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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió. Hi ha substitucions?

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Sra. Presidenta. Margalida Duran substitueix Jaime
Fernández.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Jaume Carbonero.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes RGE núm. 1012, 1602 i 1603/12. 

Assisteix a la comissió 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. Juan Salvador Iriarte, director general de
Transports; de la Sra. Olivia Cortés i Jones, cap de Gabinet; i
del Sr. Andrés Lasaga Fernández, cap de Premsa.

I.1) Pregunta RGE núm. 1012/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a planificació insular de la costa.

Per formular la Pregunta RGE núm. 1012/12, relativa a
planificació insular de la costa, intervé el diputat Sr. Marc Pons
i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, benvingut,
moltíssimes gràcies per poder comparèixer en aquesta comissió
i, per tant, donar resposta a aquelles qüestions que el Grup
Socialista, en aquest cas, considerava importants, i una d’elles
fa referència al litoral, a l’ordenació del litoral, de la costa, en
aquest cas d’una manera específica de l’illa de Menorca, i que
-a Menorca i a qualsevol altra banda- molt possiblement el
litoral sigui una d’aquelles àrees administratives de més difícil
gestió com a conseqüència bàsicament de la dispersió de
competències que hi ha envers les diferents administracions.

Així veurem com l’Estat espanyol té les competències en la
làmina d’aigua, en la zona de domini públic, en els ports
d’interès general; veurem com el Govern de les Illes Balears té
la competència en els ports d’interès autonòmic; que els
ajuntaments tenen les competències en matèria urbanística i en
matèria de connexió i de grans infraestructures en connexió amb
aquests ports; i com els diferents consells insulars tenen les
competències en la zona de protecció, la posterior a la zona de

domini públic del sòl urbà i del rústic. I cada una d’aquestes
administracions en definitiva el que fa és legislar, ordenar,
reglamentar en funció del seu espai competencial.

Açò no hauria d’impedir, però, que hi hagués la capacitat de
desenvolupar de manera encertada la gestió d’una àrea
estratègica per a l’economia insular -insistesc, em centraré en el
cas de l’illa de Menorca perquè està lligada aquesta pregunta a
aquesta qüestió en concret-, una gestió i planificació de la costa
que perquè sigui encertada i efectiva demana i requereix, així ho
entenem nosaltres, d’una visió de globalitat per a cada illa, de
la capacitat d’arribar a acords i consens entre institucions,
empresariat i societat civil, i a la vegada també necessàriament
amb una visió a llarg termini. Per aconseguir-ho és necessària
una major optimització de les instalAlacions portuàries, la gran
majoria ineficients com a conseqüència de la deficient gestió
dels punts d’amarrament i de fondeig; és necessari,
obligatòriament, tenir molt present la idea de la preservació del
nostre litoral, i a la vegada també adequar la capacitat de
càrrega d’aquest litoral a la capacitat que hi pugui haver en
relació amb les dimensions de la nostra pròpia costa.

Fins aquí vull pensar que no hi ha gaire desacords, que
segurament estam tots d’acord, però allò important no és només
tenir un discurs sobre les bondats d’un sector econòmic en
concret; creim que és necessària també la capacitat de gestionar,
de liderar políticament de tal manera que sigui possible
materialitzar un discurs, convertir en certa manera una idea, un
concepte, en una realitat, i així -i vull posar aquí un exemple
concret- després de molts d’esforços i d’una dispersió absoluta,
com explicava fins ara, tal com s’ha anat produint a qualsevol
banda de l’indret espanyol, a l’illa de Menorca vam ser capaços
d’aconseguir unir esforços, que tothom remés a l’una, i hi va
haver una experiència pilot, única, que no s’ha produït a cap
altra banda, i que va suposar el fet que les associacions
empresarials, les entitats ciutadanes, les institucions, els
ajuntaments, totes de manera conjunta, coordinades des de la
direcció del Consell Insular de Menorca, tiressin endavant una
feina d’ordenació, de regularització, de legalització que fes
possible precisament anar obtenint i anar materialitzant aquests
plantejaments, una experiència pionera, explicava abans, arran
de tot l’Estat espanyol que funcionava i que a més a més va
funcionar prou bé.

Els posaré alguns exemples. Que l’Estat cedeixi làmina
d’aigua al Govern autonòmic no és casual; al port de Fornells es
va produir per acord de totes les administracions. Hi va haver
acords amb sectors tan complicats i tan complexos com el sector
de les golondrines, de les embarcacions d’itineraris turístics per
la costa, que van fer possible acordar punts d’atracament
específics; acords que van permetre l’autorització de més de
1.000 amarraments en els passats quatre anys a llocs tan
conflictius com van ser Es Grau, Canutells, la costa sud de Sant
Lluís o el mateix port de Fornells. Una feina feta, insistesc, de
manera conjunta des de l’acord entre institucions, entre
empresariat, que va fer, com deia abans, que tingués bons
resultats.
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I tot anava bé, fins que -a vegades passen aquestes coses- el
Partit Popular va assolir el govern de les institucions, va
guanyar les eleccions, i a partir d’aquí poques coses més se’n
van saber. No s’ha pres cap nova decisió, no hi ha hagut cap
nova reunió ni cap plantejament de com s’havien de fer i quines
passes s’havien de prendre de cara al futur, s’ha ignorat la feina
que fins aquell moment s’havia desenvolupat, i la preocupació
per part del sector nàutic, estratègic dins el sector turístic, ha
deixat en certa manera o ha començat a crear una certa alarma
des d’una sensació que ja no importa al Govern autonòmic el fet
que hi hagi o no hi hagi un plantejament de globalitat a l’illa de
Menorca. I, és més, al marge de la idea traslladada en més d’una
ocasió per part del govern autonòmic que cercaran i estudiaran
de quina manera poden privatitzar espais portuaris, fins ara,
evidentment, d’estricta gestió pública, aquesta ha estat l’única
reflexió que hem sentit al Govern i aquesta, evidentment, ha
causat a la vegada prou preocupació. 

I evidentment la societat menorquina ha manifestat d’una
manera clara aquesta idea, aquest rebuig a la decisió d’aparcar
un pla que estava donant molt bons resultats: ho va fer
l’empresariat -ASMEN, APEAM, organitzacions que
representen tot el sector nàutic empresarial de Menorca-, que va
manifestar el seu rebuig al fet que s’aparqués el pla insular de
costa; la societat civil, organitzacions no governamentals com
el mateix GOB van manifestar precisament aquest disgust, i
davant aquesta realitat la pregunta que formulam des del Grup
Socialista és clara, i és saber si el Govern donarà una resposta
afirmativa a la reclamació que l’empresariat menorquí i la
societat en general demana envers una planificació insular de la
costa que sigui coordinada i acordada des de Menorca.
Voldríem saber si s’impulsarà una estratègia de treball
compartit amb l’empresariat, amb els grups ecologistes, que
suposi un suport directe al Consell Insular de Menorca.
Voldríem saber quin calendari, quin plantejament fan, si hi ha
un calendari per a aquesta qüestió, insistesc que ha passat un
any i poca cosa més sabem, i voldríem també en aquest sentit,
per tant, saber si la demora que s’ha produït fins ara és
conseqüència d’algun motiu que ho pugui explicar o si
senzillament hi ha altres prioritats i s’ha decidit aparcar aquesta
qüestió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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):

Sí, jo supòs que me’n sobraran bastants, de minuts, perquè
crec que, bé, no crec que tengui molt a haver de dir en tot això.
Algunes de les coses que m’ha comentat són qüestions del
mateix consell insular de Menorca i jo tenc el costum, quan és
una altra administració, de segons quins temes no parlar-ne
gaire i derivar-ho cap a ella. 

És ver que, pel que jo he pogut conèixer, el Consell de
Menorca va fer algun tipus d’acord -ni l’he vist- amb Costes de
l’Estat per fer un pla insular de costa, etc., però és que jo, de tot
el que em comenta el Sr. Pons, no en sé gaire cosa. És a dir,
d’alarma dins el sector nàutic, no en cap constància ni una, a mi
no se m’ha dirigit ningú, absolutament ningú, i mira que he anat
per Menorca, també, i he rebut gent del sector nàutic de totes les
Illes Balears. Per tant la constància que jo pugui tenir és zero,
amb relació a això.

