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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic...

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, presidenta, Isabel Oliver substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les preguntes RGE núm. 5738/11 i 56, 257, 277, 278,
279, 280/12.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat
pel Sr. Salvador Padrosa i Payeras, director general de Recursos
Hídrics; pel Sr. Jaime Ferriol i Martí, director executiu de
l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental; per la Sra.
María José Marco Landazábal, directora general d’Arquitectura
i Habitatge; pel Sr. Roberto Cayuela i Rexach, director gerent
de l’Institut Balear de l’Habitatge; pel Sr. Juan Salvador Iriarte,
director general de Transports; per la Olivia Cortés i Jones, cap
de Gabinet; pel Sr. Andrés Lasaga Fernández, cap de Premsa,
i per la Sra. Maria José Llompart i Roig, cap de Secretaria.

1) Pregunta RGE núm. 5738/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
inversions ferroviàries.

Per formular la pregunta RGE núm. 5738/11, relativa a
inversions ferroviàries, 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. És una pregunta senzilla que
intenta més que res mirar d’aclarir fefaentment i d’una manera
oficial quina és la situació del deute que té el Govern de les Illes
Balears amb Serveis Ferroviaris de Mallorca de resultes dels
doblers que ha rebut el Govern de les Illes Balears de l’Estat per
a inversions ferroviàries. Hi ha hagut un ball de xifres al
respecte i a nosaltres ens interessarà saber si realment el Govern
deu doblers a SFM per les inversions ferroviàries o si no. Jo li
dic, Sr. Conseller, ho he intentat fer a altres ocasions, però, per
no desviar-me del debat que per a mi era el compliment del
conveni, per ventura no he estat prou clar, però jo li diré les
dades que jo el moc.

La meva impressió és que l’any 2008 el Govern va donar 23
milions a SFM per a inversions i tres d’ells podien ser, els
doblers no estan etiquetats, darrera de cap euro no diu aquest ve
de Madrid, aquest no ve de Madrid, hi ha 3 milions d’euros que
són del conveni. De l’any 2009 el Govern va donar 54 milions
a SFM, n'hi ha 25 que són del conveni ferroviari. O, en tot cas,
l’Estat va donar 25 milions al Govern perquè els gastés en
inversions ferroviàries, el Govern en va aportar 54, per tant, no
veig quin problema hi ha. El 2010 això s’estreny una mica
perquè a més dels 15 milions del conveni hi ha 32 milions de
l’estatutària, el Ministeri d’Economia en comptes del Ministeri
de Foment, els doblers són estatutaris perquè tot al final
computa dins veure si estam en els 400 milions o si estam dins
la mitjana d’inversions. No sé si val la pena explicar com
funciona la transitòria perquè és complicat, però vull entendre
que aquí sabem com va. En tot cas n'hi ha 47. És veritat, en el
2010 el Govern dóna 47 milions d’euros a l’SFM i en rep 47 de
Madrid. 

En el 2011 és veritat que passa una cosa que jo no la
controlava prou, ara, quan vaig fer la pregunta no tenia la
liquidació del 2011 i en el 2011 és veritat que no em quadra, i
per ventura té raó vostè del 2011, per això li deman que m’ho
aclareixi. Hi havia 14 milions i mig del conveni, que no arriben
a venir per (...) o per el que sigui o perquè no s’han justificat, i
n’hi havia 23 d’estatutaris, que també crec que no han arribat a
venir. Vostè m’ho aclarirà. En tot cas, són 37. Jo estava tranquil
en el sentit que tenia la previsió, vostè sap que era de 47 milions
que havia de donar el Govern a SFM l’any 2011, però al final es
va ampliar, d’una manera o d’una altra es va passar a 65 milions
les previsions definitives d’inversió que havia de donar el
Govern a SFM, però ara me’n tem, amb la liquidació que ens
donat a l’article 100, que li han donat 17, 17. 

Per tant, podria ser que l’any 2011 hi ha compromesos de
l’Estat, si els han arribat a comptabilitzar perquè hi ha un paper
com mentre, però crec que no hi ha els doblers, però hi ha un
paper com mentre de tots dos, jo dic que hi ha un paper com
mentre dels 440, però, com a mínim, dels 14,5 i dels 23 hi ha
qualque cosa més que els 440, són 37, i, en canvi, vostès només
posen de disposat a SFM 17. No veig que quedi compromès, per
tant, no sé què ha passat amb els 65. Estaven reservats, els 65
estaven reservats, però realment disposats només n'hi ha 18.
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Bé, jo ara acab de mirar la liquidació del 2011, no sé si amb
això m’ha passat res, però en tot cas jo la discrepància que tenia,
això li agrairé que m’ho aclareixi, la discrepància que teníem
sobretot era amb l’ús dels doblers que vostè feia de 2008, 2009,
2010 que venia a dir que el Govern rebia molts més doblers de
Madrid dels que destinava a les inversions ferroviàries. Ho ha
dit vostè, ho ha dit el Sr. Bauzá. A mi no em quadrava, jo
trobava que n’arribaven molt pocs de doblers de Madrid, amb
això coincidíem, vostè deia que era culpa nostra, nosaltres
dèiem que era el Govern de l’Estat, però en tot cas venien pocs
doblers, però, que gastàvem més del que venia de Madrid, mai
menys, i vostè em donava a entendre que no, que no gastaven ni
el que venia de Madrid. Seria delicat sobretot tenint ara gent que
deu doblers, que ha posat doblers dels seus i que vol cobrar. Si
realment hi ha uns doblers de Madrid que han arribat i els
distraiem, és el Govern que els ha de donar a SFM, i l’SFM
pagar.

A posta li deman si podríem aclarir avui, en quina situació
es troba els deutes de Govern, dels doblers que ha rebut el
Govern de les Illes Balears del Govern de l’Estat, quants en deu
encara a SFM?

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. Sr. Alorda, bé, jo li
donaré les xifres que realment s’han transferit, almanco segons
les dades que nosaltres manejam, les que estan compromeses,
les que no han arribat, les que varen arribar i segons qui va
decidir destinar-les a una altra cosa, etc. 

Aquí hi ha tres convenis, d’acord?, el conegut i molt famós
conveni ferroviari. Un segon conveni que tenia dues anualitats,
una de 23 milions d’euros per al 2010 i una de 32 milions
d’euros per al 2011, la del 2008 de 23 milions d’euros no sé
d’on ve, supòs que deu ser aquesta de la qual vostè em parla de
23, crec que han ballat nombres quan m’ho comentava. Un
tercer conveni que era el del tramvia, el tram badia, d’acord?, de
35 milions d’euros. Anem per passes. 

