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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Sí, Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Abans de passar al debat de les proposicions no de
llei previstes a l’ordre del dia d’avui aquesta presidència
solAlicita als senyors diputats i diputades, atès l’establert a
l’article 73.2 del Reglament del Parlament, l’alteració de l’ordre
del dia en el sentit d’incloure un nou punt relatiu al debat de les
preguntes del Sr. Bonet i Bonet RGE núm. 2345/11, 2347/11,
2740/11 i 3572/11; les preguntes del Sr. Alorda i Vilarrubias
RGE núm. 3214/11 i 3215/11; i la pregunta del Sr. Carbonero
i Malberti RGE núm. 3730/11. Si els sembla bé aquesta
pregunta seria la que debatríem en primer lloc.

Per altra banda hi havia dues proposicions no de llei; queden
retirades per part del Grup Socialista? Idò es confirma que
queden retirades. Moltes gràcies.

Assisteix a la comissió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
acompanyat...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Perdoni, Sra. Presidenta. Es poden ajornar les PNL?

LA SRA. PRESIDENTA:

El que passa és que no sabem si hi haurà properes sessions.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé, però per si de cas, per si de cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no es veuen en aquest període de sessions es veuran a
partir del febrer en el proper període de sessions.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No. A més si no es poguessin veure es tornarien a presentar
per al proper període.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, perfecte.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat
del Sr. Joan Mesquida i Sampol, director general d’Ordenació
del Territori; del Sr. Roberto Cayuela i Rexach, gerent de
l’IBAVI; del Sr. Juan Salvador Iriarte, director general de
Transports; de la Sra. Olivia Cortés Jones, cap de Gabinet; del
Sr. Andrés Lasaga i Fernández, cap de Premsa; i de la Sra.

Isabel Andreu i Martorell, de Premsa; sí, i del Sr. José Ramón
Orta.

1) Pregunta RGE núm. 3730/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a legislació urbanística de les Illes
Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 3730/11, sobre
legislació urbanística de les Illes Balears, intervé el diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
autor de la mateixa, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per donar-me la
paraula i també per haver-me permès fer la pregunta en primer
lloc, donades les circumstàncies que vostè ja coneix.

Sr. Conseller, gràcies per la seva assistència, el que ha
motivat l’alteració de l’ordre del dia i que haguem ajornat les
proposicions no de llei, que lògicament no necessitaven que
vostè hi fos present. També gràcies als membres del seu equip
que l’acompanyen, com sempre nombrosos, i per tant anem per
feina.

Vegem, en relació a la legislació urbanística, a més del que
tenim pendent, que són qüestions que vostès es varen
comprometre a fer i que en qualsevol cas sembla que són
activitats una mica reglades de qualsevol govern, com és la
presentació de la Llei del sòl o la presentació de la Llei de
directrius, que ja ens ha explicat vostè en una sèrie d’ocasions
que té un tarannà de presentar-les al Parlament perquè les
puguem discutir i hi puguem establir un cert consens, en premsa
ens van anunciant de manera..., no de manera seguida sinó de
tant en tant, van compareixent informacions, la darrera pareix
que va ser de diumenge, en relació a una llei que segons les
informacions de premsa és una llei de redacció immediata i que
en principi s’està tramitant o s’està redactant amb urgència,
sobre tota una sèrie de qüestions que englobarien aquesta llei.

Una d’elles és recuperar les urbanitzacions del litoral que es
varen protegir per l’anterior govern i sobre les quals ja, tant el
representant del Partit Socialista de Mallorca que és aquí
present a la comissió com jo mateix, ja li vàrem fer preguntes en
plenari i que, home, seria el gruix, la part gruixuda d’aquesta
llei. Però també parlen d’altres temes, com la possibilitat de
legalitzar urbanitzacions ilAlegals o tractar determinacions per
edificar en sòl rústic, etc.

A mi m’agradaria que en seu parlamentària, amb temps
suficient, vostè començàs a explicar un poc el contingut
d’aquestes lleis, perquè és vera que les notícies de premsa són
prou explícites i sembla que qualcú les dicta, però també és vera
que no és suficient. Vull dir que nosaltres no ens podem donar
per satisfets sobre el contingut d’aquestes lleis o d’aquesta llei
amb el que llegim als diaris d’informació local.
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Per tant jo li demanaria, i això és el sentit de la meva
pregunta, Sr. Conseller, que ens explicàs com està aquesta llei,
en quina situació es troba, quin és el seu contingut, a què va
dirigida realment, i li voldria recordar que l’excusa general que
engloba la possibilitat de recuperar onze urbanitzacions en el
litoral, que són les indemnitzacions, i que vostè em va dir, i
també ho va dir a altres membres del Parlament, que si no
posàvem els doblers del nostre propi patrimoni doncs el tema
era complicat, doncs ja es podrà imaginar vostè que el patrimoni
particular no dóna per això ni molt manco, però jo el que li
demanaria és que pensàs que les indemnitzacions no són en cap
cas allò que demanen els promotors. Sempre hi ha matisacions
en aquesta gran falAlàcia; és una gran falAlàcia perquè els
promotors sempre diuen que al final s’haurà de pagar; idò, miri,
això no ha estat mai així. Al final s’haurà de pagar, potser, amb
segons quines condicions i dependrà del que dictaminin els
tribunals, però, miri, el Consell Consultiu, que és preceptiu que
faci un informe en relació amb aquests temes, encara no n’hi ha
hagut cap que hagi estat favorable a les indemnitzacions. Jo els
en vaig llegir relatiu a la urbanització de Ses Fontanelles, i
resulta que avui ens hem assabentat, també pels diaris, que a Ses
Fontanelles el Tribunal Superior de Justícia no ha reconegut una
de les indemnitzacions que es demanaven. Ja sé que se’n
demanen d’altres però una, la primera, no l’ha reconeguda.

Per tant jo demanaria un poc de prudència en segons quines
afirmacions, i també demanaria que s’explicàs, si pot, què hi ha
darrere, si en definitiva les indemnitzacions no són..., perquè no
pot ser que sigui aquesta quantia que vostès estan manejant, què
hi ha darrere? Pensin que hi ha actuacions que tenen un cost,
potser s’haurà de pagar qualque cosa, jo no dic que no, és
possible que tenguin un cost, però mai no és el que es diu, ni tan
sols la meitat de la meitat. Però hi ha alguna d’aquestes
actuacions, jo diria que totes, que no tenen preu, és a dir, no té
preu la preservació del territori que pretén l’actuació de
l’anterior govern i que creim que s’ha de mantenir.

Sr. Conseller, una pregunta dins aquesta pregunta, és dins la
mateixa pregunta. Vostè ha vist Cala Blanca, vostè ha vist
aquestes zones que es varen protegir quines característiques
naturals, paisatgístiques, ambientals tenen com perquè es puguin
malmenar ara, una vegada que ja estan protegides, per una
excusa relativa al cost a pagar, no se sap quan ni com?, perdó,
ni què més endavant? 

Per tant li demanaria com està aquesta qüestió d’aquesta llei.
I dins aquesta llei també pareix que vostès pretenen legalitzar
urbanitzacions ilAlegals, o donar-los un tractament, etc. També
m’agradaria fer-li una petita reflexió: pensi que ningú, ningú no
pot treure benefici d’una actuació ilAlegal, i per tant, encara que
en aquests moments hi hagi tota una sèrie d’urbanitzacions
irregulars que ja no es pot actuar des d’un punt de vista de
disciplina urbanística perquè han prescrit les infraccions que es
pogueren fer, però el que no pot ser és que els que varen fer
aquestes infraccions en treguin el benefici de la seva legalització
sense complir amb els tràmits preceptius que s’haguessin hagut
de fer si la urbanització hagués estat legal.

I per acabar també es parla de facilitar, agilitar, el que sigui,
intentar que tenguin més fàcil tramitació les edificacions en sòl
rústic. Crec que fa referència a les edificacions no residencials,
les edificacions de caràcter agrícola. En aquest moment hi ha un
decret que jo crec que funciona bastant bé, que lliga les unitats
mínimes de cultiu amb les característiques tipològiques i
edificadores de les construccions agrícoles a sòl rústic, i per tant
m’agradaria que si pretenen canviar això explicàs quin és el
sentit del canvi.

Res més. Moltíssimes gràcies novament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, en
principi la pregunta que jo duia aquí era “com pensa el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori desenvolupar la
legislació urbanística de les Illes Balears?”. No sé si em convé
fer-li una exposició d’això i entrar un poc després en allò que
em demana, o si entrar directament a allò que em demana, però
jo crec que convé anar un poquet a la formalitat i també entraré
a comentar-li les quatre cosetes que vostè m’ha demanat.

Nosaltres les idees bàsiques per al desenvolupament de la
legislació urbanística -i ja ho vaig comentar l’altra vegada- són
pràcticament les següents: dins un primer grup, regular allò que
no té una regulació específica a Balears, és a dir, hi ha cosa que
pel que es veu no estan regulades, no entenc molt bé per què
però no hi estan i les hem de regular. No tenim una llei
urbanística que reguli de forma completa les classes de sòl, ni
els drets i deures dels propietaris, ni les figures de planejament
o els sistemes de gestió urbanística. Per tot això ens hem de
regir per la legislació estatal en la majoria de casos. És
innecessari dir que es troba en molts de casos la normativa
desfasada i fins i tot superada; això vostè ho sap perfectament.
El que es vol, en tot cas, és fer una normativa senzilla i que
simplifiqui tràmits i que faciliti l’actuació als operadors jurídics,
en definitiva una eina eficaç per dur a terme les polítiques
urbanístiques que la societat requereix sense menyscabar la
seguretat jurídica. 

I això ho podem aconseguir si aquesta normativa permet una
sèrie de coses: primer, que els propietaris i promotors tenguin
clar quins són els seus drets i els seus deures, els procediments
a seguir i plenes garanties que no es trobaran amb situacions
arbitràries o d’indefensió, que algunes sembla ser que hi ha
hagut en aquests darrers anys. Dues, que les administracions
podran dur a terme aquelles polítiques urbanístiques que se’ls
demanen sense entrebancs absurds, en coordinació amb altres
administracions i amb l’agilitat suficient per donar resposta a les
necessitats dels ciutadans. I, tres, que els ciutadans accedeixin
a la informació urbanística i puguin participar en els processos
de debat i decisió a través dels mecanismes que legalment es
fixin. Això és dins un primer grup.
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Després també el que es pretén és regular allò que ja tenim
regulat i que és millorable, per exemple, en temes de disciplina
urbanística, donant alAlicients perquè els infractors, que n’hi ha,
procedeixin a les demolicions quan pertoqui de forma
voluntària, regulant el tema de la recepció de les urbanitzacions,
també, pels ajuntaments, que tradicionalment ha donat molts de
problemes i també que hi hagi processos de recepció que no
culminen, amb els promotors que fins i tot desapareixen.

I dins un tercer grup podríem dir que allò que pretenem
també és millorar l’eficàcia dels processos amb una nova
configuració de les competències administratives per donar un
major pes als municipis en l’ordenació del seu propi sòl urbà. Es
permetrà que aquests puguin fer modificacions menors de
planejament o que puguin aprovar determinats instruments de
planejament de desenvolupament com ara els plans parcials o
especials sense haver d’estar una eternitat, com ens passa fins
ara.

Evidentment nosaltres estam fent feina, i els ho vaig dir, en
una sèrie de mesures; ho he dit també en seu parlamentària, que
estam fent feina en una sèrie de mesures urbanístiques, algunes
que, com dic, afecten urbanitzacions, urbanitzacions, que ja ho
eren quan es varen posar, per exemple, dins la Llei 4/2008, i la
inclusió dins ANEI o ARIP d’aqueixes urbanitzacions al nostre
entendre va ser un error, ja el sòl urbanitzat no pot ser, per
definició, rústic, perquè està urbanitzat, i per tant amb aqueixa
norma no es poden incloure dins les ANEI. 

El decret llei que nosaltres estam preparant i que encara no
li podré avançar gaire perquè s’ha de consensuar primer dins el
sector de l’administració i després, lògicament, la nostra
intenció és que hi puguem participar, és una norma sobretot i
fonamentalment dirigida a donar seguretat jurídica i agilitar els
procediments, i no es limita a recuperar urbanitzacions que al
nostre entendre no s’havien d’haver desclassificades com a
urbanització mai perquè no hi tenien cabuda. És a dir, jo entenc
que la 4/2008, i vostès també ho degueren entendre perquè la
varen modificar una sèrie de vegades, no va acabar d’encaixar,
i el que jo no puc entendre ni comprendre és com urbanitzacions
pràcticament acabades, pràcticament acabades, es poden
classificar com ANEI, i després no puc entendre com es fa tot
això sense dir què farem, és a dir, les transformaren en
urbanitzacions fantasma? Això supòs que és l’objectiu d’aturar
tot això, perquè si almenys haguessin fet qualque coseta per
iniciar un procés de restauració dins la mateixa llei i l’haguessin
dotada amb doblers per fer-ho, però tampoc no ho feren. Per
tant, sincerament, no entenem per què es va anar si no és un poc
de dir “farem això perquè ho volem fer i punt”. Aleshores el que
pretenem és donar un poc de seny a coses que no hi havia
d’haver. 

I no és res de les 1.600 hectàrees de què parla qualcú, ni
molt manco, perquè no hi feim feina, damunt les 1.600
hectàrees, nosaltres feim feina sobre una sèrie de casos concrets
que creim que no s’haurien d’haver ficat dins aqueixa Llei
4/2008. Algunes d’aquestes urbanitzacions, classificades
falsament com a rústiques, perquè entenem que no són
rústiques, tenen tots els serveis d’urbanització i llicències ja
atorgades per edificar, ja ho tenen. 

I, escolti, és vera que no sempre acaba com el que han
demanat, però jo en duc una aquí que és de Cala Vella de
3.867.288,83 euros, eh?, i en pagam un parell de milions
enguany, i vostè ho sap perfectament, d’acord? En duc una altra
de Cales Coves d’Alaior, i una sèrie més, eh? Vull dir que les
coses acaben com acaben, i a posta l’altre dia en el ple jo els
vaig dir: “mirin, no hi ha cap problema; si voleu jugar podem
jugar, però jugar amb els doblers públics a mi em fa no sé què”.
I això que efectivament no té preu la preservació del territori...,
idò no en té, de preu; o sí, perquè aquí ningú no té preu i tothom
en té, de preu, eh?, tot depèn del que te toquen, si et fa
pessigolles o no, i jo crec que sí que té preu en un determinat
moment, i té preu sobretot perquè hi ha interessos superiors
potser a haver de fer segons què.

