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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112,
10497, 10498 i 10499/12 i 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 i
1008/13.

Assisteix a la sessió el Sr. Gabriel Company i Bauzá,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, acompanyat
pel Sr. Jaume Porcell i Alemany, director general
d’Arquitectura i Habitatge; pel Sr. Joan Salvador i Iriarte,
director general de Transports; pel Sr. Josep Vicente i Martorell,
director d’Espais de Natura Balear; pel Sr. Jaume Ferriol i
Martí, director d’ABAQUA; pel Sr. José Ramón Orta i Rotger,
director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca; pel Sr. Jaime
Oloscoaga i Enseñat, assessor tècnic; per la Sra. Olivia Cortés
i Jones, cap de Gabinet; i pel Sr. Andrés Lasaga i Fernández,
cap de premsa.

1) Pregunta RGE núm. 7107/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a PDS de residus sòlids de Mallorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 7107/12, relativa a PDS
de residus sòlids de Mallorca, intervé el diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença, maldament sigui per no haver contestat les
preguntes escrites, la veritat és que ha estat ràpida la posada a
disposició per contestar-les oralment, i també a tot el seu equip,
hauria duit el meus assessors, si en tengués, per intentar
compensar, però confii que mirarem de treure clarícia d’aquest
parell de preguntes que tenim.

I aquesta primera és sobre el Pla director sectorial de residus
sòlids urbans de Mallorca. Avui que m’he trobat amb una
herència important, a portada de l’Última Hora, aquell gran
aquàrium de Ses Salines que havia de ser tan important, he
pensat amb una altra de les herències que tenim, que és aquesta
del Pla de residus sòlids de Mallorca, vostè se’n recordarà, el
pla és de l’any 2006, va ser aprovat per PP, PSOE i UM, el
temps del Govern PP-UM, on se’ns deia que multiplicar per dos
la capacitat de la incineració a Mallorca era imprescindible,
venia un caos si no es duplicaven els forns en aquell moment.
Vostè sap que després no només es va modificar el Pla director,
sinó que es va fer el contracte modificat amb TIRME que, i
aquesta és una altra polèmica que mai no he pogut entendre, se
li va donar a dit a TIRME tota la instalAlació dels 400 milions
d’obra que representava aquell substancial canvi del Pla

director. Vostè sap que 400 milions és una quantitat molt
important, no cal dir-ho, fins l’any 2041, 325 són per als forns,
la resta era per a altra mena d’instalAlacions. S’havia de vestir
que el tema era sobretot de cara a un altre tipus de tractament de
residus, però els 325 milions eren per al Pla director.

Bé, ha passat tot això, s’insistia que eren imprescindibles,
però som a l’any 2013 i jo crec que amb els debats que hem
tengut aquí, ja podem compartir una dada, no són necessaris,
tenim més capacitat d’incineració de la que necessitam. Tant és
així, que ara per intentar fer de la necessitat virtut, s’intenta
minimitzar el cost a través d’importar residus d’arreu que es
prestin a fer-ho. Més que entrar en aquesta polèmica ara sobre
la fórmula que entén el PP per intentar palAliar aquest desgavell,
intent veure si podem estar conformes a constatar aquest fet. La
capacitat del forn de la incineradora de Son Reus és excessiva
i si és així, primer constatar-ho perquè quedi per a la història,
perquè qualcú expliqui per què es va fer això i en base a quins
informes, si eren els de la concessionària o els del mateix
consell, o qui és que es va errar tant, perquè això són molts de
milions d’euros; i en qualsevol cas, quina solució podem donar
de caràcter normatiu. Pensi que els dos primers fons passaran a
ser obsolets en un temps relatiu curt, podem començar a
intervenir i a pensar què feim de cara al futur. I per això li faig
una pregunta que és senzilla. 

Pensa revisar el sobredimensionament de la capacitat del
forn de la incineradora de Son Reus? Don per suposat que vostè
està d’acord amb el sobredimensionament, però evidentment la
primera part de la pregunta és si vol aclarir la part que jo don
com implícita, si vostè no la comparteix, jo don per fet que
tothom, tothom accepta que estan sobredimensionats, perquè és
el Partit Popular el que està obsessionat a dur tones de fora
perquè és conscient que les que tenim aquí no són suficients per
donar menjar a aquell Moloc que és la incineradora de Son
Reus. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies Sra. Presidenta. Sr. Alorda, jo faré un poc d’història,
tot i que aquest és un assumpte que es du des del Consell de
Mallorca. He de començar dient que des de l’aprovació de la
Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori, publicada
en el BOIB núm. 32, de 15 de març del 2001, en el seu article
1 queden definides les competències corresponents als consells
insulars. I entre aquestes competències hi ha les relatives a
elaboració i aprovació dels plans directors sectorials de residus
sòlids no perillosos. Per tant, queda prou clar que l’òrgan que té
competències planificadores respecte de la pregunta és el
Consell de Mallorca.
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És cert que dins aquest procés de planificació, com altres
plans i programes, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori, a través de la Comissió Balear de Medi Ambient, és
l’òrgan competent per sotmetre a tràmit ambiental qualsevol pla
director sectorial en matèria de residus i també per suposat el
Pla Director Sectorial de residus urbans de Mallorca, o les seves
modificacions. Dins aquest marc, podria ser objecte d’estudi
l’esmentada revisió de la capacitat d’incineració, sempre i quan
es dugui a tràmit un nou pla de residus no perillosos de
Mallorca i que actualment està en procés de revisió.

Hem de dir també que la planta incineradora de Son Reus
disposa de la corresponent autorització ambiental integrada des
de dia 23 de maig de 2007. La resolució de l’autorització
ambiental integrada i les seves modificacions és competència de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Ara per poder contestar aquesta pregunta de forma més o
manco adient, jo crec que s’ha d'analitzar com es va seleccionar
la capacitat d’incineració de Son Reus. Segons allò que em
conten, com poden observar, els arguments que s’exposen són
de caràcter estrictament tècnic i se remunten a la fase de
concepció i projecció de la planta incineradora i de la seva
posterior ampliació.

El primer dels criteris tècnics per seleccionar una planta
incineradora es basa en el temps en què es volen tenir els
residus sòlids urbans emmagatzemats abans d’entrar en el
procés d’incineració. Si entren més tones de residus de les que
es volen incinerar en un dia, les tones de residus que no es
poden incinerar, s’han de dur lògicament a abocador temporal
a l’espera que es puguin cremar. El criteri més higiènic i més
sostenible ambiental és el que tendeix a no forçar tècniques
intermèdies d’abocament temporal, que duen associats
problemes ambientals com són la producció de metall,
generació de lixiviats, olors, menjar per a fauna, gavines, rates,
en mal estat que poden produir malalties. Per tant, és un
compromís polític des de fa molt de temps i àmpliament
acceptat que s’ha de tendir cap un abocament zero en matèria de
residus a Mallorca i això també ha d’incloure els abocaments
temporals. En principi l’any 2020, segons diu el comissari
europeu de Medi Ambient, no hi ha d’haver abocament a cap
lloc d’Europa. Per tant, a Mallorca tots sabem que anam per
aquesta línia.

Per altra banda, durant la temporada turística hi ha una forta
estacionalització respecte la producció de residus. És ben sabut
que la producció de residus procedents dels generadors
singulars, especialment els del sector turístic, eleva la producció
de residus urbans de forma tal, que tenim major punta de
producció de residus a la temporada turística, sobretot durant els
mesos de juny a setembre. Si tenim en compte que els forns han
de tenir capacitat per incinerar aquestes puntes i que no convé
tenir abocaments temporals, per les raons que li acab de
comentar, és clar que la previsió que es va fer per seleccionar la
capacitat d’incineració per dia, és dir les tones per dia,
segurament és bastant encertada i continua vigent a dia d’avui.

Ha de quedar clar, per tant, que el dimensionament de la
incineradora que tenim, es va fer per poder absorbir aquestes
puntes de la temporada turística, sense l’esmentat
emmagatzematge temporal intermedi. És a dir, o feim abocador
o tenim capacitat suficient per entrar-ho a incineradora. Per
entendre-ho vull donar unes xifres. El mes d’agost de 2012
vàrem tenir una punta de producció de residus incinerats de
75.000 tones, sense capacitat de disseny de la incineradora de
70.000 tones mensuals. Si la capacitat de la incineradora es
reduís o es revisàs a la baixa, tendríem una capacitat
d’incineració màxima de 43.000 tones i que correspondrien a les
520.000 tones anuals incinerades l’any 2012, si féssim una
mitjana. Això implicaria una quantitat de tones de residus que
haurien d’anar als abocadors i a més a més s’hauria de construir
perquè no en tenim, d'abocador. Per tant, tenim una incineradora
ja construïda que té una capacitat de 70.000 tones mensuals. En
definitiva, disminuir la capacitat d’incineració a Son Reus, hi ha
gent que diu que possiblement en aquests moments podria ser
un disbarat.

Segon argument tècnic. Els residus sòlids urbans tenen un
poder calorífic variable, com més baix és el poder calorífic del
fems, més costen de cremar i per tant, menys tones es poden
incinerar. Això va associat a la humitat continguda als fems.
L’estàndard de poder calorífic es troba en 1.850 quilocalories
per quilo, amb el qual es donen les xifres de tones de residus
urbans equivalents cremades. Si el poder calorífic del fems
baixa, la incineradora té capacitat per cremar menys tones. Per
tant, des del punt de vista tècnic és una incorrecció dir que la
capacitat de la incineradora és per cremar ics tones, sinó per
cremar ics quilocalories. Això implica que la incineradora ha de
tenir un marge ample per poder treballar, per tal d’absorbir les
variacions de poder calorífic de les partides de fems que arriben.

El tercer argument tècnic és que una instalAlació o
infraestructura no es fa per 5 o 10 anys, almanco una d’aquest
tipus. La previsió d’incineració se va fer a molts d’anys vista, en
concret fins l’any 2041, any en què acaba la concessió de
TIRME. No vull entrar en els aspectes de concessió, vull
suposar que els que hi havia en aquell moment varen fer les
coses com s’havien de fer. La incineradora ha de ser capaç
d’absorbir els previsibles increments en la producció de residus
motivats pels increments poblacionals o pels increments en
l’arribada de turistes. Això vol dir que s’ha de ser previsor. Si
reduir la capacitat d’incineració de Son Reus, es poden donar
situacions d’emergència en un futur i haver de començar a
adoptar solucions d’emergència i mal planificades.
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Per altra banda també s’ha de pensar per altra banda que
Menorca, Eivissa i Formentera actualment duen els seus residus
urbans a abocador. Tots els plans directors sectorials de residus
d’aquestes illes contemplen poder dur residus d’una illa a una
altra. L’actual pla director insular de residus sòlids urbans de
Mallorca contempla la possibilitat de gestionar residus
procedents d’altres illes. Tenint en compte que l’any 2011 es
varen dur a abocador 155.000 tones a la resta d’illes, es pot dir
que la incineradora podria donar solució temporal,
d’emergència o de forma continuada als problemes de residus
urbans de la resta d’illes si fos necessari, per la qual cosa encara
es reforça més la postura de no reduir capacitat d’incineració de
Son Reus, com una bona solució d’emergència.

Des de l’aprovació de la Llei 13/2012, la planta incineradora
de Son Reus dóna solució al tractament de residus carnis,
inclosos (...), unes 400 tones addicionals amb el que això
representa, s’elimina també el disbarat d’haver de pagat un cost
totalment inassumible per l’administració per al seu tractament
a la península.

Ara suposam que després dels arguments tècnics, més que
contundents que s’han exposat, encara així es decidís optar per
reduir la capacitat de forn de la incineradora. Això vull entendre
que la proposta passa per eliminar una línia d’incineració. La
pregunta és qui assumeix el cost de la inversió realitzada pel
concessionari TIRME? Perquè la resposta és òbvia: a la llarga
o a la curta, els ciutadans de Mallorca. És a dir, una instalAlació
que sí o sí s’ha de pagar, la tornam amb un llaç, l’hem de pagar
i a sobre no tenim el servei, transformant un servei òptim que
dóna solució a la gestió dels residus urbans amb un mal servei
que no solucionaria res.

Per tant, com a conclusió sembla que a causa d'aquestes
puntes que tenim, i això passa a moltes indústries, quan han de
fer feina en un determinat moment necessiten tal vegada tenir
més maquinària de la que haurien de tenir si tenguessin una
situació estable. Tots sabem que això no passa i o bé feim
abocador o bé tenim unes infraestructures per poder donar
servei a aquestes puntes que tenim per mor de les temporades
turístiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lamentam no coincidir gens amb
el conseller, però li agraïm perquè no és inhabitual la claredat en
el posicionament del Partit Popular respecte de defensar la
capacitat actual de la incineradora. Ho lamentam, i també estam
contents que hi hagi volgut entrar, perquè la veritat és que
excusar-se en la matèria competencial, amb la importància que
té la idea global que pugui tenir el Govern respecte de les
polítiques de residus a nivell mediambiental i com hi ha
colAlaborat modificant la normativa, fins i tot el Pla director a
través de llei quan ho ha trobat oportú, m'ha semblat que al
“tiquismiquisme” competencial del principi no hi havia molt de
lloc. De totes maneres com que hi ha entrat, jo no m’hi situaré

perquè realment ha establert que havíem de dimensionar la
nostra incineradora a les puntes. No era això que es contava, no
era això que es contava el 2005, 2006 i quan es va modificar el
Pla director. No ens deien que havien de fer la incineració al
nivell del mes d’agost i mantenir-la durant (...) durant tot aquest
temps, ja li dic jo que no. Això ens ha costat un potosí, els 400
milions només és l’ampliació. Des de l’any 92 que tenim el
projecte en marxa d’aquesta operació de la incineradora, vostè
sap el cost i com s’ha repercutit damunt el preu del fems a les
Illes Balears a tots els ciutadans? Jo crec que aquí hem de
discrepar i sobretot hi ha un element que jo el trob de molt poca
ambició per part seva i són els percentatges, encara que ens
movem, que no són dels homologables a nivell europeu, el
percentatge que incineram i el percentatge que reciclam,
reconvertim, recolAlocam dins el sistema. Crec que aquí encara
hi ha molt de camí per recórrer i hauria de baixar les tones que
derivam a Son Reus.

De totes maneres, ja que ho ha apuntat, m’agradaria saber si
tenen cap proposta de dur el fems de les illes a Mallorca, perquè
ha sorprès que han duit primer el de fora, sembla ser que hem de
ser una potència mundial cremant residus del món i els de les
Illes Balears ... Jo ara, perdoni, tal vegada no ho he seguit prou,
però és la primera vegada que li he sentit dir, m’agradaria saber
si té algun treball al respecte. 

L’altre punt, bé, els primers forns ja estan a punt de
l’obsolescència, hi haurem de repensar, perquè si no, passam a
l’altre criteri que és haver de tornar fer forns addicionals per
substituir els originals dels anys noranta. 

En qualsevol cas discrepam de la seva posició, però com que
intentàvem aclarir quina era la posició del Govern, he de
reconèixer que m’ha quedat prou aclarida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies Sra. Presidenta. Efectivament, hem de continuar
fomentant la recollida selectiva, el reciclatge, la recuperació de
les fraccions valoritzables materialment com a eixos principals
de la política de residus. La resta de fraccions es valoritzen
materialment o bé se seleccionen en origen. És evident que
s’estan fent esforços, que segurament no basten, però s’estan
fent esforços en el sentit de minvar la fracció de rebuig. 

En aquest sentit també nosaltres des del Govern el que feim
és dur a terme tota una sèrie d’accions. Estam establint convenis
marc amb els sistemes integrats de gestió d’envasos per tal de
millorar i incrementar la recollida selectiva a peu de carrer,
potenciar campanyes de conscienciació ciutadana, potenciar la
selecció en origen de residus, etc. I també des de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori el que farem serà
llançar una línia d’ajuts en matèria de residus, finançada amb
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fons FEDER, mitjançant la qual es contemplem ajudes per a la
compra de contenidors de recollida selectiva, adequació de
parcs verds, com a eixos per potenciar la recollida selectiva. És
a dir, jo crec que en tot això sense cap dubte s’hi ha de continuar
treballant, s’hi ha de continuar fent la feina que faci falta.

Vostè em comenta què hem de fer amb els residus de les
altres illes? Miri jo tenc clara una cosa, des d’Europa seran
inflexibles amb l’abocador zero i, per tant, si anam a
Formentera ja sabem què fan amb els residus, els traslladen a
Eivissa. A Eivissa sabem que hi ha abocador i a Menorca sabem
que hi ha abocador. I sabem que la Unió Europea diu abocador
zero. Mallorca ja té aquesta línia i alguna cosa s’haurà de fer. Jo
fa uns mesos vaig anar a una reunió a Madrid amb el ministre
Miguel Arias Cañete, amb tots els consellers de medi ambient
d’Espanya asseguts amb el comissari europeu de Medi Ambient.
Vaig tenir oportunitat de tornar dinar amb ell a BrusselAles fa
unes setmanes. Vàrem tornar parlar del mateix, anam cap als
abocadors zero. Podem fer el que se sol fer moltes vegades,
esperar que vengui aquí el mal temps i si ens diuen el 2020,
aquesta serà la data, ho farem el 2019 de pressa i corrent, o
començar-nos a preparar. I efectivament, nosaltres ja parlam
d’aquests temes internament dins la conselleria, n’hem parlat
amb gent que domina molt bé aquests temes i hem de calcular
totes les coses, però que el futur serà abocador zero ... crec que
és una política que està definida. 