Després de veure aqueixa pregunta he pogut..., que crec que
sincerament és que no tenc jo ni competència en ports; dins la
meva conselleria hi ha una competència de litoral, d’ordenació
del litoral, de la qual se’n pot parlar. El que més li puc dir
d’això és que lògicament l’ordenació del litoral de Balears per
a nosaltres té un gran interès i que estam pendents de veure com
evolucionarà una possible transferència en aquest aspecte des de
Madrid. També li he de dir que vaig estar amb el ministre Arias
Cañete i tampoc no té gaire clar el tema d’aquestes
transferències, que s’ho vol estudiar molt bé i que de fet fins i
tot Catalunya i em sembla que és Andalusia, que tenen
transferències en qüestions litorals, des d’allà fins i tot -això em
varen manifestar en el ministeri- es plantejaven, la qual cosa em
va deixar un poc estranyat, he de dir la veritat, es plantejaven
que potser hi hauria una possibilitat de tornar a parlar amb
l’Estat en aquest nivell.

Per tant poques coses li puc dir més que estam en
negociacions per possibles transferències, que és un procés que
està obert, una modificació, com saben tots vostès, de la Llei de
costes que està damunt la taula, aquesta sí, i poc més. 

Jo que les planificacions s’hagin de gestionar de més a prop
o més enfora, home, nosaltres sempre ho deim, que ens
agradaria gestionar nosaltres més coses, etc., però que allò
important per a la ciutadania és donar un bon servei, estigui
gestionat allà on estigui. Que estigui més a prop crec que moltes
vegades té bones condicions, és per millorar, i no sempre al cent
per cent, moltes vegades potser sí però altres potser no. 

L’ordenació, com saben vostès, del litoral correspon a la
comunitat autònoma, si bé l’explotació i l’autorització és de
l’Estat dins el domini públic marítim terrestre. I, li ho dic, és
que no li puc comentar moltes més coses perquè, concretament
la reclamació de l’empresariat menorquí, no la m’han dirigida
mai, és a dir, no tenc constància, de tot el que vostè em parla,
oficialment que tenguin aquest problema i que efectivament hi
hagi tanta alarma. No dic que no sigui així, però supòs que si no
s’han dirigit a mi també és perquè no som l’administració
competent en aqueixa matèria; m’imagín que s’hauran dirigit al
Consell de Menorca o a les altres institucions que són
competents en tot això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica intervé el Sr. Pons i Pons per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No m’esperava aquesta resposta,
Sr. Company, la veritat. És una pregunta que fa cinc mesos que
circula, que vostès la tenen i, home, sentir del conseller que ells
no sap gaire cosa, i que..., bé, tal vegada ho demanarem a una
altra banda, a veure si saben alguna cosa per una altra banda, no
em sembla que sigui la resposta que espera el Grup Socialista
per part del conseller.

Em permetrà una maldat, Sr. Company, i és que acabaré
creient allò que diuen del conseller d’Agricultura, Territori i
Medi Ambient, i que és que sap massa d’agricultura, i per açò
a vegades s’enreda en massa coses, i en sap direm que no tant
dels altres temes, tampoc no li interessen gaire i per açò
s’enreda massa en altres temes. La resposta que m’ha donat
reafirma aquest plantejament, i deia la maldat amb bona
intenció, com vostè es pot imaginar que l’amoll, però
m’esperava evidentment un poquet més de concreció.

No hi haurà cap inconvenient, evidentment, a remetre
aquesta pregunta i fer-la als consellers que corresponguin i, si
fa falta, al mateix president del Govern, però qualcú hauria de
tenir, evidentment, i jo crec que com a govern colAlegiat que és,
una resposta comuna, sigui el conseller que sigui i en àrees on
se superposen diferents competències, com puguin ser la de
turisme i la de territori.

Què estam demanant al Govern? Al Govern no li demanam
les transferències, que arribin les transferències i que açò és el
més important. El que demanam al Govern és que doni suport
al Consell de Menorca per tal de donar continuïtat a aquelles
coses que van trobar bé i que funcionaven bé; que no perquè
s’hagin trobat i n’hagin fetes unes altres ja valgui la pena
deixar-les arraconades. Demanam al Govern que no imposi, en
certa manera, al Consell de Menorca l’elaboració d’un pla on el
consell sigui el convidat de pedra, perquè per proximitat
institucional i empresarial i, evidentment avui s’ha posat de
manifest, per experiència, per la visió de globalitat de Menorca,
el consell té aquesta capacitat de poder d’exercir aquesta feina
de coordinar institucions, i aquest lideratge que entenem que
hauria de correspondre al Consell de Menorca hauria de
comptar amb el suport fort del Govern perquè pogués impulsar
aquestes feines.

Tenc reculls de premsa, n’hi puc llegir qualcun. “...pero al
Plan insular de costas le han salido defensores; la Asociación
Menorquina de Empresas Náuticas, ASMEN, por medio de su
portavoz presidente manifestó su satisfacción por cómo se está
ejecutando el plan hasta el momento, la reordenación de
Canutells, (...), muy positiva. Necesitamos este tipo de
proyectos para defender un sector importante y estratégico
para la isla de Menorca”. El GOB va en aquesta mateixa
direcció. Home, que vostè em digui que no en sap res..., basta
haver mirat els diaris al llarg d’aquest any i veurà com han estat
elements de debat que s’han produït i que amb una senzilla
consulta al Consell de Menorca o als mateixos diputats
menorquins estic convençut que l’haurien pogut posar al dia.

Què va passar? I ho torn repetir, d’acord? El Partit Popular
duia un compromís molt clar, i era el fet de continuar impulsant
el Pla insular de costa fent aquells canvis que creia oportuns, res
més faltaria, però mantenint el Pla insular de costa. Aquest ha
arraconat; el Sr. Bauzá va dir que el faria ell des del Govern
autonòmic, m’estranya que vostès no hagin dit res; que hi hauria
un pla per a cada una de les Illes, m’estranya que vostè tampoc
no sàpiga açò, perquè ho hem sentit i ho hem llegit en més
d’una ocasió, que hi haurà un pla per a cada una de les illes
d’ordenació, que açò ho hagi de fer el Govern autonòmic
deixant fora el Consell de Menorca. Açò és el que nosaltres no
voldríem, i aquesta pregunta anava en aquest sentit, per
demanar-li que respecti les feines fetes per les institucions fins
ara, que les estaloni, que n’estic convençut, o m’ho pensava fins
ara, que aquesta sintonia bona entre consell i govern hi havia de
ser, i que en aquest sentit per tant aprofitessin la feina feta,
reconeguessin l’autoritat del Consell de Menorca, escoltessin
l’empresariat i donessin continuïtat, insistim, a un pla que
entenem que era bo per al sector, que va donar bons resultats,
que va quedar a mitges i que era fonamental que es continués
impulsant.

Per això mateix aquesta pregunta i, en qualsevol cas, en
funció de la resposta que puguem sentir ara del conseller,
evidentment traslladarem açò a altres consellers per acabar-ne
de treure el net.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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. A mi em sap greu si vostè no
esperava aqueixa resposta. Sincerament jo no esperava aqueixa
pregunta. Crec que -i permeti’m també que li torni la maldat-
crec que té poques feines de fer-me aquesta pregunta i no fer-
me’n una molt més dirigida. Jo entenc més o manco on va,
sobretot supòs que vostè en sap molt més que jo, de tot, així va
deixar el consell vostè, m’entén? Jo som bastant pardal, li ho
vull reconèixer, segurament no en sé, de gaire coses, m’entén?
No vull dir que no m’importi la opinió que tengui, jo més o
manco sé el que sé i on arrib, i sé veure el que han fet els que
han estat a determinades administracions abans que jo i com les
han deixades, amb la qual cosa possiblement és que som tan
pardal que no arrib a poder deixar en fallida segons quines
coses, ni hi vull arribar, i som tan pardal que potser no
m’assabent de segons quines coses que vostè sí que se
n’assabenta.