I després jo provenc d’aquest món rústic i d’aquest món que
està sense urbanitzar i d’aquest món que allò que vol és fer
pagesia en el sòl rústic; en provenc i ho defens sempre, el que
passa és que crec que s’hi fa molta de demagògia moltes
vegades, també, i jo crec que no hem d’estar ni en la demagògia
ni en allò filosòfic només de dir que hem de llaurar amb una
arada amb rodes i amb dos muls. Entre una cosa i l’altra crec
que hi ha coses que són lògiques i sensates.

Per tant la nostra idea és no fer res nou, sinó corregir algunes
coses que creim que no tenien sentit.

Quant al decret que vostè em comentava, m’imagín que es
referia al 147, que és el que regula les construccions en sòl
rústic i tal. Nosaltres possiblement també el tocarem a instàncies
dels mateixos funcionaris de la Conselleria d’Agricultura, de la
de tota la vida, perquè hi ha tota una sèrie de coses a corregir,
però per facilitar les tramitacions i per evitar algunes coses que
a vegades són incongruents, i de fet -que jo m’hi he trobat des
de l’altra banda- a vegades es fan interpretacions que potser no
van dins el text del mateix decret, i en aqueixes coses no hi ha
el perquè un funcionari s’hagi de trobar estret sinó que potser
les podem corregir. No hi ha res, en principi, avançat, però sí
que durant aquesta legislatura la nostra intenció és, igual que
hem dit que és fer la Llei del sòl, és mirar de corregir alguns
punts que els mateixos funcionaris s’han trobat i que ens han
demanat ja per posar-nos-hi, i que si no hi ha res de nou en poc
temps hi aterrarem.

Un poquet, com a primera intervenció, ho deix aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Carbonero i Malberti per un
temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
les seves explicacions. Efectivament, hi havia una certa
diferència entre la pregunta tal com estava formulada per escrit
i el que jo li he demanat, però li agraesc que hagi entrat en el
que li he demanat.

Pel que fa referència a la Llei del sòl, a la regulació global
de la comunitat autònoma, és ver que duim massa anys de retard
i que això s’hauria de resoldre aviat. Ara bé, jo li demanaria una
cosa si pot ser, és a dir, aquestes qüestions que vostè creu que
han de ser els eixos fonamentals d’una legislació urbanística
autonòmica, més o manco vostè les ha dit, jo hi afegiria un
seguit de coses més, o n’hi llevaria algunes, però són temes més
de planejament i de gestió que de disciplina en aquests
moments, per tant, el que conformés un cos, aquests aspectes,
aquest esquema si que tal vegada estaria bé que vostè l’aportàs,
per tal que amb  constituir una comissió que es pogués
constituir, etc., ja poguéssim començar a fer feina en aquesta
història. No anar a una redacció final que després és article per
article i un article du raó de ser d’un altre, etc., i és tot molt més
difícil i el que al final embussa la tramitació, que sempre es fa
molt complicat arribar a acords; però si ens posàssim d’acord en
una determinada estructura, jo crec que seria bo i li ho deman,
vostè ja farà el que trobi perquè en definitiva vostè és el
competent.

En aquest cas, si fos així, li demanaria un especial esment en
una qüestió que sí representa una dificultat als municipis i
també als organismes que han de gestionar la planificació
urbanística, que és la Llei 8/88, d’edificis fora d’ordenació. Li
demanaria que fos una de les parts que integrassin aquest
esquema que li deman.

Després vostè m’ha parlat del Decret de recepció
d’urbanitzacions, i jo la veritat és que no m’he trobat mai, i jo
som arquitecte municipal, no m’he trobat mai amb dificultats
per aplicar el Decret de recepció d’urbanitzacions, sempre m’ha
paregut que era un decret que estava bé, el que passa és que és
difícil de complir, lògicament. És a dir, és estricte, però si vostè
creu que l’hem de discutir, per part meva o per part del nostre
grup cap inconvenient.

Ara, jo no puc estar d’acord amb vostè en una qüestió. Vostè
diu, “el sòl urbanitzat per definició no pot ser sòl rústic”, per
quina definició? El sòl urbanitzat es pot desclassificar i en
aquesta comunitat hi ha experiències més que sobrades quan
governaven vostès i quan hem governat nosaltres aquí en el
Parlament, en el Govern i en el Consell, en aquesta illa i en les
altres illes de desclassificar sòls que estaven urbanitzats. I li
posaré un exemple, l’Albufera des Grau. Vostè hi pot anar i
veurà vials i veurà edificacions, però veurà com tot és una
ANEI i és una ANEI per sentència del Suprem. I un tema antic,
difícil que va haver de ser molt treballat des d’un punt de vista
jurídicoadministratiu, però es va aconseguir i en aquests
moments..., lògicament les edificacions que estaven fetes, les
infraestructures són allà, però no n’hi ha hagudes més i l’espai
natural, una zona humida importantíssima a la nostra comunitat
autònoma, s’ha preservat. 

Bé, ja estic content que em digui que no estan fent feina en
totes les urbanitzacions, sinó només en casos concrets, per tant
va bé, és una passa endavant i li agraesc que sigui així.

I pel que fa referència a la indemnització que vostè m’ha
citat, jo li demanaria una cosa, no sé si ho sap, què demanaven
ells?, una cosa és el que li han reconegut, però què demanaven?
El més probable és que jo tengui raó en allò que li deia abans,
ni la meitat de la meitat. Li reconec que és possible que s’hagi
de pagar alguna cosa, però ni la meitat de la meitat del que
demanen.

I ja per acabar una qüestió que no m’ha contestat és en
relació si fan feina sobre la possible legalització
d’urbanitzacions ilAlegals, que és una qüestió que ha sortit als
diaris i vostè no n’ha parlat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, presidenta. La Llei 8/88, d’edificis fora
d’ordenació, li he de reconèixer que en aquests moments ni l’he
estudiada ni sé de què va. Per tant, ja se’n cuidarà el meu
director general de mirar-ho i si vol en parlam i podem parlar
per veure si hi cap o no hi cap aquí dins.

També vull agrair la solAlicitud de participar en les
normatives que s’han de dur endavant.

Jo li torn a repetir que en la qüestió de les urbanitzacions
que parlam de si estan dins ANEI o no, i que per definició un
sòl urbanitzat no ha de ser rústic, em referesc exclusivament a
allò que té carrers asfaltats, faroles, etc. Jo crec que això està
claríssim que no és un sòl rústic i, en tot cas, per tornar-ho a sòl
rústic hi hauria un grapat de doblers a posar com a restauració
de zones.

El tema de l’exclusió d’ANEI, ARIP d’aquestes
urbanitzacions, nosaltres el que no volem és que es legalitzin,
realment aquestes urbanitzacions, algunes d’elles o moltes no
eren ilAlegals i prova d’això era que no hagués estat necessari fer
la Llei 4/2008. És a dir, si haguessin estat ilAlegals ho haguéssim
pogut fer d’una altra manera. Per tant, les urbanitzacions que es
varen fer en un moment donat, aquestes que amb la 4/2008
s’aturaren i que estan totalment desenvolupades o quasi
totalment desenvolupades, en processos de reclamació que
efectivament algunes poden caure i algunes poden estar a punt
fins i tot de caure amb solAlicitud d’indemnitzacions d’uns 40 o
50 milions d’euros, crec recordar, nosaltres en tenim 917
damunt la taula, però si vostè diu la meitat de la meitat, la
meitat de la meitat serien uns 300, però així i tot són molts de
doblers, i la meitat de la meitat de la meitat.
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A mi què me preocupa? Nosaltres fins i tot possiblement
podríem discutir si això es pot allargar en el temps i arribar un
moment que ho pagaran els que venguin darrera, però a mi em
preocupa, i aposta sempre dic, si hem de jugar, jugam, però amb
els nostres patrimonis perquè en cas contrari deixam aquí unes
bombes de rellotgeria davall els pressuposts no sabem de quan.

En relació amb la legalització d’urbanitzacions ilAlegals, jo
li he de reconèixer que aquí no sé exactament què he de fer,
perquè hi ha hagut governs de tots els colors, aquí ja no és una
qüestió que sols hi ha hagut el Partit Popular governant, hi ha
hagut el Partit Popular, el pacte de progrés dues vegades, i ningú
nos’ha atrevit a fer res, ni a tomar aquestes urbanitzacions ni a
fer res per legalitzar-les. I sincerament aquí tal vegada
m’interessarà seure’m amb vostè com a expert en la matèria, tal
vegada no a nivell tan formal com és en seu parlamentària, però
almanco a nivell d’una reunió per dir què en faria vostè. És a
dir, hem de continuar tenint això així? Vostè proposa que es
tomin? El que és clar és que una solució s’ha de donar, entenc
jo. I aquí sí que crec que hi hauria d’haver un consens global de
tothom, perquè estam parlant que algunes d’elles són de molts
anys enrere, gent que hi viu, amb coses que estan consolidades
i que tal vegada tenen alguns problemes que no es poden
resoldre perquè estan en la situació que estan. Jo crec que farà
falta parlar-ne de forma molt seriosa i amb tot el coneixement
del món i no fer-hi demagògia perquè no parlam de consumir
més territori, sinó que parlam que està consumit un territori i
que està fet com es va fer.

Sincerament, la nostra gent hi està fent feina, hi estan donant
voltes, però sempre hi ha aquestes versions de deixar-ho fer, ja
ho arreglaran els que venguin, i aquesta és la sensació que jo
tenc ara quan afront aquest problema, tothom ha fet el mateix,
bé, ja en parlarem, ja en parlarem; o si d’una vegada per totes li
hem de donar una solució. Per tant, m’agradarà també poder fer
un intercanvi d’opinions amb vostè.

Jo crec que en principi, més o manco, he procurat contestar
el que hi havia. M’interessarà fer un cafè entre nosaltres perquè
em pugui ilAluminar una mica, amb aquestes faroles que ara no
estan ilAluminades, que em pugui ilAluminar per veure realment
quina és la visió d’aquestes coses, com a persona experta sobre
aquest assumpte i que ha tengut la responsabilitat, ara la
responsabilitat evidentment és nostra de governar en aquests
moments, però crec que si podem fer camí plegats, per part
meva, endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 2345/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de l'article 45 de la Constitució
Espanyola.

Per formular la pregunta RGE núm. 2345/11, sobre
compliment de l’article 47 de la Constitució Espanyola, intervé
el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet del Grup Parlamentari
Socialista per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, a vostè i a
tot el seu equip per l’assistència. Hem de dir que fa molt de
temps que vàrem presentar aquestes preguntes, algunes d’elles,
com veurem, amb motiu de declaracions del conseller quan just
just iniciava la seva gestió el mes de juliol. Per tant, per ventura
aquest sentit molt ampli i poc concret de les preguntes, he de dir
que si les haguéssim de formular ara, molt possiblement ja
tendríem un altre punt de vista, ja tendríem una altra manera de
plantejar-ho, perquè ara no només ha comparegut i ha explicat
la seva intenció com a conseller, sinó també ja tenim a la mà
uns pressuposts on es comencen a dibuixar els números i quines
seran les línies a seguir durant el proper any. Per això feim les
preguntes, per tenir informació que és un poc la nostra
obligació.

I entre les seves moltes i nombroses competències de la seva
conselleria, en té algunes d’una rellevància social, des del punt
de vista d’aquest grup, molt important. Una d’elles en concret
és la d’habitatge, que respon a un mandat de la Constitució
Espanyola, que és el motiu d’alguna manera, l’argumentació
que feim en aquesta pregunta. A l’article 47 parla que tots els
espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat, i
de qualque manera podem entendre que és el principi de tota la
política d’habitatge que a partir de l’administració central i de
les administracions autonòmiques s’està fent, l’origen
d’aquestes polítiques. 

Els poders públics tenen l’obligació, o s’ha interpretat així,
de promoure condicions necessàries i establir les normes
pertinents per fer front a aquest dret, regulant la utilització del
sòl, d’acord amb l’interès general per impedir l’especulació,
entre altres coses; garantir que la comunitat participi de les
plusvàlues que genera l’acció urbanística dels ens públics. I clar,
vivim uns temps de dificultats, un temps en què per manca
d’ingressos, moltes famílies s’han vist amb dificultats a l’hora
de fer front a les seves hipoteques i s’han vist de qualque
manera al carrer. I això és una realitat que hem pogut constatar
en distintes propostes en aquest parlament i que hem debatut
sobre la dació de les hipoteques.

He sentit dir a qualque dirigent de l’actual govern que hi ha
molts d’habitatges buits, que no és el moment que el Govern es
posi a fer més habitatges en el mercat. Crec i és una opinió, que
això és no entendre la funció de les polítiques públiques
d’habitatge, que de qualque manera no van adreçades als
colAlectius benestants, que sí poden accedir a aquests habitatges
a uns preus més elevats, encara ara, sinó als colAlectius que
tenen especial dificultat per accedir a aquests habitatges, un
habitatge que ha de ser digne, no?
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Per tant, podríem parlar que existeix una gran demanda poc
solvent, sobretot entre gent jove, per exemple, i un poc la idea
d’aquests darrers temps entre les polítiques d’habitatge ha estat
la necessitat de crear, de dotar d’habitatges petits, ben construïts
i en molts de casos en règim de lloguer subvencionat. Pensam
que aquests objectius difícilment es podran assolir, vists els
pressuposts que han presentat vostès, és una opinió. Per això,
actualitzant una mica el motiu de la pregunta, que era molt més
genèrica, també ens agradaria saber quants d’habitatges podrà
o pensa mobilitzar per fer front a aquestes necessitats, que hi
són, quines normes ha previst posar en marxa per complir amb
aquesta obligació constitucional?, perquè no tot és posar-hi
pressupost i construir, sinó també en el sentit normatiu es poden
fer coses. No basta dir que es complirà el Pla estatal, vostès
tenen molta més capacitat de gestió, maniobra, llei, decrets,
meses sectorials com la que existeix i que mencionen a les
memòries del pressupost; i, en definitiva i també un poc en
relació amb una altra competència seva, com pensa recuperar
les plusvàlues de l’acció urbanística i que evidentment és una
eina molt útil per a tota aquesta política d’habitatge?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Presidenta. Sr. Diputat, efectivament jo crec
que algunes d’aquestes preguntes que em fan avui són
extemporànies, jo les he llegides i la veritat és que crec que
algunes ja han estat contestades un parell de vegades en el
Parlament, ja siguin preguntes seves o preguntes del mateix
Partit Popular. I no sé si m’he de continuar entretenint a contar
el mateix una vegada i una altra, perquè ens podem remetre al
Diari de Sessions tant d’aquí com del Ple.

