per tirar endavant projectes.

Nosaltres estam absolutament compromesos i creim que és
necessari modificar normativa, molta d’ella aprovada pel Partit
Popular. Se’n temeran si un dia gosen modificar-la i tendran el
nostre suport, respecte de determinada tramitació que passen per
la Comissió Balear de Medi Ambient, però el que no ens sembla
bé és que se vulguin fer dreceres a través de càrrecs de
confiança. Pensam que la gent que hi forma part, ha de formar
part pel seu càrrec o per la seva representació i no pels
nomenaments. Tot ve, com queda reflectit en el decret de la
composició que amb un nou apartat s’han incorporat un màxim
de tres membres designats per la persona titular de la
Conselleria d’Agricultura, ja dic que aquesta possibilitat de
membres de confiança no hi era, i feim una reflexió perquè tots
plegats tornem a la redacció antiga, si s’ha de donar un altre
caràcter a la comissió, hem podem parlar entre tots, però crec
que cap de nosaltres apuntarà que el convenient és que hi hagi
càrrecs de confiança.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carbonero per un
temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També donarem suport a
aquesta iniciativa. La veritat és que estam una mica cansats de
sentir que a la Comissió Balear de Medi Ambient hi ha 800
expedients sense resoldre i que ha arribat el moment
d’aconseguir que l’esmentada comissió no sigui un tap que
paralitzi les iniciatives urbanístiques particulars. 

La participació de personal de confiança al ple de la
comissió sense altre requisit va en la línia de desprotecció, que
ja esmentava abans el Sr. Alorda, que sembla que vol aquest
govern, i a mi em recorda una mica la fallida en la contractació
de personal de confiança de determinats directius d’IB3; tot allò
de transparència, capacitació i mèrit se’n va en orris.
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Jo, quan veig que hi ha una voluntat explícita de
desprestigiar alguns funcionaments de la comissió sobretot en
la seva darrera etapa, i veig que aquesta línia té una
intencionalitat clara de desregular la seva activitat, els voldria
contar una experiència que vaig viure que crec que serveix molt
bé d’exemple: els drenatges de l’autovia soterrada d’Eivissa a
l’aeroport; els drenatges executats, que per cert no comptaven
amb l’autorització de la Comissió Balear de Medi Ambient,
significaven que quan plovia l’autovia s’inundava però, a més,
s’inundaven també la Platja d’en Bossa, els hotels, i l’aigua
desguassava a la zona de la platja. Vàrem presentar a la
Comissió Balear de Medi Ambient fins a tres propostes de
drenatge per dur l’aigua de la trinxera de l’autovia a la mar, bé
a través d’un torrent que existeix, bé de manera directa. Les tres
varen ser rebutjades per la Comissió de Medi Ambient, perquè
deien, amb raó, que bé afectàvem el parc natural de Ses Salines
o bé a la praderia de posidònia de la Platja d’en Bossa, i així
vàrem estar una sèrie de mesos discutint i apropant posicions
per tal d’arribar a una solució d’això que semblava una espècie
de sudoku impossible; s’havia de treure l’aigua de la trinxera
però Medi Ambient no autoritzava les solucions proposades. 

Podíem fer tres coses: primera, passar de la Comissió de
Medi Ambient, aquest és el model del govern anterior, del
govern anterior a l’anterior, el govern Matas-Cabrer, passar de
la Comissió de Medi Ambient i executar una de les propostes;
la segona cosa que podíem fer era deixar-ho tot tal com està,
que es continuàs inundant i donar la culpa bé a l’anterior govern
o bé a la Comissió Balear de Medi Ambient; i la tercera solució
és la que vàrem prendre, cercar una sortida que fos acceptable
mediambientalment i que solucionàs el problema, i la trobàrem
i esper que estigui en execució -segurament ara ens ho diran-,
amb una execució avançada perquè la vàrem deixar
absolutament preparada.

Si no hi hagués hagut la insistència de la Comissió de Medi
Ambient per tal que trobàssim una solució equilibrada el
resultat hagués estat absolutament calamitós. Per això quan
diuen que és una comissió rígida i paralitzant jo sempre pens en
el que vaig haver de patir però que va valer la pena. Vetllar pel
nostre medi ambient no té preu, i si una iniciativa s’atura o es
demora no és per caprici o per manca de coneixements. La
majoria d’informes han servit per millorar els projectes, i en lloc
de tirar porqueria sobre el treball tècnic i polític, difícil però
escrupolós, s’haurien d’estimular els controls mediambientals
perquè les Illes són molt petites, els espais són molt fràgils i el
que ens estam jugant és ni més ni manco que el futur.

