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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió. I deman, en primer lloc, si es
produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps sustituye a Misericordia Sugrañes.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Isabel Oliver substitueix Damià Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 3183/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a mesures per garantir el correcte funcionament del tren
a Mallorca; i RGE núm. 3398/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3183/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a mesures per garantir el correcte
funcionament del tren a Mallorca.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3183/11, 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 diputades, senyors
diputats, presentam avui aquesta proposició no de llei, jo diria
que modesta, perquè volem sortir al pas d’una sèrie
d’insinuacions, de missatges negatius, al nostre parer, que
s’estan enviant contra el transport públic d’ençà de les
eleccions. Reparin que dic les eleccions, perquè jo crec que en
campanya no es va veure aquest missatge, al revés, hi havia tota
una sèrie de promeses de més transport ferroviari a les Illes
Balears, i aquest panorama jo diria que ha canviat..., que ha fet
un gir copernicà. 

Avui matí jo crec que ha quedat també clar: el conseller
atacava obertament el servei ferroviari, qüestionava la seva
utilitat, les seves virtuts, fins i tot feia befa jo diria d’una cosa
que fins ara havia estat considerada pel Partit Popular com un
mèrit: el tren a Manacor, i avui matí, quan el conseller deia que
els pagesos s’entretenien a comptar quanta gent hi anava, ha
arrabassat unes mamballetes de la bancada popular. Per tant és
un canvi realment important; jo que he viscut els moments en
què el Partit Popular bravejava i bravejava del tren a Manacor,
veure que ara s’aplaudeix quan es ridiculitza, doncs és un canvi,
és un canvi notori.

També ha sortit el conveni ferroviari, com sempre; avui han
estat pressuposats doblers..., en fi, jo crec que és
incomprensible, però participat pel Grup Popular també en
aquesta comissió, com és que es treu valor a aquest conveni. Per
tant avui matí hem quedat encara més convençuts que calia
prendre iniciatives en el sentit que va aquesta proposició no de
llei, tot i que, insistesc, avui és en un pla molt modest. Està
pensada -i aquesta és la seva vocació- per obtenir la unanimitat.
No parlarem del conveni, no parlarem de les inversions ni del
compliment del Pla director sectorial de transports aprovat in
illo tempore pel Partit Popular, que nosaltres pensam que és un
full de ruta correcte, no entenem que..., no n’hem davallat,
nosaltres, d’aquest pla director, ni parlarem de soterraments a
Inca i a Santa Maria, no parlaré del metro fins a Son Espases...
Avui només demanam el compromís del manteniment d’allò
que tenim, però amb unes certes garanties, amb uns estàndards
occidentals de servei.

Neix la iniciativa, i entendran el context, quan tot d’una que
entra el gerent d’SFM, el nou gerent, fa una sèrie de
declaracions als mitjans de comunicació; una de les primeres era
que a partir del mes d’octubre no tenia garanties que hi hagués
servei de tren a les Illes Balears, a Mallorca, perquè no tenien
doblers per comprar combustible. Bé, som a dia 2 de novembre,
ha passat el fatídic mes d’octubre, els trens circulen; per tant
entenem que s’han trobat doblers, recursos, de qualque banda
per comprar combustible, i per tant el que no entenem, el que no
comprenem és per què es vol enviar aquesta mena d’alarma als
usuaris.

Per tant un dels punts, que resultaria un poc estrany però és
un dels punts que hem posat a la proposta, és que es garanteixi
el subministrament de combustible per als combois del tren.
Elemental. 

Ho haguéssim pogut deixar aquí, però la veritat és que
sonaria sorprenent que a aquestes alçades de l’any 2011 encara
parlàssim del gasoil quan hem de migrar en bona mesura cap als
combois elèctrics, quan s’ha fet una gran inversió, una inversió
que un temps tots els partits estaven d’acord que era
imprescindible però que s’ajornava i s’ajornava i s’ajornava,
com era l’electrificació de la línia. Ja no sé si hi ha unanimitat,
hi ha estat històricament, i ara el que falta, ja que s’ha fet
l’esforç d’electrificació, és posar en marxa aquests combois
electrificats. El conseller deia avui que seria aviat; com saben
vostès ja haurien d’estar en marxa però, bé, proposam en
aquesta PNL senzillament que es posi en marxa d’immediat, en
estar les condicions.

No acabaven aquí les declaracions del flamant gerent. La
veritat és que no record si era a la mateixa entrevista o era a una
de semblant en la qual apuntava que no era qüestió seva, o que
no se’n podia fer càrrec o no se’n podia fer responsable, de la
neteja de les estacions i els trens. Vàrem quedar..., en fi,
sorpresos. Supòs que amb aquesta paraula, dic irresponsable
perquè crec que serà la paraula amb què ens podrem entendre,
el Partit Popular o el senyor gerent considera que és
irresponsable en el sentit que la culpa no era seva, que no hi
havia trobat una previsió pressupostària; jo ho trob
irresponsable perquè un responsable ha d’assumir les
competències que té, i que un responsable d’SFM no vegi que
una de les seves responsabilitats és que les estacions i els trens
estiguin nets, doncs em sembla inaudit. Per tant també posam
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una proposta que sona estranya, m’imagín, per a un lector
extern que no hagi seguit aquesta polèmica, però que nosaltres
trobàvem que era necessària: les mesures per netejar estacions
i combois. La veritat és que els combois van bruts. He llegit
darrerament que es resoldrà aquesta situació; pareixia que ja
estava arreglat. Jo els puc dir que els trens van bruts, i que les
estacions, si no fos pels ajuntaments, estarien realment
malament. No ho demanin, per favor, al gerent; tots els que
dubtin de la meva paraula hi vagin, ho mirin, ho toquin amb les
mans, perquè veuran com van els trens avui mateix, avui mateix
a les andanes. Jo no hi he anat avui, hi vaig anar despús-ahir, i
puc donar fe del que vaig viure. No, devia ser divendres; per
tant de divendres els puc donar fe, però els anim a anar-hi
vostès.

De totes maneres aquests han estat els dos darrers punts. El
primer era també sortir al pas d’aquesta mena de declaracions,
ja ho he dit, que es parlava que es qüestionarien freqüències,
que es qüestionarien tarifes. Avui mateix el conseller també
apuntava..., insinuava en aquest sentit, però llavors també
insistia en el fet que el transport públic era molt important; no
arribaven a saber on se situava. Jo també demanaria claredat en
el tema, però com a mínim les freqüències i el règim de tarifes
existent crec que serà molt important.