I dins aquestes, la incineració, ara ens diuen que primer
reciclatge, després incineració, també. I que Mallorca tengui una
planta que en determinats moments, com hem dit, no tendria
feina perquè una vegada fugen les puntes d’estiu, a l’hivern
entres en una possibilitat d’emprar aqueixa maquinària i per tant
que s’amortitzi millor, i per tant que no es traslladi cap a preu de
tarifa, que ja basta bé com està la tarifa, idò que no s’hi
traslladin més costos o que no s’incrementi, jo crec que és una
cosa a tenir en compte, i aquí ens haurem de llevar tots de
davant pensaments fins i tot a nivell d’illa, a nivell de poble, i
veure quina solució donam a un tema tan complicat i també tan
important com aquest.

Per tant jo crec que el futur, el futur pròxim, crec que
passarà perquè ens asseguem tots a nivell... -i quan dic tots dic
tots- per veure com solucionam els abocadors d’avui en dia de
Menorca, que ja està en una situació bastant colAlapsada,
d’Eivissa, que vendrà darrere, i de Formentera.

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 7108/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a inversions ferroviàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la pregunta RGE núm. 7108/12, relativa a
inversions ferroviàries. Intervé el diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...alguna informació. Aquesta primera és quines actuacions
durà, ha duit, afegiria també, a terme, perquè evidentment té la
seva antiguitat la..., és del setembre de l’any 2012, per
reivindicar inversions ferroviàries de l’Estat a les Illes Balears.

Vostè és molt conscient del festival, per utilitzar paraules del
Grup Popular, sobre quines són les inversions i l’orgia
d’inversions ferroviàries que existeix a l’Estat espanyol els
darrers trenta anys, però també els pròxims vint anys, i dins
aquesta tessitura vostè qualque vegada apunta que està fent
moltíssimes gestions però que no en braveja fins que no tengui
èxit. A vegades ens dóna la impressió que no li interessa el tren,
que el considera un transport inadequat, poc modern, poc eficaç,
poc atractiu, que no val la pena ampliar-lo. La veritat és que
aquí hi ha un doble missatge que vostè ens envia que no arribam
a saber exactament on se situa, i jo en tot cas li voldria demanar
quines actuacions està duent o ha duit o durà, la pregunta és
durà, a terme, la veritat és que el que m’interessa és el futur, el
Govern per reivindicar inversions ferroviàries de l’Estat a les
Illes Balears en aquesta tessitura històrica en què ens movem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo li he de dir que
efectivament des que vàrem entrar estam fent gestions i
continuam fent gestions i preocupant-nos i ocupant-nos de tot
aquell problema que ens va suposar el conveni ferroviari inicial.
Per tant vull suposar que quan em demana quines actuacions
durà a terme el Govern per reivindicar inversions ferroviàries
estam parlant un poquet del mateix.

No podem oblidar que ens vàrem trobar amb un conveni,
que n’hem parlat moltes vegades, molt mal tancat, almenys des
del nostre punt de vista, que ha creat i possiblement crea i crearà
un bon nombre de problemes de difícil situació, perquè d’aquell
suposat conveni, que tenia tot el que tenia, es varen fer després
unes licitacions d’obres que tots sabem que són molt superiors
als doblers realment que teníem.

Vostè em diu què farem per reivindicar inversions
ferroviàries, i no ens podem oblidar d’on arrancam, de la
situació en la qual no caben moltes exigències, i quan hem estat
a Madrid, la veritat, la primera reunió que vaig tenir amb la
ministra el primer que va fer va ser retreure com de malament
s’havien gestionat les inversions i els convenis ferroviaris de les
Illes Balears, i va ser bastant dura i contundent. Hem de
recordar que del famós conveni aquell d’uns suposats 443
milions d’euros varen ser en realitat només 57,5, que es varen
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haver de barrejar amb altres dos convenis per palAliar el
problema greu que s’havia creat i que així i tot no es va
aconseguir palAliar, i que hi havia molta més obra avançada que
diners transferits, i, el que és més important, jo crec que per
aquesta irresponsabilitat pagar als proveïdors ha estat una tasca
molt complexa, molt complicada i que ha creat infinitat de
problemes.

Però el que ja hem fet fins ara?, idò efectivament hem
mantengut tota una sèrie de contactes personals, contactes
telefònics, diversos presencials amb el Ministeri de Foment. No
importa dir-li que des que hi va haver el canvi de govern, perquè
abans no ens varen voler rebre, des que hi va haver el canvi de
govern ens hem trobat també amb una situació complicadíssima,
per la situació a nivell de Madrid que tots sabem d’imposicions,
potser, des d’Europa de compliment d’objectius de dèficit, etc.,
idò la cosa s’ha anat tancant molt, no només a nivell
d’inversions ferroviàries sinó a nivell de qualsevol tipus
d’inversió que es pugui fer.

Des del primer dia hem tractat d’establir, ja dic, tots els
contactes possibles amb el Ministeri de Foment per entendre
què estava passant amb aquell famós conveni. Quan arribàrem
només s’havien rebut 43 milions dels 443 anunciats; els darrers
14,5 es varen rebre l’any 2011, que ja els vàrem tramitar
nosaltres amb aquest nou govern. Davant aquesta situació era
imprescindible que el ministeri ens rebés per aclarir en quina
situació ens trobàvem, i ja li he dit que no vàrem tenir èxit.
Nosaltres, com sabeu, després de demanar-ho en una sèrie
d’ocasions, ens varen rebre dia 22 de novembre del 2011, dos
dies després de les eleccions generals, a Madrid, i en aquella
reunió a més ens varen deixar perfectament clar el que ja
després de diversos mesos de feina sabíem, i és que el conveni
caducava a 31 de desembre del 2011 i que els doblers eren els
que eren i que no importava donar-hi més voltes. Això amb
l’equip de govern del PSOE, anterior a l’actual del PP.

Posteriorment hi ha hagut altres reunions i les conclusions
de les qual sobre el conveni sempre han estat les mateixes:
conveni caducat, quantitats tancades; quantitats aprovades en
una comissió mixta del conveni, per cert on hi havia present el
govern d’aquí, l’anterior govern de Balears. Ens hem reunit en
concret amb el ministeri dia 22 de novembre, dia 24 de gener,
dia 20 de març i dia 28 d’agost, a part, com he dit, de totes les
telefonades que hi ha hagut, i a partir d’aquesta data fins avui,
des del 28 d’agost, pràcticament quasi totes les setmanes, quasi
totes les setmanes, hem estat parlant amb gent de Madrid per
veure si hi havia possibilitats d’aconseguir doblers, a més per a
noves inversions, o a veure si podíem dur alguna cosa per pagar
les inversions que ja s’havien fet sense els doblers per pagar-les.

I també quines inversions. Idò nosaltres el que els hem dit és
que hem definit un poquet el que creim que és absolutament
prioritari per aconseguir l’objectiu de la modernització de la
nostra xarxa de transport, i una vegada definit perseguir-ho. No
negam que l’electrificació de tota la xarxa i la millora contínua
del nostre sistema d’informació, de billetatge i de control en
aquests moments és el que més ens importa, consolidar el que
tenim. 

Naturalment continuarem reclamant inversions perquè les
consideram essencials. Jo només li he de dir que no és defensi
o deixi de defensar el tren, i molt manco perquè sigui un
transport, com ha dit vostè, inadequat o poc modern. No, jo el
que dic és que si podem fer un bon transport públic a 1 euro no
l’hem de fer a 13 euros, és l’únic, no dic res més. És a dir, jo
sempre acab dient el mateix: transports públic, sí, però al millor
preu. Crec que fer altra cosa en aquests moments és molt
irresponsable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica per al Sr. Alorda i Vilarrubias, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo és que no me’n sé avenir. Cada
vegada que tenc aquest debat no me’n sé avenir. Les xifres que
està manejant l’Estat espanyol en despesa ferroviària són
realment tan espectaculars a nivell europeu, a nivell mundial,
mundial!, que veure com vostè les accepta amb aquesta
pusilAlanimitat és que..., no ho sé, jo li ho reconec, m’encén la
sang, m’he d’aturar per intentar aclarir. 

Només li vull precisar una cosa. Jo no li parl del conveni, el
conveni per a mi és un instrument, un instrument vàlid, bo,
correcte; per a vostè no ho és. A mi m’és igual. Jo el que li
deman és la Llei de règim especial, li parl de l’article 10 d’una
llei; ja no li parl si està ben articulat d’una manera, articuli-ho
d’una altra. Jo li dic les obligacions que té l’estat per gastar a les
Illes Balears per llei, per estatut, disposició transitòria novena.
Vostè creu que l’anterior govern ho va fer molt malament en
aquest sentit, que va dur molts pocs doblers, o que ho va
articular... Molt bé, jo no estic d’acord amb vostè, però vostè fa
dos anys que hi és, i jo el que li deman és: vostè, per fer complir
les lleis a l’Estat espanyol, del seu color polític, què fa? 

I em diu que la ministra el renya! Digui-li de part meva,
digui-li amb millors paraules, si troba, però digui-li quina
barra!! Li diu, amb el que està gastant en el corredor atlàntic, el
corredor central, el corredor mediterrani, a vostè el renya?! Amb
l’article 10 de la nostra llei de règim especial, amb la nostra
disposició transitòria novena de l’Estatut, amb el que ens ha
donat el 2012, el 2013, a vostè el renya?! Sr. Company! 

Intentin arreglar-ho; ja sé que si ho fa el Partit Popular ho
farà intentant pegar a totes les herències, etc., que he trobat que
reparteix a redols, perquè a la de Cabrera l’ha matisada molt, i
que la incineradora no, la manté, la justifica i la reivindica,
mentre que aquestes quantitats, que a mi no em surten els seus
nombres, com vostè sap, jo crec que les inversions ferroviàries
de l’Estat no són només les del conveni, vénen molt més doblers
per a inversions ferroviàries que el que jo deman, perquè el que
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a mi m’interessa és que venguin els doblers per a inversions
ferroviàries, això és el que m’interessa, i han vengut més
doblers dels que vostè diu, però en tot cas si vostè encara en du
més, millor, i si vostè està més enrabiat perquè a l’anterior
legislatura varen venir misèries estaré d’acord amb vostè, però
el que no acab d’entendre és que amb els compromisos que té
legalment l’Estat i que està fent en aquest moment, no em parli
d’objectius de dèficit, Sr. Company!, no em parli de tren i
objectius de dèficit de l’Estat espanyol amb el que està gastant
l’Estat espanyol avui en tren.

Per cert, que en inversions ferroviàries també hi ha FEDER.
Vostè sap que 2007-2013 hi havia una quantitat també de
FEDER. Misèria, comparat amb el FEDER a nivell espanyol,
misèria! Però doblers, que eren 68 milions el 2007-2013 en
inversions ferroviàries? Vostè parli’m d’inversions ferroviàries.
Ja que vol fer una interpretació tan estricta del conveni, que jo
no compartesc, del 55,5, parli’m del global, parli’m dels
convenis estatutaris, parli’m dels convenis FEDER, i se’n
temerà que els doblers que han arribat en inversions ferroviàries
a l’anterior legislatura eren quantitats moderades però
històriques, però històriques.

I, per cert, en continuarem parlant, però em sorprèn que
continuï insistint en el fet que el que hem de fer són línies de
tren més barates, i que l’única que em va reivindicar aquí com
a pròpia que vostè manté que vol fer sigui la de Son Espases.
Tenc la sensació que els seus assessors i els meus en aquest
aspecte discrepen molt del cost d’una línia ferroviària quan
l’única que té compromesa en programa, i aquí, aquí, vostè
m’ha dit que l’única que vostè està estudiant, perquè
seriosament, perquè el Partit Popular s’hi va comprometre, és
Son Espases. Se’n recorda poc quan llavors em diu allò dels
costos, perquè quan compari la línia de metro amb qualsevol de
les línies en superfície se’n temerà del que diu, si qualque dia
s’entreté a fer-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo supòs que el darrer
any de legislatura seva devia fer..., no he llegit els Diaris de
Sessions, però supòs que les seves intervencions devien ser les
mateixes, perquè el darrer any de legislatura ja no els enviaven
res, vull dir que ja la cosa estava molt malament. Miri si anaven
malament, nosaltres quan entràrem en el mes de juny el
proveïdors no cobraven des del mes d’octubre. Les cartes que
tenim -les duc per aquí, si després les vol veure, però, vaja,
supòs que es fiarà- tant del conseller Vicens, Gabriel Vicens, del
seu partit, enviades a Carles Manera com enviades al ministre
Blanco eren o són per mirar-les amb deteniment.

Jo si hi ha una cosa que..., a posta supòs que la sang ja se li
va encendre en aquells moments, Sr. Alorda. Per tant allò
extraordinari és que hagi aconseguit mantenir una temperatura
per almenys gaudir d’una salut com pareix que gaudeix, sense
que hagi hagut d’entrar a urgències per una cosa d’aquestes, per
mor del tren. 

Aleshores, home!, la situació a Madrid ja va empitjorar, va
empitjorar molt. Les comissions mixtes -després tendrem temps
d’anar-ne parlant, perquè com que hi ha una sèrie de preguntes
tendrem temps de parlar, fins i tot potser de repetir-nos, però
potser també val la pena- ja les comissions mixtes havien de
passar per Hisenda a Madrid, ja no era qüestió només dels
mateixos ministeris, la cosa es va complicar molt, es varen
estrènyer molt les corrioles... 

Vostè diu de la ministra. Sí, miri, jo crec que li ho he dit
qualque vegada: la ministra, a la primera reunió que hi va haver,
va dir “legalmente teneis que devolver los 35 millones del
tranvía”. “I ara què em dius?”; “sí, sí, nosaltres legalment us
hem enviat uns doblers per fer un tramvia i no l’heu fet”, i
l’addenda que havien de firmar els anteriors governs tant de
Balears com de Madrid no la varen firmar, perquè hi ha una
addenda que en acta diu que 30 dels 35 milions es desviaran al
tren però no es va firmar; igual que no se’n va firmar una altra,
una altra ni més ni menys que de 32 milions per a inversions
ferroviàries. Per tant jo no li discutesc que no hagin vengut els
doblers, a més li ho he dit sempre, i a més hi ha una cosa que
em fa gràcia perquè a vegades he llegit, en premsa sobretot, que
diu que el conseller no reconeix que n’han vengut més. Sí, que
n’han vengut, n’han vengut més i li ho he reconegut, i si llegeix
amb deteniment el Diari de Sessions segur que ho trobarà, els
tres convenis que hi ha: el conveni famós ferroviari, un altre
segon conveni que era de 23 per al 2010, 23 milions d’euros, i
32 per al 2011; només arribaren els 23 a Balears, que no vol dir
a SFM, a Balears; i després el dels 35 milions d’euros que
arribaren per al tramvia, que se’n gastaren en plànols, en..., bé,
no vull dir en tot el que s’ho gastaren; se’n gastaren 2,5 o 3, i
després es va voler fer una addenda que no es va firmar de 30
per enviar a pagar el tren. Per què?, perquè després corrien que
els talons els pegaven al cul perquè varen veure que s’havien
passat de frenada.

Jo si hi ha una cosa que em preocupa ha estat, i ho he dit
aquí i ho he dit en el ple, que no consolidassin el que tenien, que
fessin volar coloms com varen fer volar coloms i ens deixassin
la situació que hi ha ara. Jo no discutesc que el tren en un
determinats moments o en uns determinats llocs el tenim,
hauríem de mirar de fer-lo el millor possible, de fer el
tancament d’estacions... Escolti, és que tenien doblers en el
conveni ferroviari per arreglar allò de Can Foradí, per eliminar
els passos a nivell, i no ho feren tampoc, i se n’anaren a fer
coses grandíssimes, i duc per aquí a més coses amb unes
inversions en projectes faraònics, també, que gràcies a Déu
després no es feren però que costaren un grapat de cents de mils
d’euros el projecte només.
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Per tant, bé, aquí es va fer tota una sèrie de coses que jo és
el que critic, i si almanco ens haguéssim trobat amb una situació
caòtica a nivell de deute, però s’hagués consolidat un sistema,
els ciutadans que empren el tren fins a Manacor o fins a Sa
Pobla on haurien de botar a S’Enllaç perquè han de passar a tren
diesel. Jo crec que no es va gestionar bé, maldament es volgués
fer inversió ferroviària i no fos la més rendible econòmicament
quant a transport, però sí que crec es va equivocar
completament i absolutament i es va agafar una gatera grossa
començant un projecte que a més, després també supòs que
tendrem temps de parlar-ne, però un projecte que va començar
i fins i tot es va licitar abans de tenir l’estudi de demanda; un
primer que no va agradar perquè sortien poques persones que
l’havien d’agafar, i després en feren un segon. Bé, jo crec que
tot en si un poc de desgavell.

