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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Fernando Rubio substitueix María José Bauzá.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Isabel Oliver substitueix Damià Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 3993/11,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
preservació de les praderies de posidònia, i RGE núm. 4268/11,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
de la façana marítima IBAVI-Ajuntament de Palma.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3993/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de
les praderies de posidònia.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3993/11, per
part 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. Bé, la proposta que presentam vol
fer-se ressò d’un greu problema succeït aquest passat estiu en
concret a les aigües de Formentera, i vull ressaltar això de greu
perquè precisament va en la línia contrària d’allò que, des de la
conselleria, en el seu moment i quan es varen denunciar els fets,
es va entendre que passava a l’entorn de l’illa de Formentera.

La situació en aquestes aigües de Formentera és
especialment crítica, més que a cap altre indret o punt de
praderies de posidònia de les Illes, i ha vengut marcat per dues
raons fonamentals: la manca de vigilància en aquests punts, sent
coneixedors de la quantitat d’embarcacions de tot tipus que van
a fondejar en aquests indrets, i, en segon lloc, l’absència també
de les boies ecològiques de fondeig que en alguns moments i en
altres ocasions han estat colAlocades i que evidentment
minimitzen el risc de perjudicar les esmentades praderies.

Quant a la vigilància vull ressaltar que és importantíssim que
es tengui i s’iniciï des del primer dia que comença la temporada
turística, perquè no ens passi com en aquesta temporada on es
va començar una certa vigilància amb la temporada d’estiu molt
avançada i amb uns resultats realment pobres.

Tot aquest fet resulta per si mateix ja preocupant, però és
encara més preocupant quan, o almenys va resultar en el seu
moment encara més preocupant, vàrem començar a escoltar
reaccions i declaracions dels responsables del Govern sobre
aquesta qüestió. I aquí estic obligat a estendre’m una mica més
sobre aquesta qüestió, perquè crec que és realment important.

No és de rebut que quan es denuncien els fets de la
destrucció d’una quantitat important de metres quadrats de
praderia de posidònia, com a resultat del fondeig
d’embarcacions, la reacció de la conselleria i del conseller en
concret sigui fer algunes declaracions, com una en concret que
deia que “amb les impressionants dificultats econòmiques que
hi ha, les reserves marines i els espais naturals que tenim
s’hauran de mantenir per ells mateixos”; no és molt optimista
aquesta primera declaració quant a responsabilitat de cara a la
protecció d’aquests indrets. Però menys ho és tampoc quan
s’intenta minimitzar el resultat, l’efecte real d’aquests fondeig
i es diu concretament que “la posidònia evoluciona amb
tendència positiva”, i potser en algun indret és cert, però allà on
realment hi ha hagut el problema i la problema que hi ha hagut
a les aigües de l’illa de Formentera està clar que no és cert.

I a més a més, per part del conseller es fa referència a uns
informes, a uns estudis en què es diu que en concret el 45,1% de
la posidònia evoluciona amb tendència positiva; el 39,22 està
estable i només el 15,69 en regressió. I llavors, doncs, clar, es
comença a partir a sentir expressions com “aquells que
denuncien fan demagògia barata”; que “s’estan traient de mare
els fets”; que “és impossible materialment que amb dos mesos
ens carreguem la posidònia”, i que “de fet, el fondeig no és més
que una més de les agressions que poden patir, però que a més
no és la que té efectes més rellevants si ho comparam,
suposadament amb altres”.

Però clar, quan un diu això, llavors agafa els estudis
comparatius d’un institut com és l’IMEDEA, que, a més,
anuncia que utilitza el mateix sistema d’estudi, i resulta que no
diuen exactament el mateix, sinó que hi ha greus problemes i
que en els darrers deu anys la praderia ha tengut un retrocés
entre un 25 i un 70% en funció dels indrets dels quals es parli.
Però clar, quina és la gran diferència?, que el Govern té un punt
d’estudi a un punt concret, que és el Racó de S’Oli, que no és on
més embarcacions van a fondejar, mentre que IMEDEA té punts
d’estudi a S’Espalmador, Illetes i Es Pujols, que són realment
punts conflictius des del punt de vista de què parlam en aquesta
proposta. Per tant, IMEDEA tomba els informes que manejava
el propi conseller.

Però, no content amb això també, es va permetre el luxe en
el seu moment de ficar-se directament amb persones i amb
organitzacions que casualment eren les que havien denunciat i
fins i tot acusant algun d’aquests, un biòleg en concret, de dir-li
que només denunciava per defensar el seu negoci, cosa que
resulta bastant com a mínim reprovable des del punt de vista
d’un responsable polític del Govern. I resulta més contradictori
quan a qualque moment també es parla que s’ha de ser cautelós
a l’hora de colAlocar aquestes boies i a l’hora de fer segons
quines denúncies perquè, a més a més, podria resultar que amb
la colAlocació d’aquestes fórmules es fes qualque tipus de
competència a negocis com els ports esportius, posant en dubte
que la instalAlació de les boies ecològiques sigui una solució, a
més, bona.
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Clar, quan sents el conseller que critica un dels denunciants
perquè diu que té un negoci que es beneficia d’aquestes
praderies i llavors el mateix conseller ve a fer una defensa
prioritària d’un negoci com els ports esportius i els clubs nàutics
i abandona el que hauria de ser la seva obligació, que és
defensar el medi ambient, dius qui realment mira pels negocis
privats, perquè a un ja se li escapa realment qui fa tot això?

Per tant, crec que, com que segurament no em queda gaire
temps, la conclusió és que volem posar en evidència, amb els
tres punts que presentam a la proposició: una, el fet que els
efectes negatius que ha tengut aquest fondeig indiscriminat per
a aquestes praderies de posidònia, i aquí demanaria, no sé si és
possible, afegir-hi dues o tres paraules perquè varen quedar fora
a l’ordre de transcripció, i després quan diu “han tingut per a les
praderies de posidònia de les nostres Illes”, havia de posar “,
molt especialment a Formentera”, demanaria que si es pogués
incorporar bé i si no, doncs, ho deixaríem com està.

I el tercer punt que demana, el primer d’aquests, que
s’estableixi una correcta vigilància durant tota la temporada
d’estiu d’aquests fets i es colAloquin les boies ecològiques
necessàries. El tema de la vigilància és important, s’ha de
remarcar, i que sigui una correcta vigilància, perquè la que es va
establir una vegada denunciats els fets per part del Govern, va
ser realment improductiva des de tot punt de vista; va ser
improductiva perquè resulta que es tramitaren només expedients
reals per via de denúncia, 9, i casualment, aquestes 9 denúncies
no eren de les dues embarcacions de vigilància del Govern sinó
que eren de l’embarcació de la Guàrdia Civil que va posar
aquestes nou denúncies simplement amb tres dies que va ser per
allà.

