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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 6765/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Pla d’inversions en ferrocarril del Govern de l’Estat;
i RGE núm. 6768/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
avantprojecte de modificació de la Llei de costes.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6765/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Pla d'inversions en ferrocarril del
Govern de l'Estat.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 6765/12, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornam per part del nostre grup a
un tema ja recurrent en aquesta comissió, com és el tema de les
inversions en matèria ferroviària. I no pot ser d’altra manera
perquè jo crec que de la revisió que hem pogut fer dels
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013, es veu
perfectament dins la territorialització de la despesa a l’Estat, que
hi ha un protagonisme impressionant de l’AVE dins les
inversions que es mantendran, que han sobreviscut a les grans
retallades. És per tant, un eix estratègic de la despesa de l’Estat
a la península, perquè quan arribam aquí la misèria és absoluta.

Jo dins aquesta moció he volgut superar en part el debat del
conveni, el recuperam perquè pensam que no el podem oblidar
i com apuntaré, pens que hi ha un consens que es trenca i es
recompon sobre les necessitat d’exigir-lo, però l’he volgut
superar cap al futur. I en aquest sentit ens hem fixat en aquesta
novetat del nou pla que ha posat en marxa el ministeri el PITVI.
De fet, en coneixem relativament poques coses, perquè hi va
haver una roda de premsa i una prèvia anotada del ministeri
perquè el va sotmetre al Consell de Ministres de dia 3 d’agost,
però encara com una idea, no el vàrem veure publicat, i va ser
en aquell moment en què vàrem registrar la proposició no de
llei.

El que deixa clar la informació que va transcendir, la
informació que és a la web del ministeri, és que és un pla per a
l’any 2012 i l’any 2024 que per allò que a nosaltres ara ens
afecta, compon tota una sèrie d’inversions i de despeses de tot
el ministeri, però és en matèria ferroviària. Destaquen sobretot
els 25.000 milions d’euros que fa comptes gastar només en
AVE. 

Per cert, a l’hora de contextualitzar aquesta informació, ens
sembla rellevant, interessant i que és una dada per mantenir,
com a dada oficial del ministeri, que l’Estat ha gastat els darrers
vint anys 46.000 milions en inversió en tren, 46.000 milions!
Curiosament quan es donen xifres d’aquestes, ara el PP diu que
eren aberrants, que això representava que la gent havia tornat
boja, no, no, la pàgina del ministeri de l’any 2012 en braveja,
considera que és una qüestió estratègica i que es mantendrà
aquesta despesa perquè és importantíssima. Per tant, això no són
mans foradades, això no és una festa, això és una inversió de
futur! 46.000 milions d’euros en tren en vint anys. 

Vostès saben què ha arribat a les Illes Balears. Dins
l’anterior legislatura ens vàrem cansar de dir que era poc i eren
un centenar de milions, un centenar i depèn de com computes si
són 130 o són 100, però parlam d’un centenar de milions. Abans
d’això, jo me’n record de 50 milions de pessetes per a l’estació
de tren de Palma, del Pla Cascos, el Pla Cascos que era d’1 bilió
de pessetes, en aquell temps del bilió de pessetes, hi havia 50
milions per a l’estació de tren de Palma. Bé, en tot cas la
desproporció és absurda.

Insistesc que, més enllà d’anar al conveni, he volgut
recordar quines són les normes jurídiques que obliguen a l’Estat
a gastar en tren a les Illes Balears. Començam pel 98 quan es va
fer la constatació que l’Estat estava gastant arreu en carreteres,
en tren molt més del que ens havia transferit en la competència,
i es va arribar a un acord que la llei del 98, la Llei de règim
especial, obligava a l’Estat a gastar en aquestes inversions a les
Illes Balears. No n’hem vist res! Llevat de la darrera legislatura
aquest centenar de milions, escassos, trists, però 100 milions
d’euros, no havíem vist res de règim especial.

L’Estatut, l’Estatut va tornar a transmetre..., bé, és que la
mitjana d’inversió a les Illes Balears general és insultant i
s’arriba a un punt en què es diu, no, com que aquest
desfasament d’uns 400 milions d’euros anuals que hi ha, ho
posarem a l’Estatut, obligarem a corregir-ho. D’ençà que hi ha
el PP, zero d’estatutàries zero! La diferència ha seguit
augmentat en percentatge, ja no en quantitats absolutes, la
veritat, perquè la inversió de l’Estat ha caigut, no estam en els
400 milions anuals de diferència, però sí la diferència respecte
la mitjana ha tornat baixar de manera espectacular. Per tant, el
Partit Popular que tant es queixava que les inversions de
Zapatero no arribaven a posar-se a la mitjana, la seva recepta ha
estat oblidar-nos completament. El Sr. Montoro ha dit
obertament que no fa comptes aplicar les estatutàries. Jo crec
que aquells 400 milions d’euros, aquelles bravejades del Partit
Popular, donant-ho per segur tots els anys, mentre no hi hagués
el nou règim, ha quedat feta miques. Com a mínim posar-hi un
puntet de dignitat i exigir-ho.

Volem destacar una altra vegada, perquè jo crec que això tal
com fa la versió dels fets el Partit Popular, es tendeix a oblidar,
que el país mentre el Partit Popular no canviï el Pla director
sectorial de transports, aposta pel tren, aposta per un tren a
Alcúdia, aposta per un tren fins a Cala Ratjada, aposta per
reobrir les noves línies, aposta perquè hi hagi un tramvia. Tot
això està en el Pla director sectorial de transports de les Illes
Balears, aprovat en el Consell de Govern de 28 d’abril de 2006,
apostam pel tren, tenim els doblers que tenim, però la idea
filosòfica continua sent positiva, maldament el conseller de tant
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en tant transmeti, que això del tren és un anacronisme i que és
absurd. Bé, però el Pla director continua apostant pel tren.

Bé, al final també volem, perquè no pareixi que al final hi
renunciam, reivindicar el conveni 2008, publicat l’any 2009.
Certament com se sap entre el Ministeri de Foment i el
d’Economia ... A mi m’és igual, la veritat és que per part del
nostre grup sabem cert que han arribat més de 100 milions en
tren durant l’anterior legislatura, però si el Partit Popular
insisteix que només dóna per bons els 57 estrictament del
Ministeri de Foment i vol oblidar els del Ministeri d’Economia,
bé, si aconsegueix que l’Estat en comptes de donar-nos la
diferència entre els 443 i les estatutàries, més els d’estrictament
el conveni, li dóna una altra vegada tots els doblers que hi
falten, nosaltres no hi posarem cap pega. Serà estrany que
Madrid ens doni doblers per a un mateix projecte dues vegades.
Però bé, jo escolt el Partit Popular i de vegades em pensa que és
el que vol, jo ho trob absurd, però bé, si és el que vol el Partit
Popular, que ho faci, la qüestió és que arribin aquests doblers.
Nosaltres entenem que els 100 i busques han arribat, però la
resta ha d’arribar.

Quan hem vist els números del Sr. Aguiló, del Sr. Bauzá,
apuntant els 1.000 milions que ens deu Madrid, hem vist que hi
havia el conveni ferroviari. Qualque pic fins i tot se li ha
escapat, que hem de reivindicar el conveni ferroviari, cinc
minuts després ha dit que el conveni ferroviari no valia res, cinc
minuts després ha tornat dir que havíem de reivindicar el
conveni ferroviari. Bé, no ens arribam a aclarir. La nostra
posició és clara, volem el conveni ferroviari i el volem
íntegrament. I el ridícul dels 7 milions del pressupost
d’enguany, ho trobam inacceptable. Que l’any 2013 se parli de
3 milions mentre la ministra continua insistint avui, a la pàgina
web, que en gastaran 6.000 l’any 2012 a la península i ens
n’ofereixi 3 per a l’any que ve..., no ho sé, avui veia que el
Partit Popular deia que tot Espanya havia sentit el Sr. Bauzá
defensant els nostres interessos, jo no sé si Espanya tremola
amb les declaracions del Sr. Bauzá, però realment és per clamar
al cel aquests 3 milions d’euros i confii que avui no els defensi
absolutament ningú.

Aposta ve aquesta proposició no de llei. Crec que el nostre
Govern és bo que tengui el suport del Parlament, millor que fos
per unanimitat dins aquestes negociacions. Ara són importants,
és la negociació dels pressuposts, a la qual hem d’exigir que des
de l’any zero, per cert és el 2012, no el 2013, però bé, des de ja,
entrem en el PITVI i que ara es vegi reflectit en els pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2013.