Sobre aquesta pregunta sobre quina opinió em mereix
l’article 47 de la Constitució Espanyola i quines polítiques
pensam impulsar dins les competències per aconseguir-ne el
compliment, bé, la Constitució espanyola, la Carta Magna,
sense cap dubte, a mi em mereix tots els respectes del món, el
més gran respecte del món com a tots els que som aquí, com no
pot ser d’altra manera, i tots sabem què suposa un mandat. Però
dins la Carta Magna, si vol li llegesc l’article 40 que diu que els
poders públics promouran les condicions favorables per al
progrés social i econòmic, per una renda i distribució de la
renda regional i es realitzarà una política orientada a la plena
ocupació.

És a dir, vostè ve d’un partit que els darrers set anys han
deixat 5 milions d’aturats. A l’article 50 de la Carta Magna
també diu que els poders públics garantiran, mitjançant
pensions, la suficiència econòmica als ciutadans durant la
tercera edat i promouran, tal i tal; no li vull recordar què ha
passat en el tema de les pensions. I així podríem continuar. El
51, entre altres coses, diu que els poders públics garantiran els
legítims interessos econòmics dels usuaris, dels consumidors i
tal. No li vull dir jo tot el que devem als proveïdors per mor

d’haver tengut unes certes alegries que tal vegada no havíem de
tenir.

Bé, dic això perquè si hem de fer un poc de demagògia, en
podem fer de totes maneres. Jo de cap manera no voldria pensar
que vostè pensi ni pugui dir que aquest govern del Partit Popular
no vol fer feina en política d’habitatge, de cap de les maneres.
El que sí esperava que em digués és com hem de pagar els
solars que varen comprar a la darrera legislatura i els edificis on
hem fet paga i senyal, ara en record un de 250.000 euros pagats
a compte de 2,5 milions i no en tenim per pagar els 2,5 milions
en aquests moments. Per tant, si això fos un particular, si IBAVI
que és a qui varen fer aquesta compra-venda fos un particular,
possiblement perdria el que hi ha posat. I n’hi ha un parell així.
No li vull recordar la gran inversió que es va fer en solars a
Campos que, escolti, vostè sé cert que no em recomanaria o si
fos seu el solar, no s’atreviria a començar a construir, de cap de
les maneres, i molt manco a Campos que se’ls tiren pel cap, i a
uns preus que, a més a més, i discrep amb vostè, són
pràcticament si no iguals, en molts casos molt similars als preus
de protecció pública. Avui dia pisos se’n poden trobar.

El que no es troba, Sr. Bonet, són bancs per finançar-ho, i
vostè ha dit, a colAlectius que a més a més tenen unes condicions
molt complicades per subsistir. És trist i lamentable que sigui
així, però efectivament, els bancs amb pocs doblers, si no hi ha
orelles darrere, encara manco ganes tenen de ficar-se en segons
quines aventures i inversions.

Per tant, nosaltres amb els recursos que tenim, que
evidentment no són tots els que voldríem, ni molt manco i amb
la rèmora que passejam i amb el viatge que duim, en tendrem
ben abastament si pagam les ajudes que no hem trobat pagades
quan hem arribat aquí, algunes d’elles a més des de fa un seguit
d’anys en política d’habitatge.

Per tant, a mi l’opinió que em mereix l’article 47 és de total
respecte, com també l’article 50, el 51 i tots els que arriben fins
el 169, que crec que són els articles que té la Constitució. I
farem tot el possible per donar-li compliment, igual que vull
suposar que varen fer vostès quan governaren, tot i que varen
arribar allà on varen arribar. I supòs que haurien volgut arribar
a molt més i no varen poder, vull suposar, eh? Nosaltres som en
aquesta situació, vivint un altre moment, arrossegant el que
arrossegam i farem també el que podrem i mantendrem línies
obertes, les que puguem i les que no puguem tal vegada per a
l’any que ve ens haurem d’aguantar en vistes a tornar arrencar
durant l’altre.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet per cinc
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Company. Bé, si les preguntes són
extemporànies és que duen molt de temps dins el forn, ho dic
perquè han sortit un poc socarrades, això també s’ha de dir, no
hem tengut l’oportunitat de fer-li la pregunta fins ara i, fillet, és
el que tenim.
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Li agraesc la darrera afirmació perquè és clar, de la primera
resposta que m’ha fet, semblava que s’entenia que nosaltres
havíem enviat la gent a l’atur a posta i tampoc no és això. Vull
dir, no pot dir que no s’hagi treballat per la plena ocupació,
s’haurà fet més bé o més malament, ho podem discutir si la
gestió ha estat bona, però també haurem de reconèixer que la
crisi més important des de fa vuitanta anys, alguna cosa hi té a
veure, si no també podem anar a mirar-ho a la Comunitat
Valenciana, a Múrcia. Vull dir que tothom pateix el mateix mal
i per a qualque cosa deu ser, no deu ser simplement pel color
polític del Govern. 

També m’ha esmentat les pensions, per això es varen
implantar les pensions no contributives en el seu moment i,
alegries, alegries n’hem tengut tots. Aquí hi ha aquella cita
bíblica que tiri la primera pedra qui estigui lliure de pecat i crec
que aquí, molt, molt lliures no hi estan tampoc, eh?

És clar, jo no li ho puc dir, com ho ha de fer per pagar els
edificis, és veritat, ho haurà de dir vostè perquè per això és el
conseller. De totes maneres, una consideració sí que crec que és
important, em posa el cas de si fos un particular, és que vostès
no són un particular, crec que també és una diferència de
concepció. Si el particular no pot fer l’esforç, qui l’ha de fer -i
aquest és el nostre punt de vista- és el sector públic. Després,
supòs que en això no ens entendrem, perquè per això pertanyem
a formacions polítiques diferents i feim feina per a projectes
polítics diferents, però sí que crec que s’equivoquen si el
plantejament és aquest, no?

És cert, amb el Sr. Carbonero hem mirat el pressupost
d’Habitatge i tenim la sensació que possiblement, evidentment,
comparteixen el que diuen l’article 47 i tots els altres de la
Constitució Espanyola. Ara bé, pensam que l’esforç que es fa en
habitatge és menor del que es podria fer, perquè hi ha tota una
sèrie de qüestions que deixen damunt la taula tota una sèrie de
projectes que hi havia ja redactats per l’IBAVI: dos convenis
bilaterals amb el Ministeri de Foment per finançar dues
actuacions per a allotjaments protegits, el ministeri havia
d’aportar al voltant de 2 milions d’euros i no els hem vist, amb
les quantitats previstes amb què s’havien d’abordar la
construcció d’allotjaments, habitatges, a Maó, Palma o
Formentera. 

També és important la feina de rehabilitació, com les que es
duen a terme al Polígon de Llevant i a La Soledat. Se signaren
amb el Ministeri de Foment diferent convenis per a actuacions
de rehabilitació entre 2008 i 2011, de les quals se n’han
rehabilitat 914. No hi ha una partida prevista o no l’hem vista
per culminar aquesta tasca i això que l’IBAVI tenia ja redactats
els projectes per al Polígon de Llevant, a títol d’exemple, eh?,
tampoc no vull fer una intervenció exhaustiva d’aquest aspecte.

És clar, m’agradaria saber realment quines noves normes
pensa impulsar, quina idea té per dur a terme aquest article 47,
a part d’aguantar una mica per recuperar-nos, com em diu, si
obtendrà algun benefici de totes aquestes urbanitzacions que
pretén reactivar, segons ens ha explicat, i és clar que és
necessari que facin una mica de política d’habitatge,
especialment adreçat a colAlectius amb dificultats, a joves,
proposin sistemes de lloguer econòmic. La veritat és que tenim
la sensació una mica..., que sí, sempre tot és culpa nostra, però
que de tant en tant donassin una solució no hi seria de més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. No és que vulguem
donar la culpa a ningú, el que passa és que un ha de saber d’on
parteix. La nostra gestió parteix d’allà on parteix, Sr. Bonet, i
m’agradaria que no hi partís, però ja els ho vaig dir l’altra
vegada aquí, partim -i li ho he comentat ara- d’una compra
d’edificis de 800.000 euros, dels quals se’ns pagaren 90.000 i
hem de pagar la resta i ningú no els va deixar pressupostats;
d’una compra de 2 milions i mig d’euros, en varen pagar
250.000 i ningú no ha deixat pressupostada la resta, això en
habitatges.

De compres de sòl, a Campos, 15 milions d’euros, en dos
crèdits, un de 5 milions d’euros i un de 10 milions d’euros; a
Inca, sòl per valor de 900.000 euros, tot això sense pagar, en
crèdits, i hem de veure com es paga perquè també em fa gràcia
perquè he sentit dir al ple del Parlament un estol de vegades que
no hem de pagar als bancs. Jo em remet a la part d’un particular,
què passaria si no pagàs als bancs. 

Tenim a Palma un altre solar per 2.700.000 euros, deute; a
Santanyí, un altre de 874.000; a Llucmajor, un altre de 730.000;
en total, 23 milions i mig d’euros de deute que no podem tornar.
Ara, si jo ara aconseguís 23 milions i mig d’euros per comprar
i pagar aquests solars, possiblement algú em diria que no pagam
les associacions de discapacitats, segur que algú sortiria a dir-
me això. 

Amb això, no vull dir que no sigui necessari fer feina en
política d’habitatge, crec que ho és. Ja li dic nosaltres, tema
d’hipoteca jove, per als joves, la mantindrem, etc., però tal
vegada el moment en què vostès pensaren fer aquestes
inversions eren uns altres moments i tal vegada, no vull dir fins
i tot que no fos una cosa que pogués estar més encertada o
menys, crec que algunes de les coses són totalment
desencertades i ilAlògiques, però bé, aquests moments són uns
altres moments i són uns moments tal vegada de més aplegar
veles i la política d’habitatge tal vegada l’hem de fer d’una altra
manera. Tenim habitatges que encara, en tema de lloguer, no es
lloguen i habitatges llogats, bastants, que sembla ser que tenen
dificultats per poder pagar els lloguers i tot això s’ajunta i ens
replantejam la política d’habitatge.
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No som un particular en l’àmbit del Govern, efectivament,
però escolti, vénc de ser un particular des de fa molt poc i el que
demanen allà fora és que facem feina com si això... o d’una altra
manera de com s’ha fet fins ara, no vull dir..., no em vull
estendre aquí, vostè sap perfectament el que vull dir, amb uns
altres criteris, amb uns criteris molt més eficients i amb més
eficàcia i tal vegada posant més criteris empresarials, tenint
molt en compte tot el que és la part social que evidentment sí
que un govern, en aquest cas concret, té necessitat de tenir en
compte, com a variable. Tal vegada dins una empresa privada
això no té tanta importància o en té menys, tot i que ja en té
molta, perquè la responsabilitat social corporativa cada vegada
s’incorpora més a les empreses i aquí, en el Govern, sense cap
dubte té molt més importància.

Esforços, els volem fer. Em deia que bé, diu que tal vegada
no ens entendrem perquè som de partits polítics diferents.
Sincerament crec que no és per això i crec a més, a mi em fa
gràcia, ja dic que som un nouvingut a aquesta nova vida, però
dins el bar ens entenem molt més que dins el Ple del Parlament
moltes vegades i coincidim en moltes més coses que dins el Ple
del Parlament, o dinant un dia de manera distesa i moltes
vegades no em quadren aquestes coses. Crec que hauríem de
passar a una altra fase i a fer feina menys de cara a la galeria -i
no ho dic per a vostè en concret-, però sí que sumant i cercant
i adaptant-nos. Comprenc que l’oposició ha de fer a vegades
segons quins moviments perquè tal vegada sembla que no fan
res, però en aquest cas concret, si vostè i jo no ens entenem,
estic segur que no ha de ser per ser de partits diferents, és a dir,
em costa admetre-ho a més que... perquè vostè i jo siguem de
partits diferents no ens puguem entendre, perquè sincerament
crec que per edat i per formació i per circumstàncies més o
manco... coincidim en moltes més coses que les que ens fan
enfora.

Miri, tenim tot allò de les reserves estratègiques de sòl,
vostès començaren a fer-hi feina i m’imagín que per qüestions
de tramitació i qüestions de burocràcia, etc., no en varen poder
dur a terme la consecució. En això, hi feim feina de manera
important i corregint algun cas que ens dóna complicacions.

En definitiva i en resum, ens trobam en una situació molt
nova, aquesta política que s’havia emprès de comprar habitatges
per llogar o vendre, i sobretot de solars, en aquests moments
crec que està totalment caducada. Hem de veure com podem
llevar el llast i agafar un poc de força per anar, tal vegada, a
orientar-nos cap a coses que són més interessants i necessàries
en aquests moments.

Gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 2347/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre política d'habitatge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 2347/11, sobre política
d’habitatge, intervé el Sr. Cosme Bonet i Bonet del Grup
Parlamentari Socialista, l’autor, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra.. Presidenta. Aquesta pregunta possiblement és
encara més extemporània que l’anterior perquè ve motivada per
unes declaracions en premsa que ja queden molt enfora i el
context evidentment ha canviat molt, però bé, tampoc no està de
més fer-ne cinc cèntims molt breument.

Continuant un poc el fil del que hem parlat abans, que té
molt a veure amb el que plantejam ara, crec que la política
d’habitatge -i vostè ho ha insinuat- s’ha de veure amb
perspectiva. Vull dir, si un moment donat es compren habitatges
després de l’esclat d’una bombolla immobiliària on els
empresaris del sector tenien moltes ganes de treure habitatge, no
ho sé, també hem rescatat bancs, per tant, tant partits de dretes
com partits d’esquerres..., per tant, aquesta crisi ha fet variar
molts de punts de vista per mantenir una economia molt tocada.