Clar, és digne de tenir en compte si la funció de la vigilància
és només avisar: miri, vostè ha destrossat aquesta praderia, però
no ho torni a fer, i així una vegada rera l’altra, perquè llavors
també hem sentit declaracions de la conselleria dient que no se
cerca un afany recaptador amb això, però crec que quan un fa un
fet greu, com és aquesta destrucció de patrimoni, no es pot anar
un dia, un altre i un altre simplement avisant que s’ha fet això
i que no es torni a fer, sinó que s’ha de començar a sancionar
com toca i com estableix la normativa i el reglament als que
provoquen aquesta destrossa.

Per tant, crec que la nostra proposta és senzilla, clara i segur
que aprovant aquests punts i fent el Govern el que aquí es
demana deixarem d’assistir als mateixos problemes que hem
tengut aquest estiu amb aquestes embarcacions i amb aquests
fondeigs. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena amb RGE núm. 4755/11 per part
del Grup Parlamentari Popular. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sra. Marí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que avui tenim una ocasió immillorable per veure si ens
preocupa realment l’estat de la posidònia de les nostres Illes o
si el que fem és un ús polític i barroer d’un bé tan preuat com és
la posidònia de les nostres Illes.

El contingut de la nostra esmena, en resum, i no la llegiré
perquè tots vostès la tenen, assentant la importància que té
constatam el seu bon estat general, el Sr. Boned ara intenta
acotar el contingut de la seva proposició no de llei a l’illa de
Formentera, però el seu contingut el va fer de les Illes Balears.
Em pareix molt poc prudent, per no dir irresponsable, crear una
alarma quan les dades científiques, i per suposat no són els
informes del conseller, són els informes dels tècnics de la
conselleria, que eren tan tècnics quan vostès governaven com
ara, donen unes xifres excelAlents quant a l’estat de les praderies
de posidònia de les Illes Balears i, fruit d’això, és que tenim una
excelAlent qualitat de les nostres aigües, tenim una excelAlent
qualitat de la nostra arena a les nostres platges i per això tenim
una excelAlent temporada turística. Per tant, posem les coses al
seu lloc i tal vegada així resoldrem qualque problema. Però
traient-ho de context i per descomptat creant alarma social, no
crec que facem el que ens correspon com a persones
responsables de la gestió pública.

Per tant, acotem de quin problema parlam i parlam de
problemes puntuals i per suposat per això esmenam el primer
punt d’aquesta proposició, no és un problema general de les
Illes Balears, ni és un problema greu de les Illes Balears quant
als, crec que són 1.000 quilòmetres quadrats, 100.000 hectàrees
de praderies de posidònia, i crec que, com a mínim, s’han de
posar les coses en el seu context.

Segona qüestió. És cert que com a bé natural sensible està
protegit i està protegit per innumerables normatives nacionals,
europees, balears i té diferents figures de protecció damunt, que,
evidentment, de moltes d’aquestes, sobretot de la de declaració
de patrimoni de la humanitat em permeti presumir-ne, però,
evidentment, s’ha de tenir especial cura precisament en què
l’estat sigui el que ha de ser, i per això a l’any 2007 es varen
aprovar tota una sèrie de plans de gestió, justament per tenir
cura d’aquest patrimoni. I aquí ve la segona part de la nostra
esmena, que justament sis anys després que hagin estat aprovats
aquests plans de gestió, que avaluem científicament, jo no
m’atrevesc a fer una avaluació, perquè en el suposat cas que
tingués formació científica no és el meu paper en aquesta
cambra i, a més, els reconec que no tenc cap tipus de formació
en aquest sentit, però sí que hi ha molts tècnics en aquestes illes
que sí la tenen i crec que tots, IMEDEA inclòs, juntament amb
la conselleria, el que hem de fer és avaluar les dades,
moltíssimes dades científiques que tenim, i veure el que ha
funcionat i el que no ha funcionat.

I aquí ens hi trobarem, en el que no ens trobarem és, permeti
que li repeteixi el que no li va agradar sentir del conseller, amb
demagògies, que creïn una alarma l’estiu de l’any 2011 quan
l’any 2010, exactament el dia 2 d’agost de l’any 2010, reserva
marina d’Es Freus, i només li llegesc el titular: “Grandes
superficies de posidonia arrancadas por anclas. Los vigilantes
de la zona protegida aseguran que algunas de las manchas
tienen un tamaño de un campo de fútbol”; que va presentar
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vostè una proposició no de llei l’any passat amb tanta alarma
social, jo no la vaig veure? Governaven vostès i hi havia boies
i hi havia vigilància, que llavors entrarem en aquesta qüestió. I
això és produeix.

És que infringeix? Se l’ha de multar i se l’ha de sancionar,
el que no hem de fer és crear un sisme submarí on tenim
problemes puntuals, que s’han de resoldre, no estic dient que no
s’hagin de resoldre. I vostès, a tota la seva proposició no de llei
pretenen atribuir, culpar, millor dit, el greu problema, que vostès
qualifiquen, del passat estiu a les aigües de Formentera com si
mai no hagués passat en el passat, li he llegit simplement un
diari de l’any anterior, estic segura que cada any n’hi havia
algun, que no hi havia vigilància ni hi havia boies de fondeig.
Vigilància n’hi havia, va començar tard, anem a cercar les
causes de per què va començar tard, i jo crec que s’ha de tenir
una mica de pudor -pudor en castellà, no sé com es diu en
eivissenc- quan un escriu determinades coses: quan la
conselleria, governada per vostès, no treu la contractació de la
vigilància i les boies de fondeig fins al dia 1 de juny, crec que
entram en un xoc frontal amb el que acabam de dir que el
primer dia de la temporada turística hem d’estar en disposició
-que jo hi estic d’acord- de tenir els vigilants treballant i les
boies posades. Si això hagués estat tan clar per part de la
Conselleria de Medi Ambient de la legislatura passada, fa pocs
mesos, just abans de la temporada turística, no hagués tret a
contractació el primer de juny la vigilància i les boies. De qui és
culpa que a principi de temporada no estiguessin posades? Per
descomptat no del que va prendre possessió el dia 2 d’agost, que
el que va fer va ser el que va poder. Si l’any que ve no va bé, la
culpa serà nostra, però d’això la culpa és de vostès, per
incompetents, o no sé molt bé per què, perquè no puc entendre
una cosa tan evident que supòs que s’havia fet els altres anys,
perquè es va treure tan tard, segurament per desídia i perquè ja
donaven les eleccions per perdudes i per tant els era igual, no ho
sé; la veritat, fer judicis d’intencions sempre és una cosa molt
complicada i per tant no m’atrevesc.

Però realment, la causa que a la proposició no de llei es diu,
que és que no hi va haver vigilància i que no hi va haver
fondeig, crec que ha quedat perfectament acreditat que no és
així; altres anys ja s’havia produït i hi havia la vigilància en
temps i les boies de fondeig. Però és que, a més, en qualsevol
cas, si no hi va haver ni una cosa ni l’altra, per suposat no és
atribuïble a l’actual conseller de Medi Ambient que acabava
d’arribar.

