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(Inici de la sessió no enregistrat)

(Inici de la intervenció no enregistrat)

LA SRA. MARÍ I FERRER:

... del Grup Popular per qüestions d’agenda que crec que són
notoris per a tothom, a les vuit hauríem de ser els diputats a
Inca, si seria possible alterar l’ordre del dia discutint només una
de les dues PNL previstes i incorporant al proper ordre del dia
aquella que no es vegi avui, s’hi ha acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, per la nostra part, estam tots d’acord en alterar l’ordre
del dia?

Retiram un dels punts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Jo agrairé ser a Inca a les vuit, però no és que hagi d’anar
enlloc, però sí ja que ho demanen no hi posarem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho agrairíem molt. Gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

El que demanam a la Mesa és que no ho ajorni massa perquè
tenc la sensació que a vegades feim gestos i no són corresposts
per part de la Mesa, no dic el cas concret, li deman que ho
tenguin present i després no quedi sine die, així no hi tendrem
cap inconvenient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho tindrem present, li agrairem molt. M’agradaria explicar
que aquesta PNL de fet no estava en condicions de ser inclosa
perquè encara no estava publicada i es va publicar un cop que
ja estava inclosa.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, si em permet jo en funció de la petició que
acaba de fer la Sra. Marí i atès que efectivament pareix ser que
hi hauria més urgència, per diferents motius, per tractar
precisament la PNL que fa referència al tren que no la que jo
mateix he presentat que fa referència a les praderies de
posidònia, que no vendrà d’una setmana, jo mateix proposaria
que ajornéssim la de la posidònia, a més, tendríem oportunitat
de parlar-ne una mica més entre els grups per a veure si podríem
arribar a un consens sobre una proposta i d’aquesta manera que
es ves ara la del tren i deixaríem per a la setmana que ve, això
sí, demanaria que fos la setmana que ve, la de la praderia de
posidònia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Val, doncs, passa a la setmana que ve, record que tenim
pressuposts dia i nit, seria ja la següent.

EL SR. BONED I ROIG:

A la primera Comissió de Territori que tenguem.

LA SRA. PRESIDENTA:

I, la primera comissió, si no record malament, pens que
tenim... no, el 23 no ve cap conseller, no?, el 23? És el 16 i el...
d’acord.

EL SR. BONED I ROIG:

No sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, en principi si no és aquesta setmana seria la del 23.

EL SR. BONED I ROIG:

... en qualsevol cas no sé, potser el lletrat tendrà més notícies
d’això, si la previsió de compareixences que hi ha la setmana
que ve, dilluns, dimarts i dimecres al matí...

EL SR. LLETRAT;

Dimecres horabaixa.

EL SR. BONED I ROIG:

Dimecres capvespre. Sí, sí, val.

EL SR. LLETRAT:

A les quatre i mitja hi ha una comissió, jo no sé si a les cinc
i mitja haurà acabat la compareixença prevista. No ho sé.

EL SR. BONED I ROIG:

Val. En qualsevol cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, ens comprometem que així que hi hagi un buit tractarem
aquesta de la posidònia, de no ajornar-la ad aeternum i si va
bé...

EL SR. BONED I ROIG:

No, el que sí demanaria i pregaria és que fos a la primera
Comissió de Territori i Medi Ambient que es convoqui que vagi
a l’ordre del dia aquesta que ajornam avui.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Doncs, moltes gràcies.

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, Asunción Pons substitueix Misericordia Sugrañes.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, Isabel Oliver substitueix Jaume Carbonero.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Aina Aguiló substitueix Jaime Fernández.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4267/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni en
matèria de ferrocarril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 4267/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al conveni en matèria de
ferrocarril.

Per part del grup parlamentari proposant...sí?, Grup
Socialista? Val, val, perdó. Estava acostumada que fos el Sr.
Alorda, perdó. Per part del grup parlamentari proposant té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies. Abordam, idò, una
vegada més la qüestió de l’execució del conveni en matèria
ferroviària, conveni legal vigent encara perquè acaba el 2011,
per un import de 443.700.000 euros, recursos que íntegrament
vénen del Govern de l’Estat per dur a terme a Mallorca millores
en les infraestructures ferroviàries i dur el tren a Artà.