Per tant, per un vent hi ha un suport del Parlament que
demana directament al Govern de l’Estat, perquè tengui una
entrada en aquest sentit. I, en segon lloc, insta el Govern de les
Illes Balears, l’insta i li dóna suport, perquè ho reivindiqui
mitjançant qualsevol fórmula de les que hi hagi, com ho ha fet
en el tema del conveni de carreteres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’hi ha presentat una esmena RGE núm. 7476/12, per part
del Grup Parlamentari Popular. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sr. Veramendi per un temps de deu
minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, ya se lo he dicho otras
veces, cuando he hablado de que sus iniciativas eran
monotemáticas, usted las llama recurrentes, no pensaba que
llegara a este grado. Yo creo que nuestro tren, nuestro sistema
de transporte ferroviario de Mallorca se ha tratado ampliamente
estos meses en esta cámara, hablo de diferentes PNL, en pleno,
en comisión, en moción, en interpelación, comparecencias,
solicitud de documentación, preguntas escritas, preguntas
orales, ... creo que aprovecha cualquier motivo para volver a
presentar en este caso un cortar y pegar de anteriores iniciativas.
Y sepa que nuestro parecer siempre ha sido el mismo, no ha
cambiado.

Sr. Alorda, veo que no quiere explicar bien el tema, no lo
explica, da vueltas pero no lo explica. Y además intenta
justificar con una normalidad lo injustificable que es la pésima
gestión que efectuaron en SFM y del acabado -repito- acabado
convenio ferroviario. Por cierto, en su intervención lamentaba
muy poco el tren de Artà, el tren de Artà no ha salido de su boca
esta vez, en el texto escrito sí.

Intenta una vez más sacar pecho, envalentonarse, habla de
reclamar el cumplimiento del acabado convenio. Incluso vuelve
a decir, lo pone en su texto, no lo ha dicho muchas veces
verbalmente, “por la vía judicial”. Yo no entiendo una cosa,
vamos a ver, cuando estaba en vigor durante su gobierno, no
hicieron nada, nada de lo que ahora piden ahora. La única
petición, y usted lo sabe, o debería saberlo porque se lo he dicho
cien veces, fue la carta del Sr. Vicens al ministerio, el 5 de abril
del 2011, agotada la legislatura y que simplemente anunciaba
que ante el incumplimiento del Gobierno central socialista,
suspendía la licitación de obras. 

Por lo tanto, el incumplimiento del parón de obras fue suyo.
El Sr. Vicens lo firmó. Incluso aceptaban en la misma carta
rebajar la petición de anualidad y en la comisión mixta, que iban
como borreguitos, ya que usted dice que nosotros íbamos como
borreguitos, aceptaban las cantidades que les enviaban, sabiendo
perfectamente lo que les daban, yo me pregunto cómo
adjudicaban lo que adjudicaban. A mí me parece que es
lamentable.

Llama la atención esa insistencia suya y en general del PSM,
en que se acuda la vía judicial, como afirma su PNL. Incluso lo
manifestó en declaraciones públicas un responsable de este
desaguisado, el Sr. Verger. Si era la vía que ustedes querían, o
pensaban que eran la mejor de todas, ¿por qué no lo hicieron
cuando veían que no les llegaba el dinero? En vez de esta carta,
haber acudido a la vía judicial que ahora pide. No lo entiendo.
Veo que tiene un discurso cuando gobiernan y otro en la
oposición y esto usted, Sr. Alorda, sabe que se llama nada más
ni nada menos que incoherencia.
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Habla de un cumplimiento de un convenio. Yo no sé qué
cumplimiento, el Gobierno socialista central les ignoró, les
ignoró y no hicieron nada, les ignoró. Y de la línea del Llevant,
ustedes sólo ejecutaron de ese tren que parece que está sólo para
encender, ejecutaron sólo un 20%, eso sí, el desaguisado fue
terrible, eso sí, las máquina inservibles, primero las máquinas,
después el proyecto y después el tren, pero las máquinas se
deben, eh? Le recuerdo que la supuesta inversión de su
convenio, ya que luego decían las addendas se tenían que
concretar presupuestariamente, la triste realidad es que los
cuatro años de vigencia, no un año, cuatro años de vigencia, el
31 de diciembre acabó y el Gobierno central socialista sólo
mandó 43 millones de euros, ¡43 millones de euros! Eso sí,
haciendo el trilero con el tranvía y no sé qué, ... Sólo el 9,6% del
supuesto total, sólo, la última cantidad ha llegado después del
gobierno socialista. 

Pero de todo esto irresponsablemente, gastaron y
adjudicaron la friolera de 220,73 millones de euros. Yo no sé
como recibiendo ese dinero, adjudicaron estas cantidades y
mucha gente del actual gobierno lo está pensando. Sean
conscientes y tome nota del perjuicio que han ocasionado. A
pesar de no llegarles las cuantías, irresponsablemente decidieron
poner las obras en marcha, sin previsión de funcionamiento, sin
previsión de funcionamiento ni de utilidad, con un impacto
paisajístico grave que han ocasionado, ahí usted no habla ni se
va a hacer la foto. Yo lo veo muchos días haciéndose fotos por
todo, no le he visto nunca en el desaguisado del tren de Artà,
nunca lo he visto. Vaya a un desmonte y póngase al lado del
desmonte con el Sr. Barceló y diga: “esto es obra mía”.

(Remor de veus)

¿Eh? Mire, ¡por no hablar de los problemas ocasionados a
las 771 fincas expropiadas! Encima dejando por pagar a estos
particulares 2,24 millones de euros sin pagar. Y su proyecto,
usted que habla de destrucción del territorio, su proyecto sí que
destruía territorio. Mire, BOIB del 14 de julio del 2009, se
tenían que expropiar 459.138 metros cuadrados. Aquí no le
preocupa el territorio, aquí era, yo monto un tren me cargue lo
que me cargue. Cala no sé dónde es muy importante, que lo es,
pero arrasar 460.000 metros cuadrados no tenía importancia.
Además, le recuerdo que el Govern ha dado solución a la
carretera que dejaron cortada en Son Servera, ¿lo recuerda?
Claro, como no era un municipio donde gobernaban ustedes, a
lo mejor tampoco le interesaba.

Mire, la herencia de su convenio ha sido gastos,
expropiaciones sin pagar, adjudicaciones sin financiación y
daño paisajístico. Tras ello, ahora tenemos que intentar arreglar,
la conselleria tiene que intentar arreglar sus platos rotos. Parece
increíble, Sr. Alorda, que vuelva a la carga con este convenio,
cada oportunidad que tiene ¡a la carga con el convenio! Ni
ustedes, ni el gobierno socialista cumplieron, incluso sus socios
socialistas de aquí se desentendieron, el Sr. Manera por escrito
se desentendió, pídalo usted a Madrid directamente le dijo al Sr.
Vicens, entiéndase con Madrid. Pero a pesar de su dejadez, los
socialistas creo que son copartícipes. 

Dejar muy claro que las decisiones del actual govern tienen
el objetivo de adaptarse a la difícil realidad recibida y trabaja
para encontrar solución a ese desastre. Dentro de poco, creo que
sabremos el posible camino para dar esta solución.

No quiero dejar de hacer unas pinceladas, unas pinceladas
de la gestión en SFM, esa gestión que ustedes tuvieron en el
PSM y que es reciente, hace un año, no estamos hablando de
hace mucho. Dejaron una deuda bancaria de 344 millones de
euros, unos gastos fijos de personal anuales de 14,7 millones de
euros, con unos simples ingresos de 5 millones de euros; una
deuda a proveedores de servicio y suministro de 17,1 millones
de euros: una deuda por obras de 117,6 millones de euros;
facturas sin ningún expediente de contratación, o sea, facturas
en los cajones, 1,5 millones de euros; liquidación de obras por
4,2 millones de euros; reclamaciones de intereses de demora
que podían llegar a 6 millones de euros al año. Yo creo, Sr.
Alorda, que no está muy orgulloso de esto y no creo que nos
deban dar lecciones de gestión de tren en Mallorca.

Por otro lado, como veo que no lo tiene claro, ha recibido
una información del ministerio, pero la mezcla. Mire, el
Ministerio de Fomento del Gobierno central, a pesar del agujero
de 40.000 millones de euros encontrados, eso no es cosa suya,
señores del PSM, ha presentado efectivamente, un plan
estratégico de inversiones, el Plan de Infraestructuras,
Transportes y Vivienda 2012-2024 que, entre otras, desarrolla
inversiones en ferrocarril, donde se enumera la previsión de
inversión relacionadas con la alta velocidad, los llamados AVE
mayoritariamente. 

Pero en este mismo plan, también es cierto, se reconoce una
inversión para tren, llamado de red convencional de 450
millones de euros anuales, sin detallar destino. De éstos, es
donde todas las comunidades tendrán o tendremos que negociar
las cantidades a percibir. Pero lo que es ridículo, entiendo yo,
cuando he visto su texto, Sr. Alorda, es hablar de inversiones en
AVE y darse por aludido. Usted ve tren AVE y dice, aquí estoy
yo, modelo ferroviario AVE y se da por aludido. Yo no creo que
en inversión de alta velocidad nos podamos incluir, pero no sé.
Si a lo mejor hubiesen durado unos años más, el AVE Cala
Ratjada-Artà a lo mejor hubiese funcionado.