I en tercer lloc, i pens jo que el més important, i per aquí és
el que a nosaltres ens agradaria que en traguéssim d’aquesta
proposició no de llei; a ningú se li amaga que, efectivament, a
la temporada d’estiu es produeixen a Formentera problemes
concrets, crec que qualsevol persona que hagi tengut el plaer de
visitar l’illa de Formentera a l’estiu n’és conscient, molt bé,
anem a veure el que funciona i el que no funciona; anem a veure
si les boies realment és la millor mesura o no, amb criteris no
polítics, sinó científics, anem a veure si es poden fer altres
coses, per exemple, acotar a les cartes marines, que les té
qualsevol embarcació, a quins llocs es pot fondejar i a quins
llocs no es pot fondejar. És a dir, utilitzem totes les eines que la
llei ens dóna. I malauradament aquests anys la comunitat
autònoma, i per descomptat, aquí sí que no va ser el Partit
Popular, que no governava, qui es va trobar problemes és
l’anterior Govern, el primer que li va posar entrebancs per

gestionar aquest tema va ser el propi Govern de l’Estat, que li
va posar un recurs contenciosoadministratiu contra els plans de
gestió, que afortunadament hem guanyat, i que li va dictar una
llei que li discuteix si és competent o no a l’hora de gestionar
aquest espai, amb els problemes que això pot dur a l’hora
d’obrir expedients sancionadors i que realment les sancions
arribin a bon port, que és el que tothom desitjam, perquè
evidentment tenen un efecte dissuasiu quan una persona
infringeix, que se li imposi una sanció.

Ja per acabar però, hi ha una altra qüestió vital que és la
funció informativa i pedagògica, que l’han feta els vigilants i
que ha funcionat molt bé. Crec que no seria just carregar-nos la
feina de tantes i tantes persones que treballen excelAlentment -
diria jo- en aquesta qüestió i que hi han treballat tots aquests
anys, crec que és un error polititzar aquest tema, i que han
aconseguit que la immensa majoria de les embarcacions
fondegin on toca i ho facin com toca. Que n’hi ha alguns que no
ho fan?, a aquests el peso de la ley, però reconeguem que
afortunadament la feina de vigilància ha estat efectiva i les
dades així ho corroboren.

Per al que falti per fer al Partit Popular ens hi trobaran
sempre, però crec que hem de dur aquest debat, i el duim a l’illa
de Formentera també, amb poca demagògia i amb molta ciència
perquè si mesclam les dues coses quasi mai no surt beneficiat
allò que es diu que es pretén protegir. En aquest cas, és un bé
tan preuat -repetesc- com les praderies de posidònia. 

Per tant, en resum, ni és greu en l’àmbit balear i... en la
mateixa proposició no de llei i ara en la defensa s’han dit quines
són les xifres de l’estat general i no podem dir que el malalt
estigui greu, sinó que té algun problema concret que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

...hem d’atacar i per tant, demanam que s’aprovi l’esmena
perquè és molt més positiva i, sens dubte, desitjam que sigui
efectiva.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Boned, per part del nostre grup creim que és
oportuníssima i molt correcta aquesta proposició no de llei. 

La veritat és que no veim cap terratrèmol submarí enlloc,
veim que és bo que s’expressi una preocupació per un actiu tan
important, com es reconeix per tots els grups, com és la
posidònia a les Illes Balears que té multitud d’amenaces, en
concret una d’una manera clara, que és el fondeig indiscriminat.
El tenim, amb uns efectes més negatius en uns indrets que en
altres i comprenc que l’alarma que es va provocar a Eivissa, i
altres vegades, en altres ocasions, però en aquest cas a l’estiu a
Formentera, per un cas en el qual va quedar llaurada la
posidònia, crec que és bo que tengui una reacció política de
primer ordre, amb el màxim consens de totes les institucions.
Crec que això és positiu.

Més que culpes o sortir a la defensiva, crec que, la reflexió,
l’hem de fer tots i reaccionar i millorar. Que hi ha hagut
mancances, jo diria que històriques i endèmiques, amb la
protecció i amb la vigilància d’aquests espais, no crec que en
puguem estar satisfets, ni de l’anterior legislatura ni de
l’anterior a l’anterior legislatura, ni de totes les legislatures. És
un actiu important i crec que hi ha encara molt de camí per
millorar, també en la qüestió de la vigilància i sobretot al final
després, de la disciplina, realment -tots hi estam d’acord i tots
ho deim- si hi ha un incompliment hi hagi els mecanismes per
trobar qui incompleix i per satisfer realment una sanció, la
congruent amb els fets que s’hagin produït. 

Crec que hem de constatar que no és prou la vigilància, en
altres indrets més, aquí menys, hi va haver un principi, un intent
que en pesca hi hagués un conveni per millorar aquesta
vigilància, haurà quedat com ha quedat. Ara per exemple, la
conselleria té les dobles competències, per ventura és una
oportunitat. Hi ha una mancança de recursos, tots en som
conscients, però aquest actiu mereix i necessita aquesta
empenta. 

Es parla de les boies, és evident que han tingut una funció
molt positiva, en el cas de Cabrera ha estat, crec que decisiva o
molt important la funció que han duit a terme. En aquest sentit,
l’hauríem de posar al principi de la temporada, si no s’havia fet
prou bé, s’ha de fer a partir del futur i tots reaccionam en positiu
perquè creim que això és necessari, crec que això no (...),
senzillament és davant uns fets, tots demandam un plus de
responsabilitat. 

Aquí sí que, quan es parla de les culpes d’uns i altres, crec
que s’ha apuntat també per part del Sr. Boned i ho vull
assenyalar, ho vull subratllar, aquesta incomprensible reacció
que va tenir el responsable de Medi Ambient del país quan
precisament minimitzava i volia negar el problema, no?, quan
parlava... Crec que s’ha apuntat..., no sé com ha qualificat el Sr.
Boned les declaracions sobre el biòleg afectat, però jo les vaig
trobar grolleres directament, crec que no treuen cap a res, la
manera com s’ha expressat i com ha volgut sortir a camí
d’aquell -realment- atemptat que es va produir a la posidònia a
Formentera.

Per tant, no és que sigui culpa de ningú, però quan succeeix
un cas com aquell la reacció no ha de ser de llevar-li
importància, sinó tot el contrari, de donar-li la importància que
té i de reaccionar i anunciar les mesures que siguin necessàries
perquè no torni a succeir i perquè hi hagi una reacció
sancionadora davant els fets.

Per tant, nosaltres en aquest sentit creim que els termes en
què està redactada la proposició son correctes. Vull coincidir
que en general l’estat de la posidònia és el que s’apunta, en tot
cas -com també s’ha dit- nosaltres no som experts en la matèria,
ens remetem als estudis que s’han fet, però que té amenaces
importants, sí que en té. 