La presència de persones de confiança al ple de la comissió
pot tenir molts de significats, però no és més austeritat. Tampoc
no significa més simplificació de les estructures administratives
per fer-les més eficients, com moltes vegades s’ha dit. Si ho
posam en relació amb les intencions ja anunciades de
desprotegir molts de territoris ara preservats i que són molt
fràgils i sensibles, com ha dit el Sr. Alorda -Ses Fontanelles, deu
urbanitzacions protegides, Son Bosc, n’hem parlat abans, Es
Guix-, ja tenen el resultat de l’equació: desregulació, manco
control tècnic i menys entrebancs per als poderosos promotors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que acabam d’assistir a una
cerimònia de la confusió, fregant el cinisme, difícil de justificar.

A veure, primer de tot de què estam parlant? Estam parlant
de la composició del plenari, plenari que en aquest moment té
17 components, tots ells càrrecs polítics; la majoria, 12
d’aquests 17, del Govern de les Illes Balears, 4 representants un
de cada un dels consells insulars i el conseller de Medi
Ambient, que no ha nomenat ningú, amb ànim de poder
nomenar persones de reconegut prestigi dins aquest plenari,
proposa, aprova, millor dit, dins la facultat d’organització que
té qualsevol govern, principal i primera obligació d’un govern,
organitzar-se, autoregular-se. Jo som nova en aquest parlament,
però quan jo he estat a altres administracions, la municipal, si en
una qüestió normalment no es posa sinó que s’absté l’oposició
és en la forma d’autoorganitzar-se una administració, si decideix
tenir ics organismes o d’una altra manera. 

Estam parlant de l’òrgan polític, del plenari. I vostès han fet
una mescla, sobretot la intervenció del Sr. Carbonero del PSOE,
que jo crec que confon la funció del comitè tècnic o, millor dit,
el funcionament del comitè tècnic, que continua funcionant
exactament igual, que continua tenint els mateixos components,
que continuen essent els mateixos comitès que hi havia quan
governaven vostès, amb la composició d’un plenari, i això ja em
pareix una mica exagerat, em pareix exagerat, perquè mesclar
i dir que, perquè el conseller es deixa la facultat -que no l’ha
complida, que no ha nomenat ningú- de nomenar tres persones
a un plenari que a dia d’avui ja són 17, totes elles directors
generals, membres de conselleries, i quatre membres de consells
insulars, això poc menys que posa en perill el medi ambient, jo,
francament, crec que s’ho volien fer venir bé per parlar de medi
ambient, perquè de veritat que m’he llegit i rellegit aquesta
proposició no de llei i la trob francament molt mala de justificar.

Perquè és que si venguéssim a discutir que hem nomenat
tres persones que vostès troben que no tenen ni idea de medi
ambient, en podem parlar. Diguin “mirin, no sabem per què
vostès les han nomenat, i quina funció tenen i quines
qualificacions tenen aquestes persones que vostès han nomenat,
i trobam que políticament és un error”. En podem parlar, em
pareix un debat polític molt interessant. Però ja no arriba a
medicina preventiva, això és fer curolles, és jutjar intencions, i
per a vostès -quan governen els altres, que no quan governen
vostès-, que tothom és culpable mentre no es demostri el
contrari, el Sr. Conseller de Medi Ambient haurà pecat de
pensament. Idò miri, jo crec que en aquest cas, i per descomptat
en política, el pensament no delinqueix. Per tant, mirin,
dediquin el temps d’aquest parlament a presentar jo crec
proposicions no de llei amb molt més fonament, i si no ho feim
bé i no els agraden les persones que nomenem, critiquin-nos,
però per descomptat no li donin la transcendència que li han
pretès donar, a aquest plenari, perquè això no afecta en absolut
a la protecció del medi ambient d’aquesta comunitat autònoma,
ni a la funció i al respecte que ens mereix la Comissió Balear de
Medi Ambient, i per descomptat no afecta en absolut als
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comitès tècnics, que continuen composats de la mateixa manera,
que continuaran informant según su leal saber y entender, que
ens agradarà més o menys a uns o als altres, però evidentment
seguiran els seus criteris.

I seguint amb les anècdotes, realment em crida l’atenció a
vegades el rigor que alguns manifesten que tenia en anteriors
èpoques la Comissió Balear de Medi Ambient. Jo també contaré
una anècdota, i és que algun municipi pot créixer sense que
tengui assegurats ni el subministrament d’aigua ni la depuració
d’aigües; clar, aquest municipi per descomptat no estava
governat pel Partit Popular, evidentment, a veure, i amb els
informes en contra dels tècnics de medi ambient. Per tant aquí
cada un que repassi les actes perquè ningú no és tan sant ni
ningú és tan dolent.