Vostè evidentment es degué assabentar que per botar-se el
govern, m’imagín que per aquell pacte que tenien tan
multicolor, va intentar botar-se el govern i va anar cap a Madrid
i va firmar una sèrie de coses amb Madrid. M’imagín, vull saber
això. No crec que tengués ni la delicadesa de fer-ho arribar
perquè nosaltres, el meu director general és funcionari de la
direcció des de fa molt de temps i em diu que no té cap
constància ni una sobre aquest tema, que és el normal i típic que
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els passava a vostès quan governaven, que, com que eren molts,
idò s’amagaven les coses, possiblement.

Permeti’m que continuï amb la maldat. Li trob molt
d’interès només amb determinat empresariat. Escolti, jo venc de
la part empresarial, conec bastant bé el món empresarial, em
coneixen bastant bé a mi, possiblement hem estat companys
asseguts durant molts d’anys plegats, i em coneixen tant que
ningú no se m’ha queixat, tant que ningú no se m’ha queixat.
Permeti’m la maldat; jo m’imagín que vostè el que té és interès
a moure abelles i que piquin a qualcú. Escolti, idò si han de
picar que piquin, però a aquest conseller no té perquè haver-li
de picar una cosa de la qual no té les competències directes. 

Si vostè com a president que era va negociar una sèrie de
coses amb l’Estat i ara té un problema perquè, permeti’m també
la maldat, com ha dit vostè aqueixes coses passen, i a vostè
l’han enviat a l’oposició, no només -i permeti’m una altra
maldat- no només a nivell de govern sinó a nivell també de
partit, idò escolti, la culpa, què vol que li digui..., no serà meva
de tot això, vostè si creu que el Consell de Menorca, que va
negociar directament una cosa, pareix ser a costa de l’Estat, ha
de fer qualque cosa, dirigeixi’s al Consell de Menorca, cap
problema ni un, no hi ha cap problema ni un. Faci-ho, vostè ho
degué cuinar dins una cuineta seva i ara ens vol donar la culpa
als altres que no facem res. No, en podem parlar, podem veure
què hi ha, si té interès que ho estudiem més profundament,
dugui’ns-ho en lloc de tenir-ho amagat qui sap per on. 

Ha deixat anar subliminalment aquí que no deixem el
Consell de Menorca fora. Miri, què vol que li digui? Jo quan
vaig a Menorca hi tenc molts bons amics. I aquesta història de
que vienen los de Mallorca a comerse los de Menorca, a mi ja
... Sr. Pons, això és del temps de Maria castanya. Ja podem
passar a una altra fase. Aquí no es tracta de deixar ningú fora.
De fet, tant a Menorca com a Eivissa i a Formentera jo sempre
els he dit, les vostres competències, jo com a conseller no faig
comptes entrar-hi, les que siguin meves i us afectin, les
comentarem, les consensuarem i mirarem què es pot fer i què no
es pot fer. 

Per tant, jo crec que vostè està amb el pla de dir ¡que viene
el lobo, que viene el lobo!, però diuen que és més bo de fer
agafar un mentider que un coix. I els que feis aquest discurs
sereu bons d’agafar, perquè tanmateix no hi haurà res darrere.
Nosaltres no feim comptes deixar al marge a ningú i en temes
de costes estam supeditats al que ens digui Madrid perquè és
amb ells que hem de negociar. Després si arriben aquestes
negociacions de Costes per damunt del que tenim a
transferències, després ja veurem què hi ha.

I acabaré dient-li el que li vaig dir a la seva cap de files, la
Sra. Armengol. Miri, per fer beneit han de ser o molt vius o
molt beneits. Vostè situï’m allà on vulgui.

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1602/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estació de l'SFM a Sant Joan.

I.3) Pregunta RGE núm. 1603/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic a Sant Joan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 1602/12, relativa a
estació d’SFM a Sant Joan intervé el diputat Sr. Cosme Bonet
i Bonet del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com hem comentat abans,
si no tenen inconvenient la Mesa ni el Sr. Conseller, agruparíem
les dues preguntes en una perquè les dues tenen molta relació.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap inconvenient.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, Sr. Conseller,
repetim, al seu equip també, per ser avui aquí a respondre les
preguntes i les maldats que puguin formular aquests diputats.
Això va de maldats avui, però intentarem no ser molt dolents,
crec que avui pugen uns i l’endemà poden pujar-ne uns altres i
caure; en tot cas hem de recordar allò que ens diu la saviesa
popular, que qui cau i s’aixeca, una passa avança. Idò ara som
a baix, mirarem d’avançar aquesta passa, no els càpiga cap
dubte.

Les preguntes que feim estan formulades ja fa una sèrie de
mesos, tenen relació amb el tancament de l’estació de Sant Joan,
al Pla de Mallorca, poble que naturalment coneix molt bé el Sr.
Conseller. I clar, les formulam davant la preocupació del fet
consumat que va ser el tancament d’una estació, que no és un fet
anecdòtic, supòs que s’explicarà en el marc de la necessitat de
racionalitzar els recursos, de reduir dèficit i deute, d’aconseguir
uns costs més baixos per a Serveis Ferroviaris, però no deixa de
ser el tancament d’una estació, el tancament d’una inversió
ferroviària important a una línia reoberta fa uns anys. Per tant,
fa una mica de por per dir-ho de qualque manera. I d’aquesta
por i d’aquesta inquietud que té aquest grup parlamentari,
sorgeixen les preguntes, evidentment parlades amb els nostres
companys d’aquell municipi.

La primera era quines mesures ha pres la conselleria per
evitar l’aïllament en què es trobaria Sant Joan, després del
tancament de l’estació de tren i la manca de transport públic en
aquest sentit, perquè sabem que s’han donat un seguit de
solucions. I quins contactes s’havien mantingut amb
l’Ajuntament de Sant Joan, prèviament al tancament de
l’estació, per tal de pactar solucions en matèria de transport
públic. 
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El temps ha passat i suposam que ..., bé, suposam, sabem
que han donat algunes solucions, a través de l’autobús a
Montuïri o a Sineu, però bé, això no ens lleva de fer una mica
d’història. I aquesta històrica comença quan parlem de per què
hi ha una estació a Sant Joan. En el projecte inicial, pel que hem
pogut saber nosaltres, no existia aquesta estació, sinó que hi
havia un projecte inicial per anar fins a Manacor molt més
directe en aquest sentit, però hi va haver una pressió per part del
poble, imaginam que l’ajuntament se’n va fer portaveu perquè
es reobrís l’antiga estació i en aquest sentit, el llavors conseller
va decidir canviar el projecte i Sant Joan va tenir la seva estació.
Això és un poc la història.

Però tot comença amb una informació del 17 de febrer la
situació actual. Els trens no realitzen cap aturada a l’estació de
Sant Joan a partir d’aquell dia i s’informa als usuaris que tenen
a disposició un servei alternatiu de tren i bus des de l’estació de
Sineu, informació apareguda en premsa. Decisió que, pel que
nosaltres hem pogut saber, no s’havia fet saber a l’ajuntament,
i aquesta és la motivació en part de la segona de les preguntes.
En el ple ordinari de l’Ajuntament de Sant Joan, de 25 de gener
de 2012, el batle havia informat referent a l’estació de Sant
Joan, de manera sorprenent comunicava que s’havia assabentat
del canvi d’horari de bus que era del que es parlava en aquell
primer moment, de matí i de vespre, per part de fonts externes
a la conselleria i que no havia rebut una comunicació oficial
d’aquesta modificació i no sabia res del tancament de l’estació,
almanco això va afirmar davant dels regidors.

El mes de desembre sí que havia tengut reunió el batle,
solAlicitada per part de l’ajuntament, amb la direcció general
corresponent i se li havia comunicat que se suprimirien el bus
llançadora del matí i vespre a Sant Joan i que a primera hora del
matí i a la darrera del vespre hi hauria un bus que aniria de Sant
Joan a Montuïri per agafar el bus de Manacor-Palma-Manacor
que s’atura allà.