Crec que els pronunciaments per unanimitat són molt
importants en aquest sentit. Nosaltres hem viscut, per exemple,
tota la polèmica de Banyalbufar quan s’havia d’arrasar tota una
praderia per dur l’arena a Cala Agulla i era igual de protegida
per tota la normativa internacional, era posidònia ben clara i ben
delimitada, i hi havia ja les màquines preparades. Ha estat un
tema que està tancat sempre, però sempre tancat amb una solapa
de la carpeta oberta, no, no..., és un arxiu que mai no s’arriba a
podrir, no?, sempre aquests casos sense resoldre, no?, queden
allà.

Per tant, afirmar que la posidònia no la podem tocar i que
quan hi ha agressions reaccionam, a mi em sembla molt positiu
i per part del nostre grup tendrà el vot favorable. Moltes gràcies.

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. 

Farem la votació de la proposició no de llei...

(Remor de veus)

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Marí, el fet que
efectivament praderia de posidònia n’hi ha a totes les illes i que
totes tenen la seva importància i que no totes han estat objecte
d’agressió com les de Formentera, no minimitza la necessitat de
posar en evidència aquests fets, ni resta importància a la
necessitat de preservar aquest punt concret. 

No sé si a vostè li semblaria molt normal, perquè ara aquí
parlam de praderies de posidònia, que algú digués que destruir
les murades d’Àvila, per exemple, no suposaria cap problema
ni se li hauria de donar la més mínima importància perquè, com
que patrimoni de la humanitat n’hi ha a moltes altres ciutats de
l’Estat, tampoc no passa res. Aplicant la seva regla de tres,
parlaríem d’això.
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Crec que anam malament. Anam malament perquè en el
segon paràgraf de l’exposició de motius, si bé és cert que on
havia de posar, al primer punt, el que he dit de “molt
especialment a Formentera”, no ho posa, però sí diu i li ho
llegeix textualment: “La situació ha estat especialment crítica a
les aigües de l’illa de Formentera on, a causa de l’absència de
boies de fondeig, d’una correcta vigilància, diverses
embarcacions fondejades han provocat importants destrosses a
les praderies de posidònia d’aquesta zona”.

Evidentment, el problema ha estat a Formentera, però si
permetem que passi això a Formentera i no reaccionam i no
feim res, ningú no ens assegura que la temporada que ve no
passi en un altre indret del litoral de les nostres illes un
problema exactament igual, i preocupant seria que la reacció del
conseller fos la mateixa que ha tengut amb la de Formentera.

Diu, Sra. Marí, que vostè no es fica segons amb quines coses
perquè no té formació científica i, per tant, no s’aturarà a
analitzar segons què. Jo tampoc no la tenc, no sé si el conseller
la té, però si no la té s’ha anat a ficar i ha insultat d’alguna
manera un professional que crec que sí la té i podem dir el seu
nom, Sr. Manu San Félix, biòleg per més senyes, denunciant
dels fets, crec que aquest sí que té formació científica suficient
com per criticar alguna cosa, i el conseller ha fet el que li ha
semblat i ha tengut el que jo només puc qualificar, com a
mínim, més que de reacció impresentable davant uns fets greus.
I aquesta reacció impresentable ha provocat aquest terratrèmol
subterrani -de què parlava el Sr. Alorda- informatiu i ha posat
en evidència el que ha de ser una correcta reacció institucional.
I crec que això s’ha de tenir en compte.

La vigilància, està comprovat, que és necessària. Les boies
ecològiques han tengut un bon resultat i no em serveix que en
anys anteriors hi hagi hagut algun problema puntual també en
aquest mateix indret, perquè estic segur que ni vostè, Sra. Marí,
ni el conseller treuran resultats tan preocupants i negatius com
el d’aquest estiu, segur que no, segur que no els treuran. A més
a més, crec que qui té formació científica o està avalat per
informes científics és IMEDEA i IMEDEA diu en unes
declaracions que fa sobre el seu informe, diu: “La densidad de
los haces de posidonia de las praderas de Formentera se ha
reducido entre un 25 y un 70% en los últimos diez años”.

Crec que ho diu gent amb formació científica suficient com
per tenir-los en compte, però és clar, si el que preocupa al
Govern són altres qüestions, és clar que no es mirarà i no es
preocuparà per la repercussió mediambiental perquè el Govern
diu, entre altres coses, entre alguna de les altres perles que
amollen des de la conselleria, diu: “El govern no pretén
recaptar, sinó informar, conscienciar i buscar un equilibri amb
els beneficis turístics”, és clar si un prioritza beneficis turístics
sobre preservació de patrimoni natural, anam per mal camí.
Crec que ho hauríem de tenir molt clar.

No dubto, Sra. Marí, que des de la conselleria es poden fer
altres coses, es poden utilitzar altres eines, idò que es faci, que
és la seva obligació, si és que no fa falta instar a res perquè la
conselleria compleixi la seva obligació, és que ho ha de fer. 

Per què posam els tres punts que deim? Perquè és cert que
a Formentera ha tingut un efecte molt negatiu, és cert que no hi
ha hagut la suficient vigilància, és cert que aquesta vigilància
quan es va posar semblava que anaven a passejar i a passar el
temps, a passar l’estona, perquè no hi havia sancions i
denúncies, les va haver de posar la Guàrdia Civil, i és cert...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant. I és cert que les boies ecològiques han
resultat positives i així ho reconeix fins i tot aquell sector que
vostès tenen com a prioritari, aquest sector nàutic, la mateixa
associació de ports esportius diu que són bones aquestes boies,
en recomana la instalAlació i fins i tot s’ofereix com a
intermediari per buscar una solució amb la implantació
d’aquestes boies ecològiques, perquè realment donen un resultat
positiu que és el que fa falta.

L’únic que volia era destacar aquests fets. Crec que la
proposició és molt clara. Si vostès realment tenen interès a
preservar aquestes praderies, votaran a favor, perquè no diu res
que no sigui cert, no diu res que no sigui necessari, i que
millorar el que es vol fer, es pot fer des de la conselleria. Per
tant, si realment tenen interès a preservar, votaran a favor, si no,
evidentment serà un ús polític i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant, si us plau.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab. I molt poca intenció em fa l’efecte que hi ha de
consens quan per part del portaveu del Partit Popular es
comença la intervenció dient que s’ha fet un ús polític barroer
i s’ha creat alarma social innecessària. Defensin el patrimoni,
facin la feina que toca, tenguin menys prepotència, insultin
menys als ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, si us plau, està fora de temps.

EL SR. BONED I ROIG:

...i preocupin-se de les praderies. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, no ha fixat posició, està d’acord...
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EL SR. BONED I ROIG:

No, no acceptam l’esmena presentada. 