Miri, Son Espases jo li vaig dir que estava en el programa
electoral, però que nosaltres inversions noves no en faríem si no
canviava molt la situació, per desgràcia, perquè a un polític li
agrada fer inversions, fer coses, poder-les inaugurar, etc. Vostè
ha pogut viure aqueixa època; jo, que he arribat tard, visc
aqueixa altra època, que és una època de no fer inversions, de no
poder pagar les inversions que vàreu fer els que hi éreu abans,
que en vénen a veure a mi perquè no cobren, intentar posar-nos
al dia, que ho estam fent amb moltes dificultats en alguns casos
i, en altres, ens ve just; amb un pla de Madrid que ens ha fet
pagaments que ja va bé, amb un altre que se’n prepara, tot per
posar-nos al dia i per injectar doblers dins l’economia a través
dels proveïdors que han fet feines per al Govern.

Les inversions estatutàries ja les va aturar el Govern de ZP,
ja les va aturar, ja va dir “basta, no en donam pus”, i això ho
sabia perfectament l’anterior conseller Carles Manera. I
efectivament el règim especial de les Illes Balears diu..., és una
retxeta i mitja, només diu que s’hauran d’habilitar inversions
ferroviàries, ho diu des de l’any tirorí, eh? Vull dir que en tot
aquest temps no s’havia fet..., és un dels temes que també amb
Vicepresidència, amb el vicepresident n’hem parlat, que
efectivament ara hem de negociar coses d’aquestes i aquí alguna
cosa hauríem de treure.

Gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 7109/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a quantia raonable en inversió ferroviària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 7109/12, relativa a
quantia raonable en inversió ferroviària, intervé el diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, autor
de la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em continua tenint descolAlocat, Sr.
Conseller, i a posta aquesta pregunta per ventura ens ho aclarirà,
a veure la seva posició. A mi m’agradaria ja saber la seva
posició sobre què és el que vostè creu que seria una inversió
raonable del Govern de l’Estat a les Illes Balears, a veure si em
pot donar una xifra orientativa, perquè jo sé que coincidim amb
el PP, coincidim. Vostè compta malament la pelAlícula, ja la hi

contaré jo, el tornaré a corregir. Tot aquest desgavell que vostè
apunta a l’anterior legislatura és amb l’acompanyament
entusiasta del Grup Popular a nivell municipal, a nivell insular,
a nivell autonòmic, exigint més, molt més, del que vostè
considera excessiu que es va fer a l’anterior legislatura. Per tant
el Partit Popular no només no trobava excessiu el que s’estava
fent, sinó que ho trobava poc.

Dit això, que vostè a vegades s’oblida a l’hora de contar la
pelAlícula d’aquest apartat que jo trob no negligible, perquè a
més s’intentava aplicar el Pla director sectorial de la Sra.
Cabrer, del Grup Popular, pactat, consensuat, que hi estàvem
d’acord, i per tant hi havia un full de ruta comú, i mai no deien
“comença només això”, no, es deia com era que no s’havia
electrificat i anàvem i entràvem a les fosques dins una part
d’unes estacions que havien costat molts de doblers, però havies
d’entrar a les fosques per mor que encara anaven amb diesel i
no tendrem mai doblers per electrificar perquè des del 98 l’Estat
ens ha de donar doblers i no ens ha donat mai. Se’n recorda dels
bilions, dels bilions de pessetes que havia de moure el Sr.
Cascos i aquí hi varen arribar 50 milions de pessetes per al Parc
de Ses Estacions que en un dia el muntaren i l’altre dia el
tornaren a llevar?

Ens conta la pelAlícula un poc, jo trob, que a flaixos, Sr.
Company. Però jo ara com que tot això ja veig que aquest
consens que teníem amb el Grup Popular respecte de les
inversions en tren s’ha trencat, s’ha trencat, vostès reneguen,
sense dir-ho, a mi m’agradaria que ho diguessin, ens
equivocarem, nosaltres trobàvem que no s’havia d’haver fet res
l’anterior legislatura més que electrificar, que ara vostè apunta
electrificar, estic content que estiguin d’acord amb electrificar,
però que tot l’altre... bé, ja és molt, ja és molt. Però ho digui,
perquè abans demanaven Alcúdia, demanaven Santanyí, això
dins la legislatura i, efectivament, Son Espases dins el programa
electoral.

Però a mi m’agradaria saber, que troba que és el correcte?
Perquè em parla dejectant l’article 10, només és una ratlla, des
de l’any 98. I jo amb aquesta actitud no l’acab de veure
batallador quan el renya la ministra, no acaba de veure una
persona que digui, però vostè, s’atreveix a dir-me això quan des
de l’any 98 tenim una llei que l’obliga a vostè?, com em pot dir
que no vol aplicar una llei orgànica com és l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears?, com s’atreveix a dir-me que
no hi ha doblers per a la llei orgànica? I, efectivament, si la
humiliació, el saqueig que ha fet l’Estat, fa molts d’any que em
té indignat, Sr. Company, fa molts d’anys. L’anterior legislatura
també, l’anterior legislatura estàvem realment preocupats, molt
preocupats, perquè sabíem que amb l’aturada que s’havia fet per
part de l’Estat no hi hauria manera, i no firmava les addendes i
no firmava ni enviava els doblers. És evident, evident, i ho
confessaven i s’apuntava, fins i tot, que hi hauria conseqüències,
per exemple, hi va haver tota una polèmica sobre les freqüències
del metro a l’estiu. Vaja el Partit Popular, vaja el Partit Popular
quan escoltava dir que alguna cosa per ventura no es faria.
Vostè repassi el d’Alcúdia, repassi el tren d’Alcúdia i els
treballs que demanaven a Santanyí i cap a Cala Rajada, repassi-
ho i llavors conti, conti la pelAlícula real.



558 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 40 / 3 d'abril del 2013 

 

De totes maneres, nosaltres vàrem aconseguir un conveni,
nosaltres pensam que l’Estat el va incomplir, dels 443 milions,
d’una manera flagrant, que va arribar la miserable xifra d’un
centenar de milions en tres anys a les Illes Balears. Vostè ho pot
trobar molt poc, molt, molt, molt, no sé, ja no arrib a saber què
troba i a posta li deman ara que es bany. Vostè, en aquest
moment de crisi, aquest moment de crisi que el Sr. Feijóo està
convençut que farà un AVE fins a Galícia, en aquest moment
tremend on s’acaba d’aprovar un pla de transport de 25.000
milions d’euros per als pròxims dotze anys en tren a Espanya,
en aquest moment, jo li deman en aquest moment, aquest
moment, en aquest moment, quina quantia consideraria raonable
el Sr. Conseller, vostè, no l’anterior, al Sr. Vicens ja li demanarà
vostè si ho troba oportú, jo li deman a vostè, vostè quina creu
que seria la quantitat que anualment el Govern de l’Estat a les
Illes Balears hauria de fer en matèria ferroviària? Vostè, vostè,
quina creu que seria la raonable?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que ara ha fet
vostè menció al moment actual, al moment de crisi i crec que la
pregunta no és quina quantia, bé..

(Se sent una veu de fons que diu: “ho és, ho és”)

... ho és, quina quantia consideraria raonable el Sr. Conseller
que invertís anualment el Govern de l’Estat a les Illes Balears
en matèria ferroviària, i jo li podria dir, i vostè quina?, quina
creu que ha de ser?, vostè que té més experiència que jo, me’n
pot donar una? 389.584.724? Digui’m perquè jo no...
9.548.788? Li puc donar així seguit, seguit, els deu minuts que
tenc per contestar-li.

Per tant, bé, jo crec que la pregunta no cerca res més que
mirar a veure si jo li don una xifra per després poder-me
espolsar un poc i tal. Jo crec que una pregunta molt més
intelAligent, que vostè ho sap que podria fer, és, s’han de fer
inversions que siguin rendibles o no s’han de fer inversions que
siguin rendibles o s’han de fer inversions que no siguin
rendibles en un moment de crisi? És a partir d’aquí on crec que
hauríem de parlar.

En aquests moments, si parlam que transportar el que ens
costa al Govern en autobús, en autobús ens costa 1 euro, contra
els prop de 13, 13,4 crec recordar, que ens costa en tren hauríem
de dir que més antieconòmic que això no tenim res en aquests
moments. També és veritat que ho tenim i el que hem de fer, i
el que feim nosaltres des que vàrem entrar, és cercar més
eficàcia en tot el transport ferroviari i, fins i tot també, el
transport de bus.

Per tant, nosaltres la política que hem de seguir en matèria
ferroviària passa per cercar l’eficiència d’un sistema de
transport que, a més, és insostenible, vostè deu caber que ens
costa 70 o 80 milions d’euros, el tren. El tren, 70 o 80 milions
d’euros, crec recordar perquè no ho duc per aquí, per 5 milions
i mig de passatgers, una coseta d’aquestes. Això, vostè s’enfada
quan li parl de capricis, però econòmicament és insostenible i a
més és antieconòmic, és antieconòmic perquè per ventura es pot
transportar molta gent d’altres maneres. 

Vostè em parlava del tren, que sí que el Pla director sectorial
diu que el tren fins Alcúdia, fins a Santanyí... està molt bé tot
això, Sr. Alorda, però això són temps passats. Per desgràcia no
fa molts d’anys, però la situació és terriblement diferent,
terriblement. Aquestes alegries que tothom duia, no només
vostès, vull dir que per tot el món hi havia una alegria i pareixia
que els doblers no havien de bastar mai, idò, es varen acabar. 

Per tant, nosaltres, està clar, no treurem endavant, en aquests
moments, res que sigui insostenible o que no sigui gestionar
molt millor el que tenim. No podem bastir, ampliar una xarxa
ferroviària si no... si ho podem molt millor per al transportat,
molt millor, i més barat. I, molt millor, què vol dir? Que si
nosaltres podem dur d’Artà a Ciutat un passatger en una hora i
quart amb un autobús que, a més, hi puja el viatger i no ha de
baixar fins a Ciutat, no hi ha el per què haver-lo de dur en dues
hores i mitja, que és el que vendria amb tren.

Li diré més, podem parlar del meu poble, que tots em vàreu
dir que havia quedat desconnectat amb una estació, que tenim
l’estació de Sant Joan, que està més a prop de Sineu que de Sant
Joan, bé, idò, en autobús hi podríem anar els santjoaners, un
quart d’hora empraríem, un quart d’hora menys del que s’empra
per anar-hi en tren. Hi haurà un cal Déu si posam això en marxa,
els seus correligionaris del meu poble diran, hem perdut el tren,
encara veig les pancartes. Sincerament, jo crec que aquest
discurs només es pot fer si els que han perdut ha estat aquell pas
tremend que hi ha hagut.

Per tant, com tenim moltíssim a millorar jo crec que les
quantitats que haurien de venir, sense cap dubte, si haguessin de
venir, li dic, Sr. Alorda, jo no les voldria per fer noves
inversions perquè aquí el problema no és comprar-te
l’helicòpter ni que te’l paguin, jo no el vull l’helicòpter si me’l
paguen perquè després l’hauré de mantenir i en aquests
moments, en aquesta comunitat, hi ha serveis molt més bàsics
que aquest i sobretot perquè el transport públic està ben cobert.
I el que digui el contrari que ens ho demostri, està bastant, però
bastant ben cobert.

Li ho torn a dir, els doblers? Nosaltres els hem demanat i
continuam reivindicant a Madrid cada vegada que parlam, els
deim, això és el que nosaltres hauríem de menester, en aquests
moments electrificar, els doblers per electrificar, els doblers per
eliminar passos a nivell, doblers per fer coses per consolidar el
sistema que tenim, per al tancament d’estacions, Sr. Alorda, des
que se’n varen anar vostès, després d’haver passat quatre anys,
tothom podia entrar sense pagar quasi per tot, i ara ho
solucionam en una època de dificultats enormes, enormes.
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Per tant, crec que allò que li passa a aquella persona que ha
passat, i hi ha molts de casos i tal vegada algun coneix vostè,
d’aquella persona que li ha tocat la loteria i l’han fet un
desgraciat. Per tant, a nosaltres ens va tocar, en teoria, la loteria
dels convenis, segons vostè que és una loteria, però és que ens
han fet uns desgraciats perquè vàrem començar a comprar, a
comprar i hem gastat molt més del que havia tocat amb la
loteria. És a dir, som molt més pobres ara que abans de tenir el
conveni. Això és el que jo li recrimín, Sr. Alorda, primer, que
varen gastar molt més del que tenien i, segon, que ho gastaren
o ho mal invertiren, en aquest cas és una despesa perquè no ho
podem emprar, perquè si encara es pogués emprar i ens
haguéssim trobat amb el bunyol, però tot electrificat, bé,
podríem parlar d’altres coses.

Per tant, quina quantitat consider raonable que invertís
anualment el Govern? Si a mi m’ho demana i jo ho pogués
demanar jo diria, mira, que em paguin tot el transport que tenc
aquí, sense cap dubte, tot. Jo li vull dir, jo dejectar el REB...
vostè té aquesta particularitat, jo li he dit qualque vegada, li
agrada torçar un poquet el que han dit els altres i dur-ho cap al
seu terreny, sincerament, i em sap greu haver-li de dir, no ho he
dit per dejectar res, el que li he dit és que... perquè s’adoni que
també l’he llegit i que m’he aferrat aquí i que a Vicepresidència
Econòmica ho he traslladat i al nostre president també, li he dit,
escolta, aquí hi ha un lloc on ens podem penjar per aconseguir
inversions, perquè es va dir, en un determinat moment, en el
REB, que podien venir inversions, o que havien de venir
inversions en qüestions ferroviàries. Per tant, sense cap dubte
que estam en aquesta línia, sense cap dubte.

Vull acabar dient-li, a mi el que em preocupa no és que em
paguin les inversions, a mi el que em preocupa és fer una
inversió mal feta, una inversió mal feta està sempre malament
i dur problemes sempre. Jo crec en el conveni ferroviari, les
obres que es varen iniciar de Manacor a Artà, doncs, han estat
des d’un primer moment una cosa forçada i més, si no li hem de
dir caprici, doncs, una actuació amb ideologia política que no
tenia cap base i fins i tot no tenia cap necessitat d’haver-se de
fer per millorar el transport públic d’allà en aquells moments i
menys en la situació que es veia venir, perquè la coneixien, ho
sabien, però vostès varen voler fer un pols al PSOE de Madrid
i varen dir, la començarem i en estar començada se l’hauran de
menjar. I això havia anat bé sempre, Sr. Alorda, sempre havia
anat bé amb tots els partits polítics fins que hem arribat a la
situació que tenim que ha petat i no ha anat bé. Ens hem trobat
ara amb allò que hi ha en marxa, que li haurem de donar una
solució, que supòs que també en parlarem després.

Per tant, permeti’m que li digui que no li diré quina
quantitat, però sí que si em diu què m’agradaria i pel que estic
lluitant, home, d’entrada a curt termini m’agradaria tenir doblers
per arreglar el desastre de Manacor a Artà, almenys deixar-lo en
bones condicions, pagar la gent que està expropiada, deixar-ho
en unes condicions, ja dic, que siguin correctes i després, si
pogués aconseguir inversions per a l’electrificació, que ja hi fan
feina, i per a tancament d’estacions, que ho tenim en marxa,
però que si poguéssim aconseguir aquestes inversions sense cap
dubte per a mi seria ideal. Només amb això parlam de 70, 80
milions d’euros o 90. Sincerament, jo ho vegi complicadet en
aquests moments, però és el que nosaltres demanam.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica per al Sr. Alorda i Vilarrubias, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La despesa educativa més baixa de
l’Estat, la despesa sanitària més baixa de l’Estat, sobretot
comparat amb la nostra riquesa, són nombres que ens haurien de
fer empegueir, anys reivindicant-ho i sempre pareix que parlam
de Madrid amb un servilisme a veure si ens donaran o no.

Vostè, evidentment, és l’amo de la resposta, deixi’m, per
favor, que jo sigui l’amo de la pregunta i li deman, que en pensa
vostè? Perquè jo li puc contestar, sempre ens havíem entès, amb
el Partit Popular fins i tot ens havíem entès. El 2,4% de les
inversions, la població. Tenim el 4% del PIB, pagam amb el
nostre PIB les inversions dels altres, aquests corredors que vostè
diu que no es poden fer, i que el Sr. Feijóo fa. Per cert, què ha
dit, m’agradaria saber-ho, aquesta teoria que té vostè sobre la
capacitat, és a dir, només fer obres que siguin realment factibles,
que es puguin mantenir, l’aplica al corredor Atlàntic, al corredor
central..?, ha fet qualque número? Només per poder anar a
Madrid, perquè ara veig que vostè va a Madrid i li diuen, vostè
que en vol treure d’aquí? No ho sé, anem a provar. No té un
número, no té una teoria, no em pot contestar ni a mi. Vaig a
provar-ho, vaig a veure... i, ui, si aconsegueix l’electrificació,
oh!, senyor, tothom... ja em veig un carrer a Sant Joan. Però sí
és una misèria, Sr. Company, clar que ha de dur l’electrificació,
però agafi una altra actitud. 