En el ple de 25 de gener a què ens referim, tots els grups
varen coincidir que se solAlicitàs que l’estació no es tancàs i que
el febrer el batle demanaria una altra reunió amb la direcció
general, ja que no sabia que es tancàs l’estació i sols li havien
comunicat un canvi d’horari. Consideraven que ja que hi havia
l’estació oberta i uns doblers invertits, s’havia de mantenir
aquesta estació.

Davant l’oferta per part de Serveis Ferroviaris de signar un
conveni per acostar usuaris al bus de Montuïri, tots els grups
varen estar d’acord perquè tot el que fos una solució davant
l’anunciat tancament de l’estació estaria bé. A hores d’ara ens
agradaria, ja que té l’oportunitat, que ens comentàs quines
fórmules han emprat i quina solució han donat. 

Serveis Ferroviaris justifica el tancament per pocs usuaris,
suposa una despesa -s’ha dit- d’uns 200 euros per dia, més les
despeses de manteniment, neteja, ... per ventura uns 132.000
euros per any -s’ha publicat en algun lloc. A l’ajuntament no
tenim constància que s’hagi presentat un informe amb aquestes
despeses i d’això se’ls havia informat. L’ajuntament, amb el
suport de tots els grups, va manifestar que no estava d’acord en
aquell moment amb el tancament perquè després de la inversió
que s’havia fet, com hem dit, i l’ús que en feien algunes
persones, no era just que Sant Joan quedàs sense estació. A més,

com menys servei hi ha de transport públic, menys afavorim per
tant, l’ús d’aquest transport públic.

Per tant, és obligat demanar-li si tenen intenció en el futur de
reobrir aquesta estació. No només per tot allò que hem dit, sinó
perquè se va aprovar posteriorment una moció que demanava a
la conselleria optàs per una reobertura de l’estació de Sant Joan
o bé dotàs de major freqüència el transport públic del municipi
de Sant Joan.

Ara estan en una situació que no tenen el servei de tren que
havien tengut fins ara. Per tant, han perdut un privilegi, una
qualitat de vida que tenien, ho podem dir en aquest sentit, una
opció que tenien i que no tenen tots els pobles de Mallorca. No
tenen una línia de transport directe i regular de transport per
carretera que els uneixi amb Palma, han d’optar per la
llançadora a Sineu o aquestes opcions amb Montuïri que poden
resultar insuficients. 

Han passat mesos i ens agradaria saber el que li hem
plantejat, els contactes que ha tengut i les solucions que han
donat, perquè pel que nosaltres sabem no es va comunicar
oficialment el tancament de l’estació a l’ajuntament, segons el
batle se’n va assabentar per la premsa, i tampoc del canvi de bus
de matí i de nit, que tampoc no ho varen saber oficialment,
segons va informar als regidors, sinó que va ser una decisió
sense consultar l’ajuntament en aquell moment. I, clar, també
ens agradaria saber i era el sentit de la segona pregunta, quin
contactes ha mantingut amb l’Ajuntament de Sant Joan per
dotar de solucions als problemes que pugui haver ocasionat el
tancament de l’estació de tren.

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, Sra. Presidenta. Començaré per comentar-li
un poc els dies que vàrem tenir contacte amb l’ajuntament i crec
que varen ser més que necessaris per comunicar els canvis a
Sant Joan que varen ser a partir de l’1 de gener.

Nosaltres dia 22 de desembre vàrem parlar amb el batle,
concretament el director general de Transports. Dia 22 de
desembre, dia 3 de gener, dia 1 de febrer, dia 5 de març i dia 19
de març són els contactes que ham mantengut amb Sant Joan.
Lògicament els dies que vénen després ha estat perquè hem
volgut fer un seguiment tant a Sant Joan, com a altres llocs on
vàrem haver de tocar freqüències per veure si les coses anaven
bé i si s’havien de reforçar o no. Ho dic perquè un, dos, tres,
quatre, en cinc ocasions des de la direcció general s’ha parlat
amb l’Ajuntament de Sant Joan i el batle ha estat perfectament
informat del que s’anava a fer.
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A partir d’aquí, bé, la pregunta parla d’aïllament. Miri zero,
zero patatero, en cap moment no hi ha hagut aïllament. De fet,
hi ha les mateixes anades i vingudes que hi havia, però molt més
racionalitzades. Miri, l’oferta que tenia Sant Joan fins a dia 31
de desembre del 2011 era per anar a Ciutat, una sortida a les
7.25, una a les 8.25, una altra a la 13.25, una altra a les 14.25,
una a les 18.25 i una altra a les 19.25. Miri, de les 8.25 fins a les
13.25 ningú de Sant Joan no se’n podia anar en transport públic
cap a Ciutat. Nosaltres això ho hem corregit. I no obstant això,
la incongruència és que tenia dues sortides, una a les 13 i una
altra a les 14. És a dir, en una hora de diferència podia sortir
gent de Sant Joan, que no arribaven ni a un passatger de mitjana
entre totes dues, que això també és important tenir-ho en
compte.

Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem passat a les 6.45, a les
8.20, a les 10.20, que ja és a mitjan matí, a les 14.20, a les 17.20
de l’horabaixa i 19.20 de l’horabaixa. Molt més lògic. El primer
a més és molt més lògic perquè un santjoaner que sortia quan
vostès governaven a les 7.25 de Sant Joan, arribava a l’estació
intermodal a les 8.28. A la majoria d’empreses es comença a les
8 a fer feina. Per tant, nosaltres crèiem que això ho havíem
d’arreglar. I dia d’avui un santjoaner que surt de Sant Joan
arriba a les 7.45 a Ciutat, per tant, sense cap dificultat per entrar
a fer feina.

Però com que estam parlant de tanta poca gent, a més, ho
podrà comprovar, perquè l’únic que agafava l’autobús per anar
a Montuïri i enllaçar cap a Ciutat és el seu regidor de Sant Joan,
Frederic. Són tan poques les persones que li puc dir que les que
l’agafen cada dia són: Frederic, Madó, les germanes...-no posaré
llinatge-, Magdalena, Francisca, Antònia i Maria. Aquests són
els avantatges i desavantatges d’un poble petit. Tenc els mals
noms i els llinatges, si vol després els hi dic. Per tant, més o
manco ... No, és que quan em diuen ... és que la pregunta està
formulada d’una manera que m’ho posen a huevo, m’ho posen
a penal i sense porter. Ara ja m’estic adornant. Per tant, primer
les mateixes freqüències d’anada i de tornada, Sr. Bonet, però
més intelAligentment perquè cobrim mig matí. Li podria dir fins
i tot si qualcú se’n du qualque animalet de companyia.

Amb les tornades passa el mateix. Se’ls  ha donat
coherència. Però també li he de dir una cosa. Aquesta era
l’estació que menys eficiència tenia, sense cap dubte, per als
que no ho sapigueu parlam d’una estació que està a 3 o a 4
quilòmetres de Sant Joan, és més a prop de Sineu que de Sant
Joan. I per tant què es fa ara? S’agafen les mateixes freqüències
i la gent de Sant Joan la duim a Sineu. Si hi havia uns 8.000
desplaçaments, n’hi ha 1.000 que eren per anar a Sineu. Ara el
que feim a aquesta gent en lloc de deixar-los a l’estació de Sant
Joan deu minuts per fer 3 quilòmetres més i arribar a Sineu, els
duim directament a Sineu, estan molt més ben servits, li ho
assegur, i més contents. 

L’eslògan era “Sant Joan no pot perdre el tren”, Sant Joan el
que no ha de perdre és el cap. Això és el que no s’ha de perdre
i hem de veure on a Sant Joan li convé fer inversions i on és més
un debat polític que una altra història. Sant Joan ha d’estar
comunicat i hi ha estat en tot moment. Però, a més a més,
nosaltres veient el tema, l’estalvi que creim que s’aconsegueix
són 132.000 euros a l’any. Entre altres coses, un cost de
seguretat de 10.220 euros, un cost de neteja de 9.750, un cost
d’electricitat de 5.080, unes reparacions de 4.500, més tots els
minuts que guanyes de velocitat comercial, que és molt
important també, perquè això vol dir que com més aviat arriba
el tren a Ciutat dels que vénen de Manacor, de Petra, etc., també
més atractiu serà perquè la gent agafi transport públic.

