
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT
I ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1093-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 24

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Lourdes Bosch i Acarreta

Sessió celebrada dia 6 de juny del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Votació de les modificacions del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística
sostenible, fetes a plenari i per harmonitzar-les amb les incorporacions fetes en tràmits de ponència i comissió, en especial pel que fa a
l’article 8. 310

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 3441/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció de Cala
Blanca. 311

2) RGE núm. 3763/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport al transport públic i
contra la puja de tarifes ferroviàries en un 50%. 315



310 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 24 / 6 de juny del 2012 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

Votació de les modificacions del dictamen del Projecte
de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a
l’ordenació urbanística sostenible, fetes a plenari i per
harmonitzar-les amb les incorporacions fetes en tràmits de
ponència i comissió, en especial pel que fa a l’article 8.

Abans de passar al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui, aquesta presidència solAlicita
als senyors diputats i a les senyores diputades, segons l’establert
a l’article 73.2 del Reglament del Parlament i per donar
compliment a l’article 129 del Reglament, atès l’acord adoptat
per la Mesa del Parlament en el dia d’avui, referit a l’escrit
signat pels portaveus parlamentaris d’aquesta comissió,
l’alteració de l’ordre del dia en el sentit d’incloure un nou punt
relatiu a la votació de les modificacions del dictamen del
Projecte de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a
l’ordenació urbanística sostenible, fetes a plenari i per
harmonitzar-les amb les incorporacions fetes en tràmits de
ponència i comissió, en especial pel que fa a l’article 8.

Article 8, deures de la promoció de les actuacions de
transformació urbanística en sòl urbà i en sòl urbanitzable. Punt
1, el llegesc: “Els propietaris dels terrenys classificats com a
urbans i urbanitzables que es troben inclosos en àmbits
sotmesos a actuacions d’urbanització, de renovació de reforma
integral resten obligats a cedir el sòl lliure de càrregues
d’urbanització corresponent al 15% de l’edificabilitat mitjana
ponderada que comportin les actuacions de renovació o reforma
integral en sòl urbà”- així és com va quedar publicat- “i en sòl
urbanitzable”, seria el que afegiríem, amb l’acord tots els grups.

El segon punt de l’article 8 queda igual.

Es pot considerar aprovada per assentiment l’alteració de
l’ordre del dia?

Bé, ara els donaré la paraula, eh? Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Malapler, Sra. Presidenta, però per evitar una incongruència
flagrant hi donarem suport, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé...

(S'escolta una veu de fons que diu: ¿qué ha dicho?)

Pot repetir?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, dic que ho faig malapler perquè no estic d’acord amb el
contingut d’aquesta llei ni amb el contingut de l’article 8, però
per evitar una incongruència flagrant que es produïa en el text
no posarem inconvenient i hem signat aquest document i, per
tant, acceptam la rectificació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, si no, deixaríem el sòl urbanitzable anar-se’n de
rosetes...!

Bé, idò passem a la fixació de posicions, cada grup polític
tindrà un torn de cinc minuts. Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jo ni un minut, Sra. Presidenta. Estam d’acord pel mateix
motiu que ha anunciat el Sr. Alorda, perquè la llei no sigui més
incongruent del que ja és. Però, en qualsevol cas, sí que voldria
lamentar, i que constàs en acta, que ara i corrensos i en el darrer
moment haguem d’arreglar articles i no hi va haver cap tipus de
disposició per part del grup majoritari que a ponència i a
comissió aquests temes es poguessin debatre, es poguessin
ajustar, etc.

Anuncii que n’hi ha més d’errades, per tant, ja veuran com
s’arreglen. En qualsevol cas, donam suport a aquesta.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volem agrair les facilitats donades
tant pel portaveu socialista com pel del PSM per... a més,
justament aquest article, l’article 8, s’havia transaccionat amb
el PSOE, i crec que tots ens adonarem, uns més tard que els
altres, reconec, com vaig fer-ho ahir, que era incongruent el títol
amb el redactat i ja que el Reglament permetia aquesta solució
vull agrair la disposició a aclarir en el que de nosaltres depenia
el contingut d’aquest article. 

Vull agrair també l’excelAlent feina dels serveis jurídics de
la Cambra, especialment del Sr. Ferrer, per la colAlaboració feta,
i així vull que consti en acta, per trobar la manera de legislar de
la manera més clara possible. Per tant, que consti aquest
agraïment i esperem que així sigui més clara i més congruent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam a la votació del dictamen a
harmonitzar, d’acord amb el que s’ha dit anteriorment.

Vots a favor?... Vots a favor? Bé... 14 vots a favor.

Vots en contra? 1.
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Idò, 13 vots a favor i 1 en contra; abstencions, cap. 

Aquest dictamen harmonitzat serà tramés a la Presidència
del Parlament a l’efecte de la seva inclusió a un ordre del dia
d’una sessió plenària. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 3441/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a protecció de Cala Blanca, i RGE núm. 3763/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa al suport al transport públic i contra
la puja de tarifes ferroviàries en un 50%.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3441/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a protecció de Cala Blanca.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3441/12, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, té la paraula l’Hble. Sr. Alorda, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dimarts passat encara o quan
vàrem aprovar la Llei de mesures urbanístiques, mal dita
sostenible, teníem encara el dubte -i ho vàrem plantejar dins el
debat- de si podia afectar o no ANEI, ANEI especialment
delimitades d’una manera explícita, dins un document
absolutament legal, una llei formal de la qual la delimitació de
l’ANEI en forma part.

Jo interpretava, del sentir general i de la intervenció de la
Sra. Marí tant en comissió, fins i tot al Ple, per ventura més
tèbia al Ple, que compartia amb nosaltres que la llei especial,
que és una ANEI, no podia de cap manera ser canviada sense
fer-ho d’una manera explícita i molt menys, ja ni ho
somniàvem, que això es pogués a fer a través d’unes normes
subsidiàries. La mateixa portaveu del Grup Parlamentari
Popular ens apuntava que de normes subsidiàries aprovades
inicialment en coses....inversemblants, doncs, n’havíem vist de
tot color i bé, i aquí va quedar l’anècdota, però avui mateix
tornam llegir el Sr. Company que si bé, avui en un mitjà de
comunicació, al Diario de Mallorca en concret, apunta que no
es podran urbanitzar espais naturals, en canvi en una altra
entrevista o en una part d’entrevista al Diari de Balears apunta
que sí, que sempre que tenguin serveis hi podrà haver, es podrà
acabar, es podrà urbanitzar un espai encara que formalment avui
estigui declarat ANEI per una llei que específicament du dins el
seu contingut la delimitació formal d’aquella ANEI.

Comprendran que sempre quedem en una situació
d’inseguretat completa mentre es tramiten, per exemple, les
primeres normes pràcticament que s’han duit a terme a partir del
Decret Llei del 2012, que són les d’Andratx, que sense cap
mena d’escrúpol ocupen en sòl urbanitzable part d’una ANEI,
sense cap mena de... ja dic, de tenir cap prevenció, sinó
senzillament apuntant que ells interpreten que tal i com està
explicat el decret del 2012, ara la nova llei de mesures
urbanístiques, tot d’una que entri en vigor, interpreten que
l’ANEI, no és bona la delimitació que diu el mateix parlament
en la seva llei, sinó que interpreten que en poden fer una altra.