Ja dic, aquesta pregunta ha entrat a l’ordre del dia molt tard,
però bé, vostè va afirmar el 21 de juliol que havia decidit
paralitzar una sèrie d’ajudes per a la compra de pisos usats i per
a rehabilitar habitatges. Feia referència que es creaven falses
expectatives, perdien el temps, s’enganyava la gent, en aquell
moment ens varen semblar un poc..., no ens varen agradar, no?,
aquestes declaracions i ens agradaria saber què les va motivar,
ens preocupa que vists els pressuposts no és una revisió el que
fan, sinó una paralització important d’aquest tipus d’ajudes, no
ja per a l’execució d’aquest any, sinó per a l’any vinent i és
possible, agafant una altra vegada el fil del que m’ha contestat
abans, que no es pugui fer una determinada política d’habitatge
posant molts de doblers enmig, segurament, però sí que hi ha
altres aspectes en els quals vostès poden fer feina. Ha parlat
abans de modificacions legislatives, que tocaran la legislació en
matèria de sòl, són modificacions que, si hi ha un diàleg, si ens
asseiem a parlar-ne, crec que es pot avançar molt en un altre
sentit en el que pugui ser recuperació de sòl per a ús públic i de
cara al futur tenir un marge per continuar fent polítiques
d’habitatge. 

En definitiva, aquesta pregunta en el seu moment era per
aclarir un poc a què es referia el conseller quan va fer aquestes
afirmacions, un poc fortes, o que a nosaltres ens varen semblar
un poc fortes, referides a política d’habitatge, quines
conseqüències podia tenir aquest punt de vista seu sobre la
política d’habitatge i en aquest sentit la formulam

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Bonet, ara ja en toca fer un
poc de pardaleria perquè si no... a la clase de lectura y
comprensión del texto vostè no hi degué anar, no? No, perquè
a mi m’agrada que el debat sigui (...) i de tu a tu i a partir d’aquí
podem anar fins on vulgui, però quan em diu “a què es refereix
el conseller quan afirma a la premsa que la política d’habitatge
és enganyar la gent, falses expectatives o perdi el temps”, això
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és més fals com dic jo que un duro sevillano. El rept que vostè
em digui en quin moment jo he dit que la política d’habitatge...
perquè aquí el sujeto, el verbo i tot això també ens falla, eh?,
que jo hagi utilitzat “enganyar la gent, falses expectatives o
perdin el temps” és totalment cert, però no referides a la política
d’habitatge. Ho dic perquè m’agradaria que quedàs molt clar, a
posta dic que és totalment fals així com vostè em fa l’enunciat
d’aquesta pregunta i m’imagín que bé, amb idea... Per tant, el
primer que hauria de dir és que em fa una pregunta així..., jo en
això som bastant breu, li diré: això és fals i, per tant, no contest
perquè és fals. 

De totes maneres li contestaré perquè... bé, crec que ha de
quedar molt clar per què vaig dir que és enganyar la gent. Miri,
enganyar la gent és fer anar la gent a tramitar una ajuda sabent
que no hi ha pressupost. Crear falses expectatives és enviar la
gent a tramitar ajudes esperant rebre aquestes ajudes i que
s’embarquin en alguna cosa sabent que no hi ha pressupost. Fer
perdre el temps a la gent és fer-lo perdre tramitant totes aquestes
ajudes que saps que no arribaran.

A més, vostè ha de saber que des del punt de vista legal, les
diverses normes de finances i pressuposts prohibeixen la
vigència de línies d’ajudes sense cobertura pressupostària i així
és com estaven aquestes línies d’ajuda. Li vull dir que els
gestors del govern del pacte... a més aquesta línia era governada
o era gestionada pel seu grup polític, tramitaren expedients de
compra i rehabilitació del 2007 que encara no s’han pagat, eh?,
i han passat més de quatre anys. 

Aleshores, quina decisió vàrem prendre nosaltres? Senyors,
no hi ha línia pressupostària, no hi ha cobertura pressupostària,
per tant aturem aquestes línies. Aturem aquestes línies i si som
capaços d’aconseguir-ne les tornarem obrir i si no les podem
obrir totes, obrirem les que puguem i aquí, sí que és
responsabilitat nostra triar després en quines farem feina i on
podem arribar.

Per tant, m’agradaria deixar molt clar que allò de les falses
expectatives i allò d’enganyar la gent o perdre el temps... a més,
li vull dir, perquè aquestes coses a mi..., la memòria em falla a
vegades, però en aquest cas no em falla. Una cosa és que jo
afirmàs “vostès han fet perdre tal ...,” no, les meves
declaracions, a més les he escoltades i les he llegides i de fet per
escrit no he trobat on sortia, però sí que les he escoltat, deia que
si féssim això seria enganyar la gent, continuar enganyant la
gent o crear falses expectatives, etc., amb un condicional
davant. 

Per la qual cosa no tenc res més a dir en aquesta pregunta,
perquè també és veritat que és extemporània. Hem parlat
moltíssim del tema de l’habitatge, però sí que m’interessava
especialment deixar clar que en cap moment no he dit -ni ho
crec- que la política d’habitatge sigui enganyar la gent ni crear
falses expectatives ni perdre el temps. Ara, l’actuació de
mantenir línies obertes que saps que no pots cobrir, primer, tenc
dubtes que sigui legal i segon, és prendre el pèl a la gent, des del
meu punt de vista, crear falses expectatives i fer-los perdre el
temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet per cinc
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies per l’aclariment, Sr. Conseller. No es referia a la
política d’habitatge, però sí a una línia concreta i a la manera
com s’havia fet. Per ventura, aquesta és la interpretació
equivocada que vàrem fer de les seves declaracions o no, però
de totes maneres ens permet parlar-ne una mica. 

És una línia per la qual qued una mica preocupat després de
la seva compareixença sobre pressupost perquè vostè deia que
hi havia una reducció d’un 59,34% com a conseqüència de la
suspensió d’un parell de línies d’ajut que en la situació actual
considerava que no es podien mantenir, imagín que en part es
devia referir a aquestes. De totes maneres, sí que dins la seva
afirmació hi ha una acusació o una denúncia de com s’havia
gestionat anteriorment i pel que m’ha dit -i crec que vostè també
ho ha dit- tenc els meus dubtes que es pogués tramitar
ilAlegalment, que l’Administració té els seus mecanismes perquè
es pogués fer aquesta convocatòria. 

Jo, tot plegat -i com dèiem, com que és una pregunta tan
extemporània i que ens queda un poc llunyana una vegada que
ja tenim el pressupost damunt la taula-, m’interessaria més saber
amb quina mesura veu possible mantenir-les o no que discutir
si va dir això o va dir això altre, perquè pensam que, si hem de
prioritzar, la política d’habitatge -com li he dit abans- per a
nosaltres és una política important. A vegades governar és
prioritzar o sobretot és prioritzar.

Per tant, tenim la sensació -i crec que li ho puc afirmar- que
no han prioritzat tant en polítiques d’habitatges com es podria
haver fet, i aquest en seria un altre exemple, deixant de banda
les declaracions que, com dic, possiblement estan una mica mal
interpretades, però bé, ens permeten formular la preguntar i
demanar-li en aquest sentit a partir de les seves afirmacions a la
compareixença a la comissió si són aquestes les línies en què hi
haurà retallades com vostè va afirmar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, presidenta. Efectivament, crec que en això
anirem més o manco en línia. El tema de per on anirem i les
línies d’ajuda que mantindrem o el que marca aquest pressupost,
efectivament, m’hagués agradat en lloc de baixar, pujar un
pressuposts per a tots els meus departaments, n’hi ha que pugen
i n’hi ha d’altres de davallen, no? En aquest cas, ens davallen i
ens davallen un poc a l’espera també de veure si podem fer -
com li he comentat a l’anterior pregunta- unes actuacions per
amollar un poc de llast i amb els doblers que poguéssim
recuperar o deixar d’estar endeutats, mirar de posar-los en
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aquestes línies que en aquests moments serà complicat i difícil
treure, en aquests moments, d’acord?

Hi ha una sèrie de línies, com també li he comentat, i la
Hipoteca Jove n’és una, que les mantindrem i possiblement
hauríem de mantenir més cosa de les que hem mantingut, però
la situació ens du a patir el que patim.

De totes maneres, ho enllaç un poquet amb allò d’abans, que
hem de treballar amb els doblers públics amb molta cura. Em
comentava que efectivament en aquells moments, amb l’alegria
del moment, eren inversions que tothom feia i que semblava que
podíem anar, però ja veu ara en quina situació que ens trobam;
ens aniria molt bé, en lloc de tenir els solars tenir els doblers,
perquè aquests doblers els podríem destinar a mantenir obertes
les línies d’ajudes. Supòs que si no haguessin comprat els
solars, ara no tendríem ni els solars ni els doblers, no?, però el
que tenim són deutes. 

Bé, tal vegada també és una altra manera, és a dir, vostè sap
que l’endeutament de la comunitat està limitat i el de les
empreses públiques també, bé, tal vegada podem pensar a
canviar endeutament per endeutament i aquesta altra que ens
doni possibilitat de finançar línies d’ajudes. No ho sé, en tot
això feim feina.

El que sí és cert és que nosaltres en política d’habitatge
farem el màxim que se’ns permet en aquests moments i amb els
recursos que tenim i amb els béns que tenim, per ventura
intentarem canviar un recurs que tenim per doblers per ficar
dins línies d’ajudes a coses que ens pareixin més interessants.
Jo crec que tampoc no importa entrar més en totes les
quantificacions de les ajudes autonòmiques, les que tenim
pendents de tramitar, etc., perquè jo ho tenc apuntat aquí i la
veritat és que tenim 3.947.000 euros d’ajudes que vénen
d’enrere que les hem de pagar i nosaltres prioritzarem pagar
aquestes ajudes que hi ha pendents a tothom i mantenir una sèrie
d’ajudes que nosaltres consideram bàsiques per aquest 2012 a
l’espera que també puguem remuntar en el 2013.

4) Pregunta RGE núm. 2740/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a metro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 2740/11, sobre el metro,
intervé el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, ara tornam a un
tema que sí que és més propi d’allò que hem pogut debatre
aquestes darreres setmanes, aquests darrers mesos. Parlava vostè
de les alegries d’aquell moment, que ens vendria millor tenir els
doblers per ventura que tenir els solars. Possiblement també ens
aniria més bé tenir els doblers que tenir el velòdrom i
possiblement, jo això no m’ho atrevesc a dir tant, el metro
també té la seva part de corresponsabilitat amb aquestes alegries
que ens vàrem permetre un moment donat. 

És una obra que en un moment donat va tenir un cost total,
superant la previsió inicial, de 235 milions d’euros, s’hi varen
sumar els 108 milions d’euros per problemes estructurals i que
varen obligar a tancar-lo gairebé un any, tothom se’n recorda
d’aquell metro inundat. Clar, és que el 2003 el Govern va
decidir paralitzar tota una ampliació, jo ho definia fa dies com
una recuperació de les línies històriques que hi havia a
Mallorca, fins a Sa Pobla, fins a Manacor, en lloc de continuar
això que estava reflectit en el Pla director de transports es va
decidir començar aquest metro que arriba fins a la Universitat
i...arriba al que arriba, no?, que en el seu moment era presentar-
lo com un emblema de modernitat i de progrés, però, com dic,
el primer any de funcionament, perquè es va inaugurar l’abril de
2007, i parlam que el setembre de 2007 ja l’havien de tancar per
les primeres pluges de tardor que hi va haver.

Ha estat, per tant, una infraestructura que ens ha donat molts
de maldecaps a tots quants han governat aquesta comunitat
autònoma. S’ha de dir que vostès també s’ho miren amb una
visió diferent que tenien aquell abril de 2007 quan s’inaugurava.
En una entrevista el president del Govern diu que en un principi
no es planteja el tancament del metro, tot i que vostè havia fet
unes afirmacions en el sentit de dir: “si en el 2012 no contamos
con suficiente presupuesto deberemos reducir lineas tanto de
bus, de tren coco de metro”- asseguéreu Company. Clar, és
cert que no fèieu un avís de tancament definitiu, però també és
cert que si parlam de línies que no, que no... vostè ens posava
l’exemple de les línies de Manacor que sis pagesos comptaven
quanta gent hi anava dins els vagons, en el metro no ho poden
fer perquè està soterrat, però bé.

També la previsió de passatgers del metro quan es va posar
en marxa el 2007 era entre 3 i 4 milions de passatgers per any,
i no s’han complit les expectatives, no s’arriba al 50%, i, és
més, el govern d’aquell moment calculava que amb 4 milions de
passatgers anuals hi hauria 188 anys, dos segles, per amortitzar
aquest projecte, que era un dels projectes més emblemàtics
d’aquella època. Clar, tot plegat aquesta pregunta sí que està
feta amb una mica d’intenció que ens digui un sí o un no, però
també de posar en evidència que es poden criticar segons quines
infraestructures que es varen impulsar durant la passada
legislatura gràcies a un conveni signat amb Madrid, però no
hem d’oblidar que també hem impulsat infraestructures sense
tenir cap ajut extern que ens costen, que haurem de pagar durant
molt de temps i que quan ens plantejam deixar reduir línies hem
de recordar tots la nostra història.
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En aquest sentit el metro dóna un bon servei a molta gent de
la Universitat, els polígons, però és cert que el seu manteniment
és molt alt i la pregunta en el moment de formular-la, que
encara no havíem tengut oportunitat de fer la interpelAlació ni
res d’això, era un poc en el sentit de desterrar alarmes que hi
pogués haver sobre la possibilitat que el tancassin o sobre la
possibilitat que baixessin freqüències o -m’atreviria a afegir jo-
si s’han plantejat realment que si no tanquen pujaran el preu del
bitllet. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Bé, crec que me’n sobraran nou dels deu. Miri, no feim
comptes tancar el metro ni hem fet comptes tancar-lo mai. No
sé si m’atur aquí i li deix que vostè em torni a replicar i
continuam perquè no hem fet comptes tancar-lo mai. Això és
veritat que ja ho hem debatut molt també en el Ple. Sí que és
veritat que hi ha línies que ens qüestionam que tal vegada un
moment donat les puguem reduir. Miri, jo tenc, entre altres
coses, una filla que va cada dia en metro a la Universitat i li tenc
dit que em telefoni o m’enviï un missatge contant-me què passa
i va bé, hi ha dies que em diu, mon pare avui som dos dins el
vagó, segons l’hora que l’agafa, i hi ha altres dies que em diu,
mon pare avui no ens podem ni asseure. 