Mire, la inversión de tren, como ustedes lo hicieron, debe ir
en consonancia con la necesidad de movilidad de los
ciudadanos. Dejen ya la postura ideológica del PSM con el tren,
tren, tren, tren. Hubo una época de tranvía, pero creo que se han
olvidado, por mucho que le insisto en que presenten el tranvía,
no lo presentan. Hablemos de tranvía, ¿no quiere hablar de
tranvía esta vez? No quiere hablar.
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Mire, le voy a dar unos datos técnicos de cómo crearon
ustedes el tren de Artà. Su tren de Llevant cubría sólo el 4% de
la demanda, el resto quién lo sabe. Era la línea con menos
demanda y no prioritaria de este plan director sectorial de
transportes que habla. Alargaba las distancias respecto al bus.
Mire, Manacor-Artà por carretera son 22,1 quilómetreos, en tren
94,1 y ¿quién quiere que lo use?, ¿quién quiere que lo use? No
llegaba a ninguna zona turística, sólo llegaba a 5 de los 20
núcleos de población, en donde sólo vive el 20% de la misma.
¿Eso es planificación? Consumía y dividía territorio, ya se lo he
explicado antes, además del impacto paisajístico que usted sabe
que existe, o lo debería saber, en los informes ambientales que
hay. Lo iniciaron sin ninguna planificación técnica y sin tener
en cuenta los estudios de demanda. Yo creo que sabían por los
técnicos los estudios de demanda y dijeron: ¡avanti tren! Mire,
las inversiones deben ser coherentes con la realidad insular y no
forzándolas como ustedes las forzaron con calzador. Además,
el escenario actual de decrecimiento económico que nada tiene
que ver de cuando se creo el Plan director sectorial de
transportes, a lo largo de los años se ha puesto de manifiesto en
la práctica, la no necesidad de desarrollar algunas de las
inversiones que recogía. Han pasado muchos años, ha vencido...

(Remor de veus)

Bueno, pues el periodo económico es muy diferente. Este
govern apuesta por el transporte público y trabaja para recibir
inversión en tren, a pesar de que les cueste, de red convencional,
del citado plan vía convenio. Ya que el convenio de 2008 está
terminado y superterminado. Es la realidad y parece mentira que
responsables del PSM que lo negociaron, aparenten no saberlo,
no, no, no está finalizado. Miren las addendas, ustedes saben lo
que hicieron.

Por eso, como este gobierno y este partido siempre han
apostado por el transporte público, desde el Partido Popular,
desde el Grupo Parlamentario Popular, hemos presentado una
enmienda de modificación yo creo que más real, clara, muy
concreta y por ello le pedimos que dejen ya posturas
ideológicas, que la voten a favor y que podamos tener un
pronunciamiento unánime de esta petición de inversión.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmenes, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem de dir que pensam
que aquesta proposició no de llei arriba a un moment molt
oportú perquè, d’aprovar-se, seria, d’alguna manera, una
encomana que fa aquest parlament al Sr. President del Govern,
al Govern de l’Estat, de la reclamació, que crec que ha estat
unànime, que fan les Illes Balears de tenir major inversió en els
pressuposts generals de l’Estat 2013. Pressuposts que, hem de
recordar, fins i tot el president del Govern de les Illes Balears,
el Sr. Bauzá, abans d’anar-se’n cap a Madrid a la Conferència
de Presidents que hi va haver ahir, va dir que eren injusts, fet
que altres membres del Govern varen recalcar, com el

vicepresident del Govern, que va considerar que la disminució
pressupostària del Govern central, del Govern Rajoy, per a
Balears era inacceptable. També nosaltres ho pensam.

Per tant, ja que el Sr. Bauzá necessita ànims i necessita
suport jo crec que aquests ànims que no li donen ni el Sr. Rajoy
ni el Sr. Montoro ni la Sra. Cospedal els li podem donar des
d’aquí votant a favor d’aquesta moció que presenta el Grup
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Crec que és inacceptable realment que els pressuposts
generals de l’Estat per a 2013 contemplin una baixada d’un 45%
en inversions en aquest tema, i de moment zero euros per al
tren. El Sr. Veramendi ens ha dit que red convencional podrien
ser les Illes Balears, queda apuntat en aquest Diari de Sessions
perquè puguem parlar en el futur; esperem que sí, però vists els
resultats de les demandes d’aquesta veu que s’ha sentit a tota
Espanya, segons el president o segons el Partit Popular,
reclamant les inversions en els pressuposts generals de l’Estat
de moment això són paraules, no són fets, no són números, no
són pressupost.

No puc evitar esmentar el cas sagnant del tren de Llevant, de
la via cap a Artà, que aquí se n’ha parlat i que és inevitable que
surti quan parlam d’inversions ferroviàries, tot i que hem de
recordar que, com molt bé s’ha dit aquí, no parlam d’aquest
tema concret excepte per la part que correspon al conveni
ferroviari; dic un cas sagnant perquè aquí s’ha parlat de què
l’incompliment venia de la legislatura passada, com tot
evidentment, jo crec que ha passat un any i mig i ja hagués estat
bé que en aquest any i mig hi hagués hagut qualque tipus de
solució, qualque tipus de resposta i no un abandó complet de les
obres, per tant, un abandó que significa que tota l’obra feta fins
ara es perd i això és responsabilitat de qui governa ara, de qui té
la responsabilitat de Govern.

A més, és ignorar el que ha passat des de gener cap aquí, que
si bé teníem un conseller ben reivindicatiu durant la primera
etapa o a finals de l’any 2011, ens trobam que ara no és tan
reivindicatiu a l’hora de demanar que es compleixin els
compromisos ferroviaris amb les Illes Balears. I no entraré a
discutir la validesa o no validesa del conveni ferroviari perquè
crec que això és una discussió absolutament bizantina a la qual
ens aboca cada vegada, però sí que si realment el Partit Popular
cregués tant en el transport públic i cregués tant en el tren, com
se’ns afirma cada vegada que duim un tema d’aquests en
aquesta comissió, en aquest parlament, estaríem reivindicant dia
sí i dia també davant el Govern de l’Estat que es complís amb
aquests compromisos, sigui un compromís per escrit, legal, com
sigui, o un compromís polític. No existeix per part del Partit
Popular aquest compromís polític.

Tot i que sempre ens sorprèn o ens ve sorprenent que ara
pareixi que era una gran bogeria fer el tren fins a Artà. Jo crec
que durant la legislatura passada aquesta vehemència del Partit
Popular a dir que aquest tren era innecessari, la pitjor de les
línies possibles, etc., no se sentia, és que fins i tot varen dur
proposicions no de llei aquí demanant que s’allargàs la línia fins
a Cala Ratjada i demanant, curiosament, que s’incrementàs la
previsió que hi havia a l’anterior Pla d’infraestructures de
transport de l’Estat, que, per suposat, hi havia més previsions
per a les Illes Balears del que hi ha a l’actual.
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Per tant, no podem més que sorprendre’ns una vegada més
davant aquesta coherència, la coherència del Partit Popular que
ha anat evolucionant; es a dir, el Sr. Company, el mes d’agost
de l’any passat, ja havia anunciat l’aturada de les obres de la
línia Manacor-Artà, però es comprometia... deia, els trens ja són
aquí, les obres han començat i, per tant, no es podien aturar.
Clar, això era un missatge positiu, creim nosaltres, però que ha
evolucionat cap a l’abandó actual. 

El Grup Popular, en aquesta mateixa comissió, recordava,
novembre del 2011, que l’actual govern ha deixat molt clar que
no renuncia a res del que li pertoca, si no renuncia a res, per què
no ha reclamat el conveni, deman? No tendrà continuïtat fins
que no tengui la certesa absoluta del compliment del pagament
associat a les inversions; això vol dir que no fan comptes, ja que
el Sr. Montoro no ens pagarà res, no fan comptes continuar les
obres? Crec que a la comarca de Llevant li interessaria molt
saber-ho.

Crec que no és responsable estar en una situació com
l’actual. Balears no ha aconseguit arrancar de Foment cap
compromís sobre la renovació del conveni ferroviari, crec que
la darrera notícia que vàrem saber d’això, de les gestions del
conseller i del Govern de les Illes Balears a Madrid, a Foment,
per aconseguir que es resolgués aquest problema, la darrera
informació que s’ha passat, jo crec que a un govern li
interessaria informar si hagués fet més gestions, és del gener,
del gener del 2012. Per tant, què ha passat durant tots aquests
mesos? 