Bé, és arran d’aquesta polèmica quan ja registram aquesta
iniciativa, perquè com a mínim hi hagi un pronunciament clar
per part del Parlament respecte de la defensa en concret d’un
d’aquests espais, que és el de Cala Blanca, perquè a més a més
del pronunciament estrictament jurídic, d’interpretació -diguem-
ne- autèntica per part del mateix parlament, també hi haurà un
pronunciament específic sobre un d’aquests indrets al qual hi ha
hagut una àmplia polèmica durant anys i en la qual hem arribat
a coincidir totes les forces polítiques presents en aquest
parlament sobre la necessitat de la seva protecció.

Centrant-nos ja en Cala Blanca, recordaran que tots aquells
urbanitzables que es varen dibuixar, en aquell moment no eren
urbanitzables, els sòls, era que es podien dur a terme
transformació urbanística en el municipi d’Andratx des dels
anys 50, es van executant d’una manera que dóna per a un
estudi amb profunditat, com s’executa i s’urbanitza el litoral
andritxol, però en qualsevol cas queden alguns sectors sense
urbanitzar. Això ho detecten els treballs previs a l’elaboració del
Pla territorial de Mallorca, on queda clar que els sectors 7 i 8 de
Biniorella no tenen serveis urbanístics i per tant, recomana,
l’equip redactor, la seva eliminació.

No hi ha manera en aquell moment, hi ha distintes
indicatives, però no culminen fins que jo crec que hi ha un
desllorigador clau. A finals de la legislatura de l’any 2007, com
recordaran, la guàrdia civil entra dins l’Ajuntament d’Andratx,
hi ha tota una sèrie de detencions i al final el Sr. Hidalgo i el Sr.
Massot, el director general d’Ordenació del Territori, són
detinguts. Aquí hi ha un gir, aquí hi ha un gir. Al Consell
Insular de Mallorca on fins llavors el PP no havia votat la favor
d’aquesta protecció, tot i que hi havia hagut, sí, pronunciaments
a nivell municipal, hi ha un gir a favor de la desclassificació de
Cala Blanca, un gest que saludam. Comença a haver-hi
aprovacions en aquest sentit, però acaba la legislatura i no s’ha
pres cap acord formal.

Bé, idò tot d’una que encetam la nova legislatura hi ha una
efervescència en defensa de Cala Blanca, manifestacions
convocades pel Partit Popular, tant en aquell indret com
pancartes al mateix parlament, amb què coincidim el nostre
grup, fins que arriba a ser un dels indrets afectats pel primer
decret llei que fa el Govern progressista i que tots celebram,
culmina amb la Llei 4/2008, que modifica la Llei d’espais
naturals, modifica l’ANEI núm. 30 el del Cap des Llamp, al
qual queden incloses aquests sectors de Biniorella que tots
coincidim que no estan urbanitzats. De fet, el darrer xalet que
s’hi ha fet, un dels xalets polèmics, l’any 2005, dins la llicència
hi té la dotació de serveis del xalet, té la dotació de serveis
perquè no té serveis la urbanització. Si tengués serveis la
urbanització, el xalet no en necessitaria específicament.

Bé, en aquest punt ens trobam. Crec que l’acord polític ha
estat expressat, però hi ha hagut un trencament en els darrers
moments. A part de l’ambigüitat que ha tengut el Sr. Company
en tot moment quan ha parlat d’aquests temes, ens hem trobat
ara que les normes subsidiàries d’Andratx, efectivament, amb
la seva aprovació inicial, actualment a informació pública,
urbanitzen una part d’aquest ANEI, colAloquen una zona
hotelera, unes 300 places, és cert que no s’urbanitza tot l’espai.
Crec que tenim una certa incongruència respecte de l’argument
que, si hi havia els serveis, només se n’urbanitzarà una part,
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com que... sembla que si tot té serveis, doncs té serveis, jo els
convid a veure les faroles decoratives que hi ha als vials oberts
i l’encintat, també podrem explicar quan es va fer aquest
encintat i a partir de quina informació, se’n recordaran del cas
BITEL i del Sr. Matas mostrant un document del Consell
Insular de Mallorca a la tribuna del Parlament que deia
precisament que es desclassificaria tot allò que no tengués
serveis, però bé, tot això ens duria molt enrere en el temps. I la
qüestió és que...., ja dic, ara hi ha aquest moment de dubte
respecte a la posició dels distints grups que crec que quedaria
molt aclarit si avui hi hagués un pronunciament clar, solemne,
de tots els grups respecte de la protecció volguda de Cala
Blanca.

A posta la proposició no de llei talment ho diu: “El
Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari a permetre
la urbanització de Cala Blanca en el litoral andritxol, així com
la reducció de l’ANEI número 30, Cap des Llamp, de la Llei
d’espais naturals en la delimitació donada per la Llei 4/2008".

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més em sembla
que les esperances del Sr. Alorda no arribaran a bon port, però
bé, en qualsevol cas com que d’ilAlusió també es viu, doncs
podem viure tranquils.

Ahir va ser el Dia Mundial del Medi Ambient i com a dia
mundial del medi ambient avui es reflecteix a la premsa tota una
sèrie d’actuacions que va fer el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Territori per tal de celebrar el dia. Com bé ha dit
el Sr. Alorda hi ha unes informacions que són una mica
diferents segons un llegeixi un diari o l’altre, però el diari on
només diu, al diari, a l’edició escrita, impresa, que no s’ocuparà
ni un metre dels espais naturals, si un llegeix això queda com a
conhortat i en principi no entén massa bé com hem arribat a
totes aquestes disputes, etc. Ara bé, el mateix diari després diu
que si s’entra a la pàgina web es podrà seguir un xat que va fer
el conseller on se li feien una sèrie de preguntes. Jo, per
curiositat, hi he entrat i una de les preguntes era directament
sobre quina era la seva posició en relació amb la urbanització de
determinats espais naturals. La contestació és la que després
reflecteix aquest altre mitjà de comunicació i que ha pogut
donar lloc a certs dubtes.

Diu el conseller: “nosaltres no atacarem cap espai natural,
una altra cosa és que una sèrie de senyors -una sèrie de senyors-
varen delimitar com a espais naturals unes zones que ja tenien
faroles, que ja tenien serveis, etc., i per tant, ho varen fer mal fet
i, per tant, en aquestes zones sí que es podrà urbanitzar, però
que quedi clar que als espais naturals -jo crec que ell deu tenir
interioritzat a quins espais naturals es refereix- no es tocarà ni
un metre”.

És a dir, sembla ser que la idea del conseller i la idea que
deu quedar incorporada al decret del 2012 i a la llei és que
aquells espais que tenguin algun tipus de servei, encara que
estiguin declarats per llei com espais naturals, directament es
poden urbanitzar.