Per cert, vostè em diu que si em dóna un número i no
l’aconsegueix jo li retrauré. No, no, miri, no, ultra posse nemo
obligatur, si jo veig que fa el que pot, qui fa tot quant pot no
està obligat a més. Jo sé com ens tracta Madrid, ho sé, el que
vull és una actitud de dignitat, que ho està actuant, que ho està
reivindicant, que ho està exercint i que és capaç de dir-ho amb
justícia i no, bé, no em donen res perquè m’han dit que no hi ha
doblers, jo ho intent, ara sí perquè hem anat a dinar amb el
ministre i hem menjat allà, hem pogut menjar musclos a
BrusselAles i ara tal vegada li treuré tres milions. 
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Jo no li parl d’això, Sr. Company, jo no li parl d’això, jo li
parl de les Illes Balears que han estat malmenades històricament
i que vàrem aconseguir ficar aquesta frase que vostè diu, sap
d’on surt aquesta frase? Jo li explicaré, el Partit Popular va
pactar les competències exclusives en matèria de transport, el
Partit Popular que (...) de l’eficàcia, el Partit Popular que quan
firma tot està donat i beneït, tot està perfecte, amb una xifra
escandalosament ridícula, escandalosament ridícula. De llavors
ençà li deim, no pots acceptar que et diguin que això ho hem de
fer tot el transport amb aquests doblers i, bé, el PP no volia
parlar mai de finançament i diu, bé, insularitat, insularitat,
insularitat, que ha estat la segona via on a través de la qual hem
intentat parlar de coses dignes. Bé, surt el concert. Vostè sap
que el varen votar a favor aquí, vostè se’n recordarà perquè era,
PP, PSM, no em record si amb Esquerra Unida, amb l’oposició
del PSOE, en aquell moment de tot el que representava aquell
pacte del 91. Era aquell temps que l’Estatut d’Autonomia duia
el concert econòmic pactat aquí amb el Sr. Cañellas, i vàrem
posar que del transport l’Estat ens hauria de donar doblers. I
clar, se’n va riure, se’n va riure fins al conveni ferroviari i
després se’n va riure després d’haver-lo firmat.

I l’actitud que jo he vist en vostès amb carreteres, amb les
autopistes no l’he tornada a veure mai amb el tren. I ara vostè
em diu que, fins i tot em retreu la inversió que varen fer vostès
amb el tancament de les estacions i que ha pogut arreglar, en
part, amb doblers FEDER, els doblers FEDER que tampoc no
em parla mai i que qualque dia també se’n temerà qui va
negociar i quan es varen aportar els 68 milions de FEDER. D’on
ha tret els doblers per fer això que està fent?, d’on els ha tret? Ja
m’ho contarà d’on els ha tret, ja ens ho contarà. Hi ha doblers
FEDER, el que passa és que Espanya en té molts més de doblers
FEDER que nosaltres, molts més doblers FEDER que nosaltres
en tren, però molts més. I jo li deman que ho intenti, que intenti
treure’n alguns.

Per acabar, s’entén aquesta primera part, jo no li deman,
evidentment, que matisi si són capricis, el que li deman és que
sempre digui que el PP, que són capricis del PP, capricis de tots,
menys vostè, vostè no en té de capricis, però tots els altres
teníem capricis, tenia capricis la Sra. Cabrer, tenia capricis
l’oposició a Artà, tenia capricis el senyor... tots els diputats del
PP aquí a tota l’anterior legislatura i, clar, a això fa molt mal
dir-li caprici. 

Jo trob que una cosa aprovada per unanimitat a un parlament
on tots els grups polítics estan d’acord que es faci una cosa, pot
ser un error, però fa mal qualificar-ho de caprici. Trob jo, des
d’una sensibilitat democràtica elemental. Vostè continua
qualificant de caprici aplicar el pla director i complimentar
acords unànimes d’aquest parlament. Jo li demanaria que
canviés les paraules i, en tot cas, sempre precisés, començant
pels meus, ho faci amb aquest to retòric que a vostè li agrada,
que el sol utilitzar poc amb els seus, però digui, no, no, sobretot
els meus eren capritxosos...

LA SRA. DIPUTADA:

Sr. Alorda, ha exhaurit el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Ja he acabat, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres tenim
bastant clar les coses que hem de demanar i les que demanam,
Sr. Alorda, una altra cosa és que arribem on hem d’arribar. Jo
li he comentat, les expropiacions pendents de pagament; el
corredor verd de Manacor a Artà, que és una de les coses que
nosaltres tenim damunt la taula i ens agradaria dur endavant,
una electrificació d’Inca a Manacor, una electrificació d’Inca a
Sa Pobla, la supressió de passos a nivell, les tarifes, les barreres
tarifàries i una inversió, fins i tot, per a operacions. Ho tenim,
ho tenim i, de fet, són unes de les negociacions que mantenim
i... sí, sí, ens passen els 90 milions d’euros del que demanam,
Sr. Alorda, molt més que el seu conveni. Això és el que
demanam.

La diferència és que en lloc de fer, d’enfora dir... ho anava
a dir, però després no ho vull dir perquè vostès després, no ho
dic per vostè, però ho agafarà per vostè, però dir, eh!, no és
insultar, és emprenyar, el bou veure’l d’enfora va bé, però quan
el tens devora el seu és torejar-lo, a devora no li fas “fu”, alerta
que el banyam és gros i val més que el toregin amb
intelAligència perquè qui fa beneitures davant el bou li peguen
una cornada i l’envien a la graderia, a la vuit, a la nou, a la deu
o a la que hi hagi. Per tant, tot ho podem fer i ho sabem fer això
que fa vostè, d’enfora hi hem jugat, nosaltres quan anàvem pels
pobles i anàvem a tocar portes idò els més valents es posaven a
300 metres i ja ho crec que deien coses, o els més valents que
se’n van a veure els toros, diuen “arrímate, arrímate, cobarde”,
però ells no s’hi acosten.

Per tant, aquest discurs és molt bo de fer, Sr. Alorda, i més
quan un no té responsabilitats ni quasi, quasi no n’ha tengut mai
ni en vol tenir, llavors, és clar, és bo de fer filosofar i dir coses,
però quan vostè està torejant i va per treure coses de bon de
veres, negocia així com s’ha de negociar i quan s’asseu amb un
ministre o amb una ministra li pot dir el que li hagi de dir amb
segons quina contundència, però no de manera massa alegre i
miri que jo som tan alegre com vostè, per no dir més, i
reivindicatiu, si ens haguéssim de posar nota, què vol que li
digui?, no crec que em guanyàs ni que em guanyi, eh? Una altra
cosa és que... quan toreges dins una plaça, i és clar, tal vegada
vostès no han tengut..., el PSOE ha tengut més oportunitat de
torejar dins les places i sap que a segons quines s’ha de torejar
d’una manera i a segons quines es pot torejar de l’altra, d’acord?

Per tant, això és el primer que m’agradaria dir-li, que la
reivindicació hi és, la feim de manera continuada, tenim molt
clar el que necessitaríem, el que voldríem, el que passa és que
també som conscients de la situació que hi ha i això que a vostès
els importa tan poc, que és l’objectiu de dèficit, aquí juga molt,
molt i, si no, demanin-ho a Catalunya, demanin-ho a Andalusia,
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demanin-ho a tots els que han incomplert d’objectiu de dèficit
i sabran la situació quina és, sabran quina situació hi ha, perquè
si em preocup d’alguna cosa és de parlar amb els meus
companys consellers d’aquestes comunitats i ... escolti, les coses
no estan per segons què, el que no compleix l’objectiu de
dèficit..., ja d’entrada no entra dins la bossa on hi ha el
finançament.

Per tant, vostès això que... “eh, això... sembla mentida, els
hem de passar per damunt, ens els hem de menjar”, etc., això ho
diuen a dos quilòmetres del bou, eh?, d’acord?, a dos
quilòmetres del bou i així fa bon torejar, per tant, em sembla bé
que vostè vengui aquí, faci el seu paper, digui tot el que hagi de
dir i tal, però que em digui que jo no som reivindicatiu o que
acotam el cap i som servils, aquest és el seu discurs, massa bé,
crec que és el que ha de fer i possiblement no li queda més
remei que haver-lo de fer, però no es correspon amb la realitat,
Sr. Alorda.

Demanam el que creim que hem de demanar, una altra cosa
és el que puguem aconseguir i en aquests moments també li dic
que encara no tenim molt clar que no ens demanin passar
comptes del que vostès deixaren sense arreglar, eh?, que just
amb això, aguantar aquesta situació, ja n’hi ha ben abastament,
eh?, perquè un quan incompleix el que incompleix, idò escolti,
després a vegades li passen comptes i més en moments d’ara en
què tothom fila molt prim i que tothom el que cerca és recuperar
duros o recuperar euros i no enviar-ne, perquè jo quan vaig a
Madrid a negociar em diuen “tenc compromisos per 400 i
busques de milions d’euros en inversions, en algunes històries
-i no parl de foment- i només en tenc 130 o 140 o 150 damunt
el pressupost” i ara podem fer una "xulada" si vol davant el
ministre, davant Arias Cañete o davant la ministra Pastor, au!,
vinga!, vagi a fer-li i supòs que... bé, agafaran un ensurt de cal
déu, eh?, quan vostè l’hi hagi fet aquesta fanfarronada, bé, se
n’aniran i firmaran tot d’una el xec, igual si hi va vostè que si hi
vaig jo, els feim una porada, un desastre de por.

Ara, això no vol dir que no anem allà i diguem el que
haguem de dir, d’acord?, ara si a vostè el que li agradaria és que
sortíssim al telenotícies, idò no, miri, em sap greu, no, no vol dir
que no hi sortim algun dia, però en aquests moments no és la
nostra manera de fer les coses. 

Si sortint al telenotícies, aconseguíssim allò que hem
d’aconseguir, idò miri, també m’és igual, hi podríem sortir, però
és que tal vegada sortiríem al telenotícies i tornaríem cap aquí
pitjor de com ens hem anat, per tant... i això ho saben els partits
que han hagut de governar durant molts d’anys, ho saben,
perfectament. Una altra cosa és la conveniència d’estar a
l’oposició o d’estar governant et dugui a fer un discurs o a fer-
ne un altre.

Per tant, quedi’s tranquil, quant al fet que la reivindicació hi
és. Vostè em coneix un poc a mi, la sang la tenc la tenc tan
calenta com vostè, és dir, som bo d’encalentir i... no sé si bo de
refredar o no, però crec que no, eh? Per tant, les encalentides em
duren bastant i que el seu discurs que hauríem de dur més coses
cap aquí, el puc compartir, eh?, el puc compartir, una altra cosa
és la manera d’aconseguir aquestes coses. 

Moltes gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 7110/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a inversió ferroviària el 2011.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 7110/12, relativa a
inversió ferroviària 2011, intervé el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és senzilla, no he arribat
a saber si el 32 crec que..., vostè ha apuntat que els 32 milions
de l’addenda no han arribat, no varen arribar el 2011,
m’agradaria m’ho precisàs i a posta li deman quina és la
quantitat exacta que ha arribat de l’Estat, del Govern a les Illes
Balears per a inversions ferroviàries, el global d’inversions
ferroviàries, pel concepte que sigui, a les Illes Balears l’any
2011. Sé que 14 i mig del conveni ha quedat aclarit i em deman
si els altres 32 varen arribar a entrar o no. 

Només una precisió respecte de les reivindicacions, quan
parla de pancartes no sé si es refereix al soterrament d’Inca o al
soterrament de Santa Maria, totes les pancartes que tenia el
Partit Popular, perquè en tenia moltes, de pancartes el Partit
Popular! Torna contar la pelAlícula d’una manera molt peculiar,
Sr. Company, molt peculiar. Les pancartes, les tenia... posem
que tothom, deixem-ho així, deixem-ho així perquè de pancartes
exigint coses en aquesta legislatura i a l’anterior, però també
com a reivindicacions i propostes per a aquesta legislatura, crec
que, de nombre de pancartes, en té més d’apuntades el Partit
Popular, eh?, més, més, moltes més, però bé, en aquest cas, posi
un plet, faci una llei i una cosa que vostè... jo li agrairé que parli
per vostè, com és natural, i vostè es coneix a vostè mateix i com
vostè es qualifiqui, jo evidentment entendré que és així, a mi,
tenc la sensació que no m’ha calat.

Es a dir, jo quan parl de la situació d’injustícia que viuen les
Illes Balears ho parl des de la pura objectivitat de xifres, del
nostre PIB i de la nostra despesa, que la nostra despesa per
habitant és absurdament baixa comparada amb la riquesa que
tenim, no amb la que a mi m’agradaria tenir, no, amb el PIB
real, amb el 4,2% del PIB espanyol, amb el PIB que nosaltres
tenim arreu d’Europa tenen moltíssimes de coses, per exemple
en transport públic, però en altres aspectes que també em
preocupen més, molt superiors als que nosaltres tenim, i
l’actitud del que ens han dut a Madrid, vostè, però sobretot els
diputats ha donat a entendre que ens venia bé.
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No sé vostè, no sé què diu dels telenotícies, jo dic que si el
Grup Popular a Madrid, al Congrés dels Diputats, un dia després
d’haver donat trenta propostes, d’haver fet quaranta reunions,
crec que ja n’hem fet quatre-centes, vull pensar que n’hem duit
quatre mil ja de reunions d’aquestes en els darrers trenta anys,
però un dia diguin “pus”, un dia diguin “pus”, perquè aquests
números ens estan ensorrant, Sr. Company, i ho feim amb una
rialleta i encara ens barallam entre nosaltres com si la despesa
educativa més baixa, la despesa sanitària més baixa i la despesa
en tren més miserablement baixa de l’Estat fos culpa dels altres,
de l’esquerra quan governa la dreta, la dreta quan governa
l’esquerra, mai dels que estan dient. 

Vostè em deia “ho farem i ens rescataran i això ja no
funciona”, això funciona cada dia. Això funciona cada dia, però
no funciona a les Illes Balears, però funciona a altres bandes. El
dia que vulgui que parlem d’exemples, en parlarem, perquè de
rescats de l’Estat n’hi ha hagut i molts i ara, n’hi ha ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bé, si no m’he perdut era quina quantitat va transferir el
Govern el 2011, d’acord. Repetiré, perquè n’hem parlat un
parell de vegades i és veritat que discrepam, però perquè vostè
no em vol creure, Sr. Alorda.

Miri, en una comissió mixta de seguiment del conveni...,
tenim tres convenis, Sr. Alorda, el conveni ferroviari, un segon
conveni estatutari i un tercer que li direm el del tramvia,
d’acord? Vostès hi eren presents, varen signar les quantitats que
finalment vendrien al conveni. Hem de recordar que varen
signar 3 milions d’euros per a 2008, 25 per a 2009, el 2010 en
varen firmar 15 i el 2011, 14,5, en total: 57,5 milions, 390
menys que el que suposadament teníem.

Això es va firmar l’any 2008, amb una diferència important
a la qual fet referència a vegades, al conveni de carreteres i, per
què no ho denunciam?, ja m’hagués agradat a mi que
m’haguessin deixat un conveni com el conveni de carreteres. El
conveni de carreteres -també el duc per aquí- tenia un parell de
coses que eren tremendament diferents, que ens han duit que bé,
es va interposar una demanda i s’ha guanyat. Conveni de
carreteres, de 241 milions d’euros, on el 2006 s’hi varen
destinar 48 milions; el 2007, 48 milions; el 2008, 48 milions; el
2009, 48 milions; i el 2010, 47 milions. En proporció, es va
dividir entre els anys i cada any una quantitat igual, miri quina
diferència, 443 milions, 3 el primer any..., 25 el segon any. Això
et diu ja d’entrada per on aniran els tirs o jo crec que ho diu
massa clar.

Nosaltres entram i vàrem tramitar els darrers 14 i mig, 14
milions i mig d’euros del conveni ferroviari. Hem de recordar
que també es fixen... al 2009 es va dir que es fixaria l’anualitat,
etc., es va fer en el 2010, en el desembre del 2010, quan ja
havien licitat devers 110 o 120 milions d’euros sense tenir-los.

El desembre de 2010 és quan es va firmar el que aniria, la
quantitat de pressuposts de l’Estat del 2010 i 2011 i mentrestant
s’havien adjudicat obres per valor de 229 milions d’euros. Les
obres continuen i no passa res i vostès no s’aturen. L’obra real
executada quan vàrem arribar executada eren 160 milions
d’euros.

Què passa?, que quan hi ha aquest desgavell entra en joc el
segon conveni, el segon conveni on es firmen dues anualitats, la
primera per a 2010 de 23 milions d’euros i una segona de 32
milions d’euros per a 2011 i era per a diverses actuacions a les
Illes Balears. Bé, l’anualitat del 2010, es lliura, però la del 2011
només es pot lliurar si es firma una addenda que no es va firmar,
que és aquesta que li dic.