Crec, com he dit abans, és irresponsabilitat, irresponsabilitat
que condueix a una indemnització, com vèiem en els mitjans de
comunicació no fa molt, fins a 2,8 milions d’euros, resultat
d’aquesta mala gestió del darrer any. No hi ha solucions. Jo no
he vist enlloc que s’hagi intentat arreglar allò que el Partit
Popular anomena un desaguisado, jo el desaguisado crec que
és més gros cada dia i qui afegeix al banyat, com se sol dir, és
el Grup Popular en aquest cas. No hi ha cap tipus d’ajut, per
tant, de Madrid, no s’espera. Per tant, d’alguna manera l’única
opció que té el Govern de les Illes Balears no és més que
reclamar, que posar-se davant el Govern de l’Estat i plantar-se,
que volem que s’acompleixin els compromisos polítics
existents, els compromisos legals existents i que s’exigeixi la
part que ens pertoca, maldament sigui per població, com algú ha
argumentat aquests dies, del pressupost de l’Estat en matèria
d’inversió.

Jo crec que no tot el Partit Popular pensa el mateix, el Partit
Popular de la comarca del Llevant crec que estaria ben content
que el Partit Popular de les Illes Balears demanàs al Partit
Popular estatal que fes aquesta modificació del pla d’inversions.
Han aprovat una moció amb els mateixos termes que es presenta
avui, crec que en el municipi d’Artà on, amb una petita esmena,
no tan complexa com la que diu el Sr. Veramendi, instant el
Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de l’Estat, per
totes les vies al seu abast, inclosa si cal la judicial, el
compliment íntegre del conveni ferroviari. Curiosament avui
que se’ns ha parlat en contra d’això, instar el Govern de l’Estat
a complir els compromisos d’inversió ferroviària a les Illes
Balears a través d’aquest pla que, pel que sabem ara, no preveu
de moment cap inversió aquí.

Jo crec que amb el transport públic el Partit Popular no ens
pot dir que és el gran defensor del transport públic, la veritat, i
amb això acabarem, ha fet assumir la neteja de les estacions als
ajuntaments, això no és una cosa que pensem que sigui molt
adient una gran defensa del transport públic, un gran interès que
això funcioni bé sinó que és passar el problema a una altra
institució.

El Sr. Veramendi ens ha parlat d’AVE i ens ha recordat els
páramos del Sr. Álvarez Cascos. Quan el Sr. Antich, en el
primer pacte de progrés, va anar a demanar inversió ferroviària
a l’anterior govern del Partit Popular, en l’època del Sr. Aznar
de president, el Sr. Álvarez Cascos els va oferir AVE. El Sr.
Veramendi ho ha fet en pla irònic, com si haguessin de fer un
AVE d’Artà a Cala Ratjada. El Sr. Álvarez Cascos el que va fer
va ser riure’s del Govern de les Illes Balears i dels ciutadans
d’aquestes illes, igual que se’n torna a riure el Govern del Sr.
Rajoy amb aquests pressuposts que ha presentat Foment durant
molts d’anys.

El Ministeri de Foment, el Ministeri d’Obres Públiques, ha
oblidat les Illes Balears, és cert, però durant l’anterior
legislatura es va multiplicar per deu la inversió heretada del
temps del Sr. Álvarez Cascos, això és una realitat, són números,
no són paraules. Ara hem tornat el comptador a zero, hem tornat
el comptador a l’època dels páramos del Sr. Álvarez Cascos, a
l’època del Sr. Aznar, que ni tan sols rebien el Sr. Antich, hem
tornat a aquesta situació, però amb una diferència, la qual
resulta més sorprenent, hem tornat al comptador zero, hem
tornat a la ignorància completa de les Illes Balears per part del
Govern de l’Estat, però curiosament els dos governs són del
mateix partit.

Si vostès no tenen capacitat o influència suficient per
reclamar aquest conveni ferroviari, aquestes inversions, per
acabar aquests projectes que estan a mig fer, igual que nosaltres
vàrem haver d’acabar, el pacte de progrés va haver d’acabar el
metro a mig fer, donin suport a aquesta proposició no de llei
d’avui i amb aquesta obligació, aquesta encomana del Parlament
de les Illes Balears se’n vagin a Madrid a reclamar les
inversions que ens pertoquen. Jo crec que lliçons no en podem
acceptar del Partit Popular, sobretot després d’haver conegut
aquesta setmana un pressupost general de l’Estat que, com molt
bé va dir un company nostre, ens du al nivell de ser considerats
com una colònia d’ultramar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procediria la suspensió de la sessió, si s’accepta l’esmena
del Partit Popular.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Bé, idò, intervenció del grup proposant per fixar la posició
i assenyalar si accepta, bé, ens ha quedat clar. Té un temps de
cinc minuts, Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Es proposa un nou pla per part del
ministeri i, per tant, trobam que era oportú fer un pronunciament
per part del grup de voler-hi ser en aquest pla.

El primer, vull agrair al Grup Socialista el suport a aquesta
proposta i tornar a lamentar, realment, l’obcecació contra el tren
que té el Partit Popular. Dic que el Govern de l’Estat ha gastat
46.000 milions d’euros, és que tots els números que es diuen
aquí fan rialles, ha gastat 46.000 milions d’euros els darrers vint
anys i en fa bandera; que enguany n’ha gastat 6.043 o fa
comptes gastar, jo ho dubt, però és el que diu la ministra avui,
que gastarà 6.043 milions d’euros enguany en tren, enguany, el
2012, amb tots els problemes que té el 2012. I planteja un
PITVI absolutament continuista en aquesta línia, 26.000 milions
en AVE i el Partit Popular diu, és que si són en AVE no els
voldrem per a nosaltres, que els gastin ells. I tota la inversió
ferroviària, és a dir, les inversions de l’Estat que ens malmenen,
com diu el Sr. Bauzá, bàsicament està distorsionada sobretot, en
bona mesura, per l’AVE. Si no miri, en el corredor mediterrani
no hi ha res, no hi ha pràcticament res en aquests 26.000
milions. Ho repari. De totes maneres hi serà, beníssim.

I, per a nosaltres no hi han de ser? Ah, com que, és a dir, ara
m’ho acaba de precisar el Sr. Veramendi, els doblers de les Illes
Balears han d’anar al corredor mediterrani, que ens convé, a
canvi que no puguem tenir ni la més mínima xarxa de tren que
té tot Occident? Amb el nostre PIB? És absolutament
vergonyós.

Des de l’any 90, aquests darrers vint anys, d’aquestes xifres
l’única vegada que hi ha hagut un número ridícul, però un
número ha estat l’anterior legislatura. Siguin 40, siguin 110,
siguin 140, com dic jo que han arribat, però és igual, siguin 40,
és que multiplica per mil tot el que havia arribat, perquè el tren
de Manacor el va pagar íntegrament el Govern. El metro, que va
costar molt més del que deim ara aquí, i costarà molt més, el
paga íntegrament el Govern de les Illes Balears. Els convenis de
carreteres, que ara es parla com vàreu gastar sense tenir els
doblers, el conveni de carreteres es va comprar tot sense un duro
de Madrid, confiant en Madrid; ah!, però eren carreteres, eren
autopistes, eren autopistes i les autopistes s’ha de fer tot el que
sigui. I avui, el Partit Popular braveja, es fa fort per dir que no
va aturar les autopistes perquè Madrid no donava doblers, en
canvi si ho fas en tren, si ho fas en tren és nefast.

I clar, que n’he fet fotos a Artà perquè és una vergonya com
han deixat vostès allò, perquè quan en el Palau de Congressos
s’ha anat el capitalista vostès han dit, jo hi seré; quan s’ha anat
quan el concurs vostès han dit, jo hi seré; quan s’ha anat tot a
l’Estat han dit, jo hi seré. Però a Artà, a la mínima, han fugit del
lloc.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Bé, però, i troba que nosaltres durant un any hi hem de ser?
Bé, jo ho trob absolutament vergonyós.

Però deixem anar el conveni, deixem anar el conveni, si
demà matí venguessin 100 milions d’euros cada any, el 2012, el
2013, el 2014 de partida pressupostària jo crec que ningú no
parlaria del conveni. Si el 2012 haguessin vengut 100 milions
d’euros per al tren haguéssim dit, mira, el PP ha dit que el
conveni era una cosa que nosaltres havíem enganyat el poble,
però han arribat els doblers. Mira, massa bé. 7, i els vull veure,
7 milions.

L’article 10 de la Llei de règim especial de les Illes Balears,
obliga l’Estat a gastar en tren. Les nostres inversions
estatutàries, disposició transitòria novena, obliga a l’Estat a
gastar en tren. 7 milions de 6.000? I l’any que ve 3? I vostè ho
justifica perquè no sé què troba que l’anterior govern, mentre
l’Estat ens pren el pèl vostè mira l’anterior govern? Bé, jo crec
que realment és vergonyós i aquesta idea que el Sr. Aguiló i el
Sr. Bauzá ens han dit que demanaran els 1.000 milions d’euros
que ens deuen, i hi ha el conveni ferroviari íntegre del 2008 en
aquests 1.000 milions, que el Sr. Bauzá i el Sr. Aguiló diuen
sistemàticament que demanaran a Madrid, si no repassi
l’hemeroteca, vostè diu que no.