Jo els deman, perquè aquí hi ha hagut manifestacions de tot
tipus, però al Ple, fa poc, la Sra. Marí va dir que el PP ha estat
el partit que ha protegit les Illes i va recordar la Llei d’espais
naturals i una sèrie de coses. La Llei d’espais naturals va
declarar una sèrie d’espais ANEI, però els va declarar en funció
dels seus valors -dels seus valors paisatgístics, dels seus valors
naturals, etc.-, no en funció de si tenien o no algun tipus
d’amenaça més o manco sobtada o que ja s’hi hagués iniciat
algun procés d’urbanització. Se’n recorden de la urbanització
d’Es Grau a Menorca? Shangri-La, li deien, recordant Kipling,
Shangri-La, doncs a aquesta urbanització li va passar per
damunt una llei de protecció i, per tant, avui l’Albufera d’Es
Grau està protegida gràcies a una sèrie de senyors que varen
decidir -efectivament, una sèrie de senyors varen decidir-
delimitar-la com espai natural.

Què passa?, que ara s’ha de poder urbanitzar, segons aquesta
teoria del Sr. Company, que ha recollit de manera sumària i
exprés l’Ajuntament d’Andratx?, i tant d’altres que no els citaré
per no donar pistes, però tant d’altres, d’espais naturals, a les
nostres illes que estan delimitats com a espais naturals i tenen
l’inici d’algun tipus de servei, d’algun tipus d’urbanització.

Crec que, en definitiva, som davant una operació conjunta
entre la Conselleria de Territori i Medi Ambient i la Conselleria
de Turisme per tal de desclassificar tota una sèrie d’espais que
tenien un cert nivell de protecció i sobre els quals hi ha una
reconeguda pressió urbanística. Ho veim a Canyamel, era una
ANEI, i per tant, protegida, declarat el projecte d’interès
autonòmic per aquest govern, sobre una ANEI, i ens diuen “no,
és que l’ANEI es va delimitar malament, hi havia un error
material”, error material que també addueixen...

(S'escolta el to d'un telèfon mòbil) 

...que també addueixen... -perdoni, Sra. Presidenta, però no sé...-
sí, també addueixen error material al Mirador d’Es Trenc a la
zona de Sa Ràpita.

En el tema de Cala Blanca, aquí ja ni errors materials ni res,
directament urbanitzar sobre un espai que està declarat per la
Llei 4/2008 com a ANEI i que no hi ha hagut cap legislació
explícita que substitueixi els articles de la 4/2008 que avui per
avui estan vigents. Per tant, hi ha una passa importantíssima de
dubte jurídic, contrari a la seguretat jurídica sobre la possibilitat
d’aquest tipus d’operacions. 
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Voldria recordar, ja per acabar, que Cala Blanca,
efectivament, és un espai paradigmàtic, no només perquè s’han
produït una sèrie de manifestacions contradictòries del Partit
Popular, del Grup Parlamentari Popular al Parlament, fins i tot
amb les seves pancartes, etc.,. jo això ho he vist, no m’ho han de
contar, sinó perquè és un espai que té totes les condicions
paisatgístiques, naturals perquè quedi protegit. És a dir, si no
volem que Cala Blanca acabi convertida en el que s’ha convertit
tota la zona de Camp de Mar i tota la zona de Cala Llamp doncs
se l’ha de protegir, és una qüestió que és per a aquella zona
absolutament evident.

I per tant, nosaltres, en principi, donarem suport a la
proposició no de llei, ja ho vàrem dir en el plenari quan es va
parlar de la llei que substitueix el decret del 2008, que encara no
està publicada; és a dir, és un dels indrets que creim que mereix
més el nivell de protecció que té, no és perquè el tengui i perquè
és vigent, sinó perquè, si es torna analitzar des d’un punt de
vista ambiental aquest espai, ha de quedar protegit de totes
totes.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, volem dir fort i clar que el Partit Popular garanteix
la protecció de Cala Blanca, va evitar en el seu moment, amb la
Llei 4/2008, i tornarà evitar ara amb les normes subsidiàries
d’Andratx la seva urbanització, Cala blanca serà protegida pel
planejament municipal ja per a sempre. Per tant, no podem estar
més d’acord amb la primera part de l’enunciat de la seva
proposició, de la PNL, on diu que ens manifestem contraris a
permetre la urbanització de Cala Blanca en el litoral andritxol.

Volem que quedi clar el nostre acord respecte de la
protecció de Cala Blanca, les normes reflecteixen uns 70.000
metres com a espai protegit.

Però a la mateixa PNL hi afegeixen vostès un segon aspecte
referit a la urbanització de Biniorella, situada a Camp de Mar.
Efectivament, l’Ajuntament d’Andratx, a l’aprovació inicial de
les normes li reconeix la condició d’urbà, no d’urbanitzable,
com deia el Sr. Alorda ara, i li dóna un ús turístic i dotacional.
Sobre aquesta condició d’urbà vull reproduir el que ja vaig dir
en el plenari en el tràmit d’aprovació de la llei el passat dia 29,
la condició d’urbà no és una decisió política, és un acte reglat,
que així ho diu el nostre Tribunal Suprem, que manifesta
clarament que “la clasificación como suelo urbano constituye
un imperativo legal que no queda al arbitrio del planificador
sino que debe ser definido en función de la realidad de los
hechos” -el que se’n diu la fuerza normativa de lo fáctico.

La disposició addicional primera de la Llei 2/2012 reconeix
la condició d’urbà en els sòls transformats a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, sempre que estiguin integrats en la trama urbana
i acompleixin els requisits següents: ésser transformats per la
urbanització i comptar el seu àmbit amb la totalitat dels serveis
urbanístics plenament funcionals i suficients per als usos als
quals donen servei, o tenir l’ordenació consolidada per ocupar
l’edificació, almenys dues terceres parts dels espais aptes per a
aquesta, segons l’ordenació estableix.

Diu també aquesta disposició addicional, que, sense
perjudici del que es preveu a la primera part d’aquest article, en
cap cas no podran classificar-se com a urbans els sòls la
transformació urbanística dels quals s’hagués iniciat estant ja
classificats com a sòl rústic protegit o els sòls que amb
anterioritat haguessin estat sotmesos a processos de canvi de
classificació urbanística dels quals s’hagués derivat i efectuat el
pagament d’una indemnització.

Diu també, amb tota claredat, que el simple fet que els
terrenys confrontin amb carreteres i vies de connexió interlocal
o amb vies que delimitin el sòl urbà no comporta que el terreny
constitueixi o tengui consideració de sòl urbà.

Aquestes són les regles de joc que ens hem donat, el
Parlament ha aprovat una llei que fixa clarament què és urbà i
què no ho és, però entenem que no és la nostra competència ni
tenim les eines en aquest parlament per avaluar cas per cas
quins indrets compleixen o no aquesta condició.

En conseqüència, entenem que no correspon a aquest
parlament jutjar si els terrenys delimitats per l’Ajuntament
d’Andratx com a urbans a l’aprovació inicial de les normes
subsidiàries són urbans o no, la tramitació de les normes haurà
de fer-se conforme a la normativa vigent; sotmetre’s als
informes tècnics, ambientals i jurídics que hi escaiguin, fins a la
seva aprovació definitiva, amb el procés d’informació pública
i d’alAlegacions i participació ciutadana que escau.