És aquest un tema que tractam quasi bé cada setmana,
almanco una vegada i fins i tot hi ha hagut ocasions que l’hem
debatut més d’una vegada. És un tema que és al carrer, que és
a Son Servera, a Capdepera, a Manacor, a Sant Llorenç, a Artà
i és natural que també sigui aquí al Parlament de les Illes
Balears, perquè és una qüestió que preocupa els ciutadans de tot
el Llevant de Mallorca. I preocupa perquè els ciutadans
d’aquests pobles veuen cada dia les obres del tren aturades des
del mes de juliol. Hem d’afegir a les molèsties per l’estat
d’aquestes obres que cada dia que passa es van deteriorant, com
hem pogut veure aquests darrers dies amb les pluges.

La realitat és que el Govern demostra molt poc interès en
l’execució d’aquest conveni ferroviari i això és el que la gent
veu i preocupa. La gestió del conveni, aquests quatre mesos per
part del Govern, es redueix a aturar les obres, sense avisar els
batles, que ho varen saber per la premsa, i a escriure una carta

a Madrid, exactament dia 23 de setembre. Molt magra aquesta
gestió. 

La despesa total feta, que és inferior al total del conveni,
s’ha de justificar com més aviat millor i per a la resta de
recursos, que hi ha, hi ha recursos, s’han de fixar les anualitats
per als propers anys. Hi ha una feina a fer que ara per ara el
Govern no fa. Tenim el conveni -fa la impressió- dins un calaix
i no es mou, i el conveni s’ha de gestionar, s’ha de treballar. Si
Madrid no envia els recursos que té l’obligació d’enviar d’acord
a aquest conveni, s’han d’exigir. No ens podem conformar i
esperar sense fer res més que queixar-nos de la mala gestió, que
Madrid no paga. Aquestes lamentacions no ens duen enlloc, més
bé ens duen a estar aturats i a esperar sense fer res.

No és fàcil aconseguir un conveni on tots els recursos els
posi el Govern de l’Estat, per això és inconcebible que el
Govern no gestioni aquest conveni que permetrà tenir una bona
infraestructura per a l’illa, que vertebrarà el territori, que
contribuirà a dinamitzar l’economia, que turísticament totes les
associacions hoteleres ho han demanat perquè els permetrà, si
arriba el tren, a ser més competitives mediambientalment. Es
miri per on es miri tot són avantatges. No és comprensible i és
d’una irresponsabilitat màxima no executar aquest conveni, no
exigir el seu compliment.

Per què no podem aprofitar els recursos que el Govern de
l’Estat posa per al tren? Per què hi pot haver AVE per tota la
península i aeroports i tot el que faci falta i aquí no podem ser
capaços de gestionar un conveni i dur el tren a Artà? Els
recursos econòmics hi són. Allò que falta és que el Govern
gestioni el conveni i exigeixi tot allò que pertoca a les Illes
Balears, en aquest cas a Mallorca. 

No acceptarem l’esmena que ha presentat el Grup Popular
perquè pensam que el que s’ha de fer és gestionar, justificar la
despesa, prosseguir les obres començades, exigir els recursos
que hi ha a Madrid per al tren, que n’hi ha perquè així ho han
manifestat. No volem renunciar al tren ni al conveni. Per això,
el que demanam és el compliment íntegre del conveni i que les
obres prossegueixin. Tenim un conveni vigent, recursos que
posa Madrid, els ciutadans dels pobles afectats li demanen. Què
més necessita el Govern per actuar? Què més li fa falta? Volem
que el tren arribi a Artà, no volem una altra cosa i l’esmena
presentada, en el nostre entendre, es queda molt curta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena amb RGE núm. 4376/11, per part
del Grup Parlamentari Popular. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sr. Veramendi, per un temps
màxim de deu minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, inicialmente quisiera
manifestar nuevamente nuestra sorpresa, otra vez por la
temática de esta PNL. Cuando hablamos de que sus iniciativas
eran casi monotemáticas no pensábamos que llegaran a este
grado. Vuelven a presentar otra PNL, esta vez el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el convenio ferroviario. Hace
quince días se debatió en esta misma comisión parlamentaria, en
esta sala, otra PNL del Grupo Parlamentario PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, de idéntica temática,
contenido, eso sí, menos mal, le han cambiado el título, el título
está cambiado.