Per tant aquesta és la intenció, senzillament sortir a camí,
que el Parlament reaccioni davant aquest canvi de paradigma
que s’està produint des d’una legislatura en què s’ha apostat
seriosament pel tren i per un model de transport colAlectiu en
general més racional que combina distints elements, que fuig de
l’element en què tot era cotxe i totes les grans inversions eren
sobre les autopistes... Jo és que comparar els doblers de les
expropiacions que feia avui matí el conseller amb el record dels
doblers de les autopistes i el que representa, i els costos
addicionals que es varen comportar tots aquests anys amb
aquest model, doncs la veritat és que és un despropòsit la
comparació, però crec que en tot cas tots, Mallorca, les Illes
Balears, el planeta, necessiten que tots tenguem aquesta nova fe
en el transport colAlectiu i en les noves energies i en un altre
model de mobilitat, i per tant aquesta és la intenció, insistesc,
amb unes pretensions de proposta d’acord molt modestes, amb
què feim aquesta PNL, que aspira i confia en la unanimitat de
la cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena, RGE núm. 4294/11, per part del
Grup Parlament Popular.

Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr.
Veramendi per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Bueno, nos encontramos con otra PNL
del PSM-Izquierda Unida-Entesa i Més per Menorca, sobre
aspectos del tren en Mallorca. És un tema monotemático. Como
es sabido en la pasada legislatura no creo que su gestión fuera
la más adecuada en esta materia, pero veo que siguen
insistiendo. Como ya dije en otras intervenciones, intentan
justificar, como si no hubiese pasado nada, lo injustificable: sus
malas actuaciones, pero todos sabemos, y cada vez más la
opinión pública lo está sabiendo, cómo gestionaron. Hacen
bandera de ciertos medios de transporte -esto en el
Ayuntamiento de Palma la historia era igual- como un postulado
ya casi ideológico, una defensa demagógica, pero la realidad es
que sus actuaciones son diferentes.

Pasaré a la exposición de motivos de la PNL. Habla un
poquito de todo, sí, del tren pero un poquito de todo, y es una
auténtica realidad virtual, entramos en un túnel virtual, es una
ficción, con la frase “multitud de proyectos e inversiones de la
anterior legislatura”. Yo, a parte de los silenciosos, casi nada
más, no hemos encontrado casi nada más, más en tema de
movilidad. Es más, lo que gastaron la mayoría se debe aún, eso
es público, y gastaron muy por encima de lo que podían gastar
y lo saben sobradamente. Incluso saben que ha habido gastos
innecesarios, y los datos de su mala gestión son demoledores,
son además públicos. Además lo pero de la exposición de
motivos es que continúa con la tan manida frase “el cambio de
modelo, un modelo basado en el coche particular”. Esto es de
una demagogia pero absoluta. Mire, yo estoy seguro de que
ustedes son los primeros en usar el coche particular, seguro.
Tuvimos que levantarnos una mañana en la prensa con un uso
de un vehículo de alta gama por parte de un responsable de
SFM que con 31.000 quilómetros no usaba un transporte
público sino un transporte de una concesionaria para visitar
obras. Bueno, uso de un coche, en este caso no particular sino
colectivo. No era suyo. 

Estoy seguro de que se trasladan ustedes a la cámara aquí en
vehículo particular, es que estoy seguro, pero vamos,
segurísimo. Eso del transporte público lo usan como un
mensaje, como una galería, es un marchamo más, hay que
decirlo, transporte público.

Y además no hay nada más. Yo le puedo asegurar que tuve
el honor de tener la responsabilidad de movilidad del
Ayuntamiento de Palma y siempre el Partido Popular, siempre
el Partido Popular, ha apostado por el transporte público,
siempre. Ejemplos, muchísimos, que creo que no es tema de
esta intervención.

Nos sorprende que continúen con las menciones al que
ustedes llamaban tram-tren Artà-Manacor. Como es sabido su
actuación no fue de lo más acertada. Hay una falta de
financiación real que creo que no puede ser negada, muchísimo
gasto, gran número de expropiaciones sin pagar, creo que hoy
lo hemos conocido más, el importante impacto paisajístico,
actuaciones sin previsión y un largo etcétera, pero ustedes
siguen hablando del tram-tren de Artà. Sigan.
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Y la frase que dice que cómo pretendemos hablar de
abandono de inversiones comprometidas en el convenio
ferroviario... Pero si sólo recibimos, digo recibimos porque lo
hemos sufrido todos, el 9,6% de la financiación estatal socialista
en cuatro años y no hicieron nada, gastaron sin haber recibido
financiación. ¿Dónde está el resto?, ¿dónde está el resto? Porque
ese convenio que usted dice que tenían tan amarrado, el resto...;
ha acabado el convenio, ¿eh?, acaba en el 2011, a pesar de que
tenían una prórroga en el último minuto.

Respecto a la parte concreta de la PNL, de los acuerdos, yo
pensaba que la iban a retirar. Me he llevado una sorpresa
pensando que el Sr. Alorda iba a coger el micro y decir que lo
retiraba, pero no. O no deben conocer lo publicado en el BOIB,
no se entiende. Mire, el BOIB -aquí está- 163 de 29 de octubre
de este año; se publican las siguientes adjudicaciones de SFM:
mantenimiento integral de las instalaciones (...) electrificación
de la red ferroviaria y metropolitana; servicio de limpieza de las
dependencias, instalaciones y unidades tren; servicio de
conservación y mantenimiento de los equipos de climatización,
renovación y evacuación de aire de instalaciones; servicio de
mantenimiento integral de los sistemas de detección, alarma y
extinción de incendios de las instalaciones. Esto está
adjudicado, esto ya está en marcha, están actualmente en
marcha, resueltas. Hemos de destacar el gran esfuerzo del actual
govern por garantizar el correcto funcionamiento, que tanto les
preocupa, de SFM a pesar de la difícil situación económica y de
gestión heredada del anterior SFM, pero en esto saben ustedes
perfectamente, o los que gobernaban de ustedes, saben
perfectamente que estaban detrás de esta situación.

Y se lo explicaré. La Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio, junto con la Vicepresidencia Económica,
han conseguido desbloquear, le digo que han conseguido
desbloquear, las partidas presupuestarias necesarias para poder
prorrogar, antes de su finalización, porque se habían bloqueado,
el contrato de suministro de gasoil para los trenes diesel de
SFM. Así en el Consejo de Administración de SFM, el último,
de 18 de octubre de 2011, se prorrogó el contrato de suministro
de gasoil tipo B para cubrir las necesidades de SFM. Por
consiguiente, esto solucionado a pesar de que alguien bloqueó
la partida para que no se usara. Además ambas consellerias han
conseguido también desbloquear la partida presupuestaria que
el anterior govern, en concreto el responsable de Hacienda, el
Sr. Manera, bloqueó y que impidió la adjudicación del contrato
de mantenimiento de las instalaciones de electrificación y de las
unidades de tren eléctrico que tanto les preocupa a ustedes que
deben cubrir la línea Palma-Inca, y como se anunció
públicamente estará en marcha a comienzos del 2012. Por
consiguiente se ha desbloqueado y se ha puesto en marcha a
comienzos de 2012.