La posició del Partit Popular és clara, això ho ha manifestat
el conseller en reiterades ocasions, no es pretén construir ni un
metre més dins espais protegits; els espais protegits per la llei
han de tenir garantida la seva salvaguarda i per això és
fonamental deixar clar quins sòls poden ser o no declarats urbà
i, en conseqüència, fora d’aquests àmbits de protecció, i això és
el que fa aquesta disposició addicional: aquells terrenys que
tenen totes les condicions per ser-ho, conforme a dret, i no uns
altres. Això ens garantirà la seguretat jurídica i evitarà una
situació com l’actual on la comunitat té damunt la taula
reclamacions patrimonials per un import de 917 milions
d’euros.

I respecte del que vostès acaben de dir, crec que precisament
si hem reproduït el que diu l’article de la llei és perquè crec que
aquí estam parlant de la llei; és a dir, estam dient quines
condicions ha de tenir un terreny per ser urbà o no ser-ho, ni
més ni menys. Jo ni puc ni tenc els elements necessaris, i ho
hem dit, per determinar si s’acompleixen o no tots els serveis
urbanístics que la llei exigeix a aquesta urbanització de
Biniorella, no en tenc ni idea, però és que ni ho sé ni em toca
saber-ho, perquè nosaltres no feim aquí l’ordenació,
competència que és del Consell Insular de Mallorca, a través del
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seu pla territorial i a través de la facultat que té per aprovar les
normes, cas per cas, de cada municipi.

Entenem que és en aquest context on s’haurà d’avaluar si
s’acompleix o no la condició d’urbà. Compleix la condició
d’urbà i té tots els serveis, com li exigim amb la llei? S’haurà
d’incorporar, és un imperatiu legal. I si no els té s’haurà de
modificar aquesta aprovació inicial de les normes, i això no ho
decidiran ni vostès ni nosaltres, ho decidirà la força dels fets i
la força de la realitat. I la realitat, si té un servei o no el té és tan
senzill com enviar-hi un tècnic perquè ho comprovi, no fa falta,
no és una decisió política, els ho deia, ho diuen els tribunals i
estan farts de dir-ho, ho tenen, és urbà, no ho tenen, no és urbà.

Dur aquest debat aquí, jo ho entenc, és molt golós
políticament i a més la bandera de Cala Blanca crec que és un
tema sensible i nosaltres ja els hem dit al començament que ho
compartim, és una mescla en aquest cas d’una legítima voluntat
de protegir el territori, que compartim, amb un ús partidista i
polític d’una qüestió tan important, afegir a Cala Blanca el que
és Biniorella, que no és el mateix.

Però de tota manera, Sr. Alorda, parlem de la llei, a mi que
em parlin de xats i de coses així, a part que no crec que el
conseller no hagi dit res distint del que ha dit sempre en el
Parlament, i és la voluntat política del Partit Popular que no es
construeixi ni un metre més a sòl protegit i reconèixer la
condició d’urbà a allò que sigui urbà, perquè compta amb tots
els serveis o estigui consolidat per la urbanització, ho hem escrit
en aquesta llei. Més clar no pot ser quina és la nostra posició.

I el que no volem que torni a passar és que canviem les
regles de joc cada vegada que tenguem la voluntat política d’un
lloc concret de fer-ho, crec que això ens ha perjudicat a tots en
aquesta comunitat; crec que en moltes ocasions realment hem
creat situacions i perills per a la nostra comunitat que ens
podríem haver estalviat, però de tota manera crec que els fets
donaran i llevaran raons, el que és urbà no ho és perquè en
aquest parlament ho decidim i avui declarem que ho és o que no
ho és, o és per la força dels fets: si té els serveis, les normes
aniran endavant, i si no els té no hi aniran, però serà el Consell
Insular de Mallorca qui, en l’àmbit de les seves competències,
determinarà si Biniorella, l’espai que ha delimitat l’Ajuntament
d’Andratx a les seves normes subsidiàries, en fase d’aprovació
inicial, compten o no amb tots els requisits exigits, i, per
descomptat, si és com ens deia el Sr. Carbonero, que hi ha
l’inici de la instalAlació d’algun tipus de serveis, no reunirà els
requisits, per tant podem estar tots ben tranquils i anar-nos a ca
nostra ben tranquils; si és un inici de què tenguin qualque tipus
de serveis, crec que, o com deia el Sr. Alorda, que hi havia un
informe del Consell de Mallorca que deia que no té els serveis
urbanístics, perfecte!, no ens hem de preocupar de res, si no els
té no els té i si els té els té, però això és una qüestió tècnica, no
política, i creim que aquest és el marc on s’ha de mantenir
aquest debat.

I a més creim, i crec que hem de ser tremendament
respectuosos amb les competències de cada una de les
administracions, que el Consell Insular de Mallorca, que és qui
ha de vetllar perquè les normes de tots i cadascun dels municipis
de l’illa de Mallorca compleixin allò que estableix la normativa
urbanística, vetllarà molt i molt de fer complir la Llei d’espais
naturals, la Llei 4/2008 i també la Llei 2/2012.

Per això, demanaríem que se separàs ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us plau.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

La Llei que vam aprovar el dia 29, disculpi, val. La
renumerarem, té raó, té raó. Ens hem entès però, veritat que sí?

Això deu ser una mania d’advocats de posar números, per
resumir les lletres que sempre són molt llargues.

La llei que aprovàrem el dia 29, que encara no està
publicada, però hi estarà, Sr. Lletrat, supòs, en breu, i ja sabrem
quin número té, li deia, que el Sr. Alorda, que és el proponent,
que demanaríem que l’enunciat, vaja, millor dit, que l’acord que
vostè ens proposa separàssim la part que fa referència fins a
“andritxol”, de la part que fa referència a “l’ANEI número 30".

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sempre hi ha dies en aquest
parlament que un sent vergonya, jo, en aquest cas més vergonya
aliena que pròpia, però vergonya, molta vergonya.

No sé si em subleva més la mentida o la covardia, però
francament, no em torni demanar que llevi Cala Blanca quan
m’ho està dient a mi. Sap qui va posar el “Salvem Cala Blanca”
als sectors 7 i 8 de Biniorella? Jo li diré, el té davant, el té
davant, qui va identificar els sectors no identificats amb una
campanya, que es deia “Salvem Cala Blanca” explicà la
diferència; és a dir, damunt Cala Blanca, si m’està referint que
damunt els covals de la platja mai no hi ha hagut cap xalet; com
ara em diuen que Es Trenc resulta que si no estàs damunt les
dunes no és Es Trenc, que la urbanització que es va protegir els
anys vuitanta, darrera Ses Covetes, no era Es Trenc perquè no
estava ben damunt la mar, no fèiem palafits.
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Bé, no em digui això. El que es va posar darrera una
pancarta amb “Salvem Cala Blanca” tot el temps, sabia de quin
plànol parlava, perquè estava aprovat a les normes, perquè
estava aprovat a la proposta que es feia en el consell i se sabia
perfectament de què parlàvem, parlàvem de la proposta de
desclassificació feta pel Pla territorial per als treballs de
preparació del Pla territorial que incloïen els sectors no
urbanitzats de Biniorella, i a això se li deia Cala Blanca, que és,
efectivament, una cala que hi ha a baix dels vials fets, oberts,
especialment en el darrer moment, que està tot igual, totes les
1.800 places que hi havia allà preparades.