Nos parece un intento ahora de oportunismo por parte del
Grupo Parlamentario Socialista presentar ahora esta iniciativa.
Hace dos semanas ya se debatió una idéntica. La semana pasada
también en esta misma comisión parlamentaria, otra sobre el
mantenimiento del tren, sorprendiendo, no sé quién preguntaba
por la limpieza. Además, en el Pleno de la semana pasada se
llevó a cabo una interpelación sobre la misma temática. En la
sesión plenaria de la próxima semana se debatirá una moción
sobre lo mismo, por no añadir las diferentes preguntas con
respuesta oral que se han efectuado en diferentes plenos sobre
esta misma temática. Eso sí, en esta PNL la diputada, Sra.
Oliver, añade un toque sobre turismo, hace una mención al
turismo que la del PSM pues no mencionaba el tema del
turismo. Debe ser per su anterior responsabilidad en la pasada
legislatura en el Consell Insular de Mallorca.

A pesar de esto, pues bueno, entraremos y debatiremos esta
PNL. En ella el Grupo Parlamentario Socialista, creo -como he
dicho antes- en un grado de oportunismo se intenta subir, como
ve lo que ocurre en la prensa, al cabo del convenio ferroviario
y a su muy polémica gestión durante la pasada legislatura, por
cierto, materia que no llevaron a cabo los Socialistas, es una
materia que ustedes en sus acuerdos lo entregaban al Bloc, ni
reivindicaron el cumplimento de tal convenio a pesar de que el
Gobierno centralista socialista ignoró esta comunidad y no
hicieron nada para evitarlo. Eso sí, como todos sabemos
gastaron el adjudicado, como se ve y responde el conseller en
cada Pleno, y considero que deberían escuchar un poco más la
situación, si no la conocen, que generó esta gestión.

Como dije hace quince días, seguimos creyendo que o no
conocen bien el tema, a pesar de que se ha explicado mucho
más, o intentan justificar, en este caso el Grupo Parlamentario
Socialista, su dejadez cuando gobernaban, ya que digo no es un
área de ellos, y el ya citado abandono del Gobierno central
socialista, el Gobierno central de Madrid ignoró a esta
comunidad, de todos es sabido que mandó sólo el 9,6 del total
de la cuantía del convenio y no se hizo nada. Bueno sí, lo que he
dicho, gastar y adjudicar sin haber recibido las cuantías.

Llama la atención incluso, en este caso no se hace, que el
PSM hable públicamente de acudir a la vía judicial, como ha
manifestado incluso, lo vi el otro día hasta en una declaración,
el anterior director general de Movilidad, si la vía judicial era la
que quería no entiendo porque no lo hicieron antes cuando veía
que no le mandaban el dinero, ¿por qué no lo hicieron en ese
momento? Lo que está claro es que conociéndoles estaban bien
en el cargo, no tienen el mismo discurso ahora que en la

oposición y de paso así justifican un poco este descuadre y esta
gestión.

Eso sí, como el Grupo Socialista todavía gobierna en Madrid
y no era su área de gestión, en esta PNL no habla de entrar en la
vía judicial sino que es un lenguaje mucho más administrativo
o de reclamación política. 

En el texto de la PNL, en la exposición de motivos, hablan
del cumplimiento del convenio. A mí me gustaría saber qué
cumplimiento. No hay ningún cumplimiento económico ni el de
obras, nada, no se cumple nada, es un cumplimiento llamémosle
parcial. Ni llegó lo supuestamente acordado ni se ejecutaron las
obras totalmente. Ya sabemos todos que de la línea de ataque de
que tanto hablan y encabezan manifestaciones expliquen que
sólo ejecutaron en todo el convenio un 20% del proyecto, por
consiguiente no hay un incumplimiento, no se cumple. 

Respecto del gran perjuicio, del gran perjuicio de que hablan
ustedes, yo creo que deberían entonar un poco el mea culpa
¿eh?, es ocasionado por ustedes. A pesar de no llegarles las
cuantías, veían ustedes que no llegaban, para hacer frente a las
obras de una manera totalmente irresponsable las pusieron en
marcha sin ni siquiera una simple previsión de cómo
funcionaría. Además, encima, dicen que estas obras no se
pueden quedar así. A mí me gustaría saber por qué no lo
pensaron todo esto antes. Todo esto era cuestión de pensarlo
antes.