Además igualmente, como ya he dicho, el actual govern ha
conseguido -también se había bloqueado, por eso digo que algo
de culpa tienen en esta historia- las partidas presupuestarias
necesarias adjudicando el citado contrato de limpieza, que tanto
le preocupa, de porquería. 

Como se ve claramente el actual govern cuenta además con
la difícil tarea de solventar los problemas que alguien nos dejó
para que ese servicio pública sea óptimo y pueda prestar un
buen servicio público. Hemos de destacar que las actuales
decisiones del Govern han tenido como objetivo adaptarse todas
ellas a la difícil realidad heredada: desbloquear, sacar adelante
concursos y prestar ese buen servicio. Como ha salido incluso
publicado en la prensa, en un medio de comunicación salió,
vamos, es público, no tiene misterio ni cartón, SFM unificará
los contratos de conservación integral de los servicios comunes
de las instalaciones ferroviarias. Esta importante medida servirá
para ahorrar un 40% del gasto. Esto a usted veo que no le ha
interesado mucho, 40% del gasto del contrato, sin que afecte a
la calidad del servicio público que tanto le preocupa. Los
anteriores gestores de SFM, ustedes, separaron el
mantenimiento y la conservación de las diferentes líneas,
oficinas, talleres, naves, almacén, etc. Una vez concluídos los
contratos SFM ha convocado un nuevo concurso público de
adjudicación del contrato de todas las instalaciones, pero
unificadas, unificando conservación y mantenimiento, que el
anterior govern licitó por separado. La actual gerencia de SFM,
que usted ha citado, ha licitado de nuevo el contrato con una
reducción inicial del 25% sobre un presupuesto base de
licitación, lo que implica un ahorro de 321.580 euros, 321.000
euros más barato que lo que ustedes pensaban licitar, y sin
perjudicar al servicio público. 

Esto, Sr. Alorda, son claros ejemplos de cómo gestiona el
actual govern respecto a los anteriores gestores. Por eso le dije
que me extraña que sea monotemático con esto del tren.

En relación al número de frecuencias del transporte
ferroviario, he de dejar claro que como consecuencia de los
estudios técnicos que el actual govern está realizando sobre la
eficacia operativa del servicio de tren, ya que es necesario
conocer técnicamente la realidad, no la directriz política o lo
que imaginen, la realidad, no actuar sin planificación, como el
anterior govern, se toman las decisiones necesarias encaminadas
a definir las frecuencias, pero con criterio técnico, no
comisariados ni nada, criterios técnicos, desde el Grupo
Parlamentario Popular hemos presentado, como bien se ha
dicho, una enmienda de modificación más realista y clara para
que se continúe con el citado estudio de eficacia operativa, que
supongo que los demás grupos apoyarán, ya que no creo que
decidan votar en contra de concretar técnicamente tal situación,
si se está encargando un estudio técnico para saber la realidad
de las frecuencias, no las opiniones variopintas.

Respecto a los puntos 2 y 3 de su proposición no de ley
supongo que los..., pensaba que los iba a retirar al comienzo, ya
que como ha quedado explicitado se están realizando. Si no
fuera así entienda, Sr. Alorda, que no es posible el apoyo a
instar al Govern a realizar actuaciones que, a pesar de las
dificultades heredadas, ya se están realizando actualmente. Por
consiguiente no podemos instar a un gobierno a cosas que ya
está haciendo y que son públicas, aparecidas en un BOIB, a
pesar de su percepción de sucio o no sucio, se están realizando.
Y el actual govern y la actual gerencia de SFM han hecho un
esfuerzo titánico de desbloquear todas estas partidas que
alguien, alguien había dejado congeladas. Eso sí, hay quien ha
corrido a los medios de comunicación a manifestarles que esto
no va bien y tal. Pues mire, esto ya ha salido adelante, se
garantiza el servicio público, salen adelante los contratos, no
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baja la calidad del servicio público, lo que el tema de las
frecuencias se ha sometido a un estudio técnico; no creo que no
quieran votar que un estudio técnico nos diga exactamente las
frecuencias y qué tipo de frecuencias. Yo creo que deberían
apoyar la modificación que hemos presentado y, si usted lo
desea, retirar los puntos 2 y 3. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmenes. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el tema del tren, com ja hem
posat de manifest en sentit ampli, és un tema recurrent en aquest
parlament. No passa dia en què a les sessions del ple o a les de
les comissions, o a totes dues, com és avui, hi trobem relacions,
hi trobem qüestions relacionades amb el tren. Al meu entendre
o al nostre entendre, això denota un interès evident per aquest
tema i també poca satisfacció per part de l’oposició, almanco
per part del Grup Socialista, per les explicacions que fins ara
ens han donat. I aquesta proposició no de llei presentada pel
Grup del PSM n’és un altre exemple.

Si fins ara gairebé sempre havíem parlat i interpelAlat el
conseller sobre mobilitat, essent el conveni en matèria de
ferrocarril la part més important, preocupats per l’estat de les
obres en els pobles de Manacor, Son Servera, Capdepera, Artà
i Sant Llorenç, ara la preocupació, també, és el manteniment, jo
diria essencial i bàsic, d’unes instalAlacions. Veim amb
preocupació que el Govern no sols ha aturat les obres, no sols
no sabem si continuaran, si exigiran aquest compliment del
conveni en matèria de ferrocarril; no sols és això, és que la
neteja de les estacions i dels combois no es fa; manca
combustible, perillen freqüències, els usuaris passen pena per si
pugen les tarifes, i això al nostre entendre és greu, és molt greu,
i demostra també el poc interès que té el Govern pel tren.

Ara hem sentit el portaveu del Grup Popular mostrar-nos
com a una gesta política treure un concurs de neteja, això és el
que jo he entès en aquest sentit, un concurs de neteja, pareix un
èxit, una actuació brillantíssima de l’executiu, quan fa quatre
mesos que ja està, precisament, executant i duent endavant, en
teoria, aquestes polítiques. Ara resultarà que tenir combustible
perquè els trens funcionin és una proesa, i això és una gestió
ordinària, no és res més que gestió ordinària; treure un concurs
i publicar-ho al butlletí, doncs és el més vulgar i corrent,
necessari, molt necessari, perquè veim que si no es fa com no
s’ha fet el que passa és que està brut, li podem com sigui, però
està brut, i no és qüestió que estigui així. I el servei públic està
perjudicat, perquè està brut, no hi ha combustible, és insuficient
i totes aquestes qüestions redunden en un deteriorament
d’aquest servei públic. És un servei públic que té com a objectiu
garantir la mobilitat dels ciutadans de Mallorca de manera
sostenible, eficaç i eficient, no és un negoci privat on la
rendibilitat de l’empresa és el primer objectiu, no és aquest el
cas. No podem basar, a més, les decisions sobre criteris damunt
el tren, les decisions no es poden aplicar amb criteris
econòmics, perquè no és una empresa privada que es mou per
una qüestió econòmica, aquí l’objecte és assegurar, com dèiem,
la mobilitat dels ciutadans.