El Pla director sectorial de l’any 2006 demana el tren a Artà,
i vostè em diu que no està ben pensat. El 2010, pressuposts del
2010, finals del 2009, esmenes del Partit Popular, diu que és
molt enfora, pressuposts 2010, esmena: tren a Alcúdia, tren a
Artà, tren a Santanyí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’acabar, si us plau.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... tot això són esmenes del Partit Popular de fa dos anyets,
Sra. Presidenta. És que no podríem un dia tenir un debat normal
sobre les posicions de cada grup en comptes de dir dois en
aquesta casa, quan ens prenen el pèl en el Govern de l’Estat amb
aquestes inversions mil milionàries?

Bé, a nosaltres ens sap molt de greu que aquest suport en el
tenguin. Si hi hagués una possibilitat que hi hagués un suport
unànime amb alguna fórmula, però evidentment no retirarem els
nostres punts de cara a una transacció única de la nostra
reivindicació sobre el conveni perquè el Sr. Veramendi digui
que està acabat el conveni. Nosaltres duim la nostra proposta,
nosaltres la defensam i el Partit Popular que faci el que trobi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE...



356 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 27 / 3 d'octubre del 2012 

 

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Entiendo, presidenta, que no admiten ninguno de los dos
grupos la enmienda de substitución, ¿no?

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ah, vale, tiene un socio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6765/12. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6765/12, relativa a Pla d’inversions en ferrocarril del
Govern de l’Estat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6768/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a avantprojecte de modificació de la
Llei de costes.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 6768/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a avantprojecte de modificació de la Llei de costes.

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La nostra segona proposta avui ve
també arran d’un esborrany, d’una primera iniciativa, no està
encara en una fase madura, però creim que des del principi que
se’n comença a parlar, un tema estratègic bàsic per al nostre
país com és la costa, ho paga participar d’aquest debat i des del
primer moment expressar el parer de les Illes Balears.

Tot ve de quan el Consell de Ministres, el 13 de juliol, va
informar d’un avantprojecte de llei sobre que pretén modificar
profundament la Llei de costes de l’any 88. És evident que per
part nostra té un interès cabdal tant en la funció capital que té
per a la nostra activitat econòmica, com és el turisme i el seu
atractiu, com també per tots els motius mediambientals,
patrimonials, sentimentals i de tot ordre que juga la costa per a
les Illes Balears.

No hi ha dubte que les Illes Balears han tengut una ocupació
de la urbanització intensiva del litoral d’ençà l’any 88 i d’abans,
però precisament els elements de preservació que tenia la llei és
ara quan arriben, ara sí que realment la llei, que va consentir
encara els desplegaments que venien d’enrera, ara actua d’un
baluard de protecció efectiu del litoral. Per tant, és ara que ens
sorprèn i ens molestaria i ens desagrada que sigui quan es pretén
evitar aquesta funció que tenia la Llei de costes per intentar

tornar a una nova onada a favor de la privatització del litoral i
la seva explotació intensiva. 

Com que en realitat el que hi ha és una exposició al públic,
un període de consultes, creim que és oportú, ara és el moment
ideal per fer aquesta reflexió i aquesta participació i perquè les
institucions de les Illes Balears hi participin i tenguin una veu
activa, i no esperar quan hagi entrat el projecte de llei del
ministeri dins les Corts Generals on després ja el procediment
evidentment serà en període d’esmenes, d’una dificultat sobretot
per part de les institucions de les Illes Balears de poder-hi
incidir.

Bé, aquí presentam tota una sèrie de propostes per veure si
poguéssim trobar alguna fórmula de compromís o alguns punts
en els quals trobar consens, nosaltres pretenem que sigui el
màxim possible, perquè no sigui esbiaixada la proposta que es
faci des del Govern de l’Estat.

En el primer punt voldríem tenir molta més informació, crec
que hi ha hagut una dificultat amb la Demarcació de Costes, i de
vegades amb les competències de l’Estat de tenir tots plegats
doncs una radiografia efectiva en quin punt es troben, crec que
fins i tot hi ha propietaris que no en són prou conscients, crec
que tots nosaltres, com a mínim és la meva experiència, he
trobat gent a primera línia de la mar que té dubtes de si està
afectat pels vint metres, de si ha de tomar la casa o no ha de
tomar la casa, i en temes d’aquesta importància econòmica per
a tothom crec que és important, també, donar molta informació,
transparència i saber a quin moment ens trobam. Per exemple:
quantes concessions acaben d’aquí al 2018, als trenta anys, a les
Illes Balears? De quin tipus d’ocupacions parlam, de quin tipus
de delimitacions del domini públic queden? Crec que una
anàlisi, una memòria d’aquest estil, fins i tot donaria per a una
ponència parlamentària avaluar-ho, perquè realment és d’un
valor, ja dic, estratègic bàsic.

Aposta nosaltres demanam encomanar al Govern de l’Estat,
a través de la Demarcació de Costes, però també al Govern i als
consells que tenen competències l’elaboració d’aquest informe
sobre la radiografia actual, fins a les principals actuacions que
s’han fet i els problemes que han vist a l’aplicació de la llei,
perquè recomanin o desrecomanin o desaconsellin iniciatives de
reforma de la Llei de costes.

I en qualsevol cas, si es toca la Llei de costes, una sèrie de
punts que són importants: mantenir o millorar l’accés i ús públic
de la costa; evidentment, la Llei va apuntar tota una sèrie de
garanties d’accessos a la costa, però sabem que encara n’hi ha
que no han estat fet efectius; d’altres que sí, amb moltes
sentències favorables; d’altres amb filtres sorprenents, pens en
Ternelles, que pels seus mèrits mediambientals només hi puguin
passar deu persones, però té la sentència, com a mínim deixa
molt clar l’accés. S’ha fet un gran avanç amb el Camí de
Cavalls a Menorca, però hi ha espais en el quals aquest element
encara no ha quedat prou aclarit.
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Per tant, tant l’accés com la defensa de cales, platges, dunes,
albuferes i el litoral no construït ens sembla bàsic. Hi ha punts
en aquesta llei que duen a que no, el fet que les dunes no vives
no participin ja de la delimitació de domini públic pot ser un
tema decisiu a molts d’indrets per tornar urbanitzar a primera
línia o per fer avançar primera línia; no en parlem de les dunes
mortes i tota la definició que hi pugui haver respecte del que és
una albufera.

La llei ha d’observar el valor econòmic del litoral,
preservant-ne sempre el valor paisatgístic i patrimonial en tot el
seu atractiu, evitant noves activitats edificatòries, no només
evitant aquestes activitats sinó que també recuperació d’espais
degradats. Ara hem vist tot el camí al revés, esperàvem que a un
moment determinat les grans moles, de vint, de trenta plantes a
primera línia, doncs per un procés que anàvem esperant des dels
POOT i des de tota la normativa turística, a esperar que hi
hagués una renovació, i ha estat tota la contrària, ha estat la
consolidació en tot cas com a bloc de pisos, realment és tot el
contrari del que ha escrit tota la doctrina i tota la reflexió que
s’ha fet sobre patrimoni litoral els darrers trenta anys. Per tant,
com a mínim la Llei de costes, des de la part que li pertoca,
creim que hi hauria de sortir a camí.

La delimitació del domini públic ha de ser clara, és cert que
hi ha elements dubtosos dins la definició actual i que podria ser
oportú modificar-la, però defugint l’arbitrarietat, de cap manera
per privatitzar més, de cap manera perquè tot sigui cap a acostar
l’edificabilitat fins a les ones, no és aquesta la intenció, sinó, en
tot cas, criteris científics, criteris objectius que permetin aquesta
delimitació. I no tot el que també pugui tenir un gran efecte
econòmic, si les salines va quedar clar que quedaven públiques
l’any 1988, s’han perdut tots els plets que han pogut posar les
salines, ara resulta bastant sorprenent que la llei pretengui
recuperar tota la privatització de totes les salines de l’Estat,
parlam de moltes de les Illes Balears, però evidentment també
fora, qualcú que, a més, personifica molt la gestió d’aquesta
funció amb articles al Diari d’Eivissa, per exemple el Sr.
Matutes, que braveja de l’actuació devora aquesta llei quan és
un dels afectats importants de propietat de salines, no a Salines,
no a l’illa, però a d’altres illes. Jo crec que això és, com a
mínim, sorprenent, per utilitzar una paraula que no hagi
d’ofendre.