El Govern ha rebut doblers de l’Estat de manera marcada en
els diferents convenis i en les seves respectives addendes, que
aquí tenim un bon problema, les que estan firmades, eh?,
perquè les que no estan firmades tenim el problema, es varen
deixar per l’anterior govern sense firmar i ara tenim tant per
l’anterior govern de Madrid com pel d’aquí i nosaltres durant
una sèrie de mesos, el temps que vàrem ser aquí, vàrem intentar
que es firmassin i no hi va haver manera. En tot cas, quasi tots
han tengut qualque trava administrativa i això ha impedit que a
dia d’avui una part dels doblers rebuts s’hagin transferit a
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Bé, el conveni primer, aquell famós conveni ferroviari que
nosaltres li deim mare de bona part de tots els nostres
problemes, va permetre l’arribada, ja ho vàrem dir en moltes
ocasions, es firma en el 2008 i es marquen que vendran pel 2008
i 2009 3 milions pel 2008 i 25 milions pel 2009 i en aquell
mateix conveni es diu, entre d’altres coses, que a finals del 2009
es pactaran les anualitats del 2010 i del 2011. Té un volum
global d’inversió possible de 443 milions d’euros. Un altre dels
assumptes dels pactes que hi ha dins aquest conveni diu que
sempre i quan es consigni la partida pressupostària a l’Estat, a
Madrid. Bé, passa el 2009, el desembre de 2009, gener, febrer,
març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre,
novembre, desembre de 2010. A hores d’ara ja s’havien licitat
220 milions d’euros. Això ho hem dit moltes vegades, i parl de
memòria perquè no ho duc apuntat, però va bé que facem
memòria i que quedin aquestes coses, 220 milions d’euros
licitats, i en aquell famós conveni de 443 es pacta l’anualitat del
2010, que ja ha passat, i s’arrien 15 milions més, contra 220 de
licitats. I es pacten pel 2011 14,5 milions d’euros més. Els 57,5
milions famosos del conveni ferroviari. No es pacta res més. Un
altre dels assumptes és que té caducitat a 31 de desembre de
2011.

Això és el que hi ha. És a dir, els 14,5 milions del 2011 els
solAlicitam nosaltres en el pagament, és lògic que no ho féssim
abans o que el Govern que va sortir, doncs, no ho féssim abans
o no ho fessin abans perquè, evidentment, estàvem a mig any
quan vàrem fer el canvi de govern. I aquests doblers de 14,5
milions d’euros varen arribar pràcticament en desembre de
2011. En principi les notícies que tenim és que han arribat. I
aquí acaba el famós conveni.

El segon conveni, un conveni que destinava 23 milions
d’euros a l’any 2010 i 32 milions d’euros al 2011. La segona
anualitat s’havia de fixar amb una addenda que no es va firmar
mai. Per tant, en tenim 32 a l’aire. D’aquest conveni únicament
n’hem rebut 23 que varen ser ingressats dia 8 de febrer de 2011,
però SFM mai no els va rebre perquè varen ser objecte de
bloqueig per part del Sr. Manera, que els degué destinar no sé
a què, això vostès ho sabran, nosaltres no ho sabem, en aquests
moments no ho sabem. Per tant, 23 milions que envia Madrid
per enviar a SFM i que el Sr. Manera bloqueja i se’ls queda, no
sé per què, bé, jo crec que ho sabem, ens ho podem imaginar,
però els que ens ho haurien d’explicar, evidentment, sou els que
governàveu en aquells moments. Nosaltres no hem estat capaços
d’aclarir-ho.

Conveni número 3, el conveni del tramvia, que fixava una
quantitat de 35 milions d’euros per a aquesta finalitat, per al
tramvia, i que l’anterior equip de govern veient el desastre del
conveni principal, m’imagín, va voler canviar la destinació dels
doblers i dur-ho cap al tren. Però una vegada més no va
completar el camí i no va firmar l’addenda i, a més, sembla ser,
segons ens diuen, que ni tan sols això era legal, per tant, un altre
bon problema, es gastaren uns 5 milions d’euros per dins el
famós Tram Badia, SA per a no-res, tanmateix varen decidir
vostès mateixos quan governaven que no farien el tramvia i
destinarien els 30 milions restants cap al tren. Bé, doncs, aquells
tampoc no han arribat a SFM. I tenim un problema, aquells han
vengut també, eh?
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SFM va rebre 1.461.972,36 euros en concepte de redacció
del projecte bàsic del tramvia, la resta va ser dividida a una
colAlecció d’ordres de pagament, que varen ser també
bloquejades pel Sr. Manera, i l’addenda per canviar la
distribució, com li dic, no es va signar. Per tant, com he dit, no,
SMF no els va rebre mai. Però el que realment és greu, Sr.
Alorda, és que si s’hagués firmat aquesta addenda tampoc no
s’haurien transferit perquè ja no hi eren ni a tresoreria, sembla
ser, varen tenir el mateix destí que els altres 23 milions, un destí
fantasma, per descomptat, no destinat o no orientat on havien
d’anar.

Hauríem de puntualitza, doncs, amb molt de rigor que
aquests doblers semblaven finalistes i no ho han estat. La dura
realitat és que els doblers són finalistes quan s’han completat
tots els tràmits i en aquest cas en falten una sèrie per acabar
d’emplenar els tràmits, els quals, li he de dir, estam en aquests
moments intentant arribar i ja veurem com acaben. Si li vull dir
que la primera vegada que em vaig asseure amb la ministra a
Madrid i amb els seus colAlaboradors varen mostrar molta
preocupació per la legalitat del que s’havia fet fins a aquells
moments amb aquells convenis, amb tots, i estaven realment
preocupats. Ara imagini's com em vaig quedar jo de preocupat.

Això és el que tenim a dia d’avui, no sé si ha quedat prou
clar, amb els doblers, hi ha poca cosa més, vull dir, és el que hi
ha, m’hauria agradat que fos d’una altra manera, evidentment,
i crec que a SFM tant als responsables d’abans com als d’ara els
hagués anat molt millor que poguessin arribar els doblers, però
no arribaren. Així és com està l’assumpte a dia d’avui o
almanco segons les informacions que hem pogut recaptar
nosaltres.

Gràcies.