Com li he dit, abans eren sis expedicions diàries i continuen
sent sis. A mitjan matí n’hi afegim una. I a partir de dia 19 de
març vàrem afegir l’expedició per Montuïri i que creim que
dóna molts més avantatges a la gent que fa feina a Ciutat. I
també li he de dir que no hem perdut viatgers, pràcticament hi
ha els mateixos, el que sí hem guanyat lògicament que les ràtios
de viatgers per expedició s’ha doblat en alguns casos.

En definitiva, jo crec que Sant Joan està molt ben atès, a
pesar d’allò que digui o escriure qualcú. S’ha estat en permanent
contacte amb el batle per explicar-li les coses que es feien, les
que després s’han fet i també entenc les pressions que hi pugui
haver hagut inicialment dins el poble, perquè tal vegada al
principi de les coses, la gent va un poc despistada i no sap molt
bé com anirà, però a hores d’ara, llevat d’algunes
manifestacions intencionades que no tenen res a veure amb la
qualitat del servei, tenen més a veure amb altres qüestions
d’ideologia política, la veritat és que la qualitat del servei no es
discuteix.

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:

Gràcies, presidenta. Li agraesc Sr. Conseller que em
reconegui, al final de la intervenció, que el tancament d’una
estació preocupa als veïns d’un poble, i no només als veïns d’un
poble, perquè hem de recordar que aquest tancament se
produeix en el marc del tancament de línies més important que
afectava més municipis, línies de bus, etc.

Però bé, crec que ha de reconèixer això, que ens pot crear
una preocupació a nosaltres, que la nostra tasca com a oposició
és ocupar-nos de la gent que es preocupa en aquest sentit, que
reconegui que dins Sant Joan hi ha un cert neguit pel fet
d’haver-se tancat l’estació. I fins que la gent no toca amb les
mans que la solució que se’ls dóna és igual de bona, comprendrà
que es preocupen. Les preguntes nostres estan presentades de fa
mesos, en el moment en què les explicacions que el batle va
donar en el ple varen ser molt poques, per ventura no les va
donar bé o no va informar bé de les reunions que varen tenir.
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Li alab el gust de conèixer els usuaris que empren el
transport públic a Sant Joan, m’imagín que no li passa a la resta
de municipis de Mallorca, perquè ja seria massa!, però crec que
per pocs que siguin tenen dret a tenir un servei de transport
públic de qualitat i a preocupar-se quan creguin que aquest
servei pot quedar minvat de qualque manera. Estarà d’acord
amb mi que aquesta estació, el disseny i la ubicació, prové de
quan Mallorca era una altra, tenia un altre sentit tenir una
estació a 3,5 quilòmetres de poble, possiblement hi havia molta
més gent que l’agafava. Per tant, no era perdre el tren el
problema de Sant Joan en el moment que se va demanar al
Govern que es rehabilitàs aquesta estació.

Vostè m’ha dit que no hi ha hagut aïllament, però sí que hi
ha hagut preocupació per si aquest aïllament hi era. Vull pensar
que té raó quan diu que s’ha racionalitzat, però no era racional
quan vàrem governar nosaltres, ni ho ha estat des del moment
en què es va obrir. De totes maneres el que ens va preocupar en
aquell moment i és la preocupació que feim extensiva avui aquí,
és que tancant una estació, retallant línies d’autobús, ara
l’apujada de preus, de qualque manera tenim por pel transport
públic, tenim la sensació, que crec que ja li ho vaig dir a la seva
compareixença inicial, que voldríem que apostassin fort pel
transport públic, perquè al final el transport públic és el
transport de la gent que no pot optar per un transport privat,
treballadors, classes mitjanes, estudiants, no és el cas de Sant
Joan, és des d’un punt de vista més ample. En aquest sentit crec
que les decisions s’han de mirar amb lupa les decisions que es
prenguin i en aquest sentit, si totes les decisions són tan
conseqüents i tan racionals com les que s’han pres a Sant Joan,
les hi alabarem i li donarem l’enhorabona, com podem fer en
aquest cas.

Vull acabar dient que és veritat, per allò que ens ha dit, que
hi ha hagut contactes, però ens agradaria que això passàs sempre
que han de fer una modificació d’aquest tipus, i tenguessin en
compte, i li citaré un Diari de Sessions: “Hem vist en massa
ocasions com la conselleria ha deixat de banda totalment les
demandes dels plenaris dels ajuntaments implicats que requerien
una determinada actuació en el seu territori que han estat
oblidats per part de la conselleria”, una diputada Popular
s’adreçava al conseller de Mobilitat en aquell moment, març del
2011; que tengui en compte els ajuntaments; que tengui en
compte els usuaris i a l’hora de prendre una decisió d’aquest
tipus que informin bé i que no hi pugui haver preocupacions i
que, per tant, no telefonin als diputats de l’oposició perquè
presentin preguntes perquè ens informin, al cap d’un parell de
mesos.

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):

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Bé, jo coincidesc
bastant amb el que ha dit el Sr. Bonet i amb moltes coses de les
que diem, comprenc que hem de defensar les diferents postures
que tenguem, però crec que en el fons hi estam bastant d’acord,
maldament siguin pocs, els santjoaners tenen tot el dret del món
a estar ben comunicats. I jo li assegur que des del primer dia en
què el director general em va posar damunt la taula el pla
d’estalvi en el bus i tren, doncs jo me’n vaig preocupar,
lògicament, i el director general sap perfectament que li vaig
dir: hem d’anar a cercar l’eficiència, però alerta, vull dir, a
ningú, no només a Sant Joan, a ningú no els deixam tirats ni
molt manco, si qualque servei s’havia de transformar a
demanda, que vol dir que tal vegada llevam el bus perquè anava
buit, i ho farem a demanda, és a dir que el dia anterior telefones
i dius que vengui un taxi, doncs que vengui un taxi, però ningú
no volem que quedi tirat, sense cap dubte.

Que hi hagi preocupació és que és lògic i normal; la
comunicació que feim tal vegada, jo crec que ha estat bona, però
mai no és suficient i sobretot al començament, i el problema,
combatre la cultura de cafè és molt complicat, perquè jo els veig
a Sant Joan, allà on surt el bus, al bar de Can Tronca, a Can
Fiol, davant l’església, i un comença dient tocaran això, i l’altre
comença dient que eliminaran això o l’altre acaba dient-ho. I
combatre això després és complicadíssim, perquè això ja ha
estat un bufec. Ja li dic, un poble petit té grans avantatges i té
inconvenients, si entra qualcú per fer malfats dins el poble
també se n’assabenta tothom i tothom es posa esquena paret,
però també quan un comença a fer córrer faules té problemes.

L’estació, vostè em diu, l’estació té una història curiosa,
aquesta estació no passa per Sant Joan per altres problemes de
fa molts anys: quan es va fer l’estació en el seu moment, és
qüestió de finques, val?, que no hi hem d’entrar era, però clar,
si l’estació hagués passat per dins el poble de Sant Joan la
situació no seria la que parlam, lògicament.

Hem d’apostar pel transport públic. Coincidesc plenament,
el que passa és el que li he dit, moltes vegades ho hem dit en el
plenari i aquí, miri, el cost que tenim calculat del tren i metro és
devers 13 euros per viatger, el cost en bus és 1 euro, i tot el
transport públic, amb la qual cosa a moments com aquest de
moltes dificultats també això ens ha de dur a pensar 1 euro
contra 13, i tal vegada són moments per a no tenir capritxos de
transport públic i anar a fer un transport públic, però amb els
mínims costos possibles.