I ara em diu que les normes subsidiàries, com que recullen
que una part de l’ANEI continua sent ANEI estan protegint per
a sempre? I la LEN no. L’ANEI, bé, era una cosa que passava
per allà, en canvi les normes subsidiàries d’Andratx, les cèlebres
mundialment normes subsidiàries d’Andratx és el que les està
protegint? Amb un argument que realment és la festa del Sr.
Massot, quants d’informes deu haver fet el Sr. Massot amb la
força jurídica d’allò fàctic i quantes coses s’han dit a Andratx
que eren urbanes perquè estaven consolidades, jo no ho sé,
setanta, vuitanta plets hi ha en marxa, el Sr. Massot ja deu estar
condemnat per dos casos com a mínim, ara no en vull afegir, per
dir que eren urbanes zones consolidades a damunt ANEI.

Ara vostè diu que cada ajuntament valorarà si una ANEI és
o no edificable segons situacions fàctiques i ho dirà cada
ajuntament. No ho diu la llei, per cert, si és una qüestió fàctica
el que és urbà no importa posar-ho a la llei, ja ho sabem, no?, ho
facin. Per què la importància del Decret 2/12? Ja hi era abans,
no? El Tribunal Suprem, estam parlant del Tribunal Suprem.
Per què necessitam que la llei ho expliqui? No, facin-ho, facin-
ho. No, no, perquè no es pot fer, clar que no!

Per cert, diu que hi ha urbans que no són urbans però es
podran urbanitzar; la seva llei salva urbans que no estan amb
serveis, perquè tenguin un camí. També diu: si varen fer aquesta
urbanització quan ja era espai protegit, tampoc no serà urbà;
com és possible? No és un fàctic? No és un fet? Però no és un
fet? Ah, no, la llei pot dir si ho és o no ho és, perquè ho fa. I per
què les altres no? Ah, no, no, no, és un fet.

Si han pagat, per exemple, que varen desclassificar uns
terrenys que suposadament fossin urbans, segons aquesta teoria,
però ja hem indemnitzat, no és urbà, és sòl protegit  Com? Però
si hi ha fets, fets, que torni els doblers. Però els fets no era una
qüestió fàctica? No és una qüestió fàctica si no els interessa!

No pas gens de pena amb Cala Blanca, Sra. Marí, pas pena
perquè haurem de posar un plet i el guanyarem, dins l’alea que
sempre representa això, perquè no té els serveis, però et
trobaràs, que et pots trobar amb alguns informes o amb alguna
proposta, coses confoses, de veurem com avança, però realment
ens trobarem amb una inseguretat jurídica cabdal. Jo seguesc
pensant que qualsevol jutge d’aquest país dirà que si hi ha un
espai delimitat pel Parlament, que diu que és ANEI, no
consentirà que s’urbanitzi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vaig acabant, Sra. Presidenta.

Hi haurà les responsabilitats que escaiguin, però no hi haurà
indemnització.

Tenien clarament, molt clar tots els que es posaven darrera
una bandera de Cala Blanca de quin espai parlàvem i ara estan
enganant la gent.

S’ha parlat dels perills que hem entrat a les Illes Balears, i
acab, Sra. Presidenta, per mor de la protecció. N’estic satisfet de
tots, i els perills que hi ha hagut a Múrcia, a Andalusia, a
València, a les Illes Balears per haver urbanitzat llocs que són
autèntics pecats, això és un perill per al futur turístic i de
qualitat de vida dels nostres ciutadans. És contra aquests errors
que nosaltres continuarem lluitant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3441/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3441/12, relativa a protecció de Cala Blanca.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3763/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a suport al transport públic i contra la
puja de tarifes ferroviàries en un 50%.

A continuació, passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 3763/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a suport al transport públic i contra la puja de tarifes
ferroviàries en un 50%.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputat, el Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una altra mostra de la gran fidelitat
del Grup Popular al Govern i a l’oposició respecte de les seves
promeses el tenim una altra vegada avui en el transport públic,
no record, sí, record bastants pancartes a Santa Maria, a Inca
n’hi havia a l’ajuntament, però bé, hi havia bastants pancartes
sobre el transport públic també, però bé, en tot cas, no tant
clares i explícites respecte del que representava Cala Blanca,
però sí que ho ha estat també d’un suport exprés a les polítiques
de transport públic. Hi eren, per exemple, a la proposta i a
l’aprovació del Pla director sectorial de transports, en el qual
(...) per tota una sèrie de línies de tren, totes elles valorades
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positivament d’una manera oficial i jurídica, aprovades i avui
vigents en els textos legals, de les quals l’únic que hem sentit
dir, a partir que ha entrat el nou Govern, és dejectar-les,
dejectar-les i ridiculitzar fins i tot les pròpies propostes que
planteja, que té el pla director.

Però si qualque mitjà de transport ha rebut, crec que d’una
manera especial, l’intent de desprestigiar-lo ha estat el tren; crec
que hi ha hagut fins i tot anècdotes respecte de si
l’entreteniment dels pagesos és comptar els passatgers o que el
conseller s’estimava més anar ..., ell també voldria anar en
helicòpter, per posar en entredit determinades línies que
existeixen en el Pla director sectorial de transports, com dic, que
nosaltres hem trobat peregrines.

Tot això, insistesc, i aquí ho apuntam, mentrestant se’ns
havia dit i es mantenia que hi havia un compromís per soterrar
tot el tren a l’alçada d’Inca, a l’alçada de Santa Maria, a l’alçada
de Manacor, que hi hauria un metro fins a Son Espases i etc.,
moltíssimes actuacions promeses, coneixent-se la situació que
hi havia el 2009, el 2010, el 2011, m’imagín que es coneixien
perquè les pancartes duren fins pràcticament plena campanya
electoral.

Al principi de l’any el que sí hem vist ha estat aplicar-se
aquest Pla d’eficiència de transport interurbà a Mallorca, que ja
n’hem parlat, en el qual totes aquelles línies que s’havien
d’afegir amb el bus, que hi havia d’haver suplements de
partides, record els pressuposts darrers que hi va haver esmenes,
que era el pressupost del 2010, hi havia d’haver moltes línies,
s’havia de donar suport al bus-llançadora, en canvi tot això no
només no s’ha ampliat sinó que s’ha tornat enrera; s’han llevat
bus-llançadora a distints pobles, s’han suprimit línies, s’ha fet
una severa retallada de línies i freqüències. Com també s’han
convertit expedicions fixes a la demanda.

A tot això s’hi han sumat també els problemes al suport al
transport en bicicleta i recentment que el motiu, d’alguna
manera el detonant, d’aquesta proposició no de llei és aquesta
puja de la tarifa del tren, un 50%. Això no és ni proporcional a
les retallades ni proporcional a la puja del nivell de vida ni a
qualsevol canvi, un 50% és una puja que expulsa del transport
públic a una part de la població, i això a un moment econòmic
i social que és ver que és difícil per a les administracions, però
que també ho és per a la societat i en el qual, per exemple,
l’augment del preu de la benzina, a ningú no se li escapa que, a
més a més, amb l’impost que hi ha posat el propi govern doncs
dificulta, no ho sé, la mobilitat mateixa d’una part de la
població, una part de la qual, a més, té necessitat de transport
públic perquè pels motius que siguin no té ni accés al transport
privat.