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. Jo miraré de no enredar-me en els
temes en què el Sr. Company i jo no coincidim. Jo trob
vergonyosa l’actuació del ministeri i en canvi vostè pareix que
me’ls salva i que vostè queda empegueït de nosaltres respecte
d’algun ministeri que és incapaç de complir un conveni
ferroviari. Veure el Govern balear reivindicant el conveni de
carreteres, que l’incompliment del conveni de carreteres és que
no és comparable a res, i dir que ens deuen 300 milions d’euros
quan diu la mateixa partida, diu, sempre que hi hagi doblers, és
que són clavats. Però m’estim més no entrar en les provocacions
i intentar aclarir la meva pregunta d’avui. 

La meva pregunta, jo no l’entenc, el 2010 el Govern va
donar 47 milions d’euros a SFM per a inversions ferroviàries,
en inversions, 47 milions d’euros? I en va rebre de l’Estat 38. I
vostè continua insistint que se n’han desviat. És a dir, n'hem
gastat 47, el Govern n'hi dóna 47 a SFM, en rep de l’Estat 38,
però vostè continua dient que se n’han desviat? Jo no ho entenc,
de 2010, no ho entenc, perquè comprenc que maldament el
Govern els hagi bestret una vegada li arribin de Madrid entengui
que ja els ha rebut, no que els suplementi, perquè SFM bestreia,
fins i tot, de deute, no ja d’aportacions del Govern, de deute
propi aquest tipus d’inversions. L’Estat n'hi dóna 15 i 23, 38, el
Govern n'hi dóna 47. Jo no sé on veu vostè la distracció. Però,
bé, expliqui-m’ho, eh?

En qualsevol cas, jo sí que afirm que els doblers del conveni
ferroviari i els dels 32, els 30 són finalistes. Jo ho afirm. Sigui
qui sigui que ho hagi mogut jo crec que en el 2011, sobretot, hi
deu haver la meitat de feines, algú va fer una congelació, el Sr.
Manera, el nostre govern, jo assumeix l’alíquota part que calgui,
la liquidació és d’un altre i el que és finalista és finalista. No
badi amb això, Sr. Company, no és que eren finalistes i han
deixat de ser-ho, aquest tema és delicat, han de destinar a SFM
els doblers que han arribat de l’Estat per al conveni ferroviari.
I a mi em consta que n’hi havia preparats, que el Govern en
tenia preparats 47, va fer una modificació de crèdit que el crèdit
definitiu va quedar en 66.800, per tant, gastava molt més del
que rebia, però només n’ha gastat 18. Bé, si els donen més tard
d’acord. Només n’ha gastat 18 el Govern, només n'hi ha donat
18 el Govern, però, com molt bé vostè diu, SFM els ha gastat,
SFM sí que ha bestret, sí que ha actuat, SFM ha contractat. 

Per tant, jo li deman que ho aclareixi, si aquests 32 milions
d’euros no han arribat doncs hem de fer el possible perquè
arribin, forma part del deuteri des de l’any 2011, hem de moure
cel i terra perquè arribin, però aquests 14,5 i els 35 del tramvia
jo crec que no, que no li venguin amb cançons que no els podem
canviar, per favor. Evidentment, nosaltres volíem fer el tramvia
i volíem fer amb 443 milions podies fer-ho tot, quan Madrid et
falla prioritzes per no tenir penjat a tantes bandes. És un drama
dels incompliments de Madrid. Bé, vostè vol dir que és culpa
del Sr. Vicens i és culpa nostra? Bé, no ens hi entretinguem,
però si té 30 milions, o entretingui-s'hi una mica més, però
aclareixi'm la pregunta. Si varen rebre 35 milions més 14,5, per
tant, jo ja en duc ... 35 i 15 són 50, com és que només li dóna
17? Aquests sí, el 2011 em quadra sigui com sigui que hi ha 50
milions finalistes dels quals SFM només n’ha vist 17 el 2011.
Bé, podrà ser per un gran problema de tresoreria, pot ser, pot ser
que sigui justificable amb el que calgui, però en un moment o
en un altre i aviadet es deu haver d’arreglar perquè els doblers
són finalistes. Si vostè no aconsegueix un paper com  mentre
que li digui que ara ja deixen de ser finalistes i els pot dedicar
a allò que vulgui, que em sorprendria, no sé ni si hi estaria
d’acord, però en tot cas em sorprendria, de moment són
finalistes i qualsevol badada en aquest punt, tornada. Per tant,
jo crec que és important que aquest tema el tenguem aclarit. Jo
no veig el problema que vostè veu en el 2010, jo veig un greu
problema en el 2011.

Gràcies.
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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, Sr. Alorda, veig un bon problema en el 2010 i en el
2011 i no empraré el llenguatge que em solen... perquè li
posaria un adjectiu gruixudet. A mi el que crec que és
vergonyós és la negociació que varen fer vostès. Vostès varen
fer una negociació vergonyosa, de beneits, d’acord?, i es varen
deixar prendre el pèl per Madrid si cal o per qui sigui, que
també eren dels seus, i varen ser capaços de firmar un conveni
amb unes condicions que són de vergonya. El que és vergonyós
és que em vengui a dir ara a mi que em mengi aquell marró i
que hauria d’arreglar allò que vostès varen emmerdar, d’acord?
Ara ja l’he usada.

Per tant, Sr. Alorda, em pareix d’una poca vergonya, però
vaja, d’escàndol que em vengui amb aquestes comèdies sempre.
Per tant, li he de dir, vergonyosa, l’actuació que tengueren
vostès, però és que no només vergonyosa, és que qualsevol
pagès ho hagués fet millor, sense estudis, no com vostès que tots
tenen estudis i tenen carrera tots. Vaja, no els haguessin pres el
pèl de la manera que els ho varen prendre a vostès. I ara em ve
vostè a dir que només faltaria que no demanàs tot això a
Madrid, ho estic demanant, i no li admet que em digui,
reiteradament, que jo no justific res. El que justific és la seva
beneitura, la del seu grup, per haver deixat que els fugissin les
plomes d’aquesta manera i haver vengut a vendre aquí el que
han vengut a vendre, beneitures i a enganar a la gent. I volen
continuar repetint la mateixa mentida cent vegades, a veure si
se l'arribarà a creure qualcú. Però jo crec que la societat
mallorquina, la de Balears gràcies a Déu, té el coneixement
suficient per passar per damunt a tot això, Sr. Manera... -no, el
Sr. Manera va ser el que va ajudar que passàs tot això-, Sr.
Alorda, no he justificat mai això. Però escolti, que vulguem anar
a Madrid a fer discursos tontos a dir és nostre i tal, bé, vostè és
misser no? Això...