I vostè, bé, és que em deia: la conselleria ha oblidat, em
pensava que parlava de la meva i em preocuparia, perquè miri,
jo venc de ser representant a la societat civil i si una cosa m’ha
molestat ha estat trobar coses fetes sense que ens informassin de
les coses que ens afectaven. Tenc, fins i tot m’hi fic molt en
aquest tema, quan anam a treure una llei o una norma, els
sectors que n’estiguin afectats m’agrada que la coneguin no en
exposició pública, abans, després ja farem l’exposició pública
pertinent. Quant al director general, vàrem parlar i vàrem dir:
telefonam a tots els batles afectats; no és bo de fer anar
telefonant-los a tots i trobar-los tots a la primera, però ho va fer
un per un. I després hem de fer un seguiment per polir les coses
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que hi pugui haver, aquesta és la nostra intenció i sense cap
dubte.

Això també li dic, podem millorar aquestes comunicacions
i supòs que les millorarem, jo som un nouvingut aquí i conec de
cada vegada més coses, ara ja m’han passat una sèrie de mesos
i jo vull millorar aquestes comunicacions tot el que sigui
possible, però també li dic que no em molestarà mai si hi ha
casos de manca de comunicació, que aixequi el telèfon, que el
té el meu, i m’ho digui, perquè m’encarregaré de solucionar-ho
directament amb el meu equip. Això sí que són coses que em
molestaria molt que passassin, crec que la gent, la ciutadania,
els ajuntaments, els consells afectats, jo procur en això ser
escrupolós; si tenc qualque errada l’acceptaré i quasi quasi li
exigiria que si hi ha una errada d’aquestes, de vegades un sense
voler la té, que m’ho fes saber. En aquest aspecte, agraït també
per la possibilitat de poder clarificar l’assumpte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat de les preguntes i abans de passar al debat
de la proposició no de llei prevista a l’ordre del dia d’avui,
agraïm la presència del Sr. Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

Gràcies, Sr. Conseller.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3252/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a centre de recuperació de la fauna
silvestre de Menorca.

Passam al debat del segon punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 3252/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, sobre el centre de recuperació de la fauna silvestre de
Menorca.

Per defensar la proposició no de llei en qüestió, per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat, el Sr. Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Per començar i per situar un poc el tema, començaré
llegint dos paràgrafs que qualsevol ciutadà, quan accedeix a la
pàgina web de la Fundació Natura Parc, una de les entitats que
forma part del consorci, del COFIB, que gestiona el centre de
recuperació de la fauna silvestre de les Illes Balears, es trobaria,
es trobarà quan fa aquesta consulta, com deia; diu: “El centre de
recuperació de la fauna silvestre de les Illes Balears gestiona la
recollida i atenció veterinària a tots aquells individus d’espècies
silvestres amb problemes que es troben a les Illes Balears.
Normalment arriben animals de la nostra comunitat que, per un
motiu o un altre, han sofert una lesió important. L’objectiu final
és aconseguir la seva recuperació i posterior alliberació” És un
text molt planer, molt directe i que, sense cap dubte, em servirà
després per argumentar aquesta proposició no de llei.

El centre de recuperació funciona des de l’any 2001,
gestionat pel COFIB, pel Consorci per a la recuperació de la
fauna de les Illes Balears, aquest consorci es va crear el 2004 i
hi intervenen la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears i la Fundació Natura Parc a la qual m’he referit
anteriorment.

Els consorcis de recuperació de fauna silvestre tenen la
finalitat de contribuir al manteniment de la biodiversitat
zoològica mitjançant l’assistència a la fauna silvestre
accidentada o en perill, tot i que, paralAlelament, han anat
desenvolupant tasques també educatives i de conscienciació
sobre el tema.

Al dia d’avui aquesta és una competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, no transferida als consells
insulars, i el centre de recuperació de fauna silvestre del COFIB
té les seves instalAlacions a Santa Eugènia, a Mallorca, i per tant
centre especialment o quasi en la totalitat la seva actuació a
l’àmbit de l’illa de Mallorca.

Per acomplir les prescripcions derivades de les competències
en medi ambient i conservació de la biodiversitat a Menorca,
fins al 2010 es va recórrer a un sistema de contractació de
serveis a l’única entitat que disposava, que disposa de les
instalAlacions i persones preparades per fer front a l’objectiu que
es proposava, i aquesta entitat és el Grup Ornitològic Balear, és
el GOB de Menorca. En el darrer contracte, que tenc aquí, la
quantia era pel valor d’un poc més de 25.000 euros; un contracte
que signa el director del COFIB i que té les instalAlacions a les
pedreres de l’Alzina a Ciutadella.

S’ha de deixar crec que molt clar que la responsabilitat,
l’obligació, la competència, que es descriu i es desenvolupa a la
Llei 42/2007, que és la de protegir la fauna silvestre, és una
competència del Govern de les Illes Balears tot i que durant
molts anys ho hagi fet una entitat social, com és el GOB, i que
en els darrers anys s’hagi finançat, hagi tingut el suport públic
per part de la comunitat autònoma de les Illes Balears, també
d’altres administracions, del Consell Insular de Menorca, i que
arribava un finançament per part de la comunitat autònoma que
no arribava mai al 50%.

En el pressupost del 2012 es destina al COFIB, és a dir, al
Consorci que gestiona el centre de recuperació de fauna
silvestre de les Illes Balears, ubicat a Mallorca, el pressupost és
de 300.000 euros i, com dèiem, d’aquest COFIB en forma part
la Conselleria de Medi Ambient. El centre de recuperació és
l’únic centre de recuperació que té el Govern de les Illes Balears
en el conjunt de les illes, ubicat a Mallorca i, per tant, per
exercir la seva competència a Menorca ha d’articular, com havia
fet anys anteriors, alguna fórmula. Ho pot fer, lògicament, amb
la fórmula que cregui més adequada, amb la fórmula més
econòmica, el que no pot ser, el que no pot ser és que no faci
res, el que no pot ser és que no exerceixi la seva competència en
el conjunt de la comunitat i es redueixi a fer-ho allà on té el
centre, que és a l’illa de Mallorca.
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El cert, però, és que la societat civil sí que es va mobilitzar,
s’ha mobilitzat, una entitat, el GOB, com deia, hi ha fet feina,
ha demostrat que sap fer feina, ho fa bé, ho fa a partir d’una
iniciativa civil i ho fa amb un cost baixíssim. L’entitat ja ha dit,
i ha fet públic a través dels mitjans de comunicació, que si no té
el suport institucional difícilment podrà mantenir el centre
obert, podrà mantenir el centre de recuperació que ha estat
funcionant tots aquests anys. I en el seu darrer balanç, també fet
públic, posava de manifest les pèrdues de 20.000 euros, a
conseqüència d’una subvenció de 18.000 euros del 2011 que
s’havia compromès però que mai no s’ha fet efectiva, i a
aquestes pèrdues hi afegeix un risc que no pot assumir, que és
el que es produiria si no hi hagués cap tipus de suport per part
del Govern de les Illes Balears per al 2012.

Perquè en quedi constància, també vull fer una pinzellada,
tres dades només, que també expòs al contingut de la iniciativa,
respecte de la tasca que ha dut el centre de recuperació de fauna
silvestre de Menorca, que ha tractat des del seu inici més de
3.000 animals amb necessitats veterinàries, més unes 10.500
tortugues de terra provinents de captivitat. L’any, el darrer any,
el 2011, el centre va acollir 260 animals amb necessitats
d’assistència, dels quals un 36,9% han estat recuperats fins al
punt de poder-los alliberar amb èxit. Als animals esmentats s’hi
han d’afegir 614 tortugues de terra, provinents també de
captivitat, que fan en el centre un temps d’adaptació i
quarantena, per retornar posteriorment al seu hàbitat natural.

La proposta que fa, que fem, el text de la proposta el que
pretén és que el Govern de les Illes Balears es repensi una
posició inicial de no donar suport al centre de recuperació de
Menorca, que, per tant, recuperi, sigui amb la fórmula anterior
o amb una altra, el suport a aquest centre i que aquest centre, per
tant, pugui tenir continuïtat aquests propers anys. No demanam
un cost afegit, en absolut, demanam que els 300.000 euros que
hi ha en el pressuposts siguin redistribuïts per acomplir les
competències; 25.000 euros de 300.000 és no-res per a un
resultat excepcional, que és que Menorca també sigui atesa amb
un centre de recuperació, i no només açò, que amb 25.000 euros
s’acompleixi també allò que marca la llei, que és competència
del Govern de les Illes Balears pel que fa referència a la
conservació de la biodiversitat, també menorquina.