Els 23 milions de 2010 arribaren, no arribaren a l’SFM, però
arribaren a la comunitat i els 32 no han arribat i els 35 milions
d’euros que després es varen fer... que es varen fer per a les
inversions ferroviàries varen arribar, arribaren abans de 2011,
ja se’n gastaren un estol de milionets i els altres...idò, en teoria,
bé, també són a Balears, però tampoc... moltes vegades no se
sap per on s’han perdut. S’han perdut doblers que no varen
entrar a l’SFM, Sr. Alorda, vostè moltes vegades m’ha dit “això
no pot ser”, etc., sí, Sr. Alorda, i ho sap perfectament el Sr.
Manera, segur, i és perquè tenia ja problemes greus i els doblers
que arribaven de Madrid, idò, els havia d’emprar per cobrir
depesa corrent segurament o per cobrir el que fos, però no se’n
varen anar a pagar això.

Nosaltres vàrem començar a pagar a proveïdors de bon de
veres quan hi va haver el pla de pagament de proveïdors, però
el que va arribar el 2011 varen ser els 14 i mig del conveni
ferroviari que vàrem tramitar nosaltres, els 23 ja havien arribat,
els 32 no han arribat, ho entén?, no han arribat, està pendent
d’una firma d’una addenda i ens en reclamen 30 del conveni del
Trambadia, aquesta és la situació que tenim a dia d’avui.

Com es pot imaginar, maldament li ho digui amb aquesta
parsimònia com diu vostè que jo ho dic, escolti, no em fa cap
gràcia ni una i, si depèn de mi, no faig comptes tornar-ne ni un,
al contrari estam lluitant perquè es firmin totes aquestes
addendes. El problema és que la fama que tenim a Madrid,
Balears a Madrid amb aquells convenis ferroviaris és bastant
negativa, creuen que aquí el Govern va fer el que va voler, varen
girar truites, varen canviar, varen tornar fer, varen desviar els
doblers per fer altres coses, no els quadra i evidentment tal com
està la situació avui dia, s’està mirant tot amb lupa i els costa
molt, no ja enviar-nos els 32 milions que jo reclam, ja li ho dic,
els estic reclamant a dia d’avui encara, perquè crec que això sí
que està firmat i això sí que s’ha de reclamar i crec que aquí els
podem reclamar amb contundència, però almenys també que ens
firmin un paper i quedi arreglat de manera comptable allò dels
35 milions del conveni del tramvia, eh?, perquè això és firmar
un paper, això no suposa que hagin de desembutxacar res més
els de Madrid.
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Per tant, tot això també, Sr. Alorda, s’està fent i l’any 2011,
idò en resum el que va arribar -com li dic- són els 14 milions i
mig d’euros que ens...vaja, del conveni ferroviari famós que ens
faltaven.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica pel Sr. Alorda i Vilarrubias, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La discrepància d’actitud, sobretot,
és tan evident que no hi insistiré. Si la presidenta em permet
continuaré amb la 7111 per anar avançant, Sra. Presidenta?

Idò la següent per anar aclarint a veure si una vegada passat
aquest conveni i totes les maldats negociadores amb l’article 10
que tenim de la Llei de règim especial amb tots els
compromisos que... ara sí, amb un partit popular ja a les dues
bandes, amb una actitud que ja evidentment hem pogut evitar
tota la gent que no en sap i que anava tota enganada, amb el
suport del Partit Popular sempre, que demanava més, que
demanava molt més, però bé, hi havia hagut una situació que era
abans que vostè arribés i posàs ordre i ara vostè ha arribat. 

Tenim un marc jurídic que ens permet esperar alguna cosa,
vaig veure que la Llei de pressuposts deia 7 milions per a les
Illes Balears, de 2012, la pregunta estava feta dins el 2012 i
demanava quants de doblers havien arribat efectivament
d’inversions ferroviàries l’any 2012, quina tenia prevista, ara ja
li puc demanar quina ha arribat exactament. Quants de doblers
han arribat el 2012 per a inversions ferroviàries, Sr. Conseller?

5) Pregunta RGE núm. 7111/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a inversió ferroviària el 2012.

LA SRA. PRESIDENTA:

Que consti en acta el tema de la pregunta RGE núm.
7111/12. I contesta el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies. Efectivament, quan ens trobam amb tot un
conveni ferroviari tancat, que ja no hi havia cap possibilitat ni
una, havia caducat, havia..., no prescrit, bé, havia acabat dia 31
de desembre de 2011, idò anam fent gestions per veure què
podríem aconseguir i quina inversió es podria dur des de Madrid
durant l’any 2012.

Com bé vostè diu l’any 2012 damunt els Pressuposts
Generals de l’Estat hi figuraven els 7 milions d’euros que
havien de venir a Balears, que encara no han arribat, però que
havien de venir a Balears en inversions ferroviàries, que no té
res a veure, ho dic perquè també no sé si de manera
intencionada o per ignorància gent ha anat dient que era el
conveni ferroviari que teníem, i no, no tenia res a veure tot i que
nosaltres el que intentàvem era enllaçar inversions si podíem
perquè curiosament s’havia... bé, curiosament no, s’havia
justificat bastant... una sèrie de milions d’euros més a Madrid
dels que Madrid havia pressupostat amb els 57 milions i mig
d’euros. 

Per tant, aprofitant això, vàrem aconseguir que ens
destinassin 7 milions d’euros damunt els Pressuposts Generals
de l’Estat de 2012. Si em diu que quants de doblers han arribat
el 2012? No n’han arribat, els estam discutint encara, perquè li
he dit que a Madrid s’ho agafen molt seriosament això del
compliment del dèficit, molt seriosament, molt, tant com que
tots els convenis de totes les comunitats autònomes, de totes, les
que han incomplert, idò els discuteixen encara, ni tenim... el
2013 també com vostè sap, crec que eren 3.940.000, una
quantitat similar. I a part d’això, continuam negociant el que li
he dit, per a inversions que creim que s’haurien de fer, que són
necessàries a les Illes Balears i que van destinades a les
electrificacions, a les barreres tarifàries, etc.

Per tant, el 2012 nosaltres no hem rebut la transferència
encara que teníem pressupostada dins el 2012 i a dia d’avui
continuam parlant amb Madrid i intentant que se’ns acumuli una
quantitat igual dins enguany a sumar als 3.940.000 euros,
almenys... per a nosaltres aquesta quantitat és indispensable per
escometre el que és la situació que tenim entre Manacor i Artà,
amb expropiacions pendents i també amb assegurar el
tancament de finques i assegurar els traçats de tot el que és el
tren de Manacor a Artà.

Per tant, és veritat que aquesta pregunta estava feta dins
l’any passat i que... nosaltres teníem previst ingressar 7 milions
d’euros i els estam discutint a dia d’avui encara amb Madrid.
Esperem que puguem arribar a bon port i invertir-los després en
el traçat de Manacor-Artà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica pel Sr. Alorda i Vilarrubias, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. Company, zero euros, qualifiqui-m’ho vostè que té la
llengua afinada a l’hora de qualificar la gestió, no?, zero. 

Devia ser el 2012 quan vaig sentir el Sr. Rajoy, -li enviaré
el vídeo-, que el tren arribarà a Galícia amb crisi, sense crisi o
passi el que passi. Jo no li deman molt, li deman el 2,4% d’allò
que se gasta. És poc? És poc, és poc! Allò que no vull és que
se’n vagi el 20% a una altra banda i aquí ens arribi el 0. Com a
mínim, vull si això ens ho fa l’Estat, perquè li recordaré que hi
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havia esmenes en els pressuposts de 2012 on es demanaven
aquestes addendes, i el Partit Popular hi va votar en contra, com
a mínim el Sr. Valdobí, no record si el PSOE en tenia, però
també demanàvem aquestes addendes, per tant, les addendes,
que la culpa és nostra, que Madrid no les firmés la culpa nostra,
però tot és normal, és normal, perquè una firmada no la paguen
i s’han de justificar, l’altra quedam entesos en el pacte bilateral,
però no firmen ells l’addenda i pareix que la culpa és nostra i les
podem perdre perquè no firmen l’addenda, són molt vius.

I vostè ens diu que és una gent molt seriosa amb el dèficit,
molt seriosa, però vostè encara negocia coses de 2012. Li diré
una cosa, la gent seriosa amb els pressuposts que no han quedat
contrets, ja són al superàvit, ja són els números que han enviat
a Europa i aquests 7 milions no hi són. Hi ha els de 2013, els de
2012 no hi són, les pot mirar de recuperar, però si no han quedat
contrets, la gent seriosa, i llavors hi ha calaixos, però la gent
seriosa, aquells 7 milions a 31 de desembre, Intervenció General
de l’Estat tanca bastant abans, si no han quedat contrets, ... I
clar, vostè me diu que no han pogut quedar contrets perquè no
hi ha conveni, no és l’anterior, no n’he firmat cap, em
demanaria sobre quin document han pogut fer un AD a l’Estat
d’aquests 7 milions.

Sr. Company, no ho creurà, però m’agradaria poder-me
posar al seu costat davant l’atropellament que ens està fent el
Govern de l’Estat, vostè no m’hi vol, vostè vol d’alguna manera
donar tota la culpa als anteriors, donar tota la culpa a la nefasta
electrificació que a la fi tenim fins a Inca, a la (...) que es va fer.
Vostè vol explicar una altra pelAlícula i vol explicar que el Sr.
Rajoy no gasta en tren. Això li costarà, perquè la pàgina del
Ministeri de Foment n’és plena, n’és plena! Però no ens hi vol.
Què li he de dir? Com a mínim còmplice, còmplice, zero, zero.
Em sap molt de greu aquesta xifra perquè cregui el que cregui
vostè, jo vull que aconsegueixi els doblers de Madrid, vull que
aconsegueixi els doblers de Madrid. I si un dia em dóna
l’oportunitat d’implicar-me que ho demostri, que ho mostri, que
quan ho aconsegueixi em pos de part seva i quan no ho
aconsegueixi li donaré suport perquè ho ha demanat, li
demostraré, li demostraré. Mentrestant, si vostè m’amaga que
tot aquest temps ha rebut zero euros, després de qualificar les
ridícules de aportacions dels altres, què li he de dir?, quasi el
deleg a vostè perquè qualifiqui la seva gestió durant el 2012.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies Sra. Presidenta. Jo si li coment que el
problema el tenim perquè ens trobam en un 4,2% de dèficit,
supòs que vostè dirà que això és donar la culpa al passat i no
n’hem de parlar. Si vostè em diu que la gent seriosa
pressupostària, supòs que no parla per vostè, Sr. Alorda, perquè
hauríem de veure els pressuposts. Sap què ha vengut de
Madrid?, 118 milions d’euros per pagar proveïdors que vostès
enganaren, 118 milions d’euros per pagar proveïdors que vostès

enganaren i que han cobrat gràcies a aquesta gestió! Vostès els
deien que continuessin, un mes abans de les eleccions els varen
fer rompre la carretera de Son Servera a Cala Millor, no fa res
i no cobraven, des de l’octubre no cobraven i després el batle
ens ha fet fer una altra inversió a la carretera, 120.000 euros ens
hi ha fet gastar, massa bé perquè els serverins estiguin ben
servits.

Per tant, el que no hem fet arribar han estat doblers per fer
bogeries, això no, Sr. Alorda, per fer bogeries, no, no, els 118
milions d’euros que han arribat per pagar la gent per a vostè no
és res, perquè clar, vostè se’n fot. A vostè li és igual si cobren
els proveïdors, li és ben igual! Vostès els enganaren, els
enterraren pràcticament i no només en temes de Manacor-Artà,
sinó en altres temes, el director general ho sap, veure una
persona de 65 o 70 anys plorant a una taula no fa cap gràcia ni
una. A vostè li és igual! A vostè li és ben igual, li és ben igual,
la qüestió és fer coses i després em canvia les coses. Jo no dic
que les aportacions siguin ridícules, Sr. Alorda. El que dic és
que no és ridícul, és vergonyós, és enganar la gent i ficar-se en
coses que no s’hi haurien d’haver ficat. Jo en cap moment no li
he dit que no haguessin duit doblers, eh? Jo el que li he dit és
que vostè va fer com aquell que li toca la loteria, que gasta el
que no té després i és molt bo d’explicar i és perquè no està
acostumat a tenir-ne de doblers i quan els té a les mans, els
malgasta, els malbarata o els malversa. Per aquí tenc una cosa
que diu que es varen malversar del Diari de Sessions, els varen
malversar vostès en tot cas, i això ho diu vostè, Sr. Alorda. Però
bé, no he tengut temps de llegir-ho molt, però si vostè reconeix
que ha malversat doblers, no he tengut temps -com dic- de llegir
molt bé perquè per a les inversions ferroviàries varen arribar
140 milions d’euros en els seus moments. En el meu moment ja
li dic que no han arribat i vostè parla d’embullar fil i són 140
milions d’euros que són a Palma i si hi són els han malversat.
Vostès els varen malversar. Per tant, estic content que reconegui
que vostès malversaren doblers. A partir d’aquí no sé si hem de
mirar altres coses. 

Això li recrimín i no me vengui amb beneitures, Sr. Alorda!
Jo no he dic que ara me’n ric de les aportacions que vostès han
dutes, mai, en cas contrari tregui-m’ho. Vostè és el millor
professional per canviar les paraules. Ja li vaig dir que vostè
estava molt interessat amb l’esquena d’un ase i l’ase d’esquena,
això li va de meravella i viu i sobreviu fent aquestes coses. I a
mi és ver que m’indigna una mica això i li he de dir que també
em fa bullir la sang veure com se’n poden riure del sant i de la
festa d’aquesta manera, Sr. Alorda, em sap greu. Clar, vostè no
s’ha volgut dedicar a la gestió, vostè aquí està bé, no té
incompatibilitats, està tranquil, anam bé. Bé idò jo jug i altra
gent també ha jugat sempre i ens hem exposat, els que varen
governar abans i els que governam ara, d’acord? Per tant,
segons algunes coses sí, però algunes coses no. I no li puc
consentir que em digui que jo dic que les aportacions que han
fet són ridícules perquè no ho he dit mai, mai. 
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Li torn repetir, els 118 milions d’euros estan dins les
butxaques de mallorquins, menorquins..., en aquest cas
mallorquins o empreses que varen fer les feines i que no havien
cobrat i no varen cobrar perquè vostès se varen passar de
frenada i en lloc d’aturar i frenar les obres, encara donaven gas
i els acabaren d’enterrar. Si a vostè li pareix poc, ja m’ho dirà.
Una altra cosa és que haguem duit doblers per a inversions. Per
a mi en aquest moment és molt més important haver ficat
financerament 118 milions d’euros dins el circuit de les
empreses de Balears, que haver dut qualsevol inversió. Li
repetesc, dur doblers per fer inversions que després has de
sostenir, sincerament em pareix que és per fer-s’ho mirar.

Gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 7112/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a línia ferroviària Manacor-Artà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la pregunta RGE núm. 7122/12, relativa a línia
ferroviària Manacor-Artà. Intervé el diputat Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies. Després de quedar-me clara l’opinió del conseller
sobre el Govern de València i tots els governs del Partit Popular
que han hagut d’acudir al pagament de proveïdors, m’ha quedat
clar, no ho diu mai, però entenc que l’argument és racional i
lògic i és d’aplicació a tots els que han hagut d’acudir a un fons
de provisió per pagar a proveïdors perquè havien quedat
malmenats i són paraules dures que jo comprenc. El que no
comprenc és quan van a redols. Perquè tothom que ha hagut
d’acudir a aquest fons, hi ha hagut d’anar i té la seva opinió
respecte de la gestió anterior que havia duit a terme, posaré el
País Valencià perquè sempre ha anat amb tots els números per
damunt dels nostres.

Despesa educativa la més baixa de l’Estat, gastàrem massa.
Despesa sanitària per davall de tota la de l’Estat, gastàrem
massa. Despesa de transports, la més baixa de l’Estat, és igual,
gastàrem massa. La tesi té punts flacs, Sr. Company, té punts
flacs. I clar, muntada així, no em sorprèn que no arreglem
aquesta situació. Els efectes dramàtics respecte d’allò que
pensam que la gent no cobri, quan vostès encara ... sentia devia
ser dimarts amb els alAlots d’autisme, els doblers que els deu
l’actual govern, francament, un mínim de respecte recíproc,
mínim, sobre tot allò que s’està devent avui, avui, perquè tots
els milions que es deuen als consells i ajuntaments encara també
són doblers que es deuen als proveïdors i que no estan pagats.
Aquí i a moltes parts d’Europa, però sobretot dins l’Estat
espanyol, a llocs governats pel Partit Popular. Vostè no ho sap,
clar, perquè només llegeix parts interessades.

Bé, jo he quedat embullat sobre si respecte de totes aquestes
intencions fa comptes actuar o no sobre la línia ferroviària
Manacor-Artà. Hi ha un acord unànime d’aquest parlament de
reivindicació del Pla director sectorial i les inversions que conté.
Una de les que hi ha en aquest pla és la línia Manacor-Artà,
aquest acord és recent, no l’he duit però vostè el coneix, però de
tant en tant dóna a entendre que de cap manera faria aquesta
actuació, que si ha estat reivindicada per molta gent durant
molts d’anys i el Grup Popular la considera un caprici i per això
li deman, té intenció el Govern de les Illes Balears d’acabar les
obres de la línia ferroviària Manacor-Artà? Per cert, una darrera
idea, les de Manacor es fan amb zero euros de Madrid, les de Sa
Pobla se fan amb zero euros de Madrid. 