(Remor de veus)

No, no, no, no ... vostè és misser, per tant, deu saber que els
contractes quan estan redactats i firmats és perquè estan
disposats a complir-se. I si una part l’ha acceptat i l’ha firmat és
perquè està disposat que n’hi arribin 57,5, val? I ja no importa
mesclar ous amb caragols, vostè em mescla convenis amb
despeses corrents de l’empresa. Les dades són les que hi ha. 

I escolti, el que tampoc no li puc admetre és que vostès quan
governaven haguessin fet el que fos, però que els doblers no
varen arribar als finalistes que havien d’arribar. I ara em diu a
mi, al Govern que jo represent, que immediatament els hem de
posar. I és que els varen gastar vostès, no hi són. Vostès tenen
papers, però els euros no hi són. En tenen molts de papers i a
posta el Sr. Manera va haver de fer el que va fer, perquè
evidentment la tresoreria no li quadrava de cap bolla.

I el que em pareix vergonyós -i acab-, és que sabent tot això
vostès, tenguessin la santa barra d’enterrar tot un seguit
d’empreses, continuant fent licitacions que ara els devem el que
no està escrit. Em pareix que és tenir molta barra, molta poca
vergonya i ajudar que l’economia d’aquesta illa, amb una sèrie
d'empreses se n'hagi anat en orris!

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 56/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
criteris de neteja dels torrents de les Illes Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 56/12, relativa a criteris
neteja torrents Illes Balears intervé el diputat Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias en nom del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria tenir més sort en la
resposta d’allò que deman, perquè després del míting, la veritat
és que resposta poca a les preguntes que un demana. No he
aclarit què deu el Govern a SFM. Vegem si tenc més sort
respecte de la pregunta que jo faig. Deman disculpes per ser
diputat, però m’han triat per fer aquesta feina i intent aclarir
coses amb el conseller.

Aquesta deriva d’unes altres actuacions, sobretot va
començar, se’n recordarà el Sr. Conseller perquè a més el batle
d’Alaró forma part del seu equip i jo crec que el primer motiu
de crítica varen ser les actuacions al torrent de Solleric, en el
terme d’Alaró, quan es va trobar que era realment excessiu i que
entraven amb molta agressivitat dins el torrent, hi va haver una
mobilització, hi va haver contactes fins i tot i la conselleria, i el
mateix conseller, m’han dit, m'han dit, jo he de pensar que quan
el Govern d’Espanya firma un conveni en un estat occidental
vol dir que complirà, però ja sé que és de beneits pensar que es
complirà un contracte publicat al BOE, ja no sé què he de dir
d’allò que em diu la gent sana que ha anat a una reunió on
expliquen les coses, jo me’n fii. M’han dit que vostè va dir que
no tornaria passar el que va passar a Solleric a una reunió, -i pot
ser que no, pot ser que no- i després es varen produir uns altres
fets que són els de Coanegra. 

En tot cas, jo reaccion després de la neteja de Coanegra. En
el torrent de Coanegra, devora el camí de Sa Bomba varen fer
una feina amb una pala excavadora, d'un gran tonatge, que
senzillament ha arrasat el llit del torrent. Llegesc, sé que la
meva versió al conseller no li agrada, i ara li donaré una altra
versió, no sé si li agradarà, però està aprovada per unanimitat
per l’Ajuntament de Marratxí, on el nostre grup va presentar la
moció, certament, però hi ha el Grup Popular, aquell que va ser
estafat amb un conveni de carreteres per l’Estat en 300 milions
d’euros que encara diu que li deu, perquè hi havia una petita
frase que deia que cada any es pagaria allò que hi hagués en els
pressuposts, però es veu que tots eren beneits i gent amb carrera,
i els varen estafar i l’Estat ens deu 300 milions d’euros del
conveni de carreteres. Estafen tothom menys el conseller, jo
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 confiï que al conseller no l’estafin perquè també té un conveni
sobre torrents amb el ministeri, però jo confiï que amb els seus
sabers a ell no l’estafaran. En tot cas seria culpa seva si
l’estafassin, perquè el que estafa no té culpa de res, la culpa és
de l’estafat, naturalment!, és així, jo em moc a l’inrevés de
vostè, ho reconec. Però vegem què diu aquest ajuntament per
unanimitat.

Diu que: “s’ha arrasat totalment el llit del torrent, no es pot
qualificar d’altra manera que d’un greu atemptat ecològic.
Gorgs d’aigua, zones humides, alzines, pins, (...), ullastres, tot
tipus de flora i fauna ha estat destrossada. També els antics
marges de contenció han estat arrasats. La zona humida del
camí de Sa Bomba és un important ecosistema que albergava
multitud d’espècies animals i vegetals, granots, llebres, eriçons,
etc, i fins i tot s’hi podia contemplar esporàdicament diverses
aus com el xabelí o (...)”. 

La qüestió és que qualifica l’actuació de la conselleria i
d’ABAQUA molt agressiva i molt desafortunada. És per això
que li deman si aquests mateixos criteris de neteja que s’han
utilitzat al torrent de Coanegra seran els que caracteritzaran la
neteja de torrents, o si realment pot canviar de mètode.
Nosaltres li ho agrairíem i crec que seria bo per a tots que hi
hagués un mètode menys agressiu de neteja de torrents.

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. Agafant al ritme del Sr. Alorda, li contestaré fent un
parell d’alAlusions a la primera part, ja que vostè també ho ha
fet. Jo no crec que s’hagi estafat ningú amb el conveni. Jo crec
que hi va haver algú que va firmar una cosa i no sabia què
firmava. M’entén? En tot cas, si han estafat algú els estafats
hauran estat els ciutadans de Balears fent-los creure una cosa
que no era...

(Remor de veus)

443 era el que constava damunt el conveni. El que
m’estranya és que vostè amb tot el que ha estudiat i el viu que
es pensa ser ens vengui aquí a fer veure que aquests 443 estaven
fermats...

(Continua la remor de veus)

Era un número? Efectivament, varen fer un número, un bon
número, ben rodó!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, després tindrà el seu torn de rèplica.

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

Per tant, no varen estar on havien d’estar i ara no saben què
han de fer, més que passar tot el merder als altres.