Només un darrer apunt i un darrer afegit, si açò és
justificable per al conjunt de les Illes Balears, he de defensar
que per a una illa com Menorca, que és declarada reserva de la
biosfera, ho és un poc més, ha de fer valer un poc més que sap
apostar per la conservació de la seva fauna silvestre, que sap
apostar per la biodiversitat i per tant que té el suport del Govern
de les Illes Balears per portar-ho a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat, el Sr. Borràs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de res dir-los que donarem suport
a la proposició no de llei que acaba de plantejar el Sr. Martí.

Aquest debat que tenim avui ja es va tenir en altres termes,
però similars, en el Consell Insular de Menorca davant una
moció del Grup Socialista i en aquella moció realment el
resultat ha estat el previsible, com és previsible que també sigui
el resultat avui en aquesta comissió; és a dir, el Grup Popular va
fer volar coloms, va fer volar coloms populars, però com
acostumen els coloms populars, hi ha molt bones paraules en el
bec, però ni un euro de suport a la iniciativa del GOB en el
gavatx.

En aquest sentit, el Govern ha donat la callada per resposta
a les peticions del GOB per poder tirar endavant a mantenir el
centre de recuperació de fauna i evidentment el Govern, que és
el competent, com ha explicat el Sr. Martí, l’article 30.46 del
nostre Estatut ho deixa molt clar que és competència exclusiva
del Govern la responsabilitat del medi ambient de la nostra
comunitat, i evidentment la responsabilitat és aquí que l’hem de
debatre, tot i que el Consell Insular de Menorca ha donat suport
durant anys a la iniciativa del GOB del centre de recuperació, i
tot i que ara, alAlegant que no és competent, diguéssim, se n’ha
rentat les mans, no sabem per quin argument el Govern ha callat
com a tota resposta a les peticions de subvenció, un contracte
per fer efectives les competències que té el Govern per fer
efectives a Menorca, competències del Govern a Menorca. I són
competències molt clares, ho diu l’article 23.2, parla molt
clarament que els poders públics de la comunitat autònoma han
de vetllar per la defensa i la protecció de la naturalesa del
territori, del medi ambient i del paisatge, en aquest sentit, per
tant, té l’obligació de fer-ho el Govern a l’illa de Menorca.

Per açò, per acomplir l’article 23.2, destina 378.022 euros a
aquesta finalitat enguany a l’illa de Mallorca i sembla ser,
també, que d’alguna manera tangencial, també a l’illa d’Eivissa.
A Menorca hi destina zero euros. Evidentment, també diu
l’article 23.2, que, el punt 1, perdó, que el Govern, dins l’àmbit
de medi ambient, ha de mantenir un sistema de medi ambient
territorialment equilibrat; si destina 322.000, 328.000 a una illa
i zero euros a una altra és un equilibri territorial, jo crec que
evidentment l’Estatut va una mica despistat.

Però jo pensava que al Govern li semblaria bé que fos
Menorca, que una iniciativa privada, un govern que es diu
lliberal, i el Sr. Fidalgo ahir ens ho va recordar diverses vegades
en el Ple, un govern que es diu lliberal, estalonaria la iniciativa
privada d’una ONG que a més dóna suport a empreses privades
també per fer aquesta funció, que li agradaria més aquest
sistema que no el sistema que fos la iniciativa pública, que fos
el Govern que pels seus mitjans, segurament més onerosos que
el voluntariat del GOB, perquè quasi totes les tasques les fan el
voluntariat, em pensava que des dels principis liberals li
agradaria més, però es veu que no, igual és perquè el GOB fa
una mica de respecte al Govern i dir que els principis liberals a
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vegades queden subordinats segons qui sigui l’autor, el
promotor de la iniciativa privada.

Evidentment, el PP, vol liberals, presumeixen de fer més
amb manco, el GOB haurà de fer, perquè així ho vol el Govern,
més amb no-res. Evidentment, però el voluntariat del GOB
supera les dificultats que el Govern li planteja. 

Fa quatre dies el Govern presentava també, a mitjans mes,
presentava el Pla natura 2015. El Pla natura 2015 és un pla que
teòricament és a favor del medi ambient, però realment és un
pla, pel que hem pogut conèixer fins ara, bàsicament de
màrqueting. Moltes accions, nova plana web, iphone, és a dir,
podem estar d’acord, ens sembla molt bé, però evidentment
altres actuacions expliquen quina concepció té el Govern del
medi ambient, expliquen per quin motiu no donen suport a la
iniciativa del GOB i perquè evidentment fer constar Cabrera, fer
l’anunci d’activitats esportives dins els parcs naturals no fa més
que devaluar els principis d’aquests espais, dels valors
fundacionals dels parcs naturals. I, evidentment, cobrar per
segons quines activitats poden perjudicar greument una de les
principals finalitats d’aquests parcs que és la comparació per
part dels ciutadans naturals de les nostres illes dels valors
ambientals i paisatgístics del lloc on han nascut, perquè així
coneixen a través dels parcs i les funcions pedagògiques que fan
els parcs naturals es coneixen més els valors del nostre entorn,
del nostre paisatge, els ciutadans més fàcilment comprendran i
s’identificaran amb els valors proteccionistes, amb els valors
reals del nostre medi ambient i del nostre paisatge i de la nostra
natura, perquè quan els ciutadans s’identifiquen amb els valors
ambientals del seu entorn ja no se’ls pot fer creure que la mare
de déu es nom Joana i, per tant, tampoc no es pot fer creure que
la llei que vostès varen aprovar ahir sigui d’ordenació
urbanística sostenible. Adjectivar amb un concepte contrari el
que s’expressa el continent d’una norma és pràctica habitual de
la dreta que s’apropia així dels conceptes de les paraules, però
no dels valors. 

El partit republicà, amb el Sr. Bush, en el 2004 va impulsar
una llei que permetia incrementar els nivells d’emissions i la va
batejar com la Llei de cels nets, una llei que permetia
incrementar les emissions a l’atmosfera i, per tant, més
contaminant i la va batejar com la llei de cels nets. Ahir vàrem
viure una rèplica ideològica d’aquesta estratègia clàssica de
confusió dels partits de dretes i segur que ara sentirem que es
nega l’ajut al sosteniment, l’ajut al GOB a partir dels criteris de
sosteniment del medi ambient en nom de la sostenibilitat i en
nom del medi ambient. Evidentment, sostenir el medi ambient
sense recursos públics és molt difícil, sobretot quan es defensa
que no es dediquen recursos públics en nom de la sostenibilitat
i del medi ambient.

Jo pensava per què aquests 20.000 euros que nega el Govern
al GOB quin sentit tenen, si és perquè era el GOB i els fa por o
si és perquè era a Menorca i evidentment les illes menors prest
tenen poca atenció per part d’aquest govern, si és perquè era una
iniciativa privada i tot i dir-se liberal aquest govern dóna molt
poc suport, ho hem vist reiteradament, a la iniciativa privada, o
bé, la quarta opció que m’havia plantejat, era si era pel conjunt
de totes aquestes quatre coses.