La realidad, el daño y el impacto paisajístico que han
ocasionado es de muy difícil reparación, por no decir del daño
y de los problemas ocasionados a los titulares de las 771 fincas
expropiadas y ocupadas que no han cobrado aún todo.

Quisiera destacar aquí que en un claro ejemplo de
responsabilidad el conseller Company dio la cara, a diferencia
de otros y se reunió el pasado 20 de octubre con todos los
alcaldes de los municipios afectados para dar información real
de la situación y de la falta de liquidez heredada en SFM para
atender los compromisos de pago con las empresas
adjudicatarias, algunos pendientes de pago desde noviembre del
2010. Hay contratistas de obra que llevan un año sin cobrar, así
como de los muchos vecinos expropiados. Esto quiero
recalcarlo porque la PNL hace referencia a informar a los
alcaldes de los municipios, efectivamente, afectados -afectados
por su gestión-, por lo tanto desde el actual govern se les
mantiene informados de la situación real sin engaño ni falsas
expectativas que muchos conocen.

Quisiera recordarles -lo digo porque en la PNL lo obvian,
como si no existiese y toda la ejecución parcial del convenio
fuese una situación idílica- los 182,70 millones de euros que
manifestó ayer el conseller Company en el pleno en el concepto
de diferentes obligaciones que han dejado pendientes en materia
ferroviaria y que indudablemente con el grado de
responsabilidad del actual govern, condiciona totalmente la
situación actual.
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Uno de los puntos más significativos del texto de la PNL es
la afirmación, además categórica, ¿eh?, que hay recursos que
íntegramente vienen de Madrid, pero me gustaría saber, Sra.
Oliver, dónde están estos recursos, ¿dónde están? Si no se han
recibido en los cuatro años de vigencia del convenio cuando
gobernaban ustedes..., he de recordarles si no les ha venido a la
cabeza o no quieren verlo que el convenio finaliza con este año,
o sea, queda nada de vigencia del convenio, nada, y no se ha
recibido el dinero de Madrid y el 99% del convenio era cuando
ustedes gobernaban. 

Me parece osado afirmar que hay recursos económicos,
entonces, ¿por qué no se han recibido? Esa es la pregunta clave:
¿por qué no los reclamaron?, la simple carta aquella de la que
hablamos, algo falla. Me parece, la afirmación, un poco
lamentable.

Lo más triste de este tema es que el Gobierno central
socialista nuevamente ha vuelto a engañar a los ciudadanos de
esta comunidad, esta vez a una parte de los alcaldes de los
municipios afectados. Pasados cuatro años de la firma del
convenio y con una ejecución parcial y sólo habiendo mandado
el 9,6 les dice que todo va bien y que no se preocupen. 

Es lamentable que a pesar de que el actual govern haya
solicitado hasta en dos ocasiones por escrito la reunión del
órgano como marca el convenio, es el órgano adecuado, que es
la Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Convenio para
solucionar el tema el Gobierno central socialista ni siquiera ha
contestado los escritos, ni siquiera eso. 

Eso, considero que son las pocas ganas de afrontar la
realidad y de solucionar los problemas por parte del Gobierno
socialista, pero ustedes con esa PNL como si nada, buscando...
yo considero que es un criterio de oportunidad. Me gustaría que
se informaran antes, que Madrid les informara ya que es el
actual gobierno socialista el que no ha actuado ni piensa actuar
por lo que se ve.

El actual govern ha dejado muy claro que no renuncia a nada
de lo que le corresponde y más ante tanto gasto y descuadre con
lo recibido, sobre todo de lo ya iniciado y, como también ha
dejado claro, sin renunciar al resto de la financiación. Por tanto,
el Govern ha dejado claro que pide las obligaciones económicas
concretas después del desarrollo parcial de este convenio y de
sus addendas, hay dos.