Quant a la pregunta que em fa aquí. Jo li vull dir que totes,
absolutament totes, les actuacions incloses en aquest pla de
neteja de torrents han estat, com és normal, tant la redacció, la
supervisió, etcètera, han estat fetes per tècnics de la Direcció
General de Recursos Hídrics, la colAlaboració dels agents de
medi ambient de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori. A més, en aquest cas també s’ha comptat amb la
colAlaboració dels tècnics d’ABAQUA. Aquestes actuacions se
duen a terme per empreses que tenen experiència amb aquests
tipus de feina. 

Anteriorment, a l’inici dels treballs, s’informa a tots els
ajuntaments, als propietaris dels terrenys confrontats, a
Patrimoni en el cas que sigui un BIC, a Espais de Natura, en el
cas d’àrees protegides, i es tenen reunions dels tècnics amb les
empreses adjudicatàries i els AMA, els agents de Medi
Ambient. Vull dir amb tot això que cada actuació s’estudia
detalladament i es fa perquè ha de ser així.

En concret, del total de metres quadrats esbrossats, amb
aquestes 29 actuacions que s’hauran realitzat en aquest pla, un
56% s’haurà realitzat de forma mecànica, un 22% de forma
manual i un altre 22% mitjançant altres tècniques. 

En referència al torrent de Coanegra, hem de dir que en
aquest torrent ja es va actuar durant la passada legislatura, amb
el que es va dir fase 1. I allò que pareix ser que és la fi del món,
hauríem de destacar que les actuacions dutes a terme en aquella
fase varen ser molt més impactants que les que s’han duit a
terme ara. De fet, ara, en el projecte d’aquest torrent hi havia
trams que estava perfectament previst que s’havien de fer a
màquina i altres que s’havien de fer a mà. Però li vull recordar
que l’anterior legislatura se’n varen fer i, ja dic, d’una forma
molt més agressiva de com s’ha fet ara.

Nosaltres, amb tota sinceritat, des de Pollença fins el Pla de
Mallorca he pogut parlar amb molta gent, pagesos, propietaris,
batles, i li he de dir que la immensa majoria està molt, però
molt, contenta i satisfeta amb les neteges que s’han fet. A alguns
indrets hi pot haver un problema, s’ha solucionat, quan es fan
feines de forma mecànica, de vegades es rompen coses i s’han
d’arreglar; i també és veritat que en un determinat moment
vàrem tenir uns problemes que vàrem veure amb el director
general de Recursos Hídrics, el gerent d’ABAQUA i els tècnics,
vàrem mirar i solucionar. Va ser un sol cas que vàrem haver de
solucionar, els altres responien a denúncies que no es
corresponien amb la realitat.
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Clar, si vostè me diu que no hem de fer els torrents nets, que
és el que varen fer els dos darrers anys, ningú no va fer torrents
nets, possiblement les coses estan en aquest estat de protecció
que algú pot pensar que és prohibició de tocar coses. L’altra
cosa, miri, hi ha llocs que s’han de fer a mà i els tècnics ho
saben i ho defineixen. El que passa és que torrents que es facin
a mà avui en dia ja no n’hi ha gaires. Se solen fer de forma
mecànica i així és com es fan i evidentment la brutor -entre
cometes- que es fa s’amuntega als costats, etc.,  i un temps el
que es feia era agafar la falç, que qualcú d’aquí supòs que haurà
tengut oportunitat de fer-ho, llevar el rostoll, fer net, llevar la
brutor, agafar les branques, la brutor i posar-la devora. Aquí
pareix que hi ha gent que voldria que es continuàs fent així. I
així s’ha de fer a determinats indrets, perquè els funcionaris
tècnics de la conselleria en fer els seus projectes ho redacten
així i en els altres llocs no. I a algú li agradaria que tots els
torrents se fessin així. Però amb les màquines que hi ha avui en
dia es pot fer perfectament. I també una cosa és dir que viene el
lobo i que s’acabarà el món, i l’altra cosa és una situació lògica.
I el més lògic és que en els llocs que es pot fer de forma
mecànica s’hi ha de fer i en els llocs on no s’hi pot fer, no s’hi
ha de fer. I en això li he de dir que 36.300 metres quadrats s’han
fet de forma mecànica i 2.000 metres quadrats s’ha fet de forma
manual, en el torrent de Coanegra, aigües amunt del nucli de
Can Ros i del Camp d’Inca.

Gràcies.

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. Jo li agrairé si m’ho pot contestar
amb molta precisió, sobretot per no malinterpretar-lo. Era una
general question, em digui que sí o que no. Jo he entès que diu
que sí, que continuarà actuant amb els mateixos criteris que ha
desplegat a Coanegra, perquè n’està satisfet. Li deman si m’ho
pot precisar, perquè jo he entès -i li ho dic honestament- que
m’ha contestat això. I jo vull poder dir que el conseller m’ha dit
que troba que sí. I després em dirà que l’estic tergiversant i a mi
em fa la impressió que el resum que vostè m’ha dit és que sí. 

Com que jo som limitat, quan veig 443 milions a un conveni
i em diuen això és per fer obres i inversions ferroviàries, pens
que això vol dir que dues persones s’han entès per fer això.
Vostè em diu que això és d’ingenus, jo crec això. I el que m’han
ensenyat a la facultat -...bé, no es pot imaginar què s’arriba a
ensenyar a una facultat- és que és important que si dues parts
diuen que s’han de posar 443 milions d’euros en inversió vol dir
això. Jo crec que l’han de contractar a vostè de professor i
realment farien dreceres. Però a mi m’ensenyaren això.

En qualsevol cas, sí que he tocat la falç i fins i tot la falcella
i crec que hi ha coses que es poden continuar fent i coses que
no. Però certament avui, vostè parla amb uns pagesos que estan
encantats, jo he parlant amb altres que han trobat que es fa
malbé a tot, que d'aquesta manera de fer-ho no val la pena fer-
ho. Jo he parlat amb gent que no té el seu parer, Sr. Company,
i que troben que realment en el moment que vivim, si hi hagués
una gent que ho fes més amb bones, gastant els mateixos

 doblers, encara que fos més lent, però amb els mateixos doblers
ho fessin d’una altra manera, per ventura tendríem més mà
d’obra en marxa i quedaria molt millor. I, si no, que no ho
toquin, perquè el que arriba a vorera de mar d’aquestes neteges,
amb la ploguda que va fer, vostè n'estarà encantant i tendrà tots
els informes, però realment jo crec que una persona de sentit
comú, m’agradaria que vostè i jo un dia en triem una i anem a
veure què surt a vorera de mar després d’aquestes neteges, a
veure si estarà tan contenta veient tota la terra que hi surt.