Nosaltres pensam que és imprescindible aquest model més
racional, més equilibrat, més sostenible de transport colAlectiu,
en general, que sigui de molts de mitjans que siguin coordinats
entre ells i uns preus populars. 

Per tot això, demanam avui que hi hagi, com a mínim,
aquest pronunciament polític, exprés per part del Parlament en
el qual instem el Govern a no retrocedir en matèria de transport
públic; a mantenir el transport colAlectiu amb les millores
aconseguides els darrers anys; pel que fa al preu dels bitllets que
no hi hagi augments per sobre de l’IPC; augment del nombre de
línies, de freqüències, de distribució horària, d’intermodalitat,
connectivitat i accessibilitat a la xarxa de transport públic
interurbà de Mallorca. 

No se’ns escapa que el moment és difícil i que hi haurà
d’haver restriccions en alguns aspectes, tant de bo hi hagués el
clima com per parlar-ne en comptes d’estar instalAlats en la
desqualificació permanent, no és el cas, haurà de ser el Govern
tot sol perquè evidentment no hi ha cap espai de diàleg ni on
puguem proposar o pactar restriccions en algun tipus d’aspectes,
però no ho entenem en el transport públic sobretot quan manté
encara l’Estat una inversió mil milionària en transport, els 5.000
milions, de què hem parlat, en tren per enguany en els
pressuposts de l’Estat, 5.107, però també en tenim en tota la
resta de mitjans.

Avui mateix el president era amb el Sr. Gómez a Barcelona,
continuen insistint en una línia que nosaltres trobam molt
positiva, però mentre l’Estat mantengui que pot afrontar una
línia de 50.000 milions d’euros, si tot va bé, si tot va bé, només
50.000 milions d’euros que és el passadís ferroviari, i que
nosaltres desitjam que sigui possible, bé, realment pobrejar per
les engrunes ens sembla molt trist. 

Per tant, confiam que, com a mínim, el sistema precari,
modest de transport públic que tenim a les Illes Balears no doni
ni una passa enrera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Primer
vull anunciar al Sr. Alorda que el nostre grup donarà suport a la
seva iniciativa i votarà a favor de la seva proposició no de llei.

Les polítiques que afavoreixin el transport públic haurien de
ser una prioritat d’aquest o de qualsevol altre govern. Les raons
són múltiples i enumerar-les totes tal vegada seria massa llarg,
ens conformarem en citar-ne algunes, sense voler prioritzar-ne
l’ordre o la importància: és més sostenible i respectuós amb el
medi ambient; menys agressiu amb el territori, tant i més
tractant-se d’una illa amb limitacions de capacitat estructural,
estructural viària i amb limitacions per agombolar un parc mòbil
desmesurat. 

És, si se’m permet l’expressió, més solidari, atès que
consumeix menys recursos i perjudica menys el medi ambient
i això ha de repercutir en un llegat més net per a les generacions
futures.
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Afecta uns usuaris no només més conscients envers la
naturalesa, que també, sinó que sovint afecta uns usuaris o bé
amb menys recursos, com són els ciutadans més joves, els
estudiants per exemple, però també els jubilats que, per la seva
edat, l’ús dels vehicles privats esdevé una dificultat afegida,
sovint una dificultat física.

És un transport còmode que permet gaudir durant el trajecte
d’altres activitats, etc.

Totes aquestes raons tenen sentit quan es tracta d’un sistema
de transport públic eficient, assequible i prou eficaç tant en
freqüències com en accessibilitat, connexions i destinacions,
així és gairebé a tota l’Europa no mediterrània. No afavorir el
transport públic té a veure potser amb la severitat de la crisi,
però sobretot té a veure amb criteris polítics que aposten per un
model lligat a altres interessos econòmics, a altres conceptes
territorials.

Apujar el preu del transport públic de forma abusiva, com és
el cas que ens ocupa, esdevé no només un atac contra els usuaris
sinó una més de les mesures per redirigir les polítiques de
transport i mobilitat.

No podem sinó ser solidaris amb el territori estalviant-li
consum innecessari; amb els usuaris, que han vist com els seus
sous, les seves pensions, els seus recursos en el millor dels
casos, en el cas dels més afortunats es mantenien i,
contràriament, han vist incrementat el cost dels bitllets de tren
i de metro, a més de l’increment de moltes altres taxes i
imposts, més enllà del que fora raonable. Pujar les tarifes més
del 50% és un abús difícilment justificable, és evident que ni el
transport públic ni les classes més desfavorides són objectius
prioritaris d’aquest govern. És per tot això que tendrà el nostre
vot favorable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat, el Sr. Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nos encontramos
nuevamente otra proposición no de ley del PSM que, como he
dicho otras veces, reiteradamente, intenta justificar lo que es
injustificable, su mala gestión en la movilidad en la pasada
legislatura. Esta PNL que han presentado además es un
batibullo de temas, de distintos temas, siempre da una visión
muy virtual y demagógica y es muy similar a una que ya
presentaron anterior suya, cuando el tema de las frecuencias, y
ahora lo ha mezclado todo y ha sacado una versión 2.0. Por lo
tanto, le reiteraré los mismos argumentos o similares, y sobre
todo, Sr. Alorda, no vea complots, no hay complots contra el
tren ni contra nada ni nadie persigue al tren.

Lo que no entendemos es su insistencia de sus afirmaciones,
su gestión o su mala gestión es un hecho claro y demostrado
públicamente yo creo que en la calle y en este Parlamento.
Desde ese inexistente tranvía, donde se gastó tanto dinero, pero
para nada, que, por cierto, no han vuelto a hablar más de él, ni
una reivindicación ni una iniciativa del PSM en ninguna
institución, es muy curioso; de ser los máximos defensores a un
frenazo impresionante. Un día creo que se hablará del tranvía,
yo creo que se llegará a hablar del tranvía.

A este supuesto convenio ferroviario, que, cuanto más
sabemos más grave es, que nos dejó las deudas que nos dejó y
graves problemas en el entorno de Llevant. Por cierto, suena a
broma su afirmación, Sr. Alorda, de que su modelo era
respetuoso con el entorno, es literal, veo que no ha ido por la
zona de Llevant o no la ha querido ver, vaya desastre que ha
quedado en aquella zona, es difícil de encontrar en Mallorca una
obra más depredadora del territorio que es un Manacor-Artá,
cómo ha quedado; además de la ya manifestada ineficaz gestión
del transporte público interurbano de autobuses de Mallorca.

Además, Sr. Alorda, en su texto tiene la osadía de hablar del
Plan director sectorial de transporte -por cierto, le recuerdo que
fue elaborado por un Gobierno del Partido Popular-, pero yo, o
no quiere entenderlo o no nos explicamos bien: el Plan director
sectorial de transporte lo incumplieron ustedes, en diciembre de
2009, se lo volveré a repetir, su Conseller de Movilidad
prorrogó todas las concesiones vivas del transporte público de
autobús hasta el 2018, incumpliendo el Plan director sectorial de
transportes que ahora invoca. Me parece lamentable que
invoque una cosa que ustedes no cumplieron.