La vertebració del territori, la dinamització econòmica de la
zona, l’estalvi energètic, la rebaixa en l’emissió de CO2, el que
suposaria turísticament l’arribada del tren a Llevant, a tots
aquests pobles que no hi arriba encara. Totes aquestes raons que
compartim s’esfumen quan les aplicam al tren de Llevant, tot
això que volem i que vàrem posar-nos tots d’acord i que
compartim i que tornam dir per al corredor ferroviari de la
Mediterrània, un gran avanç, aquí res de res, aquí no sols no
seguim endavant amb el que ja està començat, ni exigim de
forma contundent els recursos del conveni del ferrocarril que
ens donarien la possibilitat de tenir aquesta infraestructura i
poder continuar les obres i tenir aquest tren a la zona Llevant de
Mallorca. Però no només és que no feim això, és que ja no feim
ni net, és que no tenim per posar combustible. Què vol que li
digui, em pareix molt malament!

Toca fer nets les estacions i els combois, s’ha de tenir
combustible, s’han d’emprar totes les unitats que tenim, s’han
de mantenir les freqüències i el preu. En definitiva, s’ha de
mantenir el que tenim i s’ha d’anar endavant, no és possible no
aprofitar tots els recursos que venen íntegrament del Govern de
l’Estat amb el conveni; és obligació del Govern mantenir i
gestionar tot allò que ja tenim. És imperdonable no fer aquest
manteniment, jo crec que és una qüestió ja de netedat
burocràtica i política.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
amb els termes en què el grup proposant l’ha proposada.
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.

Intervenció, doncs, del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair al Grup
Socialista el seu suport. Per part del Partit Popular lamentar que
no ens puguem trobar fins i tot amb una proposta que jo trob
senzilla, que va ser aprovada per unanimitat a l’Ajuntament
d’Inca quan la proposàrem, senzillament, perquè tothom allà
tenia molt clar quina era la situació del tren i cap dels regidors
no va dubtar ni deu segons a donar suport a aquesta moció, que
és idèntica a la que plantejam avui.

Vostè em diu si som monotemàtics, segurament és un poc
excessiu, de totes maneres li puc assegurar que la inquietud que
han generat en el tren no ens l’hem inventada; diumenge, ja
veurà que hi haurà molta gent a una marxa a favor del tren, no
sé si és que qualcú els haurà manipulat o no sé què haurà passat,
però la gent, ciutadans, s’hauran mogut i hauran anat allà. Jo no
hi crec amb això de les manipulacions dels ciutadans, van allà
on els pica i on els interessa, però vostès diran el que diran. Jo
li dic que hi haurà gent que està preocupada i que compareixerà,
em puc equivocar. En qualsevol cas aquest debat és en el carrer.



82 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 7 / 2 de novembre del 2011 

 

Per cert, que no ho arrib a aclarir, si ens diu que no férem
res, perquè, l’acudit de les infraestructures silencioses, ja un
poquet amanit, Sr. Veramendi, però vaja, continuï, i al cap de
deu segons ens diu que férem massa perquè no hi havia doblers,
que vàrem voler fer massa coses sense doblers: l’electrificació,
les noves vies, les noves contractacions, tots els elements que es
varen fer de passos a nivell. Vostè ho troba poc o ho troba
massa? Les expropiacions varen massa o varen massa poques?

Crec que es varen fer moltes coses, insisteix a ridiculitzar el
Conveni ferroviari, ho trob un magre favor, mentrestant 50.000
milions per al corredor ferroviari, 3.800 a Extremadura, 6.000
milions a l’AVE de Galícia, bé, però els nostres no els trobam.

Massa bé, jo això de l’ús del cotxe, ja en aquest tipus
d’acudits no hi entraré.

Anem a les propostes, em demanava vostè que les retiràssim
perquè ja tot està aclarit. Bé, jo en el primer punt li deman més
freqüències, que es mantenguin les freqüències, vostè em diu
que s’està estudiant llevar-ne. Demanin-ho als usuaris, a tots els
usuaris, a veure si troben que sobren, demanin-los-ho.

El sistema de tarifes també, també l'estan ..., clar que no li
acceptaré, si jo la meva proposta és que es mantenguin com a
mínim les freqüències i s'ampliïn, que hi hagi les que hi hagi
d'haver, el que demanava el Partit Popular abans de les
eleccions, se'n recorda?, el que demanava el Partit Popular i al
que es va comprometre el Partit Popular, és que jo no sé si a
Palma això va arribar, a Inca ho visquérem molt les promeses
del Partit Popular respecte del que passaria en tren. Es veu que
hi devia haver falta de comunicació.

El segon punt, bé, que jo sàpiga avui les unitats elèctriques
no hi són, divendres no hi eren. Vostè em diu a principis de
gener, bé, d'immediat, és un suport, no importa que ho vegin
negatiu. Per cert, qui treu aquesta polèmica? Tota aquesta
reacció del mes de setembre ve de declaracions del gerent
d'SFM, totes surten a camí del gerent d'SFM, és ell que diu que
no hi ha combustible, és ell que no se'n cuidarà de la neteja, ell
ho diu: he de desbloquejar, telefonar al Sr. Aguiló, per les
maldats del Sr. Manera, però era una feina àrdua, telefonar al Sr.
Aguiló i desblocar una partida, bé, ho han fet, ho han fet, àrdua,
no dic que no, àrdua i segur que si ..., però ho han fet. Molt
important, molt important, però ho han fet, no importava enviar
aquell missatge.

Nosaltres volem enviar avui, des del Parlament, un contra
missatge, per unanimitat, a favor del transport públic, que la
gent estigui tranquilAla que es mantendran els serveis i que es
posaran en marxa d'immediat les unitats elèctriques, no passa
res. Vostès cada dia insten el Govern a fer coses que ja feien
comptes fer, si no perquè hi és el Partit Popular. I utilitzen la
part d'impuls d'iniciativa política que els dóna el reglament per
demanar al Govern que faci coses que vostès crec que confien
que farà. I ara no ens ho deixen fer als altres, que és pel que
estava pensat aquest apartat del reglament? Em pareix un poquet
excessiu, Sr. Veramendi.

El tercer punt, a mi no m'ha quedat tan aclarit les estacions
qui les farà netes, perquè els convenis i els emparaulaments amb
els ajuntaments perquè se'n cuidin ells, a Inca fins i tot parlam
d'un conveni per cedir patrimoni ferroviari i per donar suport,
bé, tot això quedarà més aclarit i quedarà molt més pla i
llampant si el propi Parlament també hi surt a camí.