Li vull recordar una cosa, tenim la competència exclusiva en
matèria de transport ferroviari, gràcies al Partit Popular,
previsor, honest, posi el qualificatiu vostè. Gràcies a tots aquests
qualificatius que vostè hi pot posar, la competència és exclusiva
de les Illes Balears i ja que vostè pareix que l’article 10 de la
Llei de règim especial, no el veu motiu per posar un plet, jo sí,
el dia que el posi estarem amb vostè, però mentre vostè cregui
que no dóna peu a una reivindicació jurídica, res, hem
d’entendre que dóna per bona la competència de l’Estatut,
aprovada pel Partit Popular. I jo li deman, d’una manera, de
l’altra, amb uns fons, amb els altres, fa comptes acabar les obres
de la línia ferroviària de Manacor-Artà, prevista en el Pla
director sectorial de transports de les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies Presidenta. Bé, en aquests moments en la
situació que tenim, el que feim comptes fer és cercar solucions
com ja he comentat abans, per condicionar el traçat Manacor-
Artà i donant prioritat als pagaments, expropiacions, tancament
de finques i després, com dic, mirar si li podem donar una
utilitat ja sigui de corredor verd, perquè la gent en pugui gaudir.

Convé recordar esquemàticament una vegada més les raons
per les quals vàrem aturar i creim que en aquests moments
continuar, ho ha dit el president del Govern en aquest
Parlament, seria una irresponsabilitat. El cost de la construcció
al final serien 190 milions d’euros més a posar damunt la taula.
El cost de l’explotació, hauria d’anar de 5 a 7 milions d’euros
anuals, per la seva baixíssima demanda, pel concepte propi del
projecte, una línia que no es connecta amb Manacor, això també
és per fer-s’ho mirar, jo supòs que és un cas d’estudi a les
principals universitats del món, una línia que arriba a Manacor,
han de baixar del tren i han d’agafar un bus o el que sigui per
anar-se’n a agafar un altre tren. No importa dir que els trens són
d’unes característiques, i els altres d’unes altres.
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Per què no està colAlapsat el sistema d’autobusos i el
transport públic, funciona relativament bé i ara tendrem un
seguit d’actuacions que milloraran alguns punts. El temps que
es necessitaria per arribar a Palma o a Inca, és a dir, 2,30 hores
per arribar d’Artà a Ciutat. I li he de ser sincer, Sr. Alorda, jo li
he dit abans i tenc la sensació que és això, que vostè no ha fet
aquest traspàs de situació, no l’ha viscuda. Vostè sent parlar de
crisi, però li sembla que no passa res, pareix que segueixen
fermant els cans amb sobrassades i que tothom va a lo grande.
Si tenguéssim 100 milions d’euros, en aquest moment li puc
assegurar que no s’invertirien en el tren Manacor-Artà, hi ha
molts llocs on invertir, coses molt més bàsiques i necessàries.

Però ja que torna demanar tot això, li vull tornar repetir. Les
obres varen ser licitades l’any 2010 quan ningú no entenia
aquesta inversió. L’estudi de demanda que vostès fan,
adjudiquen un estudi de demanda dia 4 d’agost de 2009, liciten
les obres dia 29 d’octubre de 2009 i l’estudi de demanda el
tenen un dia després de la licitació. No va agradar perquè no
sortia el que tocava i varen fer un segon estudi de demanda,
l’adjudiquen el gener i el setembre de 2010, ja devien dur 100
i busques milions d’euros licitats, els entreguen el segon estudi
de demanda. S’havien de construir 30 quilòmetres de via nova,
sense tenir resolt ni l’enllaç amb Manacor, a’anava a construir
un tren nou aprofitant un traçat existent des de principis del
segle passat. No sé si això tenia molt de sentit o no, ni tan sols
si en té ara. El que tenim molt clar és que la situació d’ara no té
res a veure amb la de fa quatre anys. Per tant, si el Pla director
sectorial diu alguna cosa i aquest parlament diu alguna cosa, si
al Parlament avui tornen dur una decisió per prendre sobre què
es pot fer amb 100 milions d’euros avui, jo el vull veure a vostè
votant que és més important enviar els 100 milions d’euros a fer
el tren de Manacor-Artà que enviar-los a educació que tant li
preocupa, o enviar-los a sanitat, per exemple, o a medi ambient,
que després em fa una sèrie de preguntes, amb tanta
preocupació com hi ha.

Les obres varen ser adjudicades sense importar la demanda,
com li he dit i es varen iniciar els treballs. Per tant, els seus
compromisos de pagament estan en aquest moment. Els
pagaments es complien fins que es varen deixar de complir vuit
mesos abans del canvi de Govern. Entram nosaltres i analitzam
el gran conveni ferroviari, ja n’hem parlat moltes vegades, que
ha resultat ser el pitjor problema que hem tengut per mor de
l’envalentonada que varen agafar amb aquell famós conveni
durant la legislatura passada, com hem dit, de 443 milions
d’euros res de res, sinó que en realitat han estat 57,5 i després
ho varen complementar una mica. Però això no va impedir que
adquirissin compromisos per valor de 228 milions d’euros. Per
tant, ens trobam amb un problema de grans dimensions, primer,
perquè es tenien les obres acabades i no pagades en aquell
moment, fins a 110 milions d’euros.; i, dos, teníem obres a mig
camí sense pagar, prop de 40 milions d’euros. Per tant, escoltin,
havíem d’aturar i si vostès haguessin estat responsables haurien
aturat molt abans l’obra.

Lògicament nosaltres entenem que és una obra més
ideològica, allà on s’encarreguen els trens un mes abans
d’encarregar l’estudi de demanda. És molt curiós això, Sr.
Alorda; on el resultat de la demanda arriba dos mesos després
de licitar les obres, com ja he dit, on la millor dada dels estudis
de demanda del pacte transportava 500.000 viatgers per any,
Barcelona-Sabadell, 30 quilòmetres, transporta 30 milions de

viatgers; on el dèficit d’explotació era entre 5 i 7 milions
d’euros anuals, i a la qual encara ens falten uns 190 milions
d’euros per acabar. La decisió a prendre no és molt complicada,
qualsevol persona responsable sap quina és la decisió que ha de
prendre. I com que som molt conscients que tenim un problema
en aquella zona, que nosaltres no hem generat, sinó que ho
varen fer vostès, ara ens toca a nosaltres arreglar-ho. I en el
moment que tenguem el finançament que reclamam a Madrid,
com li he comentat abans, volem començar pagant els
expropiats, que no són pocs, fer el tancament de finques i
després condicionar la zona. Jo crec que treballam en allò que
per a nosaltres en aquest moment és la solució menys dolenta
que hi podria haver, que és que almanco la gent pugui aprofitar
aquell traçat per passejar de poble en poble, la qual cosa no vol
dir que en el futur no puguin venir èpoques glorioses i qualcú
vulgui tornar fer una inversió, inversió que, com li dic, nosaltres
la duim a la Llei de transports, les inversions han de ser
sostenibles, si no són sostenibles amb la Llei de transports que
nosaltres tenim en procediment, creim que no s’han de poder
dur a terme. Alegries d’aquestes de treure licitacions sense tenir
ni tan sols els estudis de demanda, fer estudis de demanda a la
carta per poder quadrar la inversió, etc., nosaltres creim que no
està bé i no s’hauria d’haver fet mai. Torn repetir, en aquest
moment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha exhaurit el temps.

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

Acab. Les nostres opcions són pagar als expropiats, tancar
les finques i després deixar aquella zona condicionada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que vaig amb la idea
de abreujar, però com que sempre hi ha qualque frase del
conseller que torna, per a mi, falsejar la realitat, com a mínim
perquè quedi en el Diari de Sessions, ens repetirem molt, però,
... Que ningú no entenia en el 2010 que es licitessin les obres?,
però si el PP va demanar en el 2010 que arribéssim a Cala
Ratjada! Després de la licitació -que no entenia ningú-, el Partit
Popular demanava a una esmena per arribar a Cala Rajada,
després, però no bastava, aquella licitació que no entenia ningú,
el PP demanava Alcúdia, després; demanava el soterrament
d’Inca, després; demanava Manacor soterrat, no, no demanava
que hi anassin en bus, demanava que hi anàs soterrat, això és el
que demanava el PP. En tot cas, és que no sé de què em parla,
Santa Maria, Sineu, electrificació a Santanyí, 2010!
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Digui que la gent ho entenia, però anava errada, no ho sé,
vostè creu que anava errada; que tot i que sigui al pla director
vostè creu que el pla director no ho va pensar bé; digui el que
vulgui, però no em conti, no em digui que ningú no entenia una
cosa que el seu partit proclamava i defensava a nivell municipal,
insular, autonòmic i a tots els nivells, Sr. Company!

Si tenim 100 milions i els podem dedicar a sanitat o a unes
altres qüestions en lloc del tren d’Artà, m’ho pensaré moltíssim,
la veritat, i si n’he de parlar hi ha altres prioritats, potser sí, no
li neg; però vostès n’acaben de gastar 100, ara els gastaran amb
l’autopista per unir dues grans superfícies comercials, ara, ara;
mentre tenim el tren d’Artà com el tenim. Bé, doncs, mentre
tenim un tren d’Artà sense acabar, ni endreçat, més de 100
milions se’n van per unir dues autopistes, i em parla a mi a
veure si podem parlar de prioritats respecte de què han anar els
100 milions, justament 100 milions, en aquests moments? Clar
que en tenc d’altres prioritats, si vol, però en podem parlar o no
en podem parlar?

Perquè jo li dic, és que l’Estat dóna doblers per a tren, bé, a
redols, tal vegada no en dóna per a d’altres coses, però per a tren
sí, a redols; és que tenim una llei que diu que l’Estat està obligat
a pagar-nos els trens, no ho diu que ens hagi de pagar hospitals.
Ara, vostè em diu que ha negociat el contrari, i que ..., parlem-
ne, escolti, parlem-ne. Ara, després dels zero euros que m’ha dit
que ha aconseguit, sortir amb una diatriva sobre que no cobren
els expropiats, que a mi no em preocupen, a vostè sí que el
preocupen, i vostè dur zero euros, bé, com a mínim podríem
qualificar cada una d’aquestes qüestions!

I jo no li diré, i és que jo no li diré que vostè no vol pagar, és
que ho trob tan desbaratat dir coses d’aquest tipus com les que
diu vostè, com les que es diuen amb aquesta alegria en aquesta
casa, que l’únic provoca és fàstic a la gent; jo no li diré que
vostè no vol pagar les associacions d’autistes, és que em
sonaria, en fi, absurd, que desqualifica qui ho diu. Però li
deman, sí, que faci un esforç per no deixar les obres així com les
té.

De totes maneres, com que m’ha quedat aclarida quina era
la seva posició, tampoc no hi insistiré, només ho volia precisar,
perquè, és ver, que quedi en el Diari de Sessions una explicació
de la història tan falsa és que fa malsofrir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que li he dit que
ningú no entenia que es licitassin les obres sense estudi de
demanda, però vostè s’atura sempre allà on li convé, acaba les
piles.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ningú no entén, ningú condret no pot entendre que
comencin unes obres d’aquest tipus sense estudi de demanda i
sense finançament fermat; és que, és que, Sr. Alorda, a nivell
empresarial és que això són..., vostè, bé, s’hagués cobert de
glòria a nivell empresarial, bé, hagués estat, sincerament,
segurament ens hagués donat unes classes magistrals a tots els
que hem estat dins el món empresarial durant molts anys i no
hem pogut funcionar amb aquestes alegries! Per tant, ningú no
entén que es licitin les obres sense l’estudi de demanda, això és
el que li he dit, però torna ser vostè que agafa, trosseja, copiar
pegar i després amb això en fa tot un article! Escolti, Sr.
Alorda, és que no podem anar!

Li torn repetir, a vostè li pareix normal que liciti les obres
sense haver tengut l’estudi de demanda? M’ho digui, si li pareix
normal endavant les atxes! És la seva manera de gestionar i així
ens va deixar la història. Efectivament, no m’estranya gens que
tenguem els problemes que tenim a dia d’avui, si l’estudi de
demanda per a vostè és una justificació! Vostè volia fer el
Manacor-Artà sí o sí! Bé, el feren perquè tenien un embull gros
a Sa Pobla per anar-se’n cap a Alcúdia, o no se’n record d’això?
Encara els esperen per allà, i dir si passen per aquí veuràs, jo ho
vaig viure, els pagesos de Sa Pobla esperaven, bé, hi hagués
hagut un Sant Quintí, i com que vostès varen veure que això no
anava bé, doncs partirem cap a Manacor.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, no, no es diu democràcia això, això es diu imposar
coses de vegades, forçadament, perquè un creu que hi ha això,
m’entén? No es diu democràcia, vostè no ha de ..., no tornem a
forçar la paraula democràcia, perquè, Sr. Alorda, vostè s’ho
endu tot a uns temes que crec que ..., de forma equivocada,
sincerament; és a dir quan ho fan vostès és democràcia tot i
quan ho feim nosaltres és imposició pura i dura, és curiós
l’assumpte! I tenim majoria absoluta en aquest parlament
folgada i bé, anam en contra de la voluntat del poble i ho he
sentit un munt de vegades, de vostè sobretot! I tu dius, ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... mira tu, mira tu, mira tu, no és rar que ens hagués passat el
que ens va passar quan han pogut tenir poder, encara que sigui
amb un pacte, que després ens ha duit a la situació que ens ha
duit.

Per tant, escolti, Sr. Alorda, li insistesc, ningú no pot
entendre, perquè si no és que ens hem perdut qualque cosa,
ningú no pot entendre que una obra d’aquesta envergadura es
dugui a licitar ja, a licitar sense tenir un estudi de demanda i
sobretot sense tenir ben fermada el finançament, perquè si no
ens fa uns desgraciadets, que és el que ens ha fet! Havent dut
doblers, que jo li he reconegut un munt de vegades els doblers
que ha duit, no tenc cap inconvenient ni un, però és que el
problema és que es varen passar de frenada, es varen encalentir
tant que han aferrat el motor i ara ens costa molt dur-lo a
mandrinar el motor, Sr. Alorda, ara ens costa moltíssim, i això
és el que li retrec.
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Per tant, ningú no entén que es licitin obres sense estudi de
demanda, sense tenir fermat el finançament; ningú no entén,
sense tenir fermat el tram zero de Manacor, això vol dir
improvisació total, anam cap allà i ho feim; ningú no entén que
comprassin vostès uns trens diferents dels que teníem ja a la
xarxa; és a dir, sap que n’hi ha de coses que són males
d’entendre, Sr. Alorda, són molt males d’entendre! I això és que
almenys ens ha de servir perquè no torni passar pus mai; si
governen vostès qualque dia, tornen a governar, escoltin, per
favor, que no torni passar, no forcin les situacions per a aquestes
coses, perquè si no la situació de complicació financera a la qual
hem duit amb aquestes actuacions al Govern balear doncs la
veritat és que les haurien d’evitar en el futur.

Gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 10497/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a criteris d'acomiadament a IBANAT i ENB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 10497/12, relativa a
criteris d’acomiadament a IBANAT i ENB, intervé el diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
autor de la mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat deu ser el 5 de desembre,
perdonin, per a mi hi ha un error a la pregunta, en tot cas el
conseller sap a quin acomiadament m’estic referint, perquè és
un acomiadament realment massiu a les empreses IBANAT i
Espais de Natura, i no hem conegut els criteris o informes
tècnics, no se’ns varen lliurar, aposta vàrem fer aquesta
pregunta per aclarir-los, sobre quins són els que es varen
produir.

Li vaig fer una pregunta semblant a qualque moment i vostè
em va contestar que el primer criteri eren els indefinits.
Curiosament, o l’únic document que nosaltres hem trobat és el
Plan de reestructuración, que firma José María Vicente
Martorell, director d’Espais de Natura Balear, els criteris que
apunta són: personal con una edad superior a 65 años; plazas
ocupadas por personal con menor antigüedad; plazas
ocupadas por personal con menos cargas familiares; personal
que no ocupe una plaza reservada para discapacitados. No hi
ha aquest criteri.

En qualsevol cas, voldríem també precisar si aquests són els
criteris que es varen exposar finalment, si són aquests o són uns
altres. I ens agradarà saber amb quins criteris, ja dic, s’han duit
a terme. Sobretot també quan hem vist que s’ha obert expedient
sancionador per falta de negociació procedimental en aquests
acomiadaments i el precedent ja de les sentències de
l’acomiadament improcedent.

En qualsevol cas, ara el que ens interessa aclarir i precisar és
exactament els criteris i si hi ha informes tècnics, de quines són
les places que s’havien d’amortitzar; els acomiadaments que es
varen produir on són i, en tot cas, que ens els expressi, i si ens
els pot lliurar doncs molt millor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, m’agradaria començar
fent un poquet d’història i és que la greu situació econòmica i
l’obligació d’acomplir els objectius pressupostaris marcats,
doncs ens han obligat a prendre una sèrie de mesures d’estalvi
entre les quals es troba l’amortització d’aquestes places, com a
conseqüència de la disminució pressupostària de l’exercici
2013.