Bé, de què es tracta? De gestionar això i és el que feim a
nivell de serveis ferroviaris i si un detecta que efectivament hi
ha línies que tenen tan poc ús com aquesta en la qual hi va dos
idò bé, haurem de...convé posar-li un poc de lògica i seny. Ara,
per nosaltres, ja dic, no hem comptes tancar mai el metro. El
metro, en aquests moments, té, més o manco, 1,5 milions
d’usuaris. La diferència entre el metro, el que vostè em deia en
el començament, i un solar és que el metro l’utilitzen 1,5
milions d’usuaris, i el solar, ara com ara, els alAlots ja no van ni
a jugar a futbol perquè un temps aquells solars s’empraven per
anar a jugar a futbol, però ara ni això. 

De les inundacions no vull parlar-ne perquè es va inundar el
metro, també es va inundar Son Espases i es va inundar també
el tren de Manacor a Artà, que l’altre dia vaig tenir oportunitat
de parlar-ne amb els batles i vaig dir no sé si ens convé més que
hagi plogut ara i veure on hi ha les inundacions que si ens
hagués aplegat després. Per tant, inundacions n’hi ha per tot,
goteres n’hi ha per tot i tot és trist i lamentable. Vull dir, que
aquestes coses no alegren a ningú, però, com vostè ha dit abans,
qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra, i jo diria que
qui no ha tengut una desgràcia d’aquestes que esperi que si fa
coses n’hi pot venir alguna. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

També me’n sobraran. Sí, jo crec que hem de fer un
replantejament de tot plegat, estam en un moment en el qual la
prioritat que ha marcat el Govern és clarament l’estalvi,
l’austeritat, equilibrar el pressupost...

Respecte del transport públic jo li demanaria que hi tenguin
confiança. Jo record una enquesta feta pública enguany on
destacava que de tot l’Estat espanyol les Illes Balears, els
ciutadans, posaven el transport públic com el tercer problema.
Era una pregunta oberta, per tant, no s’explicava tampoc per
quin motiu. Jo intuesc, crec que és l’error que hem tengut aquí
que no hem fet una política continuada de transport públic en el
sentit de dir, cobrim amb línies de tren i amb un bon servei tot
el territori, invertim en això. Jo crec que fer rendible el transport
públic és fer-lo competitiu i en aquest sentit qualsevol decisió
que prenguin en el sentit de dificultar que la gent l’empri més
anirà en contra del futur del transport públic que és una
necessitat absoluta en una comunitat autònoma com la nostra,
que és una comunitat turística també que és important. 

Hem de recordar que la baixada d’usuaris, per exemple, en
el transport regulat també s’havia produït, segons uns estudis de
la Conselleria de Mobilitat de l’any passat, en part per la
baixada de turistes que havien vengut a la nostra comunitat
autònoma durant aquests anys passats. Per tant, tot té a veure. Jo
els demanaria, perquè li vaig dir a la interpelAlació i insistesc,
tenc la sensació que vostès creuen poc en el transport públic en
el sentit que davant les dificultats que es puguin trobar, per
exemple, amb el tren de Llevant diguin que cercaran solucions
i faran tot el possible per continuar-lo, però que la primera
resposta no sigui que es replantejaran el projecte i, per ventura,
faran vies verdes. Parlem-ne primer, parlem-ne, parlin amb els
batles que com haurà vist tampoc no és tan mal de fer posar-se
d’acord. Sobre el metro res més a afegir, res més a afegir que no
haguem parlat abans. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Bé, jo som una persona, com li he dit abans, recent arribada
a aquest món de la política i no vivia amb la intensitat que
vivien vostès o els polítics que fa molts d’anys que són per aquí
aquest assumpte del transport públic. Jo no li puc admetre que
tengui una falta de confiança o que vulgui traslladar una falta de
confiança del Partit Popular en el transport públic quan en el Ple
he sentit el Sr. Veramendi, crec que era, que feia història que el
Partit Popular possiblement ha estat, perquè ha estat el que més
ha governat, el que més transport públic ha posat sempre
damunt la taula. Una altra cosa és que en moments determinats
tal vegada s’han pres actuacions que es podien emprendre
perquè els temps eren favorables i el vent també i ara per
ventura ens hem de mirar amb molta més humilitat econòmica
els assumptes.
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Per tant, transport públic, el Partit Popular hi confia i el
defensa plenament i hi fa feina. El que passa és que hi ha gent
que li agrada interpretar que això no és així i la pròxima
pregunta que vostè em farà és respecte del conveni ferroviari
famós i tots dèieu que nosaltres no el volíem reclamar i a l’hora
de la veritat no només no ha estat així sinó que és que no ens
volen acceptar són els que ara estan en funcions, però és que
quan no estaven en funcions, i són del seu partit, no ens han
volgut ni rebre. Nosaltres en tot moment l’hem reclamat. Per
tant, el Partit Popular i el transport públic van de la mà, amb
actuacions més encertades o menys encertades, però han anat de
la mà sempre i crec que si hi ha un transport públic en aquesta
comunitat les bases les ha posades el Partit Popular. Crec que
dir que no hi confia més o que té més confiança o menys, el
camino se demostra andano. Una altra cosa, com li dic, és que
tenguem actuacions damunt la taula que són molt males
d’aguantar o de tirar endavant en aquests moments, o almenys
pel sistema tradicional de tota la vida que era ara ens enviaran
doblers i ara farem això. Després tendrem oportunitat supòs de
continuar.

Nosaltres no només no ens hem plantejat aturar res de tot el
que ens deien sinó que nosaltres feim feina per millorar, les
millores que en poc temps posarem en marxa, que vénen de
temps enrere on han pogut participar tots els partits polítics que
han tengut gestió en aquest assumpte, nosaltres en aquest cas
des de millorar la velocitat comercial, que per a nosaltres és
fonamental, perquè el transport públic pugui combatre amb el
vehicle privat fins a no qüestionar-nos no tirar endavant cap de
les coses que volem fer. És a dir, el problema és un problema
puntual en aquest moment de tenir pressupost per tirar-les
endavant, però no deixar-hi de creure. En principi crec que ho
tenim molt clar. Bé, com li dic, el camino se demostra andano.

Per ventura és culpa meva també, com a conseller, que deix
que es parli, que es parli i tal vegada podria sortir abans i aturar-
ho de forma molt més contundent dient, no, perdoni, tot això
que diuen són bajanades, nosaltres no farem res de tot això ni ho
tenim plantejat. Però, tanmateix quan he vist que he sortit, han
continuat cantant-me la mateixa cançó idò que cantin. Com es
veurà això? Es veurà amb la feina feta. Amb la feina feta vostè
veurà que no tancarem el metro, que és l’objecte d’aquesta
pregunta, que mirarem de rendibilitzar-ho al màxim i que si hi
ha possibilitat de reduir línies que no són en absolut utilitzades,
ho farem.

Molt bé, gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 3572/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre conveni ferroviari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 3572/11, sobre conveni
ferroviari, intervé el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara ja vaig acabant d’un tema
encara més vell. He de dir, de totes maneres, que començ dient
que no compartesc, amb tot l’afecte del món, el punt de vista del
Sr. Veramendi. No crec que sigui el Partit Popular que més
feina ha fet pel transport públic. Jo crec que la fita fonamental
és quan s’aconsegueix recuperar la línia cap a Manacor, crec
que aquesta és la fita fonamental, quan s’impulsa el UIB i tot
això, jo crec que va ser l’època del Sr. Quetglas. Però bé, no
discutiré amb vostè més i vostè menys. 

Aquest és un tema vell, és una pregunta que arriba tard a
comissió per plantejar-la. Té a veure, pens recordar, amb
aquella afirmació que va fer vostè sobre les vies verdes que no
vàrem entendre molt bé. En aquell moment no teníem clar la
vostra opinió, ara sembla que vostès després dels batles, la visita
a Madrid, hi ha hagut manifestacions, sí que reclamaran aquest
conveni. Clar, nosaltres el que no enteníem era per què varen
esperar 23 dies de setembre a comunicar els canvis de la
comissió mixta i a demanar la reunió. Han enviat ara,
recentment, una reclamació de la pròrroga, que jo crec que això
era el tema fonamental que ens hagués tranquilAlitzat a tots, però
ens agradaria, ja que la pregunta està formulada, sentir-ho de la
seva boca i en seu parlamentària i li avanç, això sí, que li
donarem total suport amb la reivindicació d’aquest conveni,
com ja li vaig dir abans quan estaven aquells en funcions i tot
això. 

La nostra voluntat és aquesta i crec que després d’haver
discutit si era un conveni o no era un conveni, perquè jo record
si era un protocol d’intencions, en aquests moments reclamam
que es prorrogui un conveni amb una dotació econòmica
important i en aquest sentit, evidentment, hem de mirar pels
interessos de la nostra comunitat autònoma i ens tendran en el
seu costat si van per aquest camí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta. Bé, efectivament, hem
parlat moltíssimes vegades d’aquest famós conveni ferroviari.
Nosaltres en tot moment, des del moment que aferram, utilitzant
un llenguatge un poc familiar, dins la conselleria, ens posam un
poc al dia de les coses que ens trobam. I ens sorprenem també
un poc amb algunes coses que ens trobam. 
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Quan parlam que això és una declaració d’intencions és una
manera de dir que aquí hi havia una intenció, més que una
intenció, està posat al conveni que es va firmar, que es poden
dur actuacions fins a 443.750.000 euros, crec recordar,
actuacions per aquest import total, també hem parlat altres
vegades, però que quan un llegeix el contracte, perquè aquest
conveni no deixa de ser un contracte i publicat en el BOE, idò,
té una sèrie de clàusules i aquestes clàusules hi ha un parell, i
m’agradaria a més dir-los-les. La quarta de finançament diu:
“l’Administració General de l’Estat finançarà les obres a les
quals es refereix l’annex, que és el de 443.750.000 euros, amb
els termes que es fixin en aquest document i especialment dins
el límit màxim establert a la clàusula anterior, que eren els
443.750.000, amb càrrec a les dotacions que es consignin a la
llei de pressuposts generals de l’Estat de cada exercici amb
aquesta finalitat”.

El punt dos del pacte quart diu: “Inicialment, per a l’any
2008, es fixa un finançament per part de l’Administració
General de l’Estat de 3 milions d’euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària tal i tal. Per al 2009 l’Administració General de
l’Estat, a través del Ministeri de Foment, aportarà 25 milions
d’euros amb càrrec a la partida pressupostària tal, tal i tal”.
L’apartat 3 d’aquest pacte quart diu, en castellà lògicament,
estic fent una traducció que si no és molt literal m’hauran de
disculpar: “durant el segon semestre del 2009, i en funció del
grau d’execució dels distints projectes, la comissió mixta, que
es preveu a la clàusula onzena, haurà d’elevar proposta per
determinar l’import de cada una de les anualitats dels anys 2010
i 2011 que permeti l’execució de les actuacions contemplades
en aquest conveni. A la vista d’aquesta proposta es tramitarà, en
el seu cas, l’oportuna addenda al conveni”.

Primer de tot, per tant, tenim al pacte tercer, et diu, es poden
fer actuacions fins a 443 milions d’euros; en el pacte quart et
diu que l’Administració General de l’Estat haurà de fer les
dotacions del que hi vulgui posar amb relació a les actuacions
a dur a terme i fixa 3 milions per al 2008 i 25 milions per al
2009 i diu que a finals de 2009 ens trobarem una altra vegada en
la comissió mixta i pactarem el 2010 i el 2011. 

Un altre dels pactes importantíssims és el quinzè, vigència
i duració, i diu: “El present conveni entrarà en vigor a partir de
la data de la seva firma -que va ser dia 16 d’octubre del 2008-
i mantendrà la seva vigència fins al final de l’exercici
pressupostari del 2011.” I hi ha una sèrie d’addendes, la primera
addenda que fan és per canviar les actuacions a dur a terme i
s’hi fiquen unes noves actuacions, mantenint els 443.750.000.
I després hi ha una segona addenda que es firma dia 30 de
desembre del 2010, és a dir, un any després del que s’havia de
firma, i en aquella data s’havien licitat 220 milions d’euros. És
a dir, aquell govern balear ja havia licitat 220 milions d’euros,
només en tenia 3 i 25.

Idò en aquesta addenda que ha de fixar els imports per a
l’any 2010 i 2011, curiosament, posa 15 milions d’euros per a
l’any 2010 i 14.500.500 euros per a l’any 2011, en total 57,5
milions d’euros; quan ja n’hi havia 220 de licitats i devers 160
o 170 de facturats, “Per part de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, el Sr. Francesc Antich i Oliver, president de les
Illes Balears”, va firmar. Cosa que és inexplicable, Sr. Bonet,
que havent licitat 220 milions d’euros, havent-ne gastats ja
efectivament 170, només fossin capaços de treure cap aquí 14

i 15 milions més per al 2010 i 2011? Això ens ha deixat en una
situació anava a dir de suïcidi empresarial, pràcticament.

Per tant, la primera cosa que hi ha, Madrid no devia fer
comptes d’enviar aquests doblers o no ho vàreu negociar bé o
cosa va passar.