LA SRA. PRESIDENTA:

I vostès estan d’acord a afegir... Votam la proposició tal i
com es va registrar.

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3993/11. 

(Remor de veus)

Ha dit que no.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3993/11, relativa a preservació de les praderies de
posidònia.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4268/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de la
façana marítima IBAVI-Ajuntament de Palma.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
Proposició no de llei RGE núm. 4268/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a façana marítima IBAVI-
Ajuntament de Palma. Per part del Grup Parlamentari proposant
té la paraula l’Hble. Sr. Carbonero per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. President. L’IBAVI, empresa pública
que té com a finalitat l’execució d’habitatges socials, es va
quedar l’any 2005 sense patrimoni. Els solars vacants del
Polígon de Llevant, que s’havien expropiat per l'INUR per dur
a terme l’objecte social de l’IBAVI, promocions d’habitatge
protegit i públic, es varen malbaratar el març del 2005 a
l’Ajuntament de Palma, govern i ajuntament del Partit Popular.
Es varen destinar a compensar a les empreses titulars dels sòls
de la façana marítima i, a més, per poder executar el Palau de
Congressos.

D’aquesta manera es va descapitalitzar la matèria primera a
l’IBAVI en base a una operació d’intercanvi de dubtosa legalitat
ja que -com he dit- els sòls permutats s’havien obtingut per part
de l’Administració de l’Estat per expropiació, existint el risc
amb antecedents a la mateixa zona de la reclamació judicial de
reversió.

La situació a 2007 a l’IBAVI era de tancament per manca de
sòl, per la qual cosa s’hagueren d’arbitrar mesures excepcionals
i úniques, com la Llei 5/2008 que va ser aprovada pel Parlament
per unanimitat. 

El conveni de intercanvi -com s’ha vist després- no era tal.
S’ha convertit en una simple cessió de terrenys gratuïta a favor
de l’ajuntament mitjançant la qual els millors sòls del Govern a
la façana marítima i en altres edificabilitats varen passar a mans
privades. Sobta ara mateix veure a terrenys que fa uns anys eren
públics, cartells de conegudes asseguradores posant-los a la
venda, en qualsevol cas el que més sobta és que ni tan sols el
contingut del vergonyós conveni s’hagi respectat per part de
l’ajuntament, ja que l’IBAVI l’ha complert de manera íntegra.

L’IBAVI, en compliment del compromís assumit a
l’esmentat conveni, va cedir a l’Ajuntament de Palma tots els
solars afectats per l’actuació façana marítima relacionats al
conveni que suposaven un aprofitament net d’ús residencial
plurifamiliar de 49.805 metres quadrats per un valor de 21
milions d’euros, IVA exclòs, i 26.526 metres quadrats d’ús
terciari per un valor de 15,5 milions d’euros, IVA exclòs;
mentre que l’Ajuntament de Palma complí parcialment la contra
prestació convinguda formalitzant la cessió de 7 solars resultant
pendent de cessió a l’IBAVI de sòl amb una edificabilitat neta
de 38 metres quadrats totals d’ús residencial plurifamiliar amb
un valor de 15.900.000 euros, IVA exclòs, i 26.525 metres
quadrats de sòl d’ús terciari per un valor de 15.419.000 euros,
IVA exclòs, obligant-se l’ajuntament al lliurament d’aquest sòl
a mesura... el conveni està escrit en castellà com ja es poden
suposar: “a medida que se vayan adquiriendo con la
aprobación de los diferentes proyectos de equidistribución en
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado por
urbanización y polígonos en suelos urbanizables de acuerdo
con las determinaciones del presente convenio”.

Com que per part de l’IBAVI, com per part de l’ajuntament
després de sis anys encara no s’ha lliurat ni un sòl metre quadrat
d’aquests terrenys pendents, presentam aquesta proposició no de
llei, que diu que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a una qüestió que és òbvia i
obligatòria, a exigir a l’Ajuntament de Palma que de manera
immediata compleixi el conveni signat amb l’IBAVI el 7 de
març del 2005 anomenat Sector Llevant-Façana Marítima i lliuri
a l’IBAVI els sòls i béns que hagi obtingut concessió derivada
dels projectes d’equidistribució aprovats en sòl urbà no
consolidat per la urbanització i polígons en sòl urbanitzable de
Palma des de la signatura tal i com estipula el conveni. 

Aquests sòls són els següents: unitat d’execució 4601 Can
Domenge, la cessió està paralitzada; sòl urbanitzable programat
3302 de Son Quint, 20 d’abril del 2005, terrenys urbans 3.720
metres quadrats més 439 metres quadrats que, segons el projecte
de compensació, es destinen a patrimoni municipal de sòl, hi
havent el conveni aprovat i signat. A més, 1.282.356 euros per
compensar l’aprofitament que no es compensava amb els
terrenys. I, en tercer lloc, unitat d’execució 8604 metge
Claverol, finca 5, parcelAla 3, illeta 2, 545,70 metres quadrats
que en aquests moments continua pendent de cessió a L’IBAVI.
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Per tant, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, tan sols
demanam que es compleixi allò que està signat i que es cedeixin
aquests terrenys que l’ajuntament ja té dins el seu patrimoni i,
per tant, compleixi allò a què en el seu dia es va comprometre.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’hi ha presentat una esmena amb RGE núm. 4561/11, per
part del Grup Parlamentari 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, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. En un
principio quisiera hacer unas breves consideraciones previas al
tema, manifestando, y lo hemos hablado incluso, nuestra total
extrañeza tanto por el contenido, el tono del texto e incluso
quien es el autor de la presente proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista.

Respecto al contenido nos sorprende que tras cuatro años del
anterior gobierno socialista, tanto en Cort como en el IBAVI las
dos instituciones públicas implicadas en este convenio, pues no
hicieran nada. Sólo me gustaría que escucharan bien, hasta el
12, día 12 de abril del 2011, 12 abril 2011, acabando la
legislatura, convocadas ya las elecciones y a un mes de éstas
pues alguien, alguien en IBAVI, el Sr. Carbonero sabrá, se
acuerda del convenio y con prisas, ahí con prisas, constituyen la
comisión que en cuatro años ni la habían constituido de
seguimiento del convenio, seis años sin constituirse después de
su firma. Y a la carrera se reunió en tres ocasiones en el mes de
abril y mayo, en total tres ocasiones, abril y mayo del 2011,
incluso el mismo mes de las elecciones.

Mi pregunta es, ¿y el resto de la legislatura? Pues nada, ni
pensar en el convenio, nada de nada. Por cierto, en estas propias
reuniones de la comisión, que el Sr. Carbonero omite, de
seguimiento, el propio gobierno municipal de la Sra. Calvo ya
le reconoció sus dificultades en cumplir con lo pactado, además
de no poder hacer frente a posibles indemnizaciones. Por lo
tanto, la presente proposición no de ley exige cumplir, como
siempre hacen, con lo que ustedes ni siquiera hicieron y ni
intentaron.