Recordarles, como también ha dejado bien claro el Govern,
con el alto grado de responsabilidad que le caracteriza que las
inversiones previstas en el convenio ferroviario no tendrán
continuidad hasta no tener la certeza absoluta del cumplimiento
del pago asociado a las inversiones, como es obvio y evidente,
aunque para el anterior govern no fue obvio y evidente.

Por tanto, no se puede realizar ni una sola inversión si no se
sabe ciertamente cómo se pagará.

Por supuesto, si esto se cumple el actual govern como ya han
manifestado públicamente varios de sus miembros no tendrá
ningún inconveniente en facilitar a todos los alcaldes, a todos,
la información de qué actuaciones va a desarrollar y por
supuesto, cuando se desarrollarán, pero información veraz, no
falsas expectativas.

Por último y ya terminaré, como el parecer del Grupo
Parlamentario Popular como no podía ser de otra manera es el
mismo que hace quince días cuando hablamos de lo mismo y la
PNL era idéntica, hemos presentado la misma enmienda de
modificación, creo que es muy clara, igualmente que antes, más
ajustada en contenido que la PNL del Grupo Parlamentario
Socialista. 

Por ello, les vuelvo -como hice la otra vez y no quisieron- a
pedir que aquí no estamos..., vamos, si quieren hablar, hablar y
hablar, creo que es importante sacar adelante iniciativas y me
gustaría que votaran a favor de esta modificación y que salga un
acuerdo unánime y creo que el texto, lo volveré a leer, es
bastante completo: “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 que saliera un voto unánime, lo dejo a su
criterio. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmenes. 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. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Oliver, és realment difícil afegir res a aquest tema,
tot i que veig que els distints grups, també el Grup Parlamentari
Popular, fa control i impulsa la iniciativa política al Govern,
perquè és la seva funció -com tothom sap- constitucional, i
cada... Dimarts passat seguíem parlant d’aquest tema en el seu
termini perquè ho troba un tema important que s’ha de debatre
molts de dies, tret que ho demanin els altres. És curiós això,
perquè en fi, el que no diuen tots els tractats sobre el que és
impuls i control de l’acció política, però bé, és una interpretació
que fa el Grup Parlamentari Popular respecte a qui ha de
presentar preguntes, qui no ho ha de fer i com.

La veritat és que resulta -com s’ha apuntat, jo hi coincidesc-
trist i lamentable i d’altres paraules, la veritat és, que per motius
distints, que tots els grups vulguem aprovar tal i com apunta el
Grup Parlamentari Socialista que demanam a l’Estat que
compleixi un conveni i que és el Govern del país i el partit que
li dóna suport parlamentari el que s’hi nega, el que vol fer dos
paquets, el que vol matisar, el que no vol que el Parlament
demani una cosa tan senzilla que fins i tot, jo diria que
compromet, efectivament puc compartir amb el Grup
Parlamentari Popular una..., en part al Govern de l’Estat i que
per tant, cadascú assumeix el seu cost, però que ho vol fer
perquè creu que és de justícia i que vol posar aquest impuls
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polític, crec que és d’agrair i que el Grup Parlamentari Popular
i el Govern de les Illes Balears dejecti aquest pronunciament
unànime del Parlament per demanar a Madrid que compleixi.

Fins i tot va enviant missatges que no importa, perquè, com
que s’ha parlat sempre de presumpte conveni, presumptes
quantitats, paper banyat, no té valor vinculant. Bé, una qüestió
que fins i tot a una hipotètica via judicial, a la qual nosaltres
evidentment no renunciam, com ens va parèixer bé que es fes
amb el conveni de carreteres, es feien carreteres i carreteres i
carreteres i no arribava un cèntim de Madrid, i Madrid deia que
s’estava incomplint el conveni perquè no es feia res, tal i com
deia el conveni, però es continuaven fent carreteres i carreteres
i carreteres. I es va posar un ple per rescabalar els doblers i està
encara allà en litispendència, ens pareix bé, aclarim-ho, estam
bastant d’acord amb el que deia el Govern de l’Estat respecte de
l’incompliment del conveni, per com ho feia el Govern del
Partit Popular, però ens pareix bé rescabalar-nos de tot el que
deia el conveni de carreteres. Aquí no, aquí fer una cosa
relativament semblant al que es va fer, bastant paralAlela, doncs
resulta absurda. Nosaltres pensam que no.