Evidentment, aquesta subvenció té un doble valor, la
negació d’aquesta subvenció, per una banda, impedir que es faci
una feina de recuperació de la fauna que es feia per encàrrec del
Govern de la comunitat que és qui té la competència, perquè
finalment ho feia subsidiàriament en nom del Govern el GOB
i en aquest moment no ho fa ningú si no ho fa el GOB amb el
seu voluntariat i amb el seu esforç, i, a més, també té el valor
simbòlic de mostrar una vegada més que aquest govern dóna
suport simplement a aquelles iniciatives que van encaminades
-diguéssim- a fer que l’ordenació urbanística i el medi ambient
siguin de cada vegada més insostenibles per més que adjectivin,
com els agrada adjectivar, qualsevol acció que fan en nom de la
sostenibilitat. Teníem una llei de cels nets, el cel de la nostra
comunitat cada vegada més volin els animals que hi volin
tendran més dificultats si tenen una ferida per poder ser salvats
i això va en detriment de la nostra qualitat de vida, en detriment
del bon nom de la nostra comunitat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Com
vostès saben l’any 2004 es fundà el COFIB, Consorci per a la
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, entitat creada pel
Govern de les Illes i la Fundació Natura Parc. L’objecte del
consorci és gestionar i promoure el desenvolupament de totes
les activitats siguin necessàries per a la recuperació d’animals
silvestres, d’exemplars ferits de fauna silvestre de les Illes, la
captura o recollida de fauna exòtica i la cria en captivitat
d’espècies de la fauna silvestre, etc.

El COFIB dóna un servei de 24 hores a particulars de tots
els municipis, conselleries, agents de medi ambient, policia
local i nacional, guàrdia civil, ... a més, realitzen informes
pericials i gestiona la fauna exòtica abandonada i escapada
d’altres illes, també de Menorca. 

Les entitats que constitueixen el consorci són dues,
Conselleria de Medi Ambient i Fundació Natura Parc, per tant,
no és que el Govern doni a Mallorca cap quantitat de doblers en
detriment de les altres illes sinó que dota una entitat, de la qual
ell és integrant, amb un determinat pressupost, molt diferent. 

Les competències del Govern en matèria de recuperació
d’animals silvestres, d’exemplars ferits de fauna silvestre de les
Illes Balears, la captura o recollida de fauna exòtica i la cria en
captivitat d’espècies de la fauna silvestre queden perfectament
cobertes amb les actuacions previstes per a l’any 2012.
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El Govern de les Illes no és integrant del Centre de
Recuperació de Menorca. És el mateix cas que es dóna a l’illa
d’Eivissa, perquè, Sr. Diputat, tot i que és cert que hi ha un
centre de recuperació de fauna a Eivissa, en contra del que vostè
afirma a la seva PNL, no depèn del COFIB sinó que sempre ho
ha fet de l’Ajuntament de Vila, i el Govern balear tampoc no els
dóna res. Per tant, agrairia que no faci afirmacions que no es
corresponen amb la veritat.

No obstant això, no és una situació diferent a la viscuda
l’any anterior ja que l’any 2011, quan governaven vostès i
també nosaltres, tampoc no es va pressupostar cap aportació al
Centre de Recuperació de Fauna de Menorca. Per cert, si no
m’equivoc, quan governaven vostès, i el seu grup gestionava
directament la Conselleria de Medi Ambient, van intentar que
aquest serveis que dóna el GOB Menorca passés a dependre del
COFIB i no ho varen aconseguir. És curiós, no sé per què seria.

En un moment de crisi econòmica s’han deixat de fer
aportacions a entitats que no tenen subscrit cap conveni ni tenen
cap relació contractual amb el Govern. No és de gust deixar
sense ajudes entitats externes al Govern, els ho puc assegurar.
Però en uns moments on la situació econòmica és complicada
ja els costa molt poder fer front a les seves obligacions. Moltes
vegades, tot i que hi ha entitats de caire no públic que fan molta
feina, absolutament respectable, no es tracta que no hi hagi
voluntat d’ajudar-los sinó realment de la possibilitat de fer-ho.

Per tant, el nostre vot a aquesta proposició no de llei serà en
contra ja que des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori ja s’han previst les actuacions necessàries per
desenvolupar les seves competències sense la necessitat
d’establir cap contracte d’assistència tècnica amb el Centre de
Recuperació de Fauna del GOB Menorca.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. La primera qüestió
important, em sembla molt important deixar clar que no puc dir
que no estigui d’acord sinó que neg que el Centre de
Recuperació de la Fauna Silvestre, el COFIB, que hi ha ubicat
a Mallorca atengui la fauna silvestre de Menorca. I li posaré un
exemple que el vaig fer jo mateix, vaig trucar al telèfon del
COFIB perquè em diguessin si algú tenia un animal que havia
de ser atès a Menorca com ho resolia, i sap què em van donar?
El telèfon del GOB. Així de clar i de literal. 

A més, no només és així sinó que a més encara als fulletons
informatius que distribueixen hi ha el GOB. Simplement és que
la realitat és aquesta. El Centre de Recuperació ubicat a
Mallorca podrà atendre alguns casos molt concrets i particulars
si es vol, si es volen traslladar i hi ha recursos per traslladar
alguns animals malalts de les Illes, jo diria cada dia més
perifèriques, però, estan segurs que voldran pagar aquesta
despesa? 25.000 euros és allò que ens hi jugam i no és un
sobrecost, són 25.000 euros que jo propòs restar en els 300.000
euros que hi ha pressupostats per al COFIB. Em sembla una
proposta molt raonable.

En segon lloc, una qüestió també de matís, però també
d’educació, dia 6 de març el GOB anava a Palma a reunir-se
amb la directora general Neus Lliteras que els deia que al cap
d’una setmana tendrien una resposta. No sé quants de mesos han
passat, la resposta no ha arribat. És d’educació, és de formes,
però és també un element molt important perquè està en joc la
viabilitat d’un servei d’un centre per saber si és possible que
pugui continuar o no.

Respecte d’Eivissa. No, no, jo defensaré Menorca i
defensaré Eivissa, cap problema. I és cert que a l’exposició de
motius hi ha una referència, que és errònia, i que he pogut
corregir a mesura que el conseller m’ha respost per escrit totes
les preguntes que li hem formulat en aquest sentit, perquè la
veritat és que és difícil, bastant difícil, trobar tota la informació
a través de la pàgina web del COFIB. 

Per altra banda, també li vull dir que efectivament em
sorprèn i molt per part del Govern que en una d’aquestes
respostes parlamentàries es digui que, efectivament, aquest -i
em sembla que vostè la deu tenir perquè em sembla que n’ha
llegit un paràgraf-, aquest és l’únic centre -diu- de fauna que té
el Govern i del qual ha pressupostat el seu manteniment. Amb
la resta de centres de recuperació que puguin existir en el
territori balear la Conselleria de Medi Ambient no hi té cap
relació. Per tant, en un moment econòmic tan complicat,
l’administració es veu obligada a complir amb l’única i
exclusivament de les seves obligacions, que és el manteniment
del centre, com si la fauna de la resta d’illes no sigui de la seva
responsabilitat i competència o bé traspassin les competències
i els recursos als consells insulars o bé si és de la seva
competència apliquin-la al conjunt de la comunitat autònoma.

25.000 euros són molt per mantenir un servei quan algun
conseller ve a Menorca, fa un programa de ràdio i se’n gasta
60.000, 60.000 euros per fer un programa de ràdio a Menorca.
Pagaríem més de dues vegades el contracte de servei del Centre
de Recuperació. 

La veritat és que em pensava que seria possible, doncs, refer
la posició perquè des de Mallorca es podrà entendre o es podrà
justificar, des de Menorca no crec que hi hagi ningú, de cap
formació política, que pugui entendre que 300.000 euros que es
destinen al COFIB siguin la justificació que el Govern no actuï
en la resta de les Illes, 300.000 menys 25.000 no afecten el
COFIB, però asseguren el manteniment d’un servei a Menorca,
i menys es justifiquen quan constantment sent el Partit Popular
fer alabances que el Partit Popular va ser el promotor que
Menorca fos reserva de la biosfera. Ara cal exercir-ho. Ara cal
exercir-ho i aquest centre és un centre molt significatiu d’una
Menorca declarada reserva de la biosfera.
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Jo, així i tot, malgrat que entenc que el vot no serà favorable
a aquesta proposició no de llei els continuaré instant que s’ho
repensin perquè em sembla que està fora de tota lògica no donar
suport a una iniciativa per mantenir un servei que té un cost
mínim i uns resultats que no es corresponen en absolut amb la
quantitat econòmica de la qual parlam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3252/12.

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3252/12, relativa a centre de recuperació de la fauna
silvestre de Menorca.

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

Bones tardes.
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