Ahora sí, lo exigen y de prisa...

(Remos de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... muy significativo. Además lo exige de forma inmediata.
Ustedes perdieron el tiempo y ahora lo intentan justificar con
prisas con esta PNL. 

Respecto al texto, ya le he dicho que cuenta lo que quiere y
omite lo que quiere. El tono nos sorprende, exigen a unos
gobiernos, tanto municipal como autonómico, que llevan sólo
cinco meses un cumplimiento inmediato, ¿eh?, inmediato e
incluso exigir, exigir un cumplimiento inmediato. Consideramos
que no son muy acertadas ni de recibo estas exigencias y prisas
en unos gobiernos que acaba usted de salir del Gobierno. Un
gobierno que aparte de gestionar tiene la grave dificultad de
intentar aclarar y salir adelante con la mala situación económica
y gestión recibida. Simplemente con la deuda que se ha
encontrado el IBAVI, esa gran defensa que usted ha hecho, la
gran deuda que le han dejado de 23,5 millones con las entidades
financieras tiene un buen problema a resolver. Aparte de la falta
de planificación y lamentable gestión en vivienda por no hablar
de la ligereza en algunos gastos de los fondos públicos que no
repetiré porque de todos ya es conocido. Ahora esta proposición
del Grupo Parlamentario Socialista con exigencia a unos
gobiernos que acaban de comenzar su difícil mandato. 

Respecto al diputado autor de la proposición, perdone Sr.
Carbonero, con todo el respecto del mundo, con todo el respecto
del mundo, lo suyo es de traca, lo suyo es de traca, usted hace
nada, era el máximo responsable de vivienda del anterior
gobierno, el que no cumplió el convenio que ahora exige, el que
no se acordó del convenio hasta a falta un mes para las
elecciones y ahora lo exige y el que no hizo nada del convenio
y ahora lo exige. Nos parece totalmente increíble, por no
recordarle que usted es el responsable directo de la situación
que hemos descrito muchas veces en el área de vivienda, es el
responsable político de esos gastos que no queremos reproducir,
el responsable de la deuda que nos hemos encontrado. Por eso,
nos llama mucho la atención esa exigencia de forma inmediata
y del comienzo del convenio.

La pregunta es, ¿por qué no lo hizo?, ¿por qué no lo hizo el
primer día con la Sra. Calvo?, ¿por qué no lo hizo? Pues nada,
ni acordarse. No sé qué pretende con esta proposición no de ley
sabiendo perfectamente la situación, porque la sabe y se la
dijeron incluso la alcaldesa socialista o la representante
municipal socialista. Nos parece muy triste al comienzo de la
legislatura su intento de presentar algo de vivienda que además
usted sabe perfectamente cómo está.

Entrando en el fondo de la proposición, efectivamente, este
convenio, realizado por dos instituciones públicas presididas en
ese momento por el Partido Popular en marzo del 2005, en
castellano o no en castellano, con todos los informes favorables,
con todos los informes favorables, y escritura pública notarial
de protocolarización y permuta del 2 de agosto del mismo año,
establecía una operación de permuta con el Ayuntamiento de
Palma de Mallorca mediante el cual el IBAVI cedió en el
mismo año 2005 al ayuntamiento 14 solares en el polígono de
Levante, dentro del ámbito de la modificación puntual del
PGOU, sector Llevant-Façana Marítima. A cambio, el
ayuntamiento entregaba en ese momento 7 solares de uso
residencial plurifamiliar y comprometió la entrega de otros
38.735,05 metros cuadrados de igual uso y de 26.525 metros
cuadrados de uso terciario valorados estos, en agosto del 2005,
en 31.388.005,83 euros impuestos excluidos.
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Destacar, y usted lo sabe y por eso digo que omite lo que
quiere omitir, destacar que esta citada cesión futura no tiene un
plazo concreto ya que el propio convenio establece que se
realizará a medida que desde el ayuntamiento vaya adquiriendo,
generando suelo en las diferentes actuaciones urbanísticas. La
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de
fecha 30 de julio del 2008 y 1 de junio del 2011, gobiernos
socialistas -que usted ha dicho no han llegado, no han llegado,
fueron gobiernos socialistas- aprobó ceder al IBAVI 2 solares,
uno la finca número 1 resultante del proyecto de compensación
del Can Domenge y el otro en la calle Metge Claverol, de Sant
Jordi. Pero pendiente sucesión en escritura pública al hallarse
aun en curso en trámites en el ayuntamiento. Fue el gobierno
socialista de la Sra. Calvo que no hizo la escritura, es el
gobierno socialista de la Sra. Calvo el que enredó la situación.

Al final de la anterior legislatura, en enero del 2011, ustedes
se despertaron y dijeron, hay un convenio, el IBAVI solicita al
ayuntamiento por escrito información sobre el cumplimiento de
la contraprestación por permuta en ejecución del citado
convenio. En enero del 2011, primer escrito en el que ustedes
piden información, enero del 2011. Creo que entraron, si no voy
equivocado, en junio o julio del 2007. 

En las citadas tres únicas reuniones de la comisión de
seguimiento que hicieron ustedes en abril, mayo del 2011,
realizadas in extremis en el fin de la legislatura deprisa, el
anterior gobierno manifestó su intención de seguir con el
cumplimiento del convenio, lo dicen las actas. El ayuntamiento,
gobernado por los socialistas, manifestó su interés igual, pero
reconoció sus dificultades -sus dificultades, el gobierno
socialista- y que no podía hacer frente a la indemnización
prevista, que es el valor del suelo en dinero. Por lo tanto, el
ayuntamiento de la Sra. Calvo, socialista, ya le manifestó estas
dificultades. Por eso, usted omite lo que quiere omitir. Incluso,
atentos a la propuesta del gobierno socialista, proponían renovar
el convenio para dar salida al bloqueo existente. Y usted, Sr.
Carbonero, no hizo nada, nada. Y ahora que gobierna el Partido
Popular, con la dificultad conocida y la añadida de la herencia
recibida y económica, hace oídos sordos y con una actitud
totalmente demagógica vende que no ha existido nada, que se
firmó un convenio que no hemos cumplido y que no ha llegado
y exige su cumplimiento inmediato. Me parece totalmente
lamentable.

Pero los actuales responsables del Gobierno y del actual
ayuntamiento, a pesar de la mala situación, han seguido
trabajando de inmediato en el convenio. Así, por parte del
IBAVI se han comunicado al ayuntamiento ya los dos nuevos
representantes de la referida comisión de seguimiento del
convenio, la directora general de Arquitectura y Vivienda y el
director gerente del IBAVI, habiéndose solicitado igualmente la
convocatoria inmediata de esta comisión para tratar el estado del
cumplimiento del convenio y poder llegar a un acuerdo entre las
partes. La voluntad es empezar a reunirse, además desde el
minuto 1, no al final de la legislatura. Además de estudiar las
diferentes opciones viables que se puedan plantear para
cumplirlo.