Després el camí de Sa Bomba és realment un BIC, com
vostè sap, i nosaltres entenem que aquesta actuació amb les
excavadores no va ser bona. En qualsevol cas, l’Ajuntament de
Marratxí i jo tenim un parer en aquest sentit. Tots els grups de
l’Ajuntament de Marratxí li demanen elevar-li a vostè el
desacord en la destrucció d’una part del torrent de Coanegra,
feta mitjançant aquesta actuació, ... miri, no ho veim igual.
M’agradaria explicar-los que no l’hem convençut, no l'hem
convençut ni ells ni jo, m’estimaria més explicar-los que sí. I ara
si vostè em corregeix, matisaré la meva conclusió, però entenc
que allò que vostè m’ha dit és que sí mantindrà els mateixos
criteris de neteja perquè els troba adequats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Miri, la contesta exacta meva és
continuarem fent-ho així com els tècnics ens diguin a cada
indret dels torrents que es facin net o es decideixi fer nets. No
com jo dic o com digui vostè, sinó així com diguin els tècnics
responsables de la direcció de la neteja corresponent, que crec
que és com s’ha de fer, a posta hi ha els tècnics; hem de tenir
confiança que més o manco saben què duen entre mans.

Jo crec que en línies generals s’han fet les coses bastant bé,
independentment que algú pugui trobar una cosa o en pugui
trobar una altra. En línies generals s’han fet les coses bastant o
molt bé. I queixes n’he tengut molt poques. Vostè m’ha duit
aquest escrit, jo tenc per exemple l’escrit del batle de Costitx,
per exemple, que lloa profundament la feina feta, profundament.
Bé, aleshores hi va haver un punt concret, allà on sempre...,
perquè després Mallorca és petita i ens coneixem tots i sabem
més o manco com van les coses i com s’han d’arreglar
determinades coses. Nosaltres hem considerat que les coses
s’havien de fer d’una manera i les havíem de fer amb un sistema
de contractació així com s’ha fet, que són les coses ben a l’aire,
ben obertes i evitar convenis perquè una determinada gent
pogués fer allò que tal vegada feia anteriorment. Nosaltres a dia
d’avui hem decidit que no.
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Escolti, li torn fer referència, a la legislatura anterior 320
metres lineals d’excavació de torrents amb camions de 2 metres
d’alçada i 10 metres d’amplada total d’excavació, 640 murs,
(...), i ja només per comparar, Sr. Alorda, vostès que eren els
responsables d’aquesta conselleria varen realitzar excavacions
modificant la cota de la bassa del torrent, nosaltres només hem
desbrossat i netejat, sense modificar la base de la cota del
torrent, això ho feren vostès, vostès varen realitzar murs de 2
metres d’alçada, mentre nosaltres hem mantingut el marge
natural del torrent. Vostès realitzaren totes les feines de manera
mecànica, no en varen fer ni una de manual. Nosaltres hem
combinat les feines mecàniques amb les manuals. Vostès varen
modificar l’amplària natural d’un torrent que tenia 4 metres i el
varen fer de 10 d’amplària. Nosaltres hem mantingut sempre
l’amplària del torrent i no hem modificat la seva secció. Vostès
sí. Per tant, si volem fer comparacions hi ha una diferència
bestial entre la manera que hem emprat nosaltres i la que varen
emprar vostès fent les mateixes feines.

Per tant, li resumesc i li contest clarament. Farem el que
s’hagi de fer en tot moment i allò que marquin els tècnics per fer
dins cada actuació, perquè cada torrent és diferent. I dins el
mateix torrent hi pot haver trams que es poden fer manuals i
trams que es poden fer de forma mecànica. I només dir-li una
cosa, això que diu vostè que es podria fer amb els mateixos
doblers i es podria fer el mateix, ... fa estona que vostè no ha
anat a entrecavar, eh?, perquè val entre 3 i 4 vegades més fer-ho
manual que fer-ho mecànic. Per tant, vostè hagués fet una
quarta part dels torrents nets del que hem fet nosaltres si ho
hagués fet manual. Per tant, fa bon cantar quan un no ha d’anar
a agafar el mànec de la xapeta i començar a picar. Si ho hagués
de fer a mà cobrant el mateix i fent els mateixos metres, no
haurien estat ni vostè ni ningú d’aquests que piulen tant els que
ho haguessin fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 257/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni del ferrocarril.

Per formular la pregunta RGE núm. 257/12, relativa a
conveni ferrocarril, intervé la diputada Sra. Isabel Oliver i
Sagreras en nom del Grup Parlamentari Socialista per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no hi ha dubte i ho hem dit
moltes vegades que el tema del conveni de ferrocarril, del
conveni, de la situació, dels problemes és una qüestió de què
n’hem parlat molt en aquest parlament i jo crec que el fet que
se’n continuï parlant és una prova, un indici evident que no
acaba d’estar aclarit, almanco per a nosaltres.

Aquesta pregunta és una pregunta arrossegada de l’anterior
període de sessions, fins i tot vostè ha tengut l’amabilitat de, en
el temps en què es reformulava una altra vegada per a aquest
període, vostè la va respondre per escrit. Clar, la meva pregunta
és què pensa fer amb el conveni i la resposta és com està, que
està caducat. És a dir, jo li deman què pensa fer i vostè em diu
com està.

Jo puc pensar diverses coses, que vostè l’ha deixat caducar,
no ho sé, perquè, clar, amb la meva pregunta de què fa i així
com està és aquesta que no acab d’entendre. De totes formes
després de l’anterior pregunta, que jo no tenia controlada, del
Sr. Alorda, jo ara la meva idea és fer-ho un poc seriosament.
Realment què pensa fer, Sr. Conseller? Entenem que la situació
és difícil, la situació és complicada, tenim el que tenim, no fa
falta dir-ho. Les carreteres, una notícia fresca és que s’ha tancat
la parada de Sant Joan, és a dir, tot són qüestions que sé que el
preocupen, ho sé cert, a nosaltres també ens preocupen molt i
voldríem saber en aquesta situació tan complicada i tan poc...
guapa, per dir-ho d’alguna manera. Vostè diu que els ha tocat
una altra cosa, jo crec que els ha tocat gestionar, Sr. Conseller,
i aquesta és la seva responsabilitat.