I en qualsevol cas, que està brut és que no és un tema, bé, jo
no sé vostè com té ca seva, però li vull posar amb els paràmetres
que vostès vulguin que anem un dia la comissió, ens desplacem
al tren i cadascú demostrarà doncs la sensació que té o no de
netedat, jo li dic que els trens van bruts. Ara, miri, si vostè em
troba massa prim mirat, aleshores de vegades és una qüestió
d'opinió.

Demanaria que demanem al Govern que se'n senti
responsable, perquè el gerent d'SFM deia que ell no n'era el
responsable, i ara li volem dir, el Parlament li diu: escolti, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

He acabat, Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3183/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3183/11, relativa a mesures per garantir el correcte
funcionament del tren a Mallorca.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3398/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears.

A continuació, passam al debat de la segona proposició no
de llei, la RGE núm. 3398/11, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears.
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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. Diputat Sr. Alorda, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. També avui mateix, en el ple del matí tornàvem a
parlar d'aquest mateix tema, del Pla hidrològic, i el Govern, en
aquest el Grup Popular que li ha fet una pregunta, reconeixia la
importància de tenir un pla hidrològic. S'ha recordat que
l'actual, de l'any 2001, s'havia d'haver revisat l'any 2009 i que,
per tant, estam fora de temps, això és exactament així.

A més, jo diria que amb dos agreujants que m'agradaria tenir
presents: un és que el pla realment, el pla actual, va ser gestat,
aprovat pel Govern de les Illes Balears l’any 1999, a l’època de
Jaume Matas en temps del Partit Popular, i es va torbar dos anys
Madrid a aprovar definitivament, realment, el pla hidrològic,
però tots els treballs són de l’any 1999, d’abans de l’any 1999.
La segona, són les obligacions que ens donava la Directiva de
l’aigua, realment s’ha posat Europa en un sentit vigilant, ferm,
en el sentit de sobre la problemàtica de l’aigua i crec que
evidentment som a un moment en què es parla de possibles
sancions al Govern.

Vostès sabran que sortíem a la denúncia de la comissió a
l’Estat espanyol, a la primera versió de la denúncia, per no
haver-nos adaptat a la Directiva de l’aigua, però després els
treballs que feia el Govern i l’avanç i l’aprovació a nivell d’Illes
Balears, va retirar les Illes Balears del seguit de comunitats
autònomes que la comissió duia al tribunal que assumissin la
seva responsabilitat per no haver acceptat la directiva.

Bé, com a resultat d’aquesta aturada, en aquest cas a Madrid,
nosaltres, si veuen tota la versió anava contra que feia sis mesos
que el Govern de l’Estat tenia congelat dins un calaix el Pla
hidrològic i no ho enteníem, aleshores ha tornat a figurar la
proposta de denúncia, de 28 de juliol de l’any 2011, tornen
figurar les Illes Balears dins la denúncia de la comissió per no
haver-se adaptat a la Directiva de l’aigua.

És per això, perquè hi ha aquesta responsabilitat, que Madrid
ha demanat un acord explícit del Govern, que no bastaven
telefonades, no bastava que li digués el Sr. Company que
trobava que s’havia d’aturar, sinó que volien un acord explícit
perquè quedàs clar de qui era la responsabilitat d’aturar
l’adaptació a la Directiva europea i per això el Govern s’ha vist
obligat a aprovar un acord en el Consell de Govern, pel qual
demana a Madrid que no li aprovi el Pla hidrològic.

Bé, ho trobam molt desgraciat, és evident que l’aportació del
Govern canvia el context d’aquesta proposició, ara se suposa
que Madrid, si no està aprovant el Pla hidrològic és perquè
formalment li ha demanat el Govern de les Illes Balears que no
l’aprovi, tot i que nosaltres seguim mantenint que hi ha una
responsabilitat del Govern, tant de la ministra com del president
Zapatero de tenir entretingut aquest pla i talment ho hem
denunciat a la Unió Europea, per no estar aprovant un pla que
ja està madur, que està resolt i que ha complert tots els tràmits
per ser aprovat.

Jo crec que avui matí el Sr. Company ha dit una frase,
moltes excuses, però ha dit una frase que em qued amb ella
perquè és la que realment explica el que està passant, diu que el
pla és massa restrictiu, és massa restrictiu. Evidentment, hi va
haver gent, crec que l’únic vot en contra, dels pocs vots en
contra o reflexions que hi va haver és si era massa permissiu,
però ara el Partit Popular el troba massa restrictiu, Partit Popular
que vol més extraccions, vol més usos no agraris en el sòl rústic
i sobretot protegir menys els aqüífers i les zones humides
periurbanes. Aquí crec que és on pica i és l’únic que explica
aquesta actitud sobre el tractament dels nostres aqüífers, perquè
tothom té clara la situació dels aqüífers sobreexplotats a quin
moment es troben i com afecta la protecció a urbanitzacions
projectades fa dècades.

La resta, la veritat, és que em semblen bastant excuses, la
veritat, produeix fins i tot un poc de rubor que es parli de manca
de participació en el pla que probablement ha tengut més
participació i informacions públiques de tots els que s’han fet a
les Illes Balears, i mira que n’he coneguts, però la primera
informació és de l’any 2004, la fa Jaume Font; hi ha centenars
d’alAlegacions, se’n parla; el 2007-2008 comencen amb tallers,
es fa tota una sèrie de feina amb grups i amb entitats per
incorporar propostes; hi ha una informació pública en el 2008,
se’n torna obrir una altra perquè hi ha hagut molta participació,
i pareix que el gran retret és que un grapat d’aquestes
alAlegacions s’incorporen al pla. Bé, jo crec que això no
s’aguanta.

De totes maneres, parlar de precipitació perquè set o vuit
anys que elaboram un pla hidrològic, la veritat és que, com a
mínim, no ho sé, cerquen un altre motiu, perquè la precipitació
jo no l’entenc. Es va plantejar que dins la legislatura hi hauria
un pla hidrològic, es va aprovar en temps i forma perquè fos
aprovat a Madrid dins aquesta legislatura i en el que no vàrem
comptar és que estigués mesos aturat abans d’arribar al Consell
de Ministres.

Tampoc no sortiré a camí dels arguments que no s’han
exposat, ja hi haurà ocasió si el Partit Popular els utilitza, jo, el
motiu de la nostra proposta està clar, hi ha hagut aquest debat,
el recurs aigua és un recurs vital, estratègic per a les Illes
Balears, per a Mallorca i per al planeta Terra, una altra vegada
ens trobam amb la reflexió local, però també la reflexió general,
ecològica, damunt tot el que vivim la humanitat que crec que no
hi ha manera que s’arribi a qualque conseqüència concreta
respecte d’aquest tipus de reflexions.