Como se ve claramente, Sr. Carbonero, se está trabajando en
el tema de forma inmediata, no en la siesta de tres años y medio,
para seguir avanzando en las posibilidades de cumplimiento de
la ejecución del convenio. Recordemos que el cumplimento del
convenio comporta la obligación municipal de tramitar los
correspondientes instrumentos de equidistribución y la
obtención de suelo de las calificaciones citadas así como la
monetización, si llegara el caso, del aprovechamiento y ésta
nada más que es una substitución del suelo o su equivalente en
dinero. La situación actual es clara, y usted lo sabe y lo sabemos
todos los que estamos en esta sala, es clara y evidentemente
muy distinta a la situación del año 2005 en que se firmó el
citado convenio.

Así la actual situación económica de nuestro ayuntamiento
hace que no sea prácticamente posible cambiar el
aprovechamiento urbanístico no entregado al IBAVI por su
equivalente en dinero. Además, la lealtad y la cooperación
institucional, no las peleas entre sectores y entre partidos de
diferente gobierno, como no puede ser de otra manera deben
siempre llevar a buscar soluciones adecuadas y satisfactorias
para las dos instituciones públicas implicadas dadas, además, las
circunstancias actuales diferentes al momento de esta firma. 

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos
presentado esta enmienda de modificación al texto, que creo que
es mucho más realista y actualizada, adaptada a la situación
real, y la misma situación que le dijo la alcaldesa Sra. Calvo, la
alcaldesa socialista, no sé si comparten lo mismo, pero son del
mismo partido, y que hace que el Parlamento de las Islas
Baleares constate la procedencia de la adopción de las medidas
que sean posibles para adaptar el cumplimiento del citado
convenio de colaboración a las circunstancias actuales de las
dos instituciones públicas implicadas. En consonancia con lo
anteriormente expuesto que ya le dijo la Sra. Calvo y cual es la
voluntad de la convocatoria que se ha hecho actualmente en el
IBAVI para seguir trabajando y llegar a un acuerdo sobre su
cumplimiento siempre adaptado a la realidad actual. 

Por ello le pido, a pesar de que sé que le ha hecho mucha
gracia, que apoye con su voto, sé que será difícil, esta enmienda
porque cuando se quiere hacer oposición y no se quiere dar una
solución a una difícil situación ahora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi, tendría que acabar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Acabo, se presentan este tipo de enmiendas y creo que es
muy bueno que tengamos un pronunciamiento actualizado y
unánime de esta comisión parlamentaria respecto a la situación
actual de este convenio de colaboración que beneficiará a las
dos instituciones. Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmena. 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. Sr. Carbonero,
la veritat és que hem de convenir que és mal d’entendre en
moltes ocasions el debat polític, perquè la sensació és que
tothom aboca pel compliment del conveni, es veu que hi ha
aquesta vocació tant per part, evidentment, de la iniciativa com
de l’esmena i que tornarem, tot apunta, jo voldria que no fos
així, però tot apunta que tornarem a sortir, com a l’anterior
votació, com a altres, que allò que verbalitzam no serà el que es
votarà. Jo demanaria un esforç per si podem transmetre el
missatge congruent amb allò que es diu i que queda registrat en
el Diari de Sessions perquè algú entengui què deim.

La veritat és que per part del nostre grup és coneguda
l’oposició i que vàrem qualificar negativament el conveni de
l’any 2005, que tot el discutible que podia ser la situació d’HPO
i, en general, el planejament que hi havia previst a l’Ajuntament
de Palma, no parlem del que s’ha arribat a fer davant El
Molinar, etc., tota aquella zona, la veritat és que hi ha hagut una
sèrie de despropòsits dins la tramitació de façana marítima de
Palma. Els darrers missatges amb la modificació del PGOU,
començar el Palau de Congressos dins un solar privat, totes les
modificacions que s’han hagut de fer, després l’abandonament
de la contractació assumida i donada a dit a un dels membres de
les empreses que havien contractat, etc. No ho repassarem, no,
però bé, quedava aquest apunt.

A nosaltres ens preocupa d’aquest conveni especialment, i
jo crec que també és la filosofia i el que pretén la moció del
PSOE i així nosaltres l’hem vista, és que no es perdin els solars
per a habitatges protegits. És a dir, la cessió a l’IBAVI el que
garanteix és l’ús com a habitatge de protecció oficial que hagin
de tenir. A nosaltres ens preocupa menys sobre si els fa
l’Ajuntament de Palma o els fa el Govern balear, però sí la
destinació, que el fet que s’hagi transformat en un altre ús la
façana marítima no perjudiqui el nombre de metres quadrats
finals que s'hi dedicaran perquè hem d’entendre que, malgrat
una part dels metres de la superfície que s’ha de cedir per part
de l’ajuntament són amb un ús terciari o són amb un ús no
residencial, el conjunt de l’activitat que du a terme l’IBAVI
doncs està clara pel seu objecte social. 

Crec que aquí, per ventura, és el que a mi em falta de la
proposta de transacció, que quedi clar que qualsevol renovació
del conveni, atenent les circumstàncies actuals, tengui present
que al final del procés els metres quadrats que es destinaran a
habitatge protegit siguin els que hi havia abans, perquè si és cert
que les circumstàncies han canviat radicalment o molt d’ençà
l’any 2005, també és cert que encara ara hi ha una demanda, una
exigència d’habitatge, sobretot d’habitatge social, sobretot
d’habitatge social de lloguer, i que en aquest moment ni tan sols
l’oferta immobiliària que hi ha, enorme, a l’abast doncs hi ha
gent que no hi arriba. Per tant, aquest escaló d’un habitatge de
lloguer donat per la cosa pública és necessari. Teníem aquests
metres, teníem el compromís que aquests metres apareixerien a

una altra banda de la ciutat, però apareixerien, i nosaltres creim
que aquest compromís no es pot perdre. 

Jo no coneixia el detall de quins eren els metres que s’han
obtingut d’ençà de la firma del conveni, si hi ha aquests del
Metge Claverol doncs crec que ha de ser immediat. Els de Can
Domenge vostès recordaran que ens oposam a qualsevol
fórmula si ens referim als terrenys que eren del consell perquè
tenim impugnada al contenciós administratiu tota l’operació
urbanística que hi ha darrera Can Domenge i tot està suspès en
el contenciós perquè tot està a lo penal esperant el
pronunciament de lo penal perquè es digui. Per tant, continuar,
com han decidit el consell i l’Ajuntament de Palma, en establir
Can Domenge amb la situació urbanística que es troba la veritat
és que té un punt de... en fi, com a mínim s’hauran de valorar
totes les conseqüències econòmiques que això tendrà. Nosaltres
insistim que és nul de ple dret tot el procés que es va vendre de
Can Domenge per part del consell i si parlam d’aquests terrenys,
perquè ara mateix no sé si és aquesta unitat d’execució de la
qual parla el Sr. Carbonero, en tot cas si hi ha terrenys que
després del 2005 s’han obtingut en compliment lleial s’han de
lliurar ens pareix correctíssim que es lliurin i que, en qualsevol
cas, si també hi ha d’haver una adaptació per tal que s’arribi a
dur a terme ens pareix també molt correcte. 