Llavors, li demanaria, en aquesta situació tan complicada, a
veure com encara vostè el que queda diríem... el que queda, no,
tots aquests anys de legislatura en relació amb aquest transport
públic. Vaig tenir l’oportunitat, l’honor i el gust d’assistir a la
inauguració de l’electrificació del tren fins a Inca i record les
paraules del Sr. President en el sentit que aquesta era la forma
de fer del Partit Popular al Govern, d’apostar per aquest tipus de
transport, per aquest tipus d’electrificació que era neta, que era
responsable i em vaig alegrar moltíssim de veure que coincidia
amb els nostres plantejaments. 

Veim per una altra part, després sobretot del que ha explicat
arran de l’anterior pregunta, que la situació és difícil i ho entenc,
ho entenem perfectament, li ho dic de tot cor.

Llavors, la pregunta al final quedaria, en aquesta situació,
vostè com l’aborda?, pensa intentar fer un altre conveni, si no,
si tal vegada per la disposició addicional novena, si troba que
hem d’esperar... no ho sé, alguna qüestió que doni una mica de
llum després d’aquesta qüestió numèrica que crec que ha quedat
clara o... Sí, ha servit per aclarir una sèrie de qüestions, però ara,
hem de saber com afrontam aquesta situació.

M’agradaria que si vostè pogués anar en aquesta línia en la
seva resposta: com afrontam aquesta situació difícil,
complicada... pel que tenim de legislatura en aquest transport.

Gràcies, Sr. Conseller.

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. Sra. Oliver, efectivament, n’hem
parlat ja avui i un grapat de vegades abans del famós conveni.
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Vostè diu a veure si jo el vaig deixar caducar, escolti, jo no
el vaig firmar, el conveni, el va firmar el Sr. Antich i si va
caducar a 31 de desembre va ser -i li ho vull recordar- perquè
tampoc no vàrem tenir oportunitat ni tan sols d’asseure’ns fins
dia 22 de novembre amb els responsables del Ministeri de
Foment. Dia 20 eren les eleccions generals, em sembla, dia 22
ens varen donar hora, quan ho havíem demanat al setembre
nosaltres, eh? 

Es a dir, no el vàrem poder ni tan sols negociar i quan vàrem
anar a aquesta reunió ens varen dir “no, això no és cosa nostra,
heu d’anar a Hisenda”, en definitiva, ben venuts. De fet, vostè
recorda perfectament que vàrem rebre primer els batlles de la
zona afectada a Manacor, Artà que a nosaltres, la qual cosa ens
va estranyar, d’això n’hem parlat altres vegades al Ple, no? Ens
va estranyar.

Per tant, escolti, no el vaig deixar caducar, de fet, els seus
companys de Madrid varen ser els que varen fer tot el possible
perquè caducàs, perquè s’acabàs. De fet, no hi varen posar els
doblers perquè m’imagín que no en tenien per posar-n’hi o
perquè varen decidir que no importava posar-n’hi més que el
que li he dit abans, els dos darrers anys, 15 milions d’euros i 14
milions i mig d’euros.

És clar, tots ho veiem que acabava dia 31 de desembre i,
l’objectiu quin era? Haver-nos assegut en termini per poder fer
una ampliació d’aquell conveni, abans que venguessin les
eleccions i això no va ser possible. Per tant, crec que no vaig ser
jo qui el va deixar caducar. Jo vaig fer les passes necessàries per
veure si ens podíem asseure i fer-ho i no hi va haver manera i
em sap greu que no hi hagi hagut manera. 

Ara, la situació en què estam, quina és? Hem tengut una
primera reunió i una sèrie de contactes posteriors amb el
Ministeri de Foment, amb la nova ministra, Ana Pastor, i amb
el subsecretari, s’estudien els convenis perquè -el que he dit
abans serveix per a aquesta pregunta- la ministra va dir que la
seva gent li deia que hi havia molts dubtes de legalitat en alguna
de les coses i que ho volia mirar, no deia que fossin ilAlegal
segons quines coses, però que, tal vegada, deia que no
s’ajustaven a allò que s’havien d’ajustar i que ho volia mirar.

La nostra idea, quina és? Hem donat uns marges per anar
fent aquesta feina i veure després què ens queda. Què ens
agradaria i què li vàrem demanar? Idò lògicament, que ens
donàs una renovació del conveni, però bé, això, la renovació del
conveni... estava caducat, no... ni hi volen entrar, la situació de
Madrid també sembla ser que és complicada, també s’han trobat
molt de paper i pocs doblers que donin suport a aquest paper i
ens va dir que ho volien mirar. En això estam.

Està claríssim que el que no era normal era que
electrificàssim Palma-Enllaç i no ho electrificàssim tot, i que tal
vegada en lloc de ficar-nos en actuacions de Manacor, Artà a un
volum gros no s’hagués dit “anem a consolidar les coses que
feim amb política de transport”.

 Aquí s’ha anat construint castillos en el aire, han anat
posant una sèrie de cimentacions aquí, allà i allà deçà i ara
tenim una columna aquí, una altra allà, una altra allà deçà, però
desconnexes, una obra feta, amb una quantitat de milions ficats,
de Manacor a Artà que no serveix de res en aquests moments,
que és allà, un sistema de transport... el varen dissenyar vostès
abans, nosaltres no, d’arribar fins a l’Enllaç, la gent ha de botar
del tren, s’ha de ficar dins un altre tren i se n’ha d’anar cap a
Manacor o anar cap a Sa Pobla. Crec que s’hagués pogut pensar
d’una altra manera. L’electrificació d’aquell tram són 50
milions d’euros, dels dos que... del que falta, eh? Crec que si es
va decidir anar per uns trens amb electrificació, s’hauria d’haver
decidit completar tot el trajecte perquè no sembla lògic.

No vull entrar a dir-li la gran idea de comprar 23 milions
d’euros de tren per fer el Manacor-Artà diferents als que tenim
per fer Palma-Enllaç o Palma-Manacor, quan hi arribi, o Sa
Pobla, és a dir, a més es va decidir comprar uns trens més
baixos, que són els de Manacor-Artà que són 23 milions d’euros
que hi ha facturats i que hi són i que no es poden emprar ni es
poden vendre i tudats els doblers, és a dir, crec que... el que
deim, varen començar la casa per les taulades, en molts de
temes.