El actual Govern lo que ha encontrado en movilidad, aparte
del retraso en los pagos a empresas concesionarias de transporte
de autobuses, la friolera, como ya sabemos, de 3,457 millones
de euros de deuda en el Consorcio del Transporte de Mallorca,
por cierto, Sr. Alorda, organismo creado por un Gobierno del
PP. Otro ejemplo de que unos hablan de transporte público y
otros hacemos por mejorar y potenciar el transporte público. Lo
que sí que hicieron fue mucho gasto y dejaron mucha deuda.

Habla de unos proyectos de soterramiento..., tal, es que no
sabemos dónde está el dinero, no sabemos dónde está el dinero,
no sabemos dónde está el dinero.

En transporte público se ha encontrado un sistema, ya se lo
he dicho otras veces, sobredimensionado, costoso, con graves
desequilibrios territoriales y de oferta y demanda, exceso de
oferta en períodos valle, ratios de ocupación ínfimos, hasta un
0,2, duplicada y triplicada la oferta de líneas, líneas coincidentes
de tren y bus y largos tiempos de espera. Esto, Sr. Alorda, es su
triste gestión en movilidad que nos hemos encontrado, ésta es
la herencia recibida que tanto les cuesta entender.

El único giro, usted habla de un giro, que ha supuesto el
cambio de Govern es hacia la eficiencia y el sentido común en
la forma de prestar un servicio tan importante como es el
transporte público, un servicio en el cual este Govern cree
profundamente, cree profundamente, si no, no tomaría las
medidas que toma.
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Pero la situación que ustedes han dejado en SFM es, aparte
de otras consideraciones, que ya hablaremos, alarmante. Por
ello, es absolutamente imprescindible tomar medidas de
racionalización para asegurar su viabilidad. Esto es lo que
ustedes piensan que es ser contrario al tren o perseguir el tren.
Este Govern sólo es contrario a no tirar el dinero público como
hicieron ustedes.

Le recuerdo que lo que sí es una promesa electoral es
supeditar cualquier ampliación de los actuales corredores
ferroviarios a un exhaustivo y realista análisis de rentabilidad y
para hasta entonces cualquier nueva inversión pendiente de
contratación. Si hubiesen aplicado ustedes este criterio con el
corredor Manacor-Artà hubiese sido imposible el haberlo
comenzado y lo comenzaron, por no decirle lo claro que se ha
manifestado al respecto o lo que manifiesta al respecto nuestra
Ley de finanzas en esta situación, mírelo, mírelo, Sr. Alorda.

Ante esta pésima situacion, el Govern, de manera
responsable, tras analizar la situación, se marca como objetivo
simplificar y redefinir atajando las ineficiencias con dos
premisas fundamentales: no perder pasajeros y reducir coste, no
perder pasajeros y reducir coste.

Sr. Alorda, se tienen que optimizar los recursos públicos, ya
que este concepto, ya sé que les cuesta entenderlo y mucho más
aplicarlo, el Govern, así, puso en marcha el Plan de eficiencia
del transporte interurbano de autobuses de Mallorca, ustedes no
planificaron ningún tipo de plan al respecto y, por cierto, está
consensuado con todos los operadores del servicio regular, no
consta que ustedes tuvieran consulta con ningún operador;
consiguiendo el objetivo de reducir costes, se han ahorrado 2
millones de euros, 2 millones de euros, pero sin rebajar las
prestaciones del servicio, quién ha garantizado el servicio para
los mismos 9 millones de usuarios anuales, siendo su resultado
en estos seis meses de funcionamiento, en palabras del propio
conseller Company, de muy satisfactorios, como estaba
previsto, a pesar de, como siempre, sus malos augurios de que
nos caería el infierno. El dato objetivo es que no se han perdido
pasajeros y se ha cumplido con el ahorro estimado.

Respecto al incremento de tarifas, que es lo único nuevo de
esta PNL, su fin es garantizar la sostenibilidad de los servicios.
Esta medida es necesaria para asegurar la sostenibilidad del
sistema de transporte público interurbano a corto plazo, ya que
el sistema tarifario que dejaron no es sostenible por el gran
desfase entre coste real del servicio y el precio que abona el
usuario. Por cierto, las tarifas de los billetes sencillos y la
llamada T20 y la llamada T40 no han variado desde que se
crearon en enero de 2008, gobernaban ustedes, por tanto su
afirmación de subir el IPC ustedes no lo hicieron. ¿Qué
hicieron? No subieron tarifas, creando más gasto y no ingreso
de tarifas; creando un mayor desfase, este desfase se ha
incrementado cada año de manera importante, incremento que
se ha agravado en este período por la subida de un casi 40%,
que en eso estamos de acuerdo, del precio del combustible.

Por cierto, en su texto, misteriosamente, y el Sr. Maicas
tampoco lo menciona, no dice que el billete sencillo reducido -
escúchelo bien, por favor- dirigido a jóvenes, pensionistas y
tercera edad -Sr. Maicas, tercera edad- mantiene el descuento
del 50% sobre las nuevas tarifas. La bonificación aprobada se
ha conservado, ¡ese drama que nos ha hecho de la tercera edad!

Esto se ve o no les interesaría decirlo o no lo recuerdan,
además, antes de la subida consentían, el anterior Govern
consintió que trayectos similares con tiempos similares no
costaban lo mismo; el Govern no puede permitirlo y lo ha
regularizado. Por cierto, la subida media es de un 20%, este
50%, la subida media es de un 20%.

Solamente un dato, recordarle que el coste de SFM, tras su
paso, es de 75 millones de euros, mientras que los ingresos por
billetes son de 5 millones; los datos son muy claros, hay un
desfase aquí.

Una breve pincelada, cuando habla de falta de soporte al
transporte en bicicleta, sólo es una pincelada, debe referirse a
ustedes, le recuerdo como dejaron cortado el carril bici de Son
Servera, ¿lo sabe cómo dejaron el carril bici de Son Servera, con
su tren de Artà o su proyecto de Artà? Ni les preocupó, se
fueron y lo dejaron cortado. El Govern actual ha tenido que
subsanarlo, redefinirlo y está operativo. Por tanto, en el fomento
del uso de la bicicleta pocas lecciones nos tienen que dar y
sobre todo lo que hemos tenido que consolidar es en movilidad.

Sr. Alorda, bienvenido a la crisis, la verdad es una alegría
ver cómo se preocupa, leo literalmente: “El momento
económico y social es difícil y obliga a la administración a
esfuerzos especiales”, el Sr. Vicens no lo vio esto, el Sr. Verger
no lo vieron. Por tanto, reconoce la necesidad de estos
esfuerzos, pero Sr. Alorda, hace tiempo que comenzó la crisis,
hace bastante y ustedes el único esfuerzo especial que hicieron
fue gastar más y más y más, pero para nada.

Vuelve a quedar claro el esfuerzo del Govern en garantizar
y mejorar el funcionamiento del transporte público, además de
cubrir las deudas encontradas y solucionar los problemas
generados por la ineficacia de su anterior gestión, dando un
auténtico protagonismo al transporte público. Por cierto, bájese
ya de la demagogia y manida frase del modelo basado en el
coche particular, ustedes son los primeros en usar el coche, pero
sigue usándola en cada PNL.