Ja dic, nosaltres el que notam a faltar a l’esmena i a la
vocació del que hi hauria d’haver una entesa en aquesta sala per
part, com a mínim, la sensibilitat que representa aquest grup,
seria que del conjunt, del final de l’operació, no s’hagin perdut
metres quadrats d’habitatge protegit i que s’arribi a dur a terme
també quan es pugui perquè és cert que també el mateix procés
que era que a mesura que anassin adquirint-se terrenys, jo confii
també en l’operació de Son Bordoy que està en aquell punt, està
en la llei a la qual feia referència el Sr. Carbonero i tots els
metres que hi tenen assignats, doncs també és una altra fórmula
totes elles en la situació immobiliària que viu el país doncs la
veritat és que complicada, però confii que la intenció sigui que
al final, i aquest hauria de ser el compromís que no s’hauria de
perdre, els terrenys destinats a HPO no es dediquin a qualsevol
altra fórmula ni que sigui eixugar deute, perquè malgrat sigui un
deute o una prioritat també ho és l’altra i també crec que això
s’haurà de garantir i no desviar terrenys a altres finalitats.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Veramendi, jo no entraré en
les seves desqualificacions, ja són conegudes, i per altra part és
lògic que quan no es tenen arguments s’intenti desqualificar el
contrari sense entrar en el fons del que es demana. El Sr. Alorda
ha entrat un poc més en el fons i aquí exclusivament el que es
demanava és que s’exigeixi el compliment d’una cosa que està
escrita, està pactada, està signada i està escripturada i, per tant,
no em pareix que s’hagi d’escandalitzar tant.

Ara bé, vostè diu una cosa, entre d’altres, però una cosa que
no té raó, diu, el convenio no tiene un plazo concreto. Vostè
s’ha llegit el conveni? Idò miri, disposició primera: “de no
calificarse los inmuebles relacionados en el expositivo dos, de
acuerdo con la modificación del PGU, actualmente en
tramitación y en cumplimiento de las previsiones del mismo, en
el plazo de cinco años, a contar desde la firma de este
convenio, dicha cesión quedará resuelta, previa tramitación
del procedimiento legalmente establecido, procediéndose en
consecuencia a la restitución de la titularidad de los inmuebles
que hayan sido objeto de cesión por parte del IBAVI”. 

Cinc anys, a la signatura del conveni sumi-li cinc anys i li
sortirà més o manco la data que vostè..., després ha corregit,
primer ha dit 12 d’abril i després ha corregit i ha dit 12 de gener.
El 12 de gener del 2011 es complien un poc més -ho reconec-,
un poc més de cinc anys, però sí que hi havia la voluntat de
posar damunt la taula aquesta situació, situació que a vostès els
podrà semblar anecdòtica, que el conveni pogués dir ..., però,
miri, resulta que segons informa oficialment l’ajuntament,
estam en aquest supòsit. És a dir, es varen produir
modificacions del planejament urbanístic dins aquest període
dels cinc anys de les zones a les següents unitats d’actuació:
unitat d’actuació 7A, unitat d’actuació 7B, aprovació definitiva
dia 26 de juny del 2009; unitat d’actuació 02B, Palau de
Congressos; unitat d’execució 05, aprovació definitiva dia 30
d’octubre del 2009.

Per tant, es va produir el supòsit que estava previst a l’únic
termini que preveia el conveni. En conseqüència, la situació és
una situació molt delicada, perquè vostè ha entrat en una altra
història, el tema de les cessions, de si vàrem demanar a
l’ajuntament, de si es va reunir la comissió. És veritat que es va
reunir la comissió unes quantes vegades i l’ajuntament va
contestar el que vostè ha dit i més coses, més coses que vostè ha
omès perquè no les ha llegit o perquè no li ha interessat. També
va contestar això que ara jo li explic, que efectivament es varen
produir dins aquest període de cinc anys modificacions del
planejament urbanístic que estava en període de tramitació la
seva modificació quan es redactà el conveni.

En conseqüència, s’ha d’estudiar ben a fons com s’aplica
aquesta clàusula primera del conveni que jo li he llegit, i a més
li he llegit en castellà perquè no hi hagi dubtes per part seva
quant a l’enteniment.

Per tant, Sr. Veramendi, senyores i senyors diputats. Primera
cosa, allò que l’ajuntament ja té i que no és seu, no fa falta
reunir més comissions, encara que està bé que l’hagin reunida,
però no feia falta cap comissió, ho té des del 2005, Can
Domenge no hi entra perquè el consell va dictar una resolució
dient que es paralitzava tota la tramitació, en conseqüència el

tema de Can Domenge no hi entra. Però el tema de Son Quint
l’ajuntament ja ho té des del 2005 i per què no s’ha cedit?, per
què s’han de fer més comissions?, per què no se cedeix de
manera immediata? Però no és aquest el problema, aquí hi ha
una part del problema, però després n’hi ha un altre i és que hi
ha una clàusula resolutòria del conveni que jo li he llegit i que
torn a dir que podem estar de manera plena dins aquesta
clàusula resolutòria.

I, en conseqüència, en aquesta situació delicada, convenia
fer-ho oficialment, no només converses personals, verbals, etc.,
que hi hagués pogut haver, sinó oficialment reunir-se, crear una
comissió i veure com es podia resoldre aquest tema. Lògicament
es va fer quan es podia fer, a partir del cinquè any després de la
vigència del conveni, i  es va deixar pendent perquè les
eleccions varen tenir els resultats que varen tenir.

Però li repetesc, Sr. Veramendi, m’agradaria que quedés
constància, i aquest era el sentit de la proposició no de llei, que
quedàs constància al Diari de Sessions de quina és la posició
del Partit Socialista, perquè és un tema que afecta una sèrie de
solars que s’han destinat a una sèrie d'usos i que alguns d’ells
fins i tot estan a la venda. M’agradaria que se sapigués que hi ha
una clàusula resolutòria i que és possible que s’hagi d’aplicar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, ha d’acabar.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Acab immediatament. És un tema que pot tenir unes
derivades molt complicades. Per tant, senyores i senyors
diputats i Sr. Veramendi, qui avisa no és traïdor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenem que no accepta l’esmena?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No, no, lògicament no l’acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4268/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4268/11, relativa a conveni façana marítima- IBAVI-
Ajuntament de Palma.
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Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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