I també volia dir un altre element, deia avui de matí el
conseller que les graelles o els elements tècnics que hi ha no els
entén ni qui els va fer, talment ho ha dit, és que el conseller
realment es queda ample amb un tipus d’expressions que a mi
em deixen realment espaordit, ha passat per trenta filtres tècnics,
ha passat pel Consell de l’Aigua, ha passat per tot, està fet per
tècnics; evidentment les graelles, totes les graelles dels annexes
no n’hi ha cap feta per cap polític, i jo crec que és desacreditar
l’administració hidràulica de les Illes Balears d’una manera
molt gratuïta el que ha fet el conseller.
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En qualsevol cas, és una mala notícia que quedi aturat, jo
encara voldria pensar que s’hi repensin, que es pugui aprovar
aquest Pla hidrològic, que no aturin una cosa només perquè no
l’han feta vostès íntegrament com a mínim, perquè hi han
participat activament totes les entitats i tots els grups que han
volgut en la seva elaboració, i, en tot cas, si ha de ser que voten
en contra una altra vegada i volen retirar-lo, ja només els deman
també honestedat intelAlectual al debat; si és un motiu
desenvolupista i antiprotecció de l’aigua, que consideren que els
aqüífers sobreexplotats s’han de seguir extraient per damunt de
la seva capacitat, que si els problemes de salinització i els
problemes de nitrats i de contaminació per adobs que hi ha
hagut a les Illes Balears, doncs tampoc no cal tenir-los presents,
i que cal dur-se a terme les urbanitzacions previstes damunt
zones humides, doncs tenguem el debat amb aquestes termes,
enlloc de sortir amb subterfugis que jo crec que no s’aguanten
per enlloc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, partit del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per una de les coses
que acaba de dir el portaveu presentant de la proposició i que fa
referència directa a l’únic punt de la proposta d’acord. És
veritat, és cert que en aquests moments i tal com està la
tramitació i amb aquesta petició formal del Govern de la
comunitat autònoma per a la suspensió i retirada d’aquest pla és
molt complicat que des del Consell de Ministres s’acabi fent, en
definitiva, aquesta aprovació.

Però crec que llavors, dins uns moments, entrarem en allò
que des del nostre grup pensam que realment s’amaga darrera
aquesta petició aprovada el passat dia 14 d’octubre en el Consell
de Govern. El que si entenem que queda clar és que aquest pla
que està en tramitació no és un pla que agradi a l’actual Govern
del Partit Popular, això està claríssim, crec que li fa més nosa
que falta i que ajuda. I clar, la manera més ràpida i efectiva que
no segueixi endavant, a pesar que queda pràcticament una sola
passa, és el que s’ha fet i és solAlicitar formalment la seva
retirada i suspendre la seva tramitació. I aquesta petició s’ha fet
amb un argument fonamental que ja hem sentit en més d’una
ocasió en aquesta comissió mateixa, per part del portaveu del
Grup Popular, i és que es diu que el pla pendent d’aprovar no es
correspon amb la proposta inicial que va ser sotmesa a
informació pública a finals del 2009, així s’ha manifestat.

I no sé si a l’hora de fer aquesta afirmació s’ha tengut en
compte que, tal com s’exposa i es manifesta a l’exposició de
motius de la mateixa proposició, es varen fer dues publicacions
oficials d’aquest pla, una l’octubre del 2008 i l’altra el març del
2010, que varen rebre, entre les dues, més de 800 alAlegacions
i suggeriments, essent la major part incorporades al text que en
aquests moments està pendent de l’aprovació del Consell de
Ministres. Potser, potser, no dic que sigui això exactament, és
un dels motius perquè hi ha aquesta diferència en l’articulat
d’un i de l’altre.

També es manté per part del Govern i del Partit Popular que
és un pla excessivament intervencionista, que suposa una major
càrrega burocràtica, que comportaria efectes negatius per a
alguns agents implicats i així és el que es manifesta. I
probablement no s’han tengut altres efectes, aquests positius, i
no per a alguns sinó pràcticament per a tots i aquests venen
relacionats també a l’exposició de motius de la proposició no de
llei i no els repetiré tots i em referiré únicament al darrer que ve
en aquesta exposició de motius, és que aquest diu que un dels
efectes positius és preservar les zones humides amenaçades per
la urbanització.

I jo voldria relacionar això amb allò que ja s’ha anunciat en
més d’una ocasió per part dels representants de l’actual Govern,
que s’ha manifestat públicament la voluntat de tramitar una llei
per tornar a desprotegir molts terrenys i espais que varen ser
protegits la passada legislatura, precisament perquè estaven en
perill d’urbanització i eren espais d’especial interès paisatgístic
o mediambiental. I ho relacion amb això perquè, a més, vostès
diuen que fan aquesta petició i avui també hem pogut sentir,
crec que s’ha fet referència que s’espera que en un termini d’un
any, aproximadament, es pugui tenir un nou pla hidrològic
perquè es pugui novament tramitar, i diuen que es fa per poder
fer una anàlisi profunda, detallada i participativa, i així ho diuen
tenint en compte la conjuntura econòmica actual. I anam un
recurs molt utilitzat, aquest de la conjuntura econòmica actual,
ja que aquesta conjuntura serà sense cap dubte el desencadenant
de més d’una proposta perillosa des del punt de vista territorial,
evidentment, sobretot si tenim en compte -com dic- aquests
anuncis fets de desprotecció d’espais que varen ser protegits. 

I clar, aquí és on des del nostre grup entenem que és on hi ha
el fons de la proposta real que s’amaga darrera aquesta petició
de suspensió i retirada del Pla territorial. Un any han dit, clar, un
any és molt de temps, són 12 mesos que dóna temps a fer algun
que altre desastre, des del punt de vista mediambiental i
territorial, cosa que segurament no passaria si a pesar que aquest
no és un pla que els agradi completament a aquest govern, es
decidís acabar la seva tramitació, l’aprovació per part del
Govern i amb aquesta aprovació feta i per tant, amb algunes
qüestions com la que he esmentat, vigents i no posant en perill
res, és proposar la modificació d’allò que no li agrada a aquest
govern, que seria raonable i comprensiu des del punt de vista
dels interessos de cada un dels governs i dels propis partits. Però
no, es decideix la petició de suspensió perquè pareix que així
queda clar que en un any hi ha temps de fer moltes coses i tal
vegada aquesta és la intenció real darrera aquesta petició.