Per tant, crec que en tot cas allò que es va publicitar i va
quedar el seu caràcter públic ara no s’ha de privatitzar i molt
menys regalar.

La llei també apunta a premiar actuacions ilAlegals en tota la
línia de premiar els fora d’ordenació, de premiar les
urbanitzacions ilAlegals, ara també les edificacions fetes
ilAlegalment, sense concessió; creim que això no és correcte,
com totes les pràctiques especulatives que s’han pogut fer en la
utilització del litoral, que qualcú n’ha tret molt de profit, haurà
venut, tal vegada el nou propietari ja no tant, però qualcú n’ha
tret una gran plusvàlua i ara és ridícul que quan arriba el
moment de la seva socialització, com exigeix la mateixa
Constitució, doncs es perdoni aquesta plusvàlua i es permeti
privatitzar. Concessions de 100 anys jo no sé si se n’havien vist,
sempre havíem establert concessions per davall els 100 anys,
ara els primers 30 més els 75 en anam a concessions de costa a
105 anys, que ens semblen també absurdes. Per tant, és ver que
hi pot haver conciliació entre interessos privats, legítims,

sobretot tot allò que s’ha fet legalment, doncs és evident que ha
de tenir una compensació i ha de tenir un tracte raonable i just
per part de l’administració, però no eternitzar-ho, i molt menys
amb la previsió que quan arribi l’etern ho tornarem prorrogar
200 anys més. Aleshores, tot l’escenari que s’havia dibuixat
d’ampliació del domini públic queda frustrat.

Millora de la transparència en l’actuació, crec que hi ha
moltes coses que no s’arriben a saber prou, s’ha de garantir molt
més la participació pública en els aprofitaments privats. I
reconèixer les competències del litoral atribuïdes a la comunitat
autònoma, crec que el tema avui cada vegada hi ha d’haver més
informació, més colAlaboració, i per ventura, per al nostre grup
evidentment, ens agradaria exercir directament la competència
en matèries de litoral, tenim, se’n recordaran que una de les
grans novetats de l’Estatut del 1983 era que devora urbanisme
s’hi va posar la paraula “i litoral”, i va passar, era l’únic Estatut
que havia posat i era una de les novetats competencials que
tenia l’Estatut de les Illes Balears el 1983, era la paraula “i
litoral”, però a la pràctica ha resultat innòcua, entre l’extensió
dels altres i el fet que pràcticament no s’han fet plans
d’ordenació del litoral o també ha quedat tot molt residenciat a
l’administració de l’Estat, no hi ha hagut aquest element en un
tema, ja dic, cabdal, com és la gestió de la costa.

Per tant, dins aquests aspectes que volíem pensar que puguin
ser compartibles, creim que hi ha de fer feina el Govern de
l’Estat i que es bo que s’hi pronunciï el Parlament de les Illes
Balears i per tant, en aquest sentit, hem presentat aquesta
proposició. Com estaríem oberts, ja dic, a qualsevol mena de
ponència o de fórmula d’estudi perquè el Parlament segueixi de
molt prop ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, hauria d’anar acabant, si ús plau.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

I acab, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El tema que conforma la
proposició no de llei que debatem és un tema d’especial
importància per a la nostra comunitat. S’ha de pensar que la
nostra comunitat és una comunitat jo diria, com diu el projecte
de llei, és marítimoterrestre, és a dir, i fonamentalment
marítima, i per tant el litoral, la línia que separa la zona marítim
de la zona terrestre, el litoral, és on es donen unes tensions
importantíssimes des d’un punt de vista ambiental, natural i
també des d’un punt de vista turístic.
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Per tant, crec que és una proposició no de llei molt oportuna,
a més no sé, Sr. Alorda, si arribarem a temps, sembla que dia 5
d’octubre, és a dir, divendres vinent, aquest tema, el projecte de
llei anirà al Consell de Ministres i per tant el trametran al
Parlament i aquesta intenció que vostè tenia, que a mi em
sembla molt lloable, d’aportar al ministeri una sèrie de
consideracions per part de la comunitat autònoma, doncs ja no
serà possible, crec, si s’acompleix aquesta informació que
sembla que és imminent l’aprovació de la llei per part del
Consell de Ministres.

Vull destacar d’entrada que la llei, el projecte de llei o
l’avantprojecte de llei, tot i que sigui a nivell d’esborrany, ja li
canvia el nom i d’entrada ja veim una cosa que sobta, en lloc de
Ley de Costas es diu Ley de protección y uso sostenible del
litoral, i això em recorda bastant lleis que s’han tramitat en
aquest parlament en aquesta legislatura on darrera la protecció,
darrera la paraula sostenibilitat, darrera la paraula seguretat
jurídica hi ha tota una sèrie d’intencions que també,
curiosament, compareixen en aquesta, intencions que són tot el
contrari de les definicions que podrien pressuposar el títol de les
lleis; doncs aquest títol, protección y uso sostenible del litoral,
doncs resulta que és una llei que rectifica tots els aspectes
proteccionistes i d’ús sostenible que tenia la Llei del 1988.

Limita d’entrada la definició del domini públic
marítimoterrestre als majors temporals, a l’abast dels majors
temporals coneguts per establir el límit del domini públic
marítimoterrestre, amb una definició que serà l’abast de les
majors ones dels majors temporals amb referències
comprovades. I és ver que l’anterior definició també donava peu
a una certa subjectivitat, però és que aquesta és molt més
subjectiva i dóna peu a moltes arbitrarietats: comprovades per
qui? Des de quan? A quins registres? Doncs la veritat és que
queda completament en l’aire.

Té un punt que m’hagués agradat que específicament figuràs
a la proposició no de llei que ha presentat el Sr. Alorda, hi
figuràs perquè la pròpia llei fa referència, a una disposició
addicional, la disposició addicional quarta, a una de les illes de
les nostres Illes Balears, de la nostra comunitat autònoma, a una
de les illes, a Formentera; la disposició addicional quarta de la
llei està dedicada únicament i exclusivament a Formentera. I bé,
crec que per primera vegada una cosa d’aquestes té una visió
estrictament illenca i de la nostra comunitat.

Però què fa la disposició addicional quarta de Formentera?
Doncs, des del meu punt de vista, espifiar-la; hi ha una situació
a Formentera difícil amb la delimitació de la zona
marítimoterrestre, és complicada, però no com diu la llei o el
projecte de llei, per l’especial configuració geològica de
Formentera, que té a veure la geologia de Formentera amb la
delimitació de la zona marítimoterrestre? En tot cas, per la
configuració morfològica o topogràfica, però en cap cas
geològica.

I diu que la llei el que fa, o el projecte de llei, és a
Formentera canviar els criteris de delimitació de la zona
marítimoterrestre i fer-los de manera que la zona es pugui
delimitar més prop de la mar, perquè assenyala que la zona es
delimitarà per on hi hagi els majors temporals ordinaris. I
temporals ordinaris són els que es produeixen almenys en tres
ocasions en els darrers cinc anys immediatament anteriors al
moment en què s’inicia la delimitació; és a dir, és un criteri
diferent i menys estricte que el criteri general. Per tant, a
Formentera tendrem una delimitació de la zona
marítimoterrestre que es regirà per criteris diferents, si s’aprova
la llei d’aquesta manera.

Per altra part, també a Formentera li fa especial mal la
definició que fa el projecte de llei de les dunes, perquè a
Formentera, també a les zones d’albuferes i altres zones de les
illes, però a Formentera les dunes es veuen desprotegides a
segons quin nivell, és a dir, les dunes mortes, les dunes fòssils,
etc., i per tant queden completament desprotegides i per tant la
zona marítimoterrestre queda pràcticament arran de la mar.

I per altra part, una qüestió que s’ha comentat i és que es
privatitzen extenses àrees costeres que avui conformen ses
salines. Diu la llei o el projecte de llei: “No pasarán a formar
parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos
que sean inundados artificial y controladamente como
consecuencia de obras e instalaciones realizadas al efecto,
siempre que antes...”, bé, en definitiva, les salines, totes les
salines passen a formar part, deixen de formar part de la
delimitació de les zones públiques delimitades com a zona
marítimoterrestre. Això afecta Formentera, les salines d’Eivissa
i Formentera i efectivament és un tema recorrent en aquesta
comunitat autònoma perquè hem viscut moltes batalles en
relació amb aquest tema. Fa molts anys, però a partir de la Llei
del 1988 ja es varen acabar les guerres com a mínim polítiques,
en varen començar unes altres judicials, però tornen una altra
vegada els dubtes a planejar sobre àrees especialment sensibles.
S’ha de pensar Es Trenc-Es Salobrar, Salines, Ses Salines
d’Eivissa, Ses Salines de Formentera i per tant creim que aquí
hi ha un retrocés importantíssim.