Una sola matización al Grupo Socialista, ya lo dije en el
pleno, le doy la bienvenida a la gestión de movilidad, a la
problemática de movilidad; el Sr. Maicas me decía que es
prioritaria la movilidad, pues a su Govern no le interesó, en la
pasada legislatura prefirió que el PSM la gestionara y ahí ya
está. Por eso, bienvenido a la movilidad, a la problemática de la
movilidad, está bien que lo considere prioritario, está bien.
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Para finalizar esta vez, tal vez otra vez sí lo hagamos, no
hemos presentado enmienda ya que en las anteriores PNL de
movilidad, lamentablemente similares, su idea nunca es alcanzar
un consenso, nunca hemos conseguido que se apruebe ninguna,
y todo lo que les solemos razonar y proponer no lo suelen
aceptar, a pesar, incluso ha pasado recientemente con el
corredor ferroviario, a pesar de demostrarse que el Govern
trabaja para poder tener un transporte público eficiente y en
contínua mejora. Al no reconocerlo y por lo expuesto, creo que
los datos cantan, no podremos votarles a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer agrair al Grup Socialista
el seu suport i el segon, al Sr. Veramendi, intentar comparar
quina ha estat l’actitud davant la crisi dels dos grups no?, el
Partit Popular cada dia demanava moltíssimes més inversions,
demanava totes les línies de tren, no la de Manacor, la de
Santanyí, totes, totes. Les tarifes eren cares, s’havia de soterrar
per tot, no sé què em conta! Quan, efectivament, des del nostre
grup es va arribar a un moment en què es va veure que el
tramvia, que trob que s’ha de poder fer un tramvia a la ciutat de
Palma, per l’amor de Déu!, és que veure el que ha fet tota
Espanya i veure les misèries per les quals ens discutim aquí és
que és provincià total, Sr. Veramendi, surti un poc! Perquè jo
crec que és que no ha vist el que ha fet Espanya aquests anys, no
ho ha vist, no ho ha vist!, les ciutats turístiques com Palma, bé,
ens tapen, ens tapen! Bé, doncs sí que vull el tramvia, però
vàrem veure que realment no arribaven els altres doblers i es va
arribar a un acord perquè els 30 milions dels 35 que hi havia pel
tramvia es suspenia el conveni per dur-los cap al tren.

Sí, senyora!, es va promoure, i són aquí, són aquí els
doblers, són aquí, si no els volen dedicar al tren doncs és perquè
se’ls han quedat a una altra cosa, són aquí.

I efectivament es va dir, escolta, aparquem el tramvia perquè
no arriben doblers. Això ho considera vostè, i ens retreu que no
tenguem tramvia? Ho podem fer demà de matí, clar que trob
que hi ha d’haver tramvia! Però trob que, amb aquesta crisi, és
una reflexió nostra, jo no li duré totes les esmenes que vostès
ens duien quan eren a l’oposició, jo no ho faré, no ho faré!

Vostè considera que això és incongruent? Bé, ho trobi com
vulgui, jo no ho faig, vostè ho feia! I ens retreu a nosaltres el
contrari? Vostè és que no té principis.

I en aquest moment realment la seva gran obsessió, quan hi
ha un problema greu social és no perdre passatgers? Però si és
un clam poder utilitzar el transport públic, si avui el tren d’Inca
és realment una joia. Perdre, com pot perdre passatgers si li han
deixat una joia que és l’electrificació? La gran cosa que va fer
l’anterior Govern, i vostè ja pareix que s’ho volien atribuir per
dos mesos de gestió, l’electrificació es fa gràcies a aquest
conveni i ha estat una millora important del tren.

El que no pot ser és que facin baixar la gent, com la fan
baixar, a l’entroncament, amb una situació que ara, amb aquest
sol, fa por el que estan fent a l’entroncament. No es pot fer el
que s’està fent avui!

Han de continuar, diu el Sr. Company que ho farà amb el
peatge a l’ombra, ja renuncia al conveni directament. Bé, ho
trob penós, penós! I comparat amb el que està fent Espanya, bé,
inconcebible, a mi em resulta inconcebible.

En el conveni de carreteres no actuaren així, Sr. Veramendi,
en el conveni de carreteres no, quan Madrid va dir que no
posava un duro, varen contractar sense el permís de Madrid;
varen contractar anualitats posteriors quan encara eren anteriors;
quan Madrid es va aturar, varen seguir contractant, però molt
per damunt del que deia el conveni, sense preocupar-se per res.
Ara, amb el conveni ferroviari, tothom ha estat irresponsable,
tothom no sé quantes coses, perquè és el tren!

I què m’ha dit, què si haguéssim fet estudis no haguéssim
Manacor? Si està en el Pla director de transports, és del PP. Què
creu que el Pla director de transports està mal fet, és això que
m’està dient? El reivindica o el dejecta? Perquè els estudis per
saber si un projecte s’ha de fer o no, s’han de fer quan es fa i els
estudis hi són i el desmenteixen, però també són al pla que el
dissenya i al pla ja hi és. En renega? En renega? M’està
demanant un pla de gestió, quan han fet un AVE a Toledo que
hi anaven 9 passatgers cada dia? M’ho diu el partit de l’aeroport
de Castelló? De què em parla? Jo li estic parlant de misèries a
les Illes Balears!

El nostre sistema de transport públic no s’adiu amb el nostre
nivell de riquesa i així i tot, feim propostes ..., quina proposta?,
no retrocedir..., a mi em costa, no s’ho pensi, no retrocedir en
transport públic i mantenir les millores en transport colAlectiu
aconseguides els darrers anys. Fer que el preu del bitllet pugi
l’IPC, feia tres anys que no havia pujat? Pugin l’IPC dels tres
anys, l’augment del nombre de línies i freqüències, el que
teníem, Sr. Veramendi! I vostè ho troba excessiu! Troba que no
sabem de què parlam! Vostè no en va presentar cap mai anterior
a allò que teníem, vostè ho volia multiplicar per dos i per tres
tot! I em conta que nosaltres hem estat irresponsables!

Jo també el convid a canviar de discurs, instalAlem-nos tots
en el moment en què som, assumim cadascú d’on ve i intentem
fer una mica per al transport públic. No em digui que hem tancat
el servei de bicicleta a Son Servera i que està molt malament la
línia de Son Servera, perquè han tengut aturades les obres un
any! Si s’haguessin acabat les obres estaria perfecte. Jo trob que
el tren millora el paisatge, talment li ho dic. A vostè no li
agrada, a mi m’agrada, a mi m’agrada, m’agrada el tren,
comparat amb aquelles magnífics landscape de la Sra. Cabrer
a les autopistes d’Eivissa i de Sa Pobla...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Jo, en canvi, evidentment si un
comença una obra, l’altre la deixa abandonada i després dóna la
culpa a qui l’havia començada, em pareix d’una deslleialtat
infinita i és el que fa el Sr. Company, el Sr. Company, que vostè
posa com a barem perquè (...) si estam contents o no en la seva
gestió. Hauria de trobar un millor àrbitre, Sr. Veramendi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 3763/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3763/12, relativa al suport al transport públic i contra
la pujada de tarifes ferroviàries en un 50%.

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

Bones tardes.
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