Amb el pressupost disponible per a l’exercici 2013, doncs
s’ha hagut de fer una reestructuració en aquelles unitats de
gestió que no implicàs una pèrdua o disminució de serveis
bàsics per aconseguir els objectius principals de cada entitat.
Encara que em fan una pregunta genèrica en la qual engloben
les dues empreses, IBANAT i Espais de Natura, m’agradaria
diferenciar els processos de reestructuració que s’han duit a
terme a cadascuna de les empreses.

A continuació, els don un parell de dades perquè tenguin un
poquet d’idea de l’evolució del personal d’IBANAT. IBANAT,
per exemple, a l’any 2007 tenia una plantilla mitjana de 345
treballadors; el 2008, 362; el 2009, 369; el 2010, 350; el 2011,
323, i el 2012, de 300. Aquí hem de tenir en compte que hi ha
personal fix i personal que s’agafa temporalment a les èpoques
d’estiu, arribam, per exemple a l’any 2010 es va arribar a puntes
de 408 treballadors, el 2012 tenguérem unes puntes de 337.

A l’any 2010 s’arriba també, època en la qual, parl
d’IBANAT, s’arriba a una despesa de personal de quasi 11
milions d’euros; és a dir, es varen gastar 2 milions d’euros més
dels que tenien pressupostats a principis d’any. I en aquestes
dades no estan inclosos els tallers del SOIB, que se solien
afegir, que si s’afegissin doncs comparativament serien encara
més elevades.

Tal com queda reflectit en aquesta informació que els he dit,
nosaltres el que hem fet ha estat anar ajustant, mitjançant la
millor gestió del personal disponible i incorporant personal de
la pròpia empresa a campanya d’incendis forestals que abans
realitzava altres tasques, la qual cosa ens ha permès una menor
contractació de personal de reforç a l’estiu aquests dos passats
darrers anys, un poquet el 2011, però sobretot en el 2012, i dins
el 2013 estam estabilitzats.
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Com vostè també sap, el compromís d’aquest govern amb la
prevenció i extinció d’incendis forestals és total, i amb la
conservació del nostre patrimoni natural també, per tant el que
volem és donar continuïtat als serveis que s’han estat donant
aquests dos darrers anys des que hem entrat nosaltres.

Quant a la reestructuració del personal d’IBANAT, també
sap vostè que ha estat una reestructuració que vàrem començar
parlant d’una sèrie de gent, però que la reestructuració del
personal ha afectat 7 treballadors que prestaven a l’empresa
serveis auxiliars en tasques administratives, de suport informàtic
i elaboració d’informes i normativa. Les places que s’han
amortitzat són 3 facultatius superiors, un facultatiu tècnic, un
auxiliar administratiu, un auxiliar..., un administratiu, perdó, i
un treballador forestal de tasques auxiliars, de magatzem.

A dia d’avui l’entitat, nosaltres creim que era factible
prescindir d’aquests serveis, sense cap perjudici per als seus
objectius principals que tots coneixem quins són. I he de
remarcar que IBANAT no ha amortitzat cap treballador o
treballadora que prestàs serveis de prevenció i extinció
d’incendis i que IBANAT, durant l’any 2013, continuarà
prestant els mateixos serveis amb la mateixa eficiència que el
caracteritza, tal com succeïa abans del procés de reestructuració.

Per tant, quant a IBANAT dir que l’amortització sobre 400
i busques treballadors, doncs n’ha afectat 4, i que aquests 4 són
treballadors que feien tasques administratives.

Quant a Espais de Natura, doncs bé, la mateixa greu situació
econòmica i l’obligació també de complir els objectius
pressupostaris ens ha duit a haver de fer una sèrie d’actuacions
dins Espais de Natura. Hem tengut una reducció del pressupost
en relació amb el 2012 i a causa d’aquesta reducció dels
pressuposts hem hagut de fer amortitzacions.

S’han amortitzat un total de 46 places de les quals 22
estaven ocupades; és a dir que hagin afectat treballadors han
estat 22, altres eren ja places que no teníem, com els ho he dit
abans ens passava també amb IBANAT, que venim de més
places el temps del pacte de progrés, doncs a menys el temps del
Govern del Partit Popular. L’amortització d’aquestes places ve
motivada per la reducció de serveis com a conseqüència de
vegades, miri que teníem..., fa una sèrie d’anys es tramitaven
ajudes per a propietaris de la Serra de Tramuntana, que ja no es
tramitaven, per tant, com que no es dóna aquest servei,
s’amortitza. I s’ha fet una reestructuració de les unitats de
gestió, de les feines que es desenvolupen dins els espais naturals
protegits, però sempre amb l’objectiu de garantir la conservació.

Els eixos del Pla de reestructuració són: que l’organigrama
de funcionament del personal d’Espais de Natura està
estructurat en serveis o àrees funcionals que corresponen als
Serveis Generals, ubicats a Palma, i a cada un dels espais
naturals, i per aquest motiu els criteris que s’utilitzen per a
l’amortització de places respondran a aquesta estructura. Hem
de ser conscients que amb les circumstàncies econòmiques es fa
absolutament necessària la reducció de l’administració en
general i dels seus ens instrumentals, i hem de tenir en compte
que des d’Espais de Natura s’ha previst un Pla de dinamització
dels espais naturals amb l’objectiu principal també d’atreure
visitants a aquests espais. Hem de tenir en compte que
evidentment som a una època on el pressupost és el que és.

Els criteris per a l’amortització que vostè demanava, en
principi anaven, amb caràcter general, seguint un ordre: en
primer lloc, s’amortitzen places d’interins, places que a un
moment donat nosaltres també marcàvem per si ens hi
trobàvem, amb (...) no fixos, amb edat superior a 65 anys, etc.
En segon lloc, com ha dit vostè, les places ocupades pel
personal amb menys antiguitat a l’empresa, i en tercer lloc,
places ocupades pel personal amb menors amb càrregues
familiars i els treballadors que no ocupin una plaça reservada
per a discapacitats. Un poquet diguem que els criteris
d’amortització han estat aquests.

S’ha comentat també molt que es deixava de donar serveis
als espais naturals i que almenys tot caia de mala manera. Miri,
jo, els ho he comentat algunes vegades, aquí, dels 22
treballadors d’Espais de Natura amortitzats, teníem 6
administratius i hem quedat amb 5, és a dir, n’hem amortitzat
un; d’auxiliars administratius se n’han amortitzat 2; de tècnics
superiors, quan parlam d’això, advocats, economistes, en teníem
3 i continuam amb 3; de tècnics superiors d’altre tipus n’hi
havia 29 i se n’han amortitzat 7; de facultatius tècnics cap ni un;
d’educadors tenim exactament els mateixos, d’informadors
n’hem amortitzat 1 de 14, en teníem 14 i ens n’han quedat 13;
naturalistes, n’hem amortitzat 3; de brigades n’hem amortitzat
7, sobre 31, i d’altres n’hem amortitzat 1 sobre 27. És a dir que
en total de 143 persones que hi havia, doncs s’han amortitzat 22
places que estaven ocupades.

Hi ha coses que també no s’entenen, i vostè em dirà i per
què podem arribar a això? Doncs hi podem arribar perquè
l’evolució ha estat pràcticament d’incrementar, els darrers anys
havia estat d’incrementar les plantilles i incrementar les
plantilles, però no havien crescut tampoc massa, percentualment
parlant, les hectàrees a haver de protegir. Per tant, creim que
aquí el que hi va haver també va ser, bé, una gestió que s’ha
anat colAlocant gent, colAlocant gent i a l’hora de la veritat dins
aquesta empresa, dins Espais de Natura, ens adonàrem que
mantenint els mateixos objectius podíem funcionar amb menys
gent i aquest és l’objectiu que tenim de fer una administració
més estructurada i més lògica i adaptada als temps que corren.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ens agradaria, si hi hagués
qualque document que recull aquest pla i aquests criteris, si ens
ho pot fer arribar i, en qualsevol cas, nosaltres lamentam molt
que no hi hagi hagut tot el procediment negociador al respecte,
a part que evidentment no compartim aquesta abundor que diu
el conseller, però això ens duria a un altre debat. Nosaltres
continuam parlant que pel nostre nivell de riquesa de PIB que
tenen les Illes Balears no té uns serveis mediambientals a la
seva alçada i basta comparar-los amb qualsevol altre lloc del
món amb el mateix nivell de riquesa equiparable que tenen les
Illes Balears, per tant pobrejar al respecte ens sembla un error.
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I aquest interès d’alguna manera de donar a entendre que
podem continuar amb molta menys gent, tenint en compte que
es fa el repte d’intentar que els espais naturals tenguin un
protagonisme superior, fins i tot per rebre gent, per cobrar una
sèrie de serveis, ens pareix incongruent. De totes maneres,
repassarem dins la intervenció els criteris que s’han apuntat, per
casar-los amb les persones realment afectades perquè, clar, no
tenir el document que ho justifica fil per randa i passat per una
negociació, doncs dóna un punt d’inseguretat a l’hora de
constatar-ho, de poder quadrar els arguments i els informes
tècnics amb un tema tan delicat com és qui queda acomiadat a
una empresa pública.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, m’agradaria insistir que crec que, i no només ho crec jo,
aquí hi ha moltíssima gent que pensa el mateix i el món
empresarial encara no fa gaire doncs també ho manifestava, crec
que l’administració va créixer desmesuradament, possiblement,
i en això crec que ningú, com va dir el Bon Jesús, ningú no pot
dir..., ningú no n’està lliure, tothom hi ha contribuït, però hi ha
coses que s’han de tornar a lloc i s’han de racionalitzar. 

Jo crec que l’exemple clar el tenim amb l’IBANAT, que hi
ha hagut -ja crec que els he donat les xifres- que teníem el temps
del pacte, el temps del govern del pacte es va arribar a 408,
l’any 2010, a 408 treballadors de punta a l’estiu. Nosaltres
vàrem funcionar l’any 2012 amb 337. Miri, si hi ha hagut un
any complicat d’incendis dels darrers deu anys ha estat el 2012,
amb vuit, nou, deu i onze incendis a la vegada, i la gent ha
funcionat crec que molt bé, estam molt satisfets del
funcionament, la qual cosa diu que aquí l’empresa possiblement
estava..., bé, es demostra que estava mal dimensionada,
superdimensionada, si amb aquesta gent hem pogut complir. I
no vull fer demagògia barata perquè seria bo de fer; és a dir,
tenc apuntat aquí que mentre augmentam les hectàrees
gestionades un 3,7%, a la legislatura anterior es va incrementar
un 43% la plantilla d’Espais de Natura, en aquest cas; sense
anar a cercar això perquè ho podríem fer també possiblement
amb anteriors legislatures de les anteriors. 

Però el que sí queda clar, Sr. Alorda, és que l’estructura de
les empreses públiques i de l’administració s’ha de
redimensionar, s’ha de fer més lògica i s’ha d’intentar no tocar
serveis bàsics. I això s’hauria d’haver fet en temps de bonança
i no en temps de crisi, perquè quan ho fas en temps de bonança,
si reestructures l’administració generalment els treballadors que
s’amortitzen poden trobar feina a altres llocs; el problema és
quan s’ha de fer per necessitat, perquè no queda més remei, i es
creen situacions complicades. Tots en tenim, perquè les
amortitzacions hem procurat que fossin al cent per cent
objectives, i això vol dir que afecten a amics, a coneguts i a
familiars; ho dic perquè no ha estat gens agradable passar per
aquest procés, però sí que és vera que la situació del moment i
la responsabilitat que tenim ens du que això s’havia de dur a
terme. 

Per tant he de deixar bastant clar que nosaltres feim
comptes, amb els serveis bàsics o amb els objectius bàsics que
tenim dins IBANAT i dins Espais de Natura, cobrir-los
perfectament amb aqueixa reestructuració.

Gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 10498/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a equip tècnic de la Serra de Tramuntana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 10498/12, relativa a
equip tècnic Serra de Tramuntana, intervé el diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, autor de la
mateixa, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entrant un poc a la concreció dels
efectes, evidentment no compartim que nomenar paratge quan
es va declarar la Serra de Tramuntana patrimoni de la humanitat
i tot el que representa l’èmfasi que posam en la gestió de la
serra, doncs això també implica un compromís, és a dir, no és
només, com vostè apunta, els espais protegits, que tant de bo
n’hi hagués més, sinó també altres tipus de declaracions que
comporten compromisos polítics de primer ordre, i quan en vols
bravejar en general, arreu, doncs també hi hauria d’haver
després unes brigades, un servei de custòdia, de manteniment,
i això ha quedat pràcticament desmantellat, no tenim una
brigada de manteniment completa a tota la serra. 

Clar, vostè creu que hem de continuar reduint. A mi
m’agradaria un que dia realment aportassin en aquesta cambra
una anàlisi comparativa de les persones que es dediquen al medi
ambient, per parlar de medi ambient avui, però a Alemanya, a
l’Alemanya de la Sra. Merkel, no li aniré a cercar altres indrets,
la part del PIB que es dedica a gestió pública i concretament a
gestió mediambiental a espais protegits. Nosaltres no només és
la qüestió ecològica, és que nosaltres vivim del paisatge, de
tenir cura de tots els indrets de més interès, i la veritat és que ha
passat molt avall. 
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També hi ha hagut un PORN, un PORN que es fa de
l’anterior legislatura, amb una sèrie d’efectes sobre treballs i
informes i estadístiques que s’han de dur a terme, i nosaltres
volem saber com es farà. Veim que el primer que ha fet ha estat
dur a l’exterior la redacció de plans dels espais protegits, en
comptes de fer-ho des de tècnics de la mateixa conselleria.
Nosaltres en tot cas li demanam aquesta eliminació de gairebé
la totalitat de l’equip tècnic que s’encarregava de la custòdia del
paratge de la Serra de Tramuntana quina explicació té, i jo li ho
he de dir, si consona amb el compromís que adoptàrem
precisament fa no res de declarar la Serra de Tramuntana
patrimoni de la humanitat, si això és congruent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les tasques de custòdia i
preservació del paratge de la Serra de Tramuntana o de la Serra
de Tramuntana patrimoni de la humanitat, el que sigui, o el que
li vulguem dir, no correspon únicament a l’equip tècnic del
paratge sinó que és bastant més ampli, lògicament. La
preservació del paratge és feina de tota l’empresa, de tota
l’empresa d’Espais de Natura Balear, i per això no podem
limitar les tasques de preservació a tècnics que estaven adscrits
al paratge. La creació de l’equip tècnic ve donada per la creació
de línies de subvencions i la contractació massiva de personal
l’any 2008 per a la realització d’aqueixa tasca; el 2008, li ho he
dit abans, es treu una sèrie de línies d’ajuda i es contracta gent
per fer això, no per cuidar el territori ni el medi ambient, eh?,
per tramitar ajudes i subvencions sobretot. Ho dic perquè ho
tenguem clar perquè també s’ha venut d’una altra manera, i no
és així. 

Clar, una vegada acabada aquesta feina nosaltres tenim
ajudes en tramitació i pendents de pagament; n’hi ha que estan
pendents de pagament, nosaltres les anam resolent, les enviam
a tresoreria, però tots sabem com està la situació de tresoreria i
per què està així. 

Per tant, una vegada acabada aquesta feina de tramitació
forta, de recepció d’expedients que hi va haver, el que vàrem fer
es va incorporar al paratge per a la realització d’una feina que
fins llavors realitzaven els altres tècnics d’Espais de Natura. Per
tant el que vàrem fer, el que es va fer en aquells moments va ser
que, bé, tenim aquesta gent i, en lloc de dir “s’ha acabat la feina
i s’amortitzen aquells llocs de feina”, idò no, el que es va fer
contínuament i històricament va ser anar mantenint gent, anar
mantenint gent i engreixant l’administració.

En aquestes tasques s’ha de tenir en compte que s’hi veu
involucrada, com dic, molta més gent, com és el personal de
brigada que realitza tasques de manteniment de les finques
públiques. S’ha de recordar que també quasi el 90% de la
superfície del paratge és propietat privada, i que és tasca dels
propietaris aqueixa feina. Això també s’oblida molt sovint,
perquè a mi també em fa gràcia que xerram, xerram..., però és

que el 90% de la superfície de la Serra de Tramuntana és
privada. I hi ha hagut generalment una intenció d’anar, si no en
contra, ha costat, a l’anterior govern costava entendre’s amb els
propietaris, pareixia que es passava més gust de trepitjar-los:
que si històries amb camins, que si dret de pas i que si històries,
en lloc de cercar més el consens perquè la majoria de gent
pogués gaudir d’aqueix entorn que a tots ens agrada.