Ja apuntar d’alguna manera i entendre que el que està
passant és una cosa oportunista, em sap greu, Sra. Oliver,
nosaltres pensam que és una cosa estratègica, estam d’acord
amb la referència al turisme, estam d’acord amb la referència
que vostè feia a tots els projectes que hi ha en aquest moment,
els 50.000 milions del corredor ferroviari, els 38.000 milions de
l’AVE d’Extremadura. Els mils i mils de milions, els 6.000
milions de l’AVE de Galícia. Per tant, resulta absurd... a mi
m’agradaria parlar d’un conveni ferroviari 2012-2015, no
encara del 2008-2011. I, per tant, em sembla -insistesc- molt
desagradable haver-ho de fer així i haver-ho de fer a més en els
termes que s’escolten en aquesta casa i a mi m’agradaria
canviar-los. Quan algú te diu: conociéndoles en el cargo, sólo
les interesan las sillas, aquesta cosa tan..., nosaltres que les
conocemos en el cargo, li reconec que tenim una inquietud per
aprovar això, perquè sabem què han fet a les grans obres, sabem
què ha passat en el Palma Arena, sabem que cada dia surt, fins
i tot la família reial, afectada en la manera de gestionar del
Partit Popular. Sabem, coneixem lo que hacían en el cargo,
amb les autopistes d’Eivissa, en el metro, conociéndoles en el
cargo així i tot votaríem a favor d’aquesta cosa perquè creim
que el tren s’ha de fer, fins i tot si l’ha de fer el Partit Popular,
que ho reconec conociéndoles en el cargo, bufff!, un ha de dur
un ciri a Lluc, eh?, però bé, conociéndoles en el cargo i a mi
m’agradaria canviar aquest to, però bé, veig que en aquesta
comissió el durem quatre anys i massa bé, em sap greu pels
ciutadans perquè ens fan glosses allà fora perquè realment ja
feim fàstic tots plegats d’aquesta manera d’afrontar els reptes
que tenim davant. Però si aquest és el to evidentment no
consentirem que gent que fa anys que està en política, sobretot
com a grups més que com a individus, sense que ens hagin de
dur a cap a tancar a la presó per ficar mà al calaix, que ens vagin
entimant conociéndoles en el cargo. No en faltaria d’altra! 

Però bé, intentem resoldre i afrontar aquesta demanda, jo
crec que és molt sana i positiva, ens sap molt de greu el punt
primer que no es pugui aprovar per unanimitat. Nosaltres hi
insistirem i confiam que un dia totes les promeses que s’han fet,
de soterrament a Inca, de soterrament a Santa Maria, de tren fins
a Son Espases, es canviïn en propostes en positiu, el que feia el
Partit Popular fa dos dies, abans de començar a fer acudits sobre
si els pagesos conten la gent que va a Manacor, no sé què pensa
el batle de Manacor d’aquests coverbos del Sr. Company, que
la gent mira quanta gent arriba a Manacor amb el tren, no sé si
miren també la que va en metro, perquè jo compararia demà
matí la gent que arriba a Manacor i la gent que agafa el metro,
... però en qualsevol cas, estam a favor del transport públic,
donem-li solucions i crec que si s’ha de fer alguna cosa que
sigui racionalitzadora del que tenim, si en podem parlar i es pot
fer des del consens i sempre des del respecte, crec que ens hi
podríem posar d’acord. Avui crec que seria molt bé que Madrid
rebés aquest acord.