I ara, com estam? Idò a l’expectativa de veure com ens
respon Madrid i després haurem d’envestir, ja sigui si tenim
doblers de Madrid amb doblers de Madrid i si no, haurem de
cercar fórmules de concessió o el que sigui, perquè creim que el
que sí és fonamental és acabar les electrificacions, però això
serà a mitjan termini, segurament, anant bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, intervé la Sra. Oliver i Sagrera per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenc idò, Sr. Conseller, que
continuen amb la idea, almanco, de millorar la xarxa que tenim
i acabar aquestes qüestions que estan començades. 

Entenc que... vaja, li agraesc que continuïn per aquest camí
perquè crec que aquesta xarxa de transport públic ferroviari és
necessari per a la comunicació, per a la part d’economia, per a
totes aquestes coses que hem dit, però ho deim, en parlam i
poques... fins ara, hem tengut -i això ho ha de reconèixer, Sr.
Conseller, per totes les qüestions que siguin- pocs indicis que es
va per aquest camí.

Crec que... seria necessari que el més aviat possible, dins les
possibilitats i dins les complicacions que pugui haver-hi, idò
avançar en aquest sentit.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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):

Efectivament, Sra. Oliver, amb l’esperit de millorar aquesta
xarxa, hi estam, sense cap dubte. El problema és el finançament
d’aquesta obra d’electrificació fins a Sa Pobla i fins a Manacor.
Com li he dit estam un poc pendents... anam fent fases. Si no
podem aconseguir el que volem aconseguir... o a mig termini,
dins Madrid que ho demanam, ho hem demanat ja i ho hem
reclamat, escolti, hem de donar una solució, sigui com sigui.

És que ara veia... m’ha fet referència, no puc deixar de fer
un comentari perquè és el meu poble, a l’estació de Sant Joan.
Bé, jo som de Sant Joan i evidentment, com pot imaginar, com
qualsevol al seu poble no el vol perjudicar per res, de fet no
l’hem perjudicat, l’hem deixat bastant millor de com estava. 

Aquí farem -i l’estam redactant- un altre pla d’eficiència,
com vàrem fer amb l’autobús, hem aconseguit rebaixar dos
milions d’euros eliminant freqüències, que no s’empraven, i
redistribuint línies, etc., i donant el mateix servei que es donava,
bé. En el tema del tren, estudiam el mateix de cara a, amb
aquest pla d’eficiència i donant igual servei o millor, aconseguir
rebaixar el que s’hi gasta. 

Com li dic, som de Sant Joan, sé perfectament la gent que
puja a l’autobusset que hi ha per anar-se’n a l’estació que està
a 3 quilòmetres, 3,5 de Sant Joan, cada dia i a les hores que hi
van i li puc dir els noms i llinatges i els malnoms dels que hi
van, malnoms perquè s’empren els malnoms als pobles, no vull
dir amb això... perquè a vegades la gent de per Ciutat no sap que
encara hi ha molts de malnoms, ens coneixem així als pobles,
no? Aleshores, quasi, quasi li ho podria dir tot, d’acord?

Per tant, el que ha sortit avui són jocs florals polítics,
d’acord? La gent de Sant Joan avui està molt més ben servida
que no ho estava abans. És una bogeria pensar que Sant Joan té
una estació a 3 quilòmetres i mig, no vull... Ho he demanat,
perquè m’agradaria saber-ho amb dades, el que s’hi va gastar
per actualitzar tota l’estació, que, tal vegada, si ho haguessin
posat dins el mateix poble de Sant Joan tendríem coses a Sant
Joan molt més necessaris i s’haguessin aprofitat molt més del
que s’està aprofitant allà com a inversió. Com que són
inversions fetes en los grandes tiempos y gloriosos en què tot
anava bé, idò ara ho pagam.

Els santjoaners avui se’n van a Sineu, la qual cosa els dóna
oportunitat fins i tot d’anar al mercat de Sineu, etc., o el que
sigui. Tenen línia directa amb Sineu, un quilòmetre més
endavant de l’estació. L’estació quasi, quasi, està més prop de
Sineu que de Sant Joan em sembla. Amb la qual cosa, en el tren,
el ciutadà de Sant Joan, no hi perd res, agafa el tren un poc més
endavant i punt i el tren guanya una sèrie de minuts comercials.
A nosaltres el que ens interessa és que el que es desplaça de
Manacor a Palma ho faci en el menys temps possible, perquè és
la manera que la gent es pugui decidir a emprar el transport
públic.

A més a més, a Sant Joan els hem posat un altre línia amb
bus a través de Montuïri i a més a més a Sant Joan li hem donat
el servei de demanda en bus per anar a Manacor, cosa que no
tenia. Ara telefonen i diuen “demà hi vaig” i els posarem un
taxi, un autobús o un microbús. 

Ho dic perquè m’agradaria que quedàs constància que, com
que també conec perfectament Sant Joan, conec perfectament
les forces polítiques de Sant Joan, conec perfectament els
integrants de les forces polítiques de Sant Joan de tot cantó, i en
un poble petitet de 1.800, 2.000 habitants, un com jo entén
perfectament els jocs florals que s’hi donen, però no responen
a la realitat. Els santjoaners avui estan molt més ben servits en
qüestió de transport que no estaven.

Gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 277/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a habitatges protegits a Sant Ferran.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 277/12, relativa a
habitatges protegits Sant Ferran, intervé el Sr. Jaume Carbonero
i Malberti del Grup Parlamentari Socialista, l’autor, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sr. Conseller, bones tardes, benvingut, bona tarda també a
l’equip que l’acompanya, nombrós com sempre. 

Em sap greu, però vull que consti en acta la protesta del meu
grup pel llenguatge insultant emprat per vostè, pel Sr. Conseller,
a la primera pregunta. Consideram que és absolutament
inacceptable en aquesta cambra i, en conseqüència, retir la meva
pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem doncs a la següent pregunta. 

5) Pregunta RGE núm. 278/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cost de la targeta de transport única.

6) Pregunta RGE núm. 279/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a manteniment del metro.

7) Pregunta RGE núm. 280/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nombre de passatgers del metro.

Per formular la pregunta RGE núm. 278/12, relativa al cost
targeta de transport única, intervé la Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras del Grup Parlamentari Socialista, l’autora, per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo retir ja totes les preguntes.
 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda esgotat l’ordre del dia d’avui. Només queda agrair la
presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que l’acompanyen.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
gràcies.
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