Poques coses més a afegir, no vull repetir arguments que ja
s’han dit per part del proposant, simplement vull dir que
possiblement a part d’instar, una mica tard, al Consell de
Ministres, tal vegada seria bo instar el mateix Govern de les
Illes Balears perquè en benefici de tots decidís no fer efectiva
aquesta petició de suspensió i retirada del pla i es decantàs per
la seva aprovació i posterior modificació que segurament
tendria el mateix efecte des del punt de vista d’allò que interessa
al Govern, però segurament l’interès general també quedaria
molt més assegurat i preservat del que quedarà una vegada que
es tombi la tramitació i es retiri l’actual pla que està -com dic-
pendent del Consell de Ministres.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Miri,
no sé si fixar posició sobre aquesta proposició no de llei o parlar
d’altres coses, jo no sé si som molt agosarada si els dic que en
facin una i cada setmana parlarem del mateix, o sigui, del que
vostès volen parlar i que és el que vostès diuen que farà el
Govern, jo realment crec que acabam d’assistir a un exercici de
futurologia que jo no m’atrevesc i som del partit que dóna
suport al Govern.

Miri, parlem del que hem vengut a parlar. Parlem del Pla
hidrològic que vostès aprovaren en data de 25 de febrer de l’any
2011 per part del Consell de Govern, aprovat a la Comissió
Balear de Medi Ambient dia 8 de febrer, que enviaren al butlletí
oficial dos mesos després, dia 5 d’abril, i que després enviaren
a Madrid per a la seva aprovació. Crec que s’han de distingir
dos discursos, un discurs que és formal i un altre que és de fons.
Els objectius que vostès plantegen com de fons, la millora de la
qualitat d’aigua i de compartir i, per tant, els objectius de la
directiva marc europea,  crec que ningú no els discuteix, ningú
no els discuteix. Vull recordar-los qui governava l’any 2009
quan havíem de complir això, que ara pareix que la culpa és del
Partit Popular. Jo crec que vostès tenen un problema greu quan
no assumeixen les seves pròpies responsabilitats com a govern.

Però bé, passem a allò que ens interessa. Què ens demanen
vostès? La urgència en l’aprovació per part del Consell de
Ministres d’un pla concret que enviaren a Madrid fa uns mesos,
molt bé. Tres qüestions. Primera qüestió, ara vostès tenen
pressa, però no en varen tenir ni mica els quatre anys que varen
governar, entre que es va acabar la informació pública, març del
2010, i ho dugueren a aprovació a la Comissió Balear de Medi
Ambient, febrer del 2011, en passen de mesos, passa quasi un
any entre que ho aprova el Consell de Govern, 25 de febrer, i ho
envia al butlletí oficial per a la seva publicació passa un mes i
mig més. En aquell moment no devien tenir pressa. Això pel
que fa al tema de la urgència. 

Segon tema important. Realment podem demanar al Consell
de Ministres que ens aprovi aquest pla com un govern
responsable? Nosaltres entenem que no, nosaltres entenem que
no. I els ho vàrem dir a la compareixença del conseller, els ho
ha repetit avui el conseller a preguntes de la Sra. Presidenta i els
ho repetesc avui. A més, algun company, maldament sigui
d’una altra força política, crec que en honor a la seva honestedat
intelAlectual i professional com a lletrat, no m’ho desmentirà.
Quan es produeixen modificacions substancials durant la
tramitació d’un pla, s’ha de tornar treure a informació pública
i això és l’únic que ha aprovat el Consell de Govern, tornar a
sotmetre a informació pública el pla que vostès aprovaren,
perquè -i només parlem de xifres- de 161 articles passam a 213,
de 3 annexos passam a 12 i tenen caràcter normatiu, és a dir,
d’obligat compliment; però és que modificam les masses
d’aigua, les subterrànies, les superficials, els recursos
disponibles, i a totes les illes, eh?, els usos majoritaris de les
masses d’aigua, les assignacions de recursos, les reserves, les

normes que han d’aplicar per a autoritzacions i concessions, ...
És a dir, li pegam un canvi! 

I vostès diuen, és que ha estat molt participat, i jo els
preguntaria quin pla ha estat participat? El que volen aprovar
no, perquè la Comissió Balear de l’Aigua el va rebre un
divendres per aprovar-lo un dilluns. Jo he fet l’esforç aquestes
setmanes, mentre preparava això, de mirar-lo, a part que no som
tècnica i reconec que això sempre és un gran inconvenient, és
una barbaritat de documentació, ni posant-li la millor voluntat
les persones que formaven part d’aquesta comissió, n'estic
convençuda, varen poder estudiar-ho com el tema mereix. I això
no els ho discutirem, el tema mereix estudiar-ho profundament.
És un document de llarga durada i d’una importància estratègica
a unes illes com les nostres que ningú no discuteix. Però, a més,
les raons de prudència per treure-ho a informació pública
novament es basen en una altra qüestió i és que qualsevol
persona o entitat que ens vulgui recórrer aquest pla basant-se en
les modificacions substancials introduïdes, entre la darrera
informació pública i la seva aprovació definitiva, estic
convençuda que ho guanyarà. Hi ha moltíssima jurisprudència
en aquest sentit. Vostès volen que ens aboquem a això? Jo em
preguntaria per què ara tenen tanta pressa? Varen tenir quatre
anys de govern. 

Mirin, és veritat, els quatre anys sencers no ho tenien
preparat, però i el darrer any?,  entre la finalització de la primera
exposició pública, que vostès mateixos donen la data, del mes
de març del 2010 i el juny que varen acabar de governar, a què
es dedicaren? Jo no els dic si ho fan bé o ho fan malament,
aquest és un altre debat entrar en el contingut concret del pla. Jo
el que els dic és que el que no han fet vostès ..., vostès fan, ... és
la segona vegada que els ho dic, com els mals estudiants, han
d’estudiar la darrera nit i llavor passa el que passa, que no
aproves. Vostès volen fer les coses a corre-cuita i a darrera hora
i després ens surten els pastissos que ens surten. I sense entrar,
ja els dic, és una qüestió de forma, la decisió del Govern es basa
en una qüestió de forma, que vostès varen aprovar
provisionalment per enviar-ho al Consell de Ministres, un pla
distint substancialment al que havien exposat al públic, nosaltres
som molt més prudents que vostès. 

I no jutgin les nostres intencions, jutgin els nostres fets. No
els admet que es dediquin cada dia a donar-nos classes, fins aquí
hem arribat! Discutim de polítiques quan hi hagi polítiques
damunt la taula, però fins aquí hem arribat que vostès facin
futurologia de per què hem fet o no hem fet. Per què s’ha
retirat? Perquè ho han fet malament, perquè són uns pèssims
governants. I com que ho han fet malament, nosaltres ara hem
de gastar-nos la cara, i perdonin l’expressió, davant del seu
ministeri perquè defensi que efectivament hi ha una raó de pes,
i així ho ha fet. Jo no crec que la Sra. Ministra tengui ganes de
fer favors a governs del Partit Popular, n'estic convençuda, i
molt manco en campanya electoral. Quan el ministeri és
conscient, i així ho demana Europea, que hi ha una justificació
perquè es torni a treure informació pública aquest pla, serà
perquè els seus tècnics s’ho han mirat i pensen que almenys la
prudència demana que es torni a treure a informació pública. 
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I d'això parlam, la resta l'afegeixen vostès. Quan vulguin que
parlem de continguts, presentin proposicions no de llei de
continguts. Mentre només ho facin de forma, parlarem de
forma. En tot cas el que no és admissible és que es dediquin a
fer judicis d’intencions, fer futurologia del que farà el Govern.
Quan ho faci, vostès podran opinar el que considerin oportú,
només faltaria!, som a un estat democràtic, però inventar crec
que és més propi d’altres llocs i en cap cas de la seu
parlamentària.