I només una precisió, no em toca a mi defensar el Govern de
l’Estat, jo crec que incompleix flagrantment el conveni de
carreteres, és així i se li ha d’exigir en tot, però continuar
insistint, ignorant totes les addendes fetes a través de la
disposició transitòria novena de l’Estatut en les inversions
estatutàries afectades en les inversions ferroviàries, em sembla
que és un esforç titànic per part del Partit Popular de voler negar
la realitat dels doblers reals que s’han arribat a destinar a les
inversions ferroviàries per part del Govern de l’Estat. Però
insistesc, jo no he d’esdevenir cap mena d’advocat del Govern
de l’Estat, volem aconseguir que s’aprovin els 443, si són 120
no em basten, maldament no siguin el 49% que es continua
insistint falsament respecte d’allò que ha arribat per al conveni
ferroviari, han de ser 440 i per tant, no em va bé que siguin ni
120 ni 140, volem els 440. I, per tant, sense matisos, votarem a
favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com havia dit ja abans, no
acceptarem l’esmena. Només vull dir-li al senyor portaveu del
Grup Popular que no és oportunisme polític, és que el tema no
està aclarit, el tema no està resolt, és perquè el tema preocupa i
és perquè el Govern no actua. Hi ha deixadesa, perdoni, la
deixadesa és d’aquest govern, ha estat tres mesos per escriure
una carta que arribés a Madrid, tres mesos! I a rebre..., perquè
la carta la varen escriure dia 23 de setembre, és a dir, ho ha dit
el mateix govern, jo no ho sé, el Govern va dir que varen
escriure una carta dia 23 de setembre, quan ja havien aturat les
obres, quan varen aturar les obres sense ni avisar els batles,
perquè els batles són els representants dels ciutadans, i els
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ciutadans els demanen què passa que tenim aquestes obres
aturades. 

Aquesta és la qüestió i hi ha una preocupació per tenir
aquestes obres així, clar que sí! I aquesta situació... qui ha aturat
les obres?, qui ha aturat les obres? Les ha aturades l’actual
govern, no l’ha aturat un altre. El govern actual ha aturat les
obres del tren i és així, agradi o no agradi. I tenim un conveni de
443 milions d’euros que són capaços de gestionar i com que no
són capaços de gestionar-ho, perdem els doblers i ens quedaran
les obres empantanegades a tots els pobles. I no tendrem el tren
que arribi a la comarca del Llevant. Aquest és l’escenari que
estan fent.

Jo, sincerament, no sé si és per lentitud, per ineficàcia
política o per què. Però en qualsevol cas, per ineficàcia, per
lentitud o per oportunisme polític, la qüestió és que el tema no
va endavant. I això és terrible per a tots els ciutadans d’aquesta
comunitat, terrible per a tots. Tenint els recursos, tenint les
ganes, tenint la possibilitat de posar-nos així, de tenir el tren a
Llevant, no tenir-lo, és una enorme irresponsabilitat, enorme,
enorme!

El conveni dins el calaix. Ja els ho dit, això no funciona tot
sol, s’ha de fer feina, s’ha de gestionar, “és que no ens arriben
els doblers”, bé, molt malament, han d’intentar per tots els
mitjans que arribin aquests doblers, justificant tota la despesa
per exemple, és una de les coses que s’ha de fer. És a dir, primer
tenir la nostra part feta i després exigir a l’altra part que faci la
seva feina, clar que sí! I al final tenen una reunió aquest mes, jo
ho he vist a la premsa. Pareix ser que es reuniran amb el Govern
de les Illes Balears, no ho sé, ho he vist a la premsa, aquest mes.

Jo crec que el seu text queda curt, Sr. Veramendi, jo crec
que no podem perdre aquesta oportunitat. Jo crec que els
ciutadans de les Illes Balears no es mereixen aquesta mala
gestió d’aquest conveni. Tenim un conveni, tenim els recursos,
tenim les obres començades, en tenim ganes, per què no
l’acabam? Aquesta és la qüestió. Acabem el tren, exigim-ho. El
portaveu ha posat uns altres exemples que jo no vull dir que
siguin ni millors ni pitjors de la gestió, perquè treure com
exemple la gestió de l’anterior govern del Partit Popular, jo no
crec que sigui molt interessant sincerament, però facem una
gestió entre tots perquè sigui possible tenir un tren a la comarca
de Llevant. Jo crec que això no és tan difícil.

I miri, nosaltres no votarem la seva proposició no de llei i si
a vostè li pareix, podíem acabar aquest debat avui aquí, és molt
fàcil, votin a favor de la nostra proposició no de llei. Si vostès
voten a favor de la nostra proposició no de llei, es veurà que el
Partit Popular no renuncia al tren i que no renuncia a exigir tot
allò que pertoca a tots els mallorquins.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4267/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4267/11, relativa a conveni en matèria de
ferrocarrils.

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

Gràcies.
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