Si ho feim malament, critiquin-nos, però deixin-nos
organitzar les coses com consideram oportú. Ho feim per poder
comptar amb persones de reconegut prestigi quan considerem
que es necessiten. De moment no s’han nomenat, i en el
moment que es consideri oportú així es farà. Si els ciutadans
troben que ho feim malament d’aquí a quatre anys ens enviaran
a ca nostra, però mentre governem organitzarem de la millor
manera que sapiguem el plenari de la Comissió Balear de Medi
Ambient, i intentarem, i no és un judici de valor sobre els
tècnics, però el que sí està clar és que una comissió balear de
Medi Ambient que té embossats 800 projectes algun problema
té. Vostès no ho varen arreglar, deixin-nos a nosaltres que ho
arreglem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc tampoc no vull
explicar el funcionament de la democràcia, perquè crec que
seria excessiu, però el Govern no fa el que vol durant quatre
anys i després a veure si els ciutadans li renoven o no la
confiança. No només els polítics, que tenim una certa obligació
l’oposició com una de les seves funcions, sinó els ciutadans, no
importa que ho diguin 10.000 persones al carrer, jo crec que
qualsevol persona sap que el Govern ha de donar comptes del
que fa i n’ha d’assumir unes crítiques o unes valoracions.

Que em digui que el Partit Popular no s’ha ficat mai en
organització, per favor!, si jo no sé quantes vegades vaig sentir
quantes direccions generals havien de desaparèixer, concrecions
a nivell de..., evidentment, delegats o no delegats perifèrics,
aquest debat es deu haver tengut aquí el darrer pic dimarts, però
és un habitual de la casa. Parlam d’organització amb missatge
polític: si hi ha o no un institut de la dona, si agricultura ha de
tenir o no una conselleria, si hi ha d’haver molts o pocs càrrecs
de confiança, si hi ha massa càrrecs, si hi ha massa gerents...
Això és un habitual de la vida política, i aquí parlam de si en el
ple de la Comissió Balear de Medi Ambient enviam el missatge
que a partir d’ara hi haurà càrrecs de confiança. No ho diu -
aquella “cosona” que s’ha desprestigiat una miqueta, si m’ho
permet dir-, “de reconegut prestigi”; ha desaparegut, aquí no hi
és; vostè l’ha dita perquè li deu agradar l’afegit, però no hi és.
Hi és a la Junta Electoral, hi és a la Junta Electoral, que han de
ser juristes de reconegut prestigi, i acaben de posar-hi el Sr.
Mauricio Rovira i la senyora... Trobaran el que trobaran, però
en tot cas són coses distintes del que un pensava un temps, quan
deia a la Junta Electoral “... catedràtics, juristes de reconegut
prestigi...”; en tot cas ho diu, sí, la Junta Electoral diu “de
reconegut prestigi”.

Aquesta no ho diu, aquí diu “càrrecs de confiança”, no diu
càrrecs de confiança, diu els que vulgui el conseller, els que
vulgui. A nosaltres no ens agrada, aquest missatge no ens
agrada, i ho duim al Parlament i duim una reflexió al Parlament,
i deim: “Escoltin, no seria millor que no hi hagués càrrecs de
confiança?”. Vostè em diu “no, al revés, millor que ja hi hagi les
persones nomenades i després els pegau”. No, home!, no em
convidi a ser groller; jo crec que és millor qüestionar la
filosofia, la idea que hi ha darrere, que pegar les persones, jo ho
preferesc. Per tant si tenc l’ocasió de qüestionar la filosofia en
comptes de l’individu, mai arguments ad personam, és una cosa
més elegant, em sembla a mi.

En tot cas és un missatge que s’envia a la societat, més
càrrecs de confiança en el ple de la Comissió Balear de Medi
Ambient. Nosaltres ho hem volgut dur aquí. Vostè pot criticar
les nostres propostes, però d’aquí a ja convidar-me a no
prendre-les, jo li agrairia també que s’ho estalviï. Jo també li
podria dir el que jo crec que vostè ha dur i no du; anuncia que
hi haurà una llei per llevar la Llei 4/2008, i ja hi torna a haver
una llei de mesures urbanístiques abans que arribi la Llei del
sòl, però ja ho veurem, ja en parlarem un altre dia. Però en tot
cas nosaltres tenim la nostra iniciativa políticament, a la Mesa
li agraesc que ha vist que tenia els motius perquè fos tractada
aquí, i jo crec que més que dejectar-la l’ha de votar. Vostè troba
que hi ha d’haver càrrecs de confiança?, o que, en tot cas, si el
conseller troba que n’hi hagués d’haver tres, n’hi hagués
d’haver sis, n’hi hagués d’haver deu, n’hi hagués d’haver
quinze, vostè no votaria aquesta moció?; si hagués posat el
doble, vostè no la votaria?; si n’hagués posat el triple, vostè no
la votaria?, perquè es veu que es una cosa que..., el Govern i el
conseller que facin el que vulguin. Jo crec que sí, que li podem
enviar reflexions, al Govern, des del títol d’impuls de l’acció
política, que tenen aquesta funció els grups parlamentaris, tots,
ja que vostès aprofiten tant aquest apartat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3085/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3085/11, relativa a Comissió Balear de Medi
Ambient.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent més
assumptes a tractar, se n’aixeca la sessió.
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