Els habitatges a les platges podran continuar 75 anys més, ja
s’ha dit, 30 més 75, són 105 anys de concessió, en la qual hi ha
un retrocés també brutal, és més del doble del que preveia la llei
anterior, la llei que efectivament pretenia que la platja fos
pública. I per tant, a partir que s’aprovi aquesta llei, quan
s’aprovi, es permetran unes concessions llarguíssimes,
absolutament absurdes des d’un punt de vista d’entendre què és
domini públic, i a més a més en aquestes edificacions s’hi
permet la compravenda.

Es disminueix la zona de protecció de 100 metres a 20
metres, en detriment a determinats indrets, en sentit contrari al
que està previst al Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic a
la costa i a les determinacions de les Directrius d’Ordenació
Territorial en el nostre litoral; és a dir, les Directrius
d’Ordenació Territorial en el nostre litoral marquen una zona de
protecció de 500 metres a sòl rústic; a la llei es marcaven 100
metres, a la Llei de costes; 500, 100 i ara, a determinats indrets,
20, per tant el retrocés continua de manera galopant.
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A l’article 19, o a l’apartat 19 de l’esborrany al qual hem
tengut accés, és presumptament inconstitucional, diu, ni més ni
manco: “El delegado del Gobierno, -i parlàvem de
competències- podrá suspender actos y acuerdos adoptados
por entidades locales”, és a dir, llicències. Home, ...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Carbonero, ha d’anar acabant.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí. Bé, per tant, el tema de determinats articles i disposicions
de la llei són presumptament inconstitucionals. No només
aquest, també un altre que fa referència a un tema que em
sembla importantíssim des d’un punt de vista urbanístic, la llei
preveu directament classificar com a urbà terrenys que tenguin
determinades condicions per damunt de la classificació que
tenguin a les normes o plans establerts per part dels ajuntaments
respectius.

Per tant, nosaltres, Sr. Alorda, votarem a favor de la
proposició no de llei, creim que és importantíssim que la
informació que es dedueix de la lectura del projecte de llei es
pugui transmetre a tots els indrets, a tots els possibles afectats,
però també a l’opinió pública en general i als consells, etc.,
perquè hi ha mancança de competències i també hi ha una
situació completament diferent.

I també estaríem d’acord ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, hauria d’anar acabant.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Acab tot d’una, Sra. Presidenta. I també estaríem d’acord
amb la creació d’una ponència parlamentària perquè tractàs
aquest tema. 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:

El Sr. Carbonero m’ha fet sorgir dubtes, si som al Congrés
dels Diputats discutint un text legal concret, que el debat seria
un, o si debatem una PNL que es maneja a nivell de criteris i de
principis, per descomptat la nostra intervenció serà a nivell de
criteris i de principis perquè és el proposant qui ha marcat les
regles de joc i a això ens cenyirem.

La proposta que presenta avui el PSM entenem que té dos
objectius fonamentals: en primer lloc, iniciar un procés d’estudi
de la realitat a la costa d’Espanya i de les Illes Balears, i, en
segon lloc, marcar al Govern d’Espanya uns criteris per a
l’elaboració de la modificació de la Llei de costes. Les dues
qüestions, a nivell teòric crec que cap de les dues no tendria cap
problema si no fossin extemporànies al seu moment, creim.
Miri, en això coincidesc amb el Sr. Carbonero. Hem arribat a un

punt en què s’està debatent, està a punt d’entrar com a projecte
de llei, un text concret, i sí que crec que serà molt interessant -ja
veurem les formes i maneres en què podem fer-ho- partir d’un
text concret, perquè no podem oblidar d’on venim, i molt
breument crec que hem de recordar que parlam d’una reforma
de la Llei de 1988, que ja ha plogut, 24 anys, un reglament de
1989, i que efectivament és una llei que han aplicat tant el Partit
Socialista com el Partit Popular, 16 anys el Partit Socialista, en
dues etapes, i 8 anys el Partit Popular.

En la darrera etapa del Partit Socialista el govern Zapatero,
en lloc de reformar la llei, que ho demanava jo crec que tothom,
va dictar tres directrius sobre tres aspectes importants, i que el
que ens deien era com s’havia d’aplicar aquesta llei de costes,
que era el tractament de la vorera de la costa, l’extracció d’arena
i les actuacions a les platges.

Crec que tots recordarem la inseguretat jurídica que aquests
criteris, aquestes directrius varen causar, les polèmiques dels
“xiringuitos”, de les cases escar... Va ser tal la inseguretat
jurídica creada que fins i tot Europa, el Parlament Europeu i la
mateixa comissió, va aprovar un informe l’any 2009, l’informe
Auken, en què ens instaven a modificar la Llei de costes. Entre
l’any 2009 i l’any 2011 res no va fer el govern socialista per
atendre les recomanacions que ens feia la Comissió Europea, i
llegiré un parell de recomanacions que em pareixen... o
qüestions que ens plantejaven que em pareixen especialment
eloqüents de quins són els problemes que planteja l’aplicació
d’aquesta llei, sobretot agreujats i incrementats des de
l’aprovació d’aquestes directrius per part del Govern socialista
l’any 2008.

Deia la Comissió Europea, en primer lloc, que entén i dóna
suport a les autoritats espanyoles en els seus intents de
conservació i de restauració de l’entorn costaner; el que no
entén és per què s’ha recuperat la Llei de costes de 1988 a hores
d’ara després d’estar trenta anys pràcticament en desús, per què
la seva aplicació és caòtica i arbitrària; per què es va permetre
l’adquisició d’habitatges durant els darrers trenta anys de
conformitat amb tots els requisits legals en qüestió, excepte amb
una llei amb efecte retroactiu a la qual ara han d’enfrontar-se els
propietaris legítims i que els priva dels seus drets com a tals. I
deia que resulta raonable que els especuladors i promotors -i hi
estam d’acord- immobiliaris que comptaven amb els recursos
legals per estar ben al corrent de la situació hagin de ser
sancionats, però no que les persones que van adquirir el seu
habitatge de bona fe i van complir els requisits imposats hagin
de perdre els seus drets, així com les seves famílies i
descendents respecte dels seus immobles.

I aquesta molt esquemàticament i, si m’ho permeten, molt,
molt, molt amb breus pinzellades, és al que intenta respondre
aquesta modificació de la llei. I els parlaré de quins són els seus
principis, perquè jo crec que aquí venim a parlar d’això. En
primer lloc el primer principi és reforçar la protecció del litoral
i la seguretat jurídica, ni més ni manco, repetesc, reforçar la
protecció del litoral i la seguretat jurídica. Com es fa això?, en
primer lloc, assegurant la continuïtat ordenada de les ocupacions
en el domini públic marítim terrestre segons criteris
mediambientals; en segon lloc, conciliar la conservació del
litoral amb una activitat econòmica sostenible en l’ús comú i
gratuït del domini públic marítim terrestre. L’objectiu de
protecció del medi ambient litoral, la llei ho fa en primer lloc
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impedint noves edificacions en el domini públic marítim
terrestre, i prohibint que les necessàries obres de millora dels
edificis existents suposin qualsevol augment de volum, altura o
superfície. Preveu la supressió d’actuacions urbanístiques
ilAlegals a la costa; perdó, la suspensió. Això que el Sr.
Carbonero considera inconstitucional el que intenta és evitar
situacions com s’han produït molt a la cosa andalusa, que és que
-pensem per exemple amb El Algarrobico- que tenim el pantà
allí i no hi ha manera que desaparegui. El millor per a la costa
és que aquestes situacions no es produeixin. 

Qui ha de ser el competent? Jo crec que és un tema que en
tràmit parlamentari, en tràmit d’elaboració de la llei, es pot
discutir si haurà de ser la comunitat autònoma, si haurà de ser
el competent en matèria d’urbanisme o haurà de ser el Govern
de l’Estat, però el que està clar és que hem d’arbitrar
mecanismes que permetin la suspensió per part de
l’administració per evitar actuacions urbanístiques ilAlegals a la
costa.

S’exigeix, per altra banda, l’eficiència energètica i l’estalvi
d’aigua en les obres que s’autoritzin a realitzar en els edificis de
la costa, i es diferencia -una qüestió que no estava a l’antiga llei
i creim que és de sentit comú i, sobretot, estalviarà molts de
problemes- platges urbanes de platges naturals incrementant la
protecció d’aquestes darreres, és a dir, de les platges naturals.

El segon gran objectiu... Si m’escoltassin potser ho sabrien,
però ho repetiré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us plau, una mica d’ordre.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Jo els he escoltat amb molt de respecte. Com a mínim
esperava el mateix. No, no, li ho repetesc, no tenc cap problema.
Li dic que diferencia el tractament de platges urbanes i de
platges naturals, i incrementa la protecció de les platges
naturals.