Nosaltres aferram i fins que no desenreda un poc tota
aquesta troca ens passen un parell de mesos, és ver, quan ho
tenim clar i després d’haver fet una sèrie de contactes, tot d’una
convocam Comissió Mixta, 23 de setembre. Vostè em diu:
vàrem esperar molt. Escolti, miri si varen esperar els seus
companys de Madrid que ens citen a dia 23 de novembre, tres
dies després de les eleccions. I això ara oblidant-nos de partits
polítics, per al negoci que tenim entre mans en aquests moments
és terrible, el moment és terrible; si ens haguessin rebut una
setmana després o dues setmanes després tal vegada estaríem en
una altra situació, eleccions pendents de venir, tothom hagués
volgut quedar bé, possiblement, i ara estaríem en una situació
possiblement molt diferent i molt més avantatjosa que ara. Però
és que anam a aquesta reunió, quan nosaltres deim que és per
parlar de l’ampliació i de tot el tema i curiosament, bé, i a més
entrat al registre, i vull que sàpiga exactament què demanam:
“Havent transcorregut en la seva pràctica totalitat el termini de
duració previst en el conveni ferroviari que va ser objecte de
firma dia 16 d’octubre del 2008, parlant de pam, pum, pum,
pum, ... com a conseqüència d’això es fa imprescindible, i per
això es procedeix a solAlicitar formalment la firma d’una nova
addenda en el referit conveni que, per una part inclogui
l’ampliació del termini de duració del mateix en un mínim de
quatre anys més, i per una altra, es procedeixi a comprometre la
corresponent dotació econòmica de la quantitat necessària per
poder fer front als compromisos adquirits, amb estricte
compliment del conveni firma l’octubre del 2008, com a
conseqüència de licitacions ja adjudicades per un import de
165.461.237,22 euros. Igualment, se solAlicita formalment la
inclusió a la corresponent addenda tant de la dotació econòmica
per als exercicis 2012 i 2013, per import de 100 milions d’euros
per a cada un d’ells, i la dotació per a la resta fins a l’import
total previst en el conveni, amb càrrec als exercicis 2014 i
2015.”

A més, demanam una altra cosa, que és que vostès se’n
varen anar del Govern sense firmar una addenda d’un conveni
de 35 milions d’euros que hi havia per fer el tramvia, el tram
badia, que es va destinar, en varen deixar 5 al tram badia i en
varen agafar 30 per enviar cap a finançar el tren; això, no es va
firma ni tan sols aquesta addenda, no, no està firmada. I aquests
doblers entraren a la caixa única d’aquesta comunitat autònoma,
entraren en aquesta caixa única i no es destinaren al tren, no es
destinaren al tren, ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... eh?, no s’ha destinat al tren, segons ens diuen la gent, els
funcionaris d’Hisenda. Això és el que s’ha fet.

I perdoni, dit i reclamada aquesta quantitat de milions
d’euros del seu company de partit, Sr. Alorda, del seu, amb
cartes que hi ha per aquí del Sr. Vicens, val? Per tant, això està
així i serà igualment així que el que va ser quan parlàvem del
Pla hidrològic, que tal vegada és que no s’ho han llegit amb la
profunditat que s’ho havien de llegir. Jo em fil del que em diuen
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els funcionaris d’Hisenda, funcionaris, que encara vàrem tenir
una reunió l’altre dia, dient-nos això; si no, no hi hauria tanta
cosa sense pagar.

Això és el que hem trobat, Sr. Bonet, per tant, bé, d’entrada
és ver que ja n’hem parlat, que diu: “Està d’acord el conseller
amb la renúncia feta pública per part del Govern de reclamar el
conveni ferroviari? Això és fals, nosaltres mai no vàrem dir que
renunciàvem al conveni ferroviari, mai. I sí que vàrem dir,
perquè això, escolti, això és el que es fa dins qualsevol empresa,
jo és que venc de les empreses, valorar tota una sèrie d’històries,
quan diu UE!, alerta, que podem tenir un problema aquí, primer
vàrem dir: aturam, aturam les obres perquè els que són allà no
cobren des del mes de novembre, des del mes de novembre
passat. Tampoc no s’ho creu, Sr. Alorda? Des del mes de
novembre passat no cobren els proveïdors del tren de Manacor
a Artà. Bé, no, però ho dic perquè tal vegada tampoc no s’ho
creu.

Idò, tant de bo que almanco qualcuna n’endevinarem, no?
Aleshores vàrem dir: aturam i deixau de fer mal a aquesta gent.
I vàrem aturar les obres el que ens permet la legislació, durant
un any. I així estan, i mentrestant seguirem reclamant el conveni
ferroviari i valorarem altres circumstàncies, altres opcions pel
que pugui ser. I en això estam, i anam des d’això, des de
continuar amb el tren fins al famós corredor verd o vies verdes,
i hi ha una sèrie de projectes que s’estan valorant, però que
tampoc no hi ha perquè haver de treure perquè primer volem
apurar la que per a nosaltres és la primera opció, que és mirar de
continuar el tren. Hi ha altres fórmules que, si no aconseguim
aquests doblers de Madrid, doncs haurem d’obrir tal vegada
altres fórmules que també es poden estudiar.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Bonet i Bonet, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, imagín que aquest és el
document que ha enviat al ministeri per reclamar la pròrroga,
cert, no? Si pot enviar-nos còpia, li agrairíem, això per
començar.

Jo evidentment no vull tornar discutir si és declaració,
conveni, contracte, és un document a partir del qual vostè pot
reclamar una aportació de Madrid que és molt important. 

I no entraré a discutir-li exactament l’execució, jo crec que
de cara a l’execució del conveni Madrid paga obra executada i
evidentment s’han de posar en marxa la feina de licitació dels
serveis ferroviaris i el que no es pot fer és estar esperant els uns
pels altres. En aquest sentit, crec, i insistiré en el mateix tema
perquè crec que és el fonamental en aquest tema i element de
crítica, l’experiència de la gestió d’aquest conveni és que a les
comissions mixtes s’havia pogut arribar sempre a un acord amb
el ministeri, i hi ha una comissió mixta fins i tot el mes de maig
per posar les bases per solucionar els problemes que hi podia
haver. La nostra crítica va ser en aquell moment, en el moment
de formular la pregunta davant el que nosaltres interpretam una
indefinició per part del Govern, que no s’hi varen aferrar de bon
de ver des del principi, aquesta és la sensació que ens varen

transmetre a nosaltres, sobretot si creien que havien de
solucionar el problema de les aportacions que estaven en l’aire
i sobretot el tema de la pròrroga, que jo crec que era la qüestió
més crítica, la qüestió més important per donar tranquilAlitat en
tota aquesta qüestió.

Vostès varen donar a entendre que dubtaven i avui mateix
torna dir que miraran si podran continuar el tren o no; no, ha de
ser el tren, no pot ser una altra cosa, entenem nosaltres, i ha
d’aconseguir el finançament del conveni ferroviari, reclamat a
23 de setembre, deixant esperar tot l’estiu; diuen que no varen
poder fer-ho abans, bé, els haurem de creure, però en aquest
sentit ens alegra, i així acabaré, que ara ho tenguin clar i
esperam que ho arreglin. Esperam que no dubtin, esperam que
ho haguem de discutir o parlar de vies verdes, sinó que haguem
de parlar de com van les obres del tren de Llevant, que
solucionin totes les qüestions que hi ha per enmig, perquè, entre
d’altres, per això també els han elegit.

Tots els problemes d’execució que hi pugui haver,
evidentment, com aquí ha estat palès, vostès tenen un punt de
vista, incidiran en aquest, i nosaltres en tenim un altre, en el
sentit de dir que crec que ho estàvem executant de la millor
manera possible i estàvem intentant lluitar fins al darrer euro
que es necessitava per a aquesta qüestió, d’això no en tenc cap
dubte.

Que hi pugui haver retards en els pagaments, que hi pugui
haver problemes de liquiditat? Jo això no sé per què ho retreuen,
quan vostès duen tots aquests mesos amb el mateix problema;
jo, la veritat, crec que és el moment de donar solucions, és el
moment de tirar endavant i no de sempre seguit estar dient ens
vàrem trobar això, ens vàrem trobar això altre. Varen trobar un
conveni que podien reclamar i a partir del qual refer tot el camí,
però no abandonar una obra tan important; crec que quan un
govern troba una obra important començada l’irresponsable és
deixar-la, el responsable és continuar-la, es comparteixi al cent
per cent o no, perquè tot el que deixin de fer seran doblers
perduts i inversió perduda.

No tenc molts dubtes que ho intentaran fer, en aquests
moments, després de tots els dubtes que ens han generat vostès
durant tots aquests darrers mesos. I amb aquest, diguem,
comentari de confiança cap a la seva gestió, confiança en què
siguin reivindicatius respecte de Madrid i que si Madrid, a partir
d’ara, no ho fa bé també ho diguin, acabarem aquesta
intervenció, sobre la qual tampoc no hi ha molt més a aportar,
com ja sabem.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Començar, per no perdre-hi tampoc massa temps en una
cosa que ja hem fet, però començar dient que, home, Sr. Bonet,
l’irresponsable és començar a fer una obra sense tenir els
doblers, això des del meu punt de vista, sense tenir-los ben
agafats.

El conveni està mort, si no ens accepten a Madrid una
ampliació de quatre anys, no tenen, de fet, Madrid no té cap
obligació ni una d’haver-ho de fer, haurà complit el conveni que
va firmar, l’haurà complit, estrictament, ha complit
estrictament. Perquè el que diu, aposta deim que era una espècie
de declaració d’intencions, perquè el conveni el que diu: es
podran fer totes aquestes actuacions i després t’enviarem
doblers per a les actuacions que estiguin fetes. Jo on crec que no
es va actuar bé des d’aquí, des de la nostra comunitat, va ser
quan en el 2010 tu tens obra licitada per 220 milions d’euros, i
em referesc, a més, ja dic, hi ha una carta aquí del Sr. Vicens
enviada al Sr. Blanco, que li diu tot això, és en aquells moments
que no es podia admetre que no ens enviassin els doblers que ja
estaven licitats, perquè no tendríem aquest problema.

Clar, entenc jo, miri, jo venc d’empresarials i no som
advocat, però entenc jo que el Govern si decideix no ampliar-
nos el termini no incomplirà el conveni, l’haurà complit
estrictament amb el que havia dit, jo crec que aquí l’error és
nostre, des d’aquí de no haver aconseguit els doblers que ja
teníem licitats i després d’haver ampliat amb temps suficient.
Perquè ara anam contrarellotge, amb una situació d’un canvi de
govern, un govern en funcions, etc., amb una situació difícil a
Madrid i tot el calaportal.

Però, sincerament, crec que l’irresponsable va ser tirar-se
endavant, l’irresponsable va dir als proveïdors no passeu pena
que cobrareu. Sr. Bonet, vostè ho sap, n’hi ha que estan en una
situació molt complicada d’aquests proveïdors, però molt i molt
complicada, és a dir que aquestes alegries els poden dur
d’entrada a acomiadar gent segur, i si no han de tancar empresa,
ja en parlarem, perquè aquí les bromes són molt feixugues per
a alguns d’ells, d’això parlam de milions i milions d’euros
alguns d’aquests que se’ls deu, i jo crec que el problema ve
aquí.

Després ja no vull entrar que si era convenient o no
convenient baixar a aquesta arena, perquè escolti, per acabar de
fer un bon transport públic, abans em demanava, d’entrada és
perquè la fixació pareix que el transport públic és tren, i no
només és tren; però en aquest cas, escolti, és que varen baixar
a l’arena sense haver licitat ni pensat en el tram zero, que ara
supòs que en parlarem a qualque moment, -tenia preguntes per
aquí que no sé si em les faran, el Sr. Alorda crec que me n’havia
de fer un parell, que no sé si em les farà avui o no, idò després
les hi contestaré-, és que hem començat, ens hem tirat enmig, i
si no haguéssim pensat primer a fer més passes i a consolidar el
que tenim, perquè jo crec que l’electrificació és una bona passa
i hi està ficada dins aquest conveni ferroviari, però és que si
tenguéssim els doblers podríem fer l’electrificació de S’Enllaç
a Manacor que en aquest moment per a mi és fonamental,
fonamental. Perquè si no, així com ho hem muntat, sap què
tenim, el que ens hem trobat? Que ara anirem amb tren
electrificat fins a S’Enllaç, haurem de baixar i haurem de pujar

a un tren de gasoil, això ho hem trobat enxarxat així nosaltres,
no ha estat invent nostre.

Per tant, tal vegada en lloc d’entrar a fer tots els milions
d’euros allà, haguessin pogut anar per passes i arribar molt
millor, amb molta més rapidesa i més comoditat per a tots els
usuaris. Per tant, jo crec que tal vegada les presses ens han dut
a hem de fer i volem fer i volem anar cap aquí, i ara ens trobam
amb un bon bunyol. Però bé, tenim el bunyol que tenim, és una
herència que hem acceptat, però també jo ho comprenc que
vostès estiguin més interessats que no en parlem més de
l’herència, però nosaltres estam interessats a parlar-ne, val?,
amb tant d’interès com el que tenen vostès per dir-nos que no en
parlem, amb la qual cosa estaríem empatats, en tot cas, en
aquest interès.

Gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 3214/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
soterrament del tren a Inca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 3214/11, sobre el
soterrament del tren a Inca, intervé el diputat Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller i al seu equip, el
primer dues prèvies: l’enhorabona per la sentència de Ses
Fontanelles, no sé si, com a mínim com a responsable del
Govern, si a títol personal té altres amistats, crec que, és
l’institucional el que li vull felicitar, crec que és una bona
notícia, i per tant crec que és bona i positiva aquesta sentència
de Ses Fontanelles, però no és el moment d’avui. També li vull
agrair la seva presència.

La pregunta és de 19 de setembre, vostè diu si volem debatre
o no; jo li agrairia que vengués més per aquesta casa, si ve més
debatrem més, nosaltres no tenim cap problema a no debatre, Sr.
Conseller, és a dir, la pregunta hi és des del mes de setembre. El
que a vostè vaig sentir dir molt que li molestava que li fessin
preguntes per perdre el temps, i jo bàsicament sent el Sr.
Veramendi que li fa preguntes; per tant anem a cercar fórmules
que parlar, nosaltres tenim els rols que tenim i jo li demanaria
que, en la mesura que puguem tots, ens veiem i parlem, no es
perdrà per nosaltres, Sr. Conseller, no passi gens de pena que no
es perdrà per nosaltres, sempre que vulgui venir a parlar, pot
venir i vostè pot comparèixer quan vulgui, ja l’avís ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
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..., doncs vengui, no hi ha cap problema, ara és vostè que es
queixa que no volem parlar. Parlem, per favor! Em pareix molt
positiu que parlem.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Home!, venir al Parlament, Sr. Conseller, venir al Parlament
em pareix que és una de les prioritats de temps que vostè
s’hauria d’imposar.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Ah, les preguntes del PP creu que és la manera d’aprofitar-
ho, bé, tot són maneres de veure-ho, són maneres de veure-ho,
no dic que no, sé que se’n fa fer moltes.