I acab com he començat, realment les seves preocupacions
sempre comencen l’endemà de perdre les eleccions. Quan
governen aquestes preocupacions, de complir un termini de
l’any 2009, no les tenien. Aquestes urgències no les vaig veure.
És urgent? Sí, sense cap dubte. Però què és més important
aprovar-ho ara d’urgència o aprovar un pla hidrològic que
sabem que s’aplicarà i que compleix tots els ets i uts que la llei
ens exigeix? Sota el nostre punt de vista no hi ha cap dubte i per
això, amb responsabilitat del Govern de les Illes Balears i amb
el total i absolut suport del Partit Popular, ha actuat com ho ha
fet. Si vostès haguessin fet la seva feina quan l’havien de fer,
això no hagués estat necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En qualsevol cas primer vull agrair
el suport, he entès, del Grup Socialista, comprenc que
efectivament han canviat els paràmetres, jo mateix ho he dit, a
partir de la reacció del nostre govern, però així i tot pens que el
nostre parlament bé li pot dir al Govern de l’Estat que continuï
donant suport al Pla hidrològic, que l’aprovin, que el Consell de
Ministres l’aprovi, i crec que aquest és el contingut. Ara també
podríem instar el Govern, però entre la modificació..., la veritat
és que els esforços inútils provoquen malenconia i la veritat és
que no em veig motivat per modificar-la. Per tant, jo crec que el
que volíem expressar ho expressam en aquests termes.

Formal, que aprovem el Pla hidrològic de les Illes Balears
és un debat formal? S’ha dit que hi ha continguts de molt de pes
en aquest pla hidrològic, preservació dels aqüífers, actuació
sobre les zones saturades, actuació sobre les zones humides,
gestió de l’aigua, ... un tema formal?, mai no he pretès en cap
moment enfocar cap proposta formal, era de contingut polític de
primer nivell, si hi ha distintes categories i lligues dins la
categoria política, aquesta és de primera divisió. Vostè es
refugia en aspectes formals, en tot cas vostè dugui el debat on
trobi que l’ha de dur, però no m’acusi a mi de fer-ho. Avui el
conseller deia: “aquest pla és massa restrictiu”. Una paraula
formal, "restrictiu", formal?, a mi em sona de contingut, de
contingut sobre aqüífers, de contingut sobre zones humides, no
formal. 

Quatre anys tenint reunions, tractes, parlar amb gent, tenir
tallers, dues exposicions públiques durant aquesta legislatura,
una a l’anterior per escoltar tothom, després de l’aprovació
continuar insistint; la gent de la Comissió Balear de l’Aigua
coneixia aquest projecte, aquest document, tots els experts
mallorquins que han estat consultats el coneixen pels caps dels
dits, li dirien ara mateix quin és l’article i la coma que volen
llevar. No, Sra. Virtuts, no compari amb l’esforç que ha hagut
de fer vostè, que, per cert, li agraesc que no m’arribi la
caricatura que em feia el conseller, va parlar dels cementeris i
deia que no hi podia haver el cementeri de Sa Pobla. Bé, jo vaig
quedar esborronat, que no hi podia haver el cementeri de Sa
Pobla amb aquest pla hidrològic. És al Diari de Sessions. Jo li
agraesc com a mínim que no digui..., que no hagi entrat en
aquesta categoria de teatret de l’absurd perquè fa rialles.

Per cert, el ministeri continuava evidentment aquests
treballs. Va felicitar, el subdirector general del ministeri va
felicitar els treballs d’informació pública i els treballs finals que
s’havien fet en el Pla director. Té la felicitació dins la
conselleria, demani-la i la podrà veure. I efectivament, hi ha uns
altres interessos i uns altres moviments darrera els pous i darrera
d’altres categories polítiques o de gestió de l’aigua amb molta
consistència darrera, ja ho sabem tots des de fa molts d’anys, les
Illes Balears no varen néixer ahir, que són els que es mouen
darrera determinades decisions, però la felicitació explícita del
procés participatiu la tenen del ministeri, la tenen vostès.

Per tant, no continuïn contant-nos rondalles com a mínim,
ens hem precipitat perquè hem escoltat durant mesos. Quan hi
va haver més de 800 alAlegacions varen dir, idò hi haurà una
altra informació pública. Fins quan hi ha d’haver informació
pública? Vostè sap que la immensa majoria dels articles nous és
perquè s’han xapat els antics. Els serveis jurídics varen trobar
que els serveis de geologia i d’aigües feien articles massa llargs
i que això era tècnicament pot polit i poc resultant i varen xapar
articles. No ha fet ni un sol esment a temes de fons que
justificassin una nova informació pública, entretinguin-se a dir-
los. Jo he escoltat avui matí el conseller que havia de justificar
per què, llegeixin-se el Diari de Sessions perquè és una vaguetat
i d’una vacuïtat que realment... Jo li trob! Podem posar un
àrbitre extern, no li diguem si és del PP o no és del PP i donem-
ho a un polític d’una altra banda i que analitzi com ha justificat
retirar el Pla hidrològic...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d'anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Lamentam que hi hagi hagut aquest
cop d’estat contra el tema de l’aigua. Ens sap molt de greu que
participi a més amb aquesta complicitat per part del Govern de
l’Estat en aquesta tornada enrera i tenir...

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sra. Presidenta, volem fer constar una protesta formal sobre
referències a cops d’estat quan consells de govern prenen... Fins
aquí hem arribat! Escolti, cuidi les seves paraules perquè aquí
no hi ha hagut cap cop d’estat, eh?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Retir la paraula “cop d’estat”, de totes maneres abans d’ahir
em parlaven de totalitarisme dins les aules. Però bé, com que jo
no vull caure, efectivament, en aquest tema, retiraré la paraula
“cop d’estat”, em referia a un cop de mà respecte d'una situació
ja consolidada, no en el sentit militar de la paraula. Com aquest
tema l’hem viscut de prop i n'hem viscut les represàlies els
progressistes, en som molt sensibles. Per tant, retir la paraula.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3398/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3398/11, relativa a Pla hidrològic de les Illes
Balears.

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