En segon lloc incrementa, i és un dels objectius fonamentals
de la llei, incrementa la seguretat jurídica, en primer lloc
començant per quin és l’abast de la zona de domini públic
marítim terrestre, una delimitació més clara de l’abast de les
marees, de la situació dels terrenys inundats artificialment, i
concretament què ha d’entendre’s per platja i altres elements de
domini públic, és a dir, definicions clares. Segon, exclusions
puntuals de domini públic marítim, per exemple a certs nuclis
de població històricament consolidats i altament entropitzats;
també, encara que a vostès no els agradi, de determinades
salines i cultius marins. 

I una qüestió que m’estranya el discurs del Partit Socialista
perquè sens dubte els seus candidats quan han anat a
Formentera tenien un discurs totalment diferent: quan després
que tothom durant anys hagués intentat arreglar el problema de
Formentera, quan per fi un govern atén un tema que era..., ja no
és que ho diguessin els formenterers, que ho deien; ja no és que
ho diguessin els partits polítics de Balears, que ho deien, també
el PSOE; ja ho és que ho digués la societat en general d’Eivissa
i de Formentera, que això era una situació que s’havia de
solucionar; és que el mateix Informe Auken parla
específicament del problema de Formentera. És a dir, fins i tot
Europa denunciava la injustícia de la delimitació de costes a
Formentera. I ara a vostès no els agrada i voten que no. Vagin
a Formentera i expliquin-ho, jo per descomptat no els ho
explicaré, em pareix vergonyós. Era un tema supercomplicat de
resoldre, ho havien intentat governs del PSOE i governs del PP;
finalment s’ha trobat una solució i no els agrada. Vagin vostès
a Formentera i expliquin que no estan d’acord que se’ls
solucioni el problema. Els desitj bona anada i bona tornada.

Per altra banda aquesta seguretat jurídica consisteix a
garantir la informació als ciutadans sobre les seves propietats i
els altres drets. Es tracta que cap ciutadà no pugui adquirir mai
més un habitatge o un altre bé a la costa i descobrir després que
no li pertany perquè és domini públic. Això com s’ha resolt?,
inscrivint en el Registre de la Propietat totes les càrregues que
puguin existir i assegurar aquesta informació als interessats en
cas que s’iniciï una nova partició. A més a més s’oferirà
informació gratuïta a tots els ciutadans via internet sobre les
línies de partició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, hauria d’anar acabant. 

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Un minut. Per altra banda es millora la situació jurídica dels
que es van veure afectats i expropiats dels seus drets amb la llei
de 1988; s’aclareix la situació de les urbanitzacions marítim
terrestres conciliant el caràcter públic dels canals i l’accés als
mateixos amb les garanties dels propietaris d’habitatges, i es
dóna també major seguretat en les ocupacions i els usos de la
costa.

Per tant, en resum, perquè no tenc més temps, crec que és un
debat molt interessant, que en podem parlar, aquests són els
nostres criteris, crec que en algunes no són tan llunyans del que
vostès proposaven, però per descomptat crec que haurem de
debatre un text concret perquè efectivament el govern del Partit
Popular, a diferència del que havia fet el Partit Socialista, en un
temps rècord ha tret un avantprojecte de llei sobre el qual
podem debatre, i en el qual esper que puguem arribar a acords.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant?
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Com que m’he sentit contradit opinaré. El que no he sentit
és el sentit del vot però, vaja, l’intuesc, l’intuesc, així mateix
tenim prou pràctica parlamentària per fer-nos una idea de per on
anirà el Grup Popular.

De totes maneres, primer vull agrair al Grup Socialista el
seu suport i lamentar que es consideri extemporani el moment
en què el Govern de l’Estat ha obert un procediment perquè la
normativa mediambiental així també ho reclama i la mateixa llei
de tramitació actual de projectes de llei, que prèviament hi hagi
una participació sobre un tema d’interès; ells han obert aquesta
informació pública, està a la pàgina web del ministeri perquè en
parlem, i en aquest moment és quan hem dit “parlem-ne”, però
fins i tot parlem-ne un temps llarguet, perquè el tema és
important; no in aeternum, però el temps que necessitem, i a les
Illes Balears parlem-ne ara; és ara. Justament entre que l’hem
presentada i ha arribat, ha arribat amb una certa celeritat i l’hem
poguda tractar ara. Podem fer una ponència parlamentària per
parlar-ne més extensament, dos mesos, un mes, però que
Madrid ens esperi, perquè el que no pot ser és que obri una
qüestió que incideix tant en  la nostra economia, en el nostre
futur, i pràcticament com si fos un acte tràmit escoltar-nos. Jo
crec que no, i confii que el Govern ha presentat alAlegacions; les
demanaré però confii que hi hagi hagut una intervenció, que se
senti interpelAlat, que se senti important en aquest debat. Ens sap
greu que, a això, se li digui extemporani.

Informe Auken. Diria, per ventura, no sé si matisaria tres
paraules, el firmaria de dalt fins a baix, i si aquesta llei de costes
pretén abordar-se a l’informe Auken nosaltres li posarem un
cum laude, però no va per aquí, Sra. Marí. El primer que fa
Auken és dir que s’ha de conservar la costa i que hi hagut un
excés, i posa una sèrie d’exemples, i posa molt especialment tot
el tema de València i de Múrcia, i parla in extenso del tema. Hi
ha tota una reflexió ecologista, i llavors diu que aquesta llei té
qualque punt que no s’acaba d’entendre, però sobretot no
l’apliquen, és que hi ha llocs que no l’apliquen, i llavors resulta
que hi ha un domini públic i es donen llicències sense domini
públic. Hi ha un paralAlelisme molt gran entre El Algarrobico i
aquí, eh?, no sé si el té present, es diu Ses Covetes, mutatis
mutandis, on realment els que han aturat són els tribunals a base
que s’han donat llicències en contra del domini públic! Bé, com
ho havies de fer? Auken ho veu i diu: “Però què passa?, com és
que donen llicències els ajuntaments damunt domini públic?
Com és que l’Estat espanyol no registra el domini públic?”. Jo
tampoc no ho sé, no en parla aquesta llei. 

La Llei de patrimoni de les administracions públiques obliga
a inscriure els béns de domini públic, no és que sigui cap
novetat. Jo dic que no n’hi ha ni una, de novetat en protecció, ni
les platges antigues, ni les noves, ni les urbanes, ni les no-
urbanes; no hi ha una sola norma de protecció nova, ni una, ni
una! El que hi ha és consolidació de drets per complir amb la
seguretat jurídica, que això no és el que deia Auken. Ja està clar,
jo també ho vull, que qui compra un terrenys sàpiga on està
entrant, però no que, com que tothom l’ha comprat i fins i tot
s’ha urbanitzat i fins tot s’ha fet tot, i no ha respectat el domini
públic, doncs ara ja no hi ha res a fer. Això no ho diu Auken.
Per tant jo crec que aquí hi ha d’haver altres elements. 

Jo en el cas de Formentera pensava que..., efectivament n’he
volgut fer un esment especial amb la seva complexitat, però sí
que la delimitació del domini públic no suposi una reducció
sistemàtica de la delimitació actual, amb aquesta frase tenia
també dins el cap Formentera. 

Crec que hagués estat molt bé, és vera, una referència a
l’autonomia local; no l’he feta, però és cert també que hi ha
d’haver possibilitat d’impugnacions a un altre nivell sobre el
local, no a base que sigui el delegat del Govern o el governador
civil el que estigui al damunt d’aquestes situacions. Ara, els
excessos que s’han fet a la costa... És que vostè imagini Auken,
que li diguin que ha agafat una piscina que està damunt domini
públic, i diuen que la donaran a les escoles perquè hi vagin però
no el juliol ni l’agost, sinó només el juny i el setembre, perquè
resulta que és un editor d’un diari que necessiten justificar-la-hi,
això és que n’Auken alAlucina!, és que no ho pot entendre, no
pot entendre que un estat occidental faci aquestes fantasies. I
tanta sort que vostès no han posat un article que digués que es
podrà donar a les piscines concretes d’editors un tractament
pedagògic o educatiu; és que quasi quasi..., perquè amb aquestes
solucions dels annexos i les addendes i les disposicions
addicionals va un poquet per aquí, no? Crec que això és el que
no s’ha de fer.

De totes maneres, ja que pareix que no votaran a favor de
cap d’aquestes propostes i consideren que aquest debat per a les
Illes Balears és extemporani, no sé si -almenys ho pensin i
valorin- si podríem fer alguna mena de ponència o si
senzillament pensaran que tot d’una que entri al Congrés dels
Diputats els balears no tenim res a dir d’aquesta llei i ja ho faran
el Sr. Miquel Ramis i la Sra. Gari Duran amb les consignes que
els doni el Sr. Mariano.

Moltes gràcies. ...o el Sr. President, el Sr. President de
l’Estat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6768/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6768/12, relativa a avantprojecte de modificació de
la Llei de costes.

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

Moltes gràcies.
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