Però anem, si li pareix, al tema -em fa conversar, Sra.
Presidenta-, anem un poc al tema, són preguntes un poc
antigues, eren d’un altre paradigma, venien de quan el PP era a
un altre espai, era quan aquestes alegries el PP encara trobava
que eren poques, que trobava que eren poc alegres i ens duia
propostes de més entusiasme, sense convenis, demanava que el
propi govern tengués la valentia, l’entusiasme, l’ambició de fer
obres amb Serveis Ferroviaris més enllà del que s’havia signat
ni pactat enlloc, una d’aquestes era el soterrament del tren a
Inca, una obra on hi pot haver un ampli consens sobre la seva
conveniència; no xapar la ciutat en dos trossos és una qüestió
important, però amb un alt cost. Un alt cost que a un moment
difícil, especialment ja a mitjan legislatura vostè sap que es
varen començar a veure coses a tota Europa i aquí també
dificultoses, però que va ser (...) del Partit Popular durant tota
la campanya electoral, i ja dic, la pregunta la faig el setembre,
ja veia que no seria immediat, però quan, com feia comptes
afrontar, era molt abans de veure els pressuposts d’enguany, la
magror amb la qual es plantegen.

Abans de sentir-lo a vostè, que vostè diu que sempre ha dit
que està a favor del transport, però nosaltres li hem sentit molts
missatges com a mínim confosos respecte de la utilitat del tren,
com en aquesta darrera intervenció; respecte de la conveniència
d’aquest mitjà de transport; respecte del seu ús, i d’altres, que
fan dubtar a qualque moment del seu compromís, fins i tot ens
han votat tres vegades en contra d’exigir el conveni ferroviari en
aquest parlament, tres vegades en contra de votar el conveni
ferroviari. Avui el Sr. Conseller deixa en el Diari de Sessions
una perla, troba que si Madrid no fa res amb el conveni, haurà
complit. Jo només li deman una cosa, fins i tot si creu això,
deixi-s’ho en el fur intern, Sr. Conseller. Parlam de molts de
milions d’euros per a les Illes Balears i deixar-ho per una perla,
que pot ser citada en qualsevol plet que qualsevol que vulgui
demanar el compliment d’un contracte que té amb l’Estat
perquè representen molts de milions d’euros, pensar que en seu
parlamentària, el propi responsable diu que “no importaria”. Jo
li demanaria que doni pocs arguments a la part contrària, si ho
pot evitar, si ho pot evitar, ja veig que no, ja veig que a vostè
l’entusiasma aquesta franquesa.

Bé, de totes maneres jo li dir que m’agradaria, avui he sabut
que aquest conveni ja el donen per bo fins el 2015, a mi
m’agradaria que hi hagués un segon conveni, hi ha hagut unes
grans obres i pensava i ho trec a colAlació, perquè d’aquest
soterrament d’Inca sí hi podria haver un segon conveni 2012-
2015, en congruència amb tot el que s’està fent a l’Estat, l’Estat
té alegries ferroviàries des de fa molts d’anys i crec que
nosaltres hi participam més aviat poc. 

Vostè sap que hi ha les despeses estatutàries, per cert, no sé
per què sempre ignora que hi ha hagut despeses estatutàries dins
el tren, no sé, deu tenir un motiu per això; i que el Govern de les
Illes Balears ha donat milions i milions d’euros, més de 30
milions d’euros per descomptat des de les arques de la
comunitat autònoma a SFM per fer obres del conveni ferroviari
que després han arribat també, s’han pogut aportar i s’hi han
destinat. Evidentment els euros no van amb un segellet que
digui on van, sinó que el que miram són partides i és evident,
vostè mateix ho reconeix, que hi ha hagut fins a 200 milions
d’euros, una part en préstecs d’SFM, però una part mitjançant
aportacions del mateix govern, aportacions importants del
Govern.

Però en tot cas no és avui el tema de les estatutàries, però a
mi m’agradaria veure si hi podria haver una fórmula, a mitjan
legislatura o en qualsevol altre moment, si vostè la té pensada
i en qualsevol cas jo li deman aquesta pregunta sobre què fa
comptes fer, o quin és el parer d’aquest govern respecte la
promesa electoral de soterrar el tren a Inca. I ho faig des de la
idea d’intentar introduir rigor en les propostes electorals, però
també ambició, les dues coses. Hi ha d’haver rigor, prudència,
respecte pels costos i no com ho ha dit vostè, crear expectatives
falses, enganar els ciutadans, no facem això, hi estam d’acord.
Però també ambició, es gasten milers i milers i milers i milers
de milions d’euros en AVE a la península i ens pareix que el
que arriba aquí, fins i tot bravejar del que hagi fet el Partit
Popular i tots els grups, jo estic d’acord amb el Sr. Bonet, que
hi ha hagut, com a mínim el primer pacte de progrés i també el
segon, han fet també moltes coses en el tren, però el que hem fet
tots aquí en tren fa rialles comparat amb el que s’ha fet els
darrers 20 anys a Espanya. Però bé, qualcú si troba que n’ha de
bravejar, que ho faci, m’és igual, jo no n’estic content. I crec
que és necessari donar-li un impuls.

Dins aquest impuls, creu vostè que aquesta promesa
electoral de soterrar el tren en el seu pas per Inca, que seria molt
celebrada en el meu poble, podem veure per on poden anar els
tirs amb un calendari? Veu qualque camí o no?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Presidenta. Sr. Alorda, jo no he trobat
aquesta promesa electoral l’any 2011. Per tant, si vostè em diu
on és molt gustosament en parlarem.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo sé el que vaig viure a Inca, ho
conec perfectament, jo som inquer, conec perfectament les
pancartes, què varen dir en els mítings, tal vegada no era
específicament al programa, però sé perfectament el que va dir
el Sr. Torres, però comprenc la seva resposta i ja la traslladaré
allà on crec que sí que se’n recorden del que es va dir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Bé, jo, Sr. Alorda, el que he fet avui ha estat parlar
precisament amb Rafel Torres, l’actual batle d’Inca i li he
demanat què hi havia de tot això, perquè nosaltres a nivell de
Partit Popular de Ciutat no duim això dins el programa
electoral. I ell m’ha dit que tampoc no ho duia enguany dins el
programa electoral. Que l’any 2007 el duien tant el Partit
Popular com el PSOE, que tots dos es varen comprometre a dur-
ho a terme si governaven. I vostè ha format part d’un govern,
d’un grup que es va comprometre que si guanyava les eleccions
aquests darrers quatre anys ho faria i no ho va fer. Per tant, deu
ser corresponsable que no s’hagi fet això en el seu poble.
D’acord? Entenc jo.

Aquí, enguany, en aquest darrer programa electoral què
m’ha traslladat el Sr. Torres avui?, m’ha dit a més que ho podia
dir ben clar, que ells varen dir que en la situació que vivim,
havien de prioritzar recursos municipals i que no renunciaven
a poder fer aquesta obra, sempre que hi hagués recursos
disponibles per a aquest assumpte. Però no ho duien com una
actuació a fer en el programa electoral. Això és el que se m’ha
transmès, ja dic, avui horabaixa i és el que li transmet a vostè.
Per tant, no hi té res a veure.

Coses que m’ha dit al començament. Ha dit que a mitjans
legislatura vostès començaren a veure que hi havia dificultats
econòmiques. Aquest va ser un dels seus problemes, que vostès
no se’n temeren fins a mitjans legislatura, quan això feia tres
anys que existia...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, pot esperar el seu torn si us plau?

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Això els ha passat molt a vostès, supòs que a causa de tenir
molta gent que fa molt de temps que són per aquí, no surten al
carrer i no veuen venir el temporal. Però els que estàvem en el
carrer sempre l’hem vist venir, aquest temporal, i ja dèiem alerta
que les coses vénen malament, hi venien tres anys abans. 

Missatges confusos de compromís amb el transport públic.
És veritat que tal vegada jo doni missatges confusos o el
receptor estigui confós. Tal vegada és vostè que està confós i els
agafa malament, i per això vull fer feina amb vostè per veure si
podem emprar el llenguatge i les paraules necessàries perquè
m’entengui perfectament. 

Miri, si vol feim demagògia, he entès al començament...,
llegiré el Diari de Sessions perquè no l’he acabat d’entendre,
m’ha donat l’enhorabona per la sentència de Ses Fontanelles i
m’ha parlat de si tenia altres amistats o no. No he entès ben bé
què em volia dir. Escolti, es veu clarament on vol anar, Sr.
Alorda, jugui amb valentia, digui quines amistats tenc darrera,
són covards vostès, vostè és un covard, em surt aquí amb quatre
beneitures de si tenc altres amistats. No tenc cap amistat jo
darrera això! Tal vegada vostè juga així perquè està acostumat
a fer-ho així amb les seves amistats i a fer coses per darrera. Jo
no, i no n’hi admet ni una d’aquestes, Sr. Alorda. I li ho diré a
la cara, és un covard! 

Parli clar, digui’m què hi ha, l’he vist a fotos amb companys
seus dient aquestes beneitures fent-se fotos, ara fan un tour, es
veu que tenen poca feina, es fan fotos a Ses Fontanelles, etc.,
dient això, que tenc interessos i en què? Digui-m’ho! Això no
li ho puc admetre, Sr. Alorda, collonades d’aquestes no! Si vol
debatrem d’una altra manera, però aquestes no les admetré mai.
Vostè se n’anirà a difamar a ca seva, però a ca meva no, que no
em difamarà perquè no pot, però ho intenta. Per tant, collonades
d’aquestes no! Crec que vostè té educació suficient i formació
suficient per no entrar-me a mi amb aquestes beneitures.
D’acord? Per tant, alerta aquí, Sr. Alorda, perquè ens hi
trobarem i parlarem de coses que també li faran mal a vostè;
perquè hi sé jugar a això jo, eh?, i no crec que sigui el motiu de
venir aquí, a posta li dic que no em faci perdre el temps amb
aquestes coses. Si vol, tendrà tota la informació que jo li pugui
donar, sempre. Però amb collonades, no! D’acord?

Escolti, perles n’hi puc donar totes les que vulgui! Però què
creu que allà se xupen el dit?, que no ho tenen clar? O creu que
per unes declaracions que jo he fet aquí ja no firmaran el
conveni? Ho tenen claríssim, arguments en tenen més que
suficients. I si alguna cosa m’ha anat bé a mi sempre quan he
negociat contractes i fa 25 o 30 anys que ho faig, ha estat anar
de cara i dir jo tenc aquests interessos i tu tens aquests altres i
ens hem d’entendre si podem. Ja està. I si ens podem entendre
em vull entendre. Però això de fer voltes, amagar-te, i tal,
tanmateix si el que tens davant és viu, i jo vull suposar que els
del ministeri ho són suficientment, val més anar-hi a pit
descobert i dir, tenim aquest problema i m’has de donar una mà.
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I perles en podrem donar totes les que vulguin. Miri, l’any
2010 es varen donar 23 milions d’euros dels fons estatutaris i
l’any 2011, 32. Això és tot allò que ha anat a inversions
ferroviàries, d’acord? No, perdoni, a inversions ferroviàries,
però és que n’hi ha fins a 220 i busques, 240 en tenim ara,
d’acord? 

En una cosa sí coincidesc. Efectivament, a la península fan
molts d’AVE i es fa molta inversió ferroviària i tal vegada
nosaltres aquí hem de reclamar que almanco ens arribi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, hauria d’acabar si us plau!

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Acab, acab, perdó. ...que ens arribin aquí doblers que ens
puguin compensar d’alguna manera les inversions que es fan en
transport ferroviari a altres llocs d’Espanya.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 3215/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a del
metro fins a Son Espases.

Per formular la pregunta RGE núm. 3215/11, sobre dur el
metro fins a Son Espases intervé el diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc un element de
covardia parlamentària és que quan vol dir unes coses en deu
minuts, les digui quan jo hi tenc rèplica, Sr. Conseller. Això es
diu covardia parlamentària, almanco jo li diré parlamentària
perquè m’agrada qualificar-la. Si em vol contestar a una primera
intervenció faci-ho a la cara, com diu vostè, digui-m’ho a la cara
i jo contestaré. No em vagi d’amagat. Primera.

Sobre el tema de Ses Fontanelles, em disculp..., em sap greu
pel to que ha utilitzat vostè. Jo em disculp, jo crec que tothom
té dins el món privat o pot tenir relacions, i jo crec que una cosa
és allò públic i l’altra cosa allò privat. Jo ho distingeix molt bé,
jo tenc amics per moltes bandes i vaig bastant pel carrer, no sé
per quins carrers vostè passa, tal vegada no ens hi trobam, però
hi vaig, fa molta estona que vaig pel carrer! Hi vivia quasi
quasi. Per tant, no m’ha de donar lliçons o pretendre donar-nos
classes als altres. En tot cas, respectem-nos, això sí li vull dir,
i em disculp si s’ha sentit ofès per aquesta referència, la retir, no
hi tenc cap mena d’inconvenient, però en tot cas respectem-nos
i contesti’m a la cara i no vagi donant voltes.

Valentia en aquesta terra per anar contra urbanitzacions li
puc assegurar que se n’ha hagut de menester molta, molta més
que per urbanitzar! Li ho dic jo, ja que vostè em parla cada dia
de seguretat jurídica. I hem anat allà on consider que s’ha d’anar
per cridar l’atenció sobre un espai que es vol protegir. Vostè
se’n pot riure dels tours, cadascú fa la política com troba, jo
només li deman respecte, respecte. Per tant, ho retir si això és el
motiu d’aquesta punta, ho retir. No hi ha cap intenció d’insídia,
la retir i ha estat una equivocació. Bé, jo tenc amics a molts
d’indrets i a molts de nivells, com és natural i confii que a vostè
li passi el mateix.

Però aterrant ja a la segona pregunta, no sé si és una
promesa electoral, aquí com a mínim hi havia una promesa d’un
estudi d’ampliar el metro en el programa. Ja li dic jo, ara veig
que vostè formalment s’aferra a promeses estrictes, ho entenc,
ara veurem què me dirà a la segona, però el Parlament, la
tribuna, jo no som tan formalista com vostè, el subjecte, verb,
predicat. Jo crec molt en allò que es transmet, en allò que la gent
entén de les coses i sé perfectament el que s’entén quan es diu
que el metro hauria d’arribar fins a Son Espases. Això ho
entenc. Vostè ho entén distint per ventura, si no està escrit, no
ho sé, no ho sé. A Inca tothom entén el que demanava el Partit
Popular quan posava pancartes i recollia signatures, però tal
vegada no està expressat així, ja ho direm on convengui.

Son Espases. Jo entenc que hi ha una promesa electoral, hi
havia també... Justament ara a les esmenes no sé si la tenc, l’any
2010 havien de soterrar el pas a nivell de Santa Maria en
trinxera, havien de soterrar el seu pas a Inca, no és una promesa,
és una esmena del Partit Popular als pressuposts del 2010.
Havien de soterrar el tren al seu pas per Manacor, són esmenes
que el Partit Popular volia que s’aprovassin i s’executassin dins
el 2010, quan algú no s’havia temut que havien canviat les
circumstàncies, el Govern venia amb un pressupost rebaixat,
perquè no se n’havia temut de res i el PP presentava centenars
de milions d’euros, havien he sumat les d’Educació i eren 60
milions, aquí n’hi ha una quarantena, n’hi havia 330 per a
carreteres, una esmena tota sola. I algú no s’havia temut del que
estava passant. Però són milions d’euros d’esmenes del Partit
Popular en el pressupost del 2010. Repassi-s’ho abans de donar
lliçons, tal vegada tots hauríem de fer un pas per al rigor, m’hi
incloc, però lliçons poques, incloure-nos-hi tots, lliçons poques!,
sobretot de festes amb tot el que està plovent.

Ara la pregunta..., avui m’ha donat una mala notícia, m’ha
donat a entendre que les anualitats 2012-2015 d’inversions
ferroviàries, entenc quasi quasi que vostè confia amb el primer
conveni. Jo aspir a un segon conveni, li ho dic i m’agradaria que
vostè el batallés. I dins aquest segon conveni m’agradaria saber
com el veu. De totes maneres vostè ha fet aquestes declaracions,
que diu que jo tal vegada no les he entès bé, jo som molt limitat,
Sr. Company, per tant, pot ser que sigui així, però els costos que
vostè diu que apunta la despesa de metro són molt alts, fins i tot
jo crec que vostè fa un joc que és ficar tot el tema ferroviari dins
les mateixes partides quan surt al Parlament a enviar missatges
que és molt car el transport ferroviari. I si vostè ho repara una
miqueta i estic segur que ho ha fet, el del metro ho dispara molt.
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Ha comparat inundacions, jo no sé si totes les inundacions
que vostè ha citat valien 30 milions d’euros; no ho sé, li ho
deman, a ca nostra de vegades n’he hagut de llevar dos poals,
però no he gastat 330 milions d’euros per llevar-la, aquesta
inundació.

Per tant, li deman si segueix confiant tant com per mantenir
aquesta promesa electoral de dur el metro a Son Espases.

Moltes gràcies. Contesti ara si pot ser.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Li contestaré efectivament, Sr. Alorda. I com que era molt
conscient que podia tenir tota aquesta intervenció i que encara
ens sobrarien minuts, era ben conscient que entraríem en aquest
debat. La primera és senzillament dir-li que vostè em feia una
pregunta de quan té previst i dir-li no ho tenim previst. Ja està.

No m’importaria gens deixar-li part del meu temps perquè
vostè pugui contestar. Ni vostè em té gens de por a mi, ni jo a
vostè, perquè a més no hi ha motius perquè ens tenguem por. El
que passa és que -i li accept les disculpes- he trobat que era una
d’una covardia important això que jo entenia subliminalment.
Sr. Alorda, si jo tenc una cosa clara és que vostè és tan limitat
com jo capellà, eh? La limitació que té vostè és petita, més aviat
és més llarg que curt en aquest tema, per tant, tenc molt clar que
ho entén perfectament. A més, el veig venir d’enfora perquè és
un joc on jo m’hi trob a gust, amb aquest joc que vostè practica
i fins i tot puc arribar a ser tan bon professional com vostè
practicant-lo. 

Sé perfectament què em vol dir, sé jugar amb la segona, la
tercera, la quarta i amb la pardaleria de la pagesia perquè hi he
crescut, m’hi he divertit i m’hi continuu divertint. M’agrada que
se m’entengui molt clarament, no m’agrada que em venguin
amb coses. Però bé, li accept les disculpes que m’ha enviat
perquè crec que entre altres coses, vostè a part de ser un gran
parlamentari, no crec que sigui tan dolent com diu algú. Jo, en
això..., li tenc una estima i no sé per què, supòs que
professionalment vostè fa la feina que ha de fer i empra els
arguments, però no m’agradaria que passàs segons quines línies,
perquè no hi ha cap motiu ni un. A més, com que ho he vist
publicat en premsa, sincerament no m’és agradable, perquè crec
que no respon a res, més que a ganes de fer mal per fer mal a la
gent. I jo crec que aquesta comunitat és massa petita per passar-
nos massa temps fent-nos mal.

Miri, efectivament i passant a la seva pregunta, això ho duim
en el programa electoral. Concretament diu “prolongar la línia
actual de metro fins al Parc BIT i a l’Hospital de Son Espases”.
I feim comptes fer-hi feina, de fet hi feim feina. Hem parlat ja
amb empreses per poder veure quines possibilitats hi ha. En tot
cas amb el pressupost que tenim no hi tenim res posat, però hi
ha altres maneres de fer coses a uns determinats moments i ho
estam estudiant. Amb això no li dic que acabi endavant o no,
però sí que és una cosa que estam estudiant perquè la duim en

el programa electoral i ens agradaria poder-la dur a terme. No
li amag que vivim una situació complicada, però també és una
línia que té un seguit d’avantatges i de serveis públics
importants, com és arribar al Parc BIT, que és un lloc on ja hi fa
moltíssima gent que hi fa feina, i també a Son Espases, que
lògicament és un punt fonamental.

Veurem on arribam, però sí que nosaltres d’entrada ens
l’estam estudiant per veure si trobam qualque possibilitat, i hi
ha una sèrie de possibilitats de dur-ho a terme, qualque
possibilitat de tirar-ho endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Alorda i Vilarrubias per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no tornaré al tema anterior,
també deixem-ho aquí. I en el tema de la pregunta la veritat és
que, bé, ho veig amb interès. Crec que som tots els que veim la
dificultat econòmica que comporta ampliar el metro; el
manteniment i totes les obres i tot el que va associat a ampliar
aquesta línia jo crec que és una paraula que s’ha de dir amb molt
de respecte, la veritat, jo crec que ha condicionat, com es deia,
haver fugit del pla director i haver afrontat també temes
tangencials ha restat potència a la implementació completa del
pla director que ens havíem imposat, però és interessant. Jo crec
que tots els ciutadans ho tenen clar; quan hi havia el pla director
no hi havia hagut Son Espases; Son Espases està a un indret
absolutament nefast per part del nostre grup, com vostè haurà
seguit en qualque moment, però és ara que hi hem d’anar, és que
ara hi hem d’anar, i ara s’ha d’afavorir en tots els sentits
possibles aquest transport i creim que aquesta línia seria
interessant.

Han de ser realment molts de doblers, en fa la impressió, i
hem de mirar... A posta també crec, així com en general l’únic
que voldríem és un finançament autonòmic adequat i nosaltres
ja ens pagaríem les nostres feines, atenent el finançament que
tenim és molt difícil, i tenint en compte, certament, el festival
d’inversions ferroviàries que ha fet l’Estat, jo crec que hem de
resoldre el primer conveni i hem de signar aquest segon
conveni, que seria el que ens donaria jo crec que una oportunitat
real, perquè també a nivell de fons europeus tenc la sensació
que cada vegada serà més difícil pellucar res, per tant crec que
són fites que tampoc no podem perdre ambició, és a dir, el
moment econòmic no ens pot fer perdre ambició; com pareix
que no la perden els redactors de carreteres, doncs que no ho
facin ara amb el tema del transport públic. Tant de bo. 

Evidentment li continuarem demanant si vostè no ens
aprecia, perquè el que no li consentirem, per molt que després
dejecti els altres, o apunti, apunti que els altres intenten enganar
la gent, em reconegui que amb els pressupostos que ens ha
presentat, aquesta frase seva, va venir el Sr. Bosch aquí i ens
tornava a parlar de la facultat de medicina, m’apunti que em
qued amb la mosca darrere una orella. Li agaf, li agaf, estam a
principi de legislatura i li agaf el guant, no li faig cap retret,
l’anim a intentar-ho, però comprengui que també em qued amb
un punt d’escepticisme respecte d’aquestes possibilitats. Ara,
qualsevol possibilitat que hi hagi i estigui a l’abast tendrà el
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nostre suport, sobretot si després avaluam les prioritats dins un
pla director i això no va a compte d’una altra que trobem millor,
ens semblarà positiva i necessària aquesta inversió. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Gràcies, presidenta. Sí, efectivament, Sr. Alorda. Jo l’entenc
que el tengui, el punt d’escepticisme, perquè efectivament és
una inversió que nosaltres trobam interessant, ens agrada, a
posta està damunt el programa electoral, perquè si no ja no hi
estaria; ens agrada però també som conscients que si hem de
decidir ara si això és una línia d’actuació prioritària, prioritària
per a nosaltres, diríem que no, en aquest moment no és
prioritària, prioritària. No la tenim, sense cap dubte dins el
pressupost del 2012 no hi és, però bé, també li he dit que
nosaltres haurem de cercar altres maneres de poder tirar
endavant, potser, alguns projectes, i inversions d’aquest tipus les
podem fer o amb concessió, si podem entrar a un nou conveni
amb el ministeri..., potser fins i tot resoldre el conveni... 

Perquè vostè em comenta que no li agrada tant el conveni
que tenim, el primer conveni i tal, però és que aquí dins a mi em
costa molt renunciar així, perquè sí; jo vull que em diguin que
no, que m’ho diguin, però jo hi vull anar, i en aquest moment
possiblement tocarà a un govern del Partit Popular, però és que
ja ens han dit que no sense dir-ho del Partit Socialista que
governava a Madrid. Bé, ens tocarà?, idò ens ho hauran de dir,
i jo hauré de venir aquí i li hauré d’admetre que vostè em digui
“els seus de Madrid ara diuen tal”; bé, idò, d’acord; del que pot
estar tranquil és que jo l’hauré lluitat, i veurem fins on em
deixen arribar o fins on puc arribar. 

Però aquell primer conveni crec que no s’ha d’abandonar, i
fins i tot li diré que crec que és molt més rendible mantenir
aquell primer conveni que entrar a negociar un segon, que hi
podem entrar, hi podem entrar a la par, però aquell primer
conveni per a nosaltres jo crec que és fonamental; aquí hi ha
l’electrificació de Palma a Inca, hi ha l’electrificació d’Inca a
Manacor i d’Inca a Sa Pobla, hi ha una sèrie d’actuacions que
abans les podríem llegir, i jo crec que són fonamentals i, clar,
partir de zero d’un nou conveni crec que és molt més complicat
que ampliar el primer que tenim, sobretot perquè són coses que
algunes ja estan fetes, algunes fetes i algunes licitades i a mig
fer. 

Per tant nosaltres hem d’anar pel primer conveni, i si ens
diuen que no..., perquè amb la mateixa contundència que jo li
dic “miri, jo hi aniré”, jo ho comprenc si vostès no volen..., és
que és així, Sr. Alorda, si no ens ho volen renegociar no ho
renegociaran, i ja està, quedarà així, però per nosaltres no
quedarà que no els haguem dit tot el que pensam i no ho
haguem reclamat amb contundència, d’acord?, i després ja
veurem si entram a un segon conveni. 

Aquí maneres de finançar això? Idò com li dic o hem d’anar
per licitació o hem d’anar per mirar, si feim un nou conveni, de
ficar-l’hi a dins, etc. 

No és prioritari, però nosaltres ho duim i no hi hem
renunciat, i li puc dir que de fet és alguna de les coses que
s’estan mirant, juntament amb el Manacor-Artà. Nosaltres quan
parlam de tren parlam de Son Espases i el Parc BIT i parlam
d’altres llocs, és a dir, de Manacor-Artà també en parlam, vull
dir que estam explorant també aquestes vies, potser fins i tot una
concessió per si ens falla allò altre. Tot això ho tenim damunt la
taula. On arribarem?, a res?; potser arribarem a res, però en
aquests moments en tot això hi estam fent feina. Per tant a mi
em seria molt més satisfactori, maldament qualcú ho pugui
dubtar, venir aquí a dir “senyors, ja ho començam a fer”, perquè
potser així la gent deixarà de dir que no crec en el transport
públic, perquè jo hi crec.

També li he de dir una cosa quant als costos: crec en un
transport públic el més eficient possible i el menys costós
possible per a aquesta societat, i hi ha vegades que potser volem
anar en tren a un lloc i hi podríem anar en autobús d’una forma
molt més barata. El que em fa dubtar a mi és això, si podem
anar de Manacor a Artà a un determinat preu, per què no hem
d’anar a aquell preu i hem d’anar a un altre que ens costa quatre
vegades més? Els costos que jo els vaig donar l’altre dia són uns
costos en què englobam el metro i el tren; ho dic perquè el Sr.
Bonet m’ha fet una sèrie de preguntes per escrit que li haurem
de contestar. Per què?, perquè hi ha molt de personal que s’està
emprant a la vegada pel tren i pel metro, i SFM no du una gestió
comptable amb costos separats, sinó que du un sol centre de
costos; a nivell de comptabilitat de costos funciona així i per
tant no es pot dividir. A posta englobam els dos, i potser el
metro surt un poc més car o més barat..., ho tenim molt mal de
dir en aquests moments; sortirà possiblement un poc més car
que el tren però el que hem fet ha estat englobar els dos perquè
tenim molts de costos que són comuns i compartits.

Molt bé, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, acabat el debat de les preguntes agraïm la presència
de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

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