En aquest cas Espais de Natural Balear, com dic, des
d’Espais de Natura es dóna suport als propietaris a dia d’avui en
tot el que són tasques informatives i també assessorament de
com s’han de fer aquestes feines de manteniment. La gestió,
conservació, preservació i tot el que vengui de les finques
privades no correspon a Espais de Natura Balear, ja que
l’administració s’ha de limitar a les seves competències i a les
seves propietats. Com s’ha dit abans l’administració té una
normativa marc de com s’ha de regular el paratge, però en cap
cas no ha de voler fer les feines que no li corresponen, i que en
alguns moments s’han intentat tutelar, fins i tot en contra, com
li he dit abans, del criteri de la propietat privada. Jo ho he viscut
perquè em va tocar estar a l’altra banda defensant els interessos
de la propietat privada, i sempre em va saber greu que des
d’aquesta administració anterior no es volgués arribar a
consensos sinó que es volguessin imposar coses a la força,
davall el paraigua de la democràcia, com ha dit vostè abans,
però a la força amb la força que té un quan governa i dir
“tanmateix hauràs de passar per aquí”, i jo crec que tanmateix
aqueixes situacions després acaben que l’administració no té
pulmó per poder fer les feines que ha de fer i és molt millor anar
de la mà de la gent, involucrar-la en el manteniment i al cap i a
la fi estan tots almenys molt més contents i també la Serra de
Tramuntana més preservada.

Les principals tasques que realitzen els tècnics del paratge
són: elaboració d’informes i autoritzacions per a la conservació
dels espais de rellevància ambiental, els informes PORN;
elaboració d’informes per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental de Xarxa Natura; elaboració d’informes
solAlicitats per altres departaments de l’administració; elaboració
del pla anual d’execució i de la memòria anual de la gestió de
l’espai natural; elaboració, redacció i seguiment de projectes a
realitzar a l’espai natural; planificació de tasques d’ús públic,
conservació, vigilància, seguiment, recerca, etc.; i coordinació,
seguiment i control de treballs de camps. 

Aquestes feines de custòdia i preservació a la Serra de
Tramuntana, les realitza un equip multidisciplinar i transversal
que consta del director del paratge, el cap de servei d’Espais
Naturals, el cap de servei de Projectes d’Espais Naturals, el cap
de secció d’Ús Públic, la brigada de Tramuntana, els equips
d’educadors ambientals, personal informador a recepció del
centre de Ca s’Amitger i personal hostaler de Binifaldó; a més
del personal d’IBANAT destinat a la finca de Menut, de les
brigades forestals d’IBANAT que treballen a la serra i que
també contribueixen a la preservació del paratge, les brigades de
persones en risc d’exclusió social que a través del conveni amb
La Caixa realitzen tasques de preservació del paratge, i el
personal d’ABAQUA que realitza les tasques d’informació i
manteniment de la finca de Gabellí Petit també a l’àmbit del
paratge natural.
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I a la vista de les persones que realitzen la seva feina en el
paratge, jo crec que ha estat molt agosarat dir que l’amortització
de places de tècnic a la Serra de Tramuntana pot perjudicar les
tasques de custòdia i preservació de la serra, perquè queda molt
clar que aquestes tasques les realitzen els propietaris de les
finques privades en un 90% de la superfície, i que les brigades
tant d’Espais de Natura com d’IBANAT com d’ABAQUA
també hi aporten la seva part.

Quant al que m’ha comentat dels plans de gestió, per què
s’han tret a concurs, a vegades no basta que un ho vulgui fer,
perquè el que no pots fer és donar-ho als amics, que coneixes
perquè són amics teus, el que has de procurar és cercar les
empreses que tenguin l’estructura i la capacitat de dur endavant
els plans de gestió, els PORN i els PRUG. Jo comprenc que
potser en altres moments fa gràcia donar-ho als amics. Idò miri,
no, nosaltres hem tret un concurs perquè creim que hem de
cercar les millors empreses que hi pugui haver dins Espanya, i
cregui’m que quan les analitzes no és bo de fer; fins i tot vàrem
analitzar internament la possibilitat de fer-ho internament, i
vàrem desistir i vàrem creure que era millor cercar un suport
extern puntual per treure endavant els plans de gestió i els
PORN, només amb la intenció de treure els millors plans de
gestió i PORN que hi podia haver. I també s’ha de recordar que
aquells plans de gestió i les modificacions dels PORN ja haurien
d’estar fetes, ens les hauríem d’haver trobat fetes, pràcticament,
o encaminades, i no ens les hi trobàrem i ara hem de córrer.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sorprèn que es tracti d’amics
quan jo dic que es faci gestió directa per part de la conselleria,
per tant per persones que han estat seleccionades, perquè se sol
parlar d’això quan es parla de contractació externa, on qualcú
pot haver fet alguna..., no ho sé, pot (...) alguna fantasia de
qualcú extern, quan jo el que li estic dient... No sé com fa la
calabrina, ja que vostè diu que les faig jo, i quan jo li dic que ho
havia de fer la mateixa empresa. Això ha estat la meva tesi, que
ho ha de fer la mateixa empresa. No sé a qui diu amics de
l’empresa, però això és el que li he dit.

M’ha sorprès també que precisament quan vostè reconeix
que una de les feines era promoure ajudes, resulta que els que
promovien ajudes trepitjaven els propietaris i els que no en
promouen pels motius econòmics que sigui són els que hi van
de bracet, i que la manera de no anar de bracet també és que la
brigada de manteniment quedi reduïda a la mínima expressió
mentre que els altres, els que teòricament eren tan dolents,
doncs tenien una més superior dedicació a aquestes tasques, o
hi havia també l’oficina de Valldemossa, o hi havia una
proximitat per tramitar; per tramitar què?, per tramitar el PORN
del Partit Popular. És que les obligacions, el gruix de les
tasques, de les actuacions que estan sotmeses a actuació per part
dels propietaris són les que hi ha al PORN. En això confii que
coincidirem, que és el PORN del Partit Popular.

La veritat és que jo a vegades em confonc respecte de les
autories d’uns i dels altres. Nosaltres el que pensam és que
precisament també, també perquè estiguin servits els propietaris,
doncs és bo que hi hagi equips potents que resolguin ràpidament
els informes i les qüestions i autoritzacions, i puguin ajudar i
assessorar i acompanyar, com vostè deia. I sí, és cert que hi pot
haver també en algun moment un punt de conflicte entre el dret
a l’accés i al gaudi del medi ambient que tenen els ciutadans, i
el dret de la propietat, que està condicionada a la funció social,
com bé recorda el seu esborrany de llei del sòl i com recorda
tota la normativa que al món hi ha respecte del dret de propietat
a les democràcies contemporànies.

Bé, nosaltres sí que creim que quedarà trastocat, aquests que
envien aquests informes, que seran més lents i que pareix que es
volen fer desaparèixer, però no per la línia de tractar-los dins el
PORN sinó per la línia del colAlapse a l’hora de la seva
tramitació, i creim que això no és donar garanties al tractament.
I sobretot no hi ha aquest compromís addicional que suposava
la declaració de la Serra de Tramuntana patrimoni de la
humanitat; el que no notam és que aquest compromís es noti
amb un plus estratègic per part d’aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Bé, jo crec que aquí el que hauríem de veure
és si som capaços de fer una simplificació administrativa de
veres, i també, aqueixa simplificació administrativa que
nosaltres estam intentant dur a terme i que crec que ho anam
fent, enllaçar-la en aquest cas amb la finalització d’una línia de
subvencions, línia de subvencions, Sr. Alorda, que va treure el
Partit Popular. La va treure el Partit Popular, vull dir que no és
gens dolenta. Per tant vostè... No, l’ha posada i no és que l’hagi
llevada, sinó que hi havia una línia de subvencions, es va treure
i punt. No n’ha tornat a posar una altra, que m’hagués agradat
tenir disponibilitat pressupostària, supòs que ho deu saber, que
m’hagués agradat, perquè tot el que és ajudar en aquestes coses
al voltant del paisatge a través del propietaris jo crec que és una
feina molt ben feta, aixecar marges, mantenir oliveres..., jo crec
que això és una bona inversió en patrimoni.
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Però jo crec que, ja dic, aqueixa finalització de la línia de
subvencions ha suposat l’aplicació de criteris de racionalització
de personal. Vostè em parlava de Valldemossa. A Valldemossa
la gent que hi anava era la que tenim a Palma, que encara la
tenim, la que es desplaçava en general. Vull dir que nosaltres
continuam mantenint, el pulmó hi és, i jo sincerament també
crec que amb aqueixa reestructuració i amb aqueixa unificació
de les empreses IBANAT i Espais de Natura jo crec que
sortirem en millor condició de la que estàvem abans.

He de dir també que quan parles amb la gent i tal està molt
predisposada a ajudar, veu clar que efectivament la situació que
s’havia donat potser no havia duit a l’eficiència que es demana
potser a qualsevol altra empresa, i en aquest cas, ja dic, jo estic
bastant esperançat que les coses vagin bé. 

Li he de dir que a partir del segon semestre del 2007 i fins
al juny del 2011 si no s’hagués contractat de manera
indiscriminada personal sense tenir una necessitat real de feina
ara no ens hauríem vist obligats a fer això, sincerament també
li ho dic. Crec que es va contractar gent durant l’anterior
legislatura que no era necessària, i que s’ha intentant enganar la
gent dient que cuidaven el territori; no, era molt més gent
administrativa que altra cosa, i les feines administratives
precisament anaven al revés. Vostè dirà “no, és que si en tenim
més ens poden fer els plans de gestió”; potser sí i potser no,
perquè després també hem de mirar les categories que hi havia,
etc., i l’amortització que s’ha fet jo crec que s’ha fet, bé, amb la
màxima professionalitat crec que possible, i s’ha fet sabent que
d’allò que s’amortitzava efectivament se’n podia prescindir
sense que això ens suposàs no poder aconseguir els objectius
que té Espais de Natura de Balears. 

Una vegada més, perquè crec que a vegades es diu “no, això
anirà malament, això anirà malament”, nosaltres ja tenim coses
provades, que és el tema d’IBANAT, és a dir, amb IBANAT
hem pogut veure que amb bastant menys gent hem funcionat bé.
Amb Espais de Natura estic convençut que amb la
reestructuració que s’ha fet funcionarem igual de bé o fins i tot
millor. Per tant l’únic que deman és que ho anem a veure, que
vegem el que hi ha, i sí que volem fer feina molt més amb la
iniciativa privada, que se senti amb suport, que ens mantengui
aquest 90%, perquè realment jo crec que és no fer un discurs
real quan parlam de 74.000 hectàrees terrestres, n’hi ha 62.000
a totes les Balears que són privades, 12.000 hectàrees públiques
es poden mantenir..., de brigada, allò que és brigada, gent que
estava fora, crec recordar que li he dit que eren 7 menys, de 31
persones, 7 menys. Els que coneixem allò que és la gestió de
finques, la gestió d’entorns, amb 7 persones sabem què es pot
fer, fins i tot amb 31. Si els amollen 12.000 hectàrees a 31
persones, escolti, Sr. Alorda, això no va enlloc i 7 molt manco.

Jo crec que s’ha de canviar el model, la manera d’entendre
que hem d’explotar aquestes finques, gestionar-les d’una altra
manera, no tenir por perquè els propietaris no en tenen, a fer
convenis amb tercers, perquè un propietari quan no pot cuidar
una finca, la lloga o generalment la deixa en parceria, la duen a
mitges, etc. Cerquem fórmules perquè aquestes finques estiguin
ben cuidades. Entre nosaltres Sr. Alorda, jo que n’he visitat una
majoria, el que s’hi feia es pot millorar. A molts de llocs no hi
ha pagesos, tal vegada hauríem de contactar amb pagesos de la
zona, a cada una de les zones i que ajudassin a mantenir-ho.
Una altra cosa són els porxos que hi pugui haver, això ja és una

altra història, tal vegada s’han de cercar altres maneres
d’explotar-ho o els centres d’interpretació. Jo crec que no hem
de tenir por a les fórmules de gestió, amb la condició de què els
entorns estiguin millor, més ben cuidats, més ben gestionats i
ens donin més doblers que només són, si és possible, per
autofinançar-se.

Jo crec que en haver acabat d’aplicar tot el pla que tenim,
estic convençut que fins i tot vostè reconeixerà la feina que s’ha
fet és bona i que, efectivament, amb menys gent fins i tot podem
aconseguir més objectius, sempre que ho gestionem millor tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, li demanaria deu segons per a una
urgència..., per la duració que ha tengut la comissió. Seran deu
segons, li ho assegur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sembla necessari.  

(Rialles)

9) Pregunta RGE núm. 10499/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Xarxa Natura 2000.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregunta RGE núm. 10499/12, relativa a xarxa natura 2000.
Intervé el diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup
Parlamentari MÉS per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, aquí va un poc més enllà del que era la Serra de
Tramuntana, però ja veig que la resposta, tenc la sensació que
anirà per allà mateix. Contràriament a allò que es fa arreu dels
països occidentals respecte d’incorporar personal per a la
conservació d’hàbitats i espècies i impulsar a partir de la Xarxa
Natura 2000 també una gestió pública, acompanyada de la
privada, aquí sembla que aquest acomiadament de personal serà
passat per superflu. La veritat és que és trist la consideració que
es veu que té el conseller pel personal que tenia a les seves
ordres.
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En qualsevol cas, aquests sis tècnics d’Espais de Natura
nosaltres entenem que sí estaven perfectament capacitats per dur
a terme els plans que ara vostè vol privatitzar per 240.000 euros,
són molts de doblers per sis mesos de feina, veurem com es
resoldrà aquesta situació, però nosaltres pensam que sempre
hauria estat més interessant, com a mínim mentre hi havia
aquesta tasca, aquesta punta de feina necessària, per part a més
de qui l’haurà d’implementar que serà la mateixa empresa,
doncs aquest hauria d’haver estat el camí.  Però bé, en tot cas la
pregunta que li feim és la xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
com quedarà afectada després d’haver acomiadat el personal
encarregat de la conservació d’hàbitats i espècies
corresponents? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Bé, la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori i en particular la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, té
assignades, entre d’altres, les competències en biodiversitat i
ordenació dels recursos naturals, així com la planificació, la
conservació i la gestió dels espais naturals protegits. Això a
través del Decret 12/2011, de 18 de juny. I entre les seves
tasques hi ha, efectivament, la gestió dels espais inclosos a la
xarxa europea Natura 2000.

En la relació de funcions dels llocs de treball del personal
funcionari adscrit a la direcció general, per Ordre del conseller
de Medi Ambient, de 30 de març de 2009, en figuren tota una
sèrie. Mirin, el cap de Departament de Medi Natural, amb el
codi tal, amb unes funcions que són coordinar, supervisar les
funcions dels serveis que l’integren, preparar i tramitar la
normativa, executar la política mediambiental, d’acord amb les
instruccions del director general, dirigir els projectes europeus
quan se li encomanin. Supervisar i seguir el pressupost de la
direcció general, dirigir i coordinar les propostes legislatives i
legislació dels espais protegits, desenvolupar els programes i
projectes de la xarxa Natura 2000.

A més a més, tenim el cap de servei de Planificació,
Legislació i Projectes amb una sèrie de funcions també de
tramitar, modificar, supervisar totes les figures de protecció,
revisar tota la documentació, realitzar, seguir i direccionar els
projectes que afecten els entorns naturals. Tenim un cap de
secció novena, amb unes funcions de tramitar els expedients de
planificació i declaració d’espais de rellevància ambiental, de
gestionar i coordinar la visió dels informes dels espais de xarxa
Natura 2000, de complimentar els formularis, informació
derivada de la xarxa Natura 2000, fer programes i projectes de
la xarxa Natura 2000.

Tenim un cap de negociat del negociat 2, les seves funcions
són preparar, elaborar i gestionar la base de dades, suport
cartogràfic, donar suport tècnic a la planificació dels espais de
rellevància ambiental, complimentar pel seguiment i actualitzar
els formularis i la documentació derivada de convenis
internacionals de conservació. Tenim un cap de negociat que té

funcions d’instruir els expedients sancionadors i instruir els
expedients de responsabilitat patrimonial, assessorar
jurídicament la direcció general, etc. Tenim un altre cap de
negociat, del negociat 17, que té la funció de tramitar els
expedients i gestionar projectes i elaborar informes dels espais
de la xarxa Natura 2000, així com donar suport tècnic a la
planificació dels espais de rellevància ambiental. Un cap de
negociat 15.

Un altre cap de servei de protecció d’espècies, per coordinar
les seccions, assessorar tècnicament el cap de departament,
elaborar propostes de normativa en matèria d’espècies. Un cap
de secció número 6, un cap de secció número 13, el núm- 6 té
gestionar les espècies protegides, mantenir el catàleg de fauna
i flora, gestionar els projectes d’espècies vegetals protegides,
gestionar els projectes d’espècies no protegides. El cap de
secció número 13 ha d’instruir els expedients sancionadors de
la Direcció General de Medi Forestal, assessorar jurídicament
la Direcció General de Medi Forestal, coordinar totes les
denúncies formulades pels agents de medi ambient, agents
forestals, particulars i administracions públiques, relatives a les
competències de la direcció general. Un cap de negociat 12 amb
les funcions de tramitar les contractacions del servei d’espècies,
tramitar i arxivar els documents administratius del servei,
gestionar els programes, plans i projectes d’espècies animals,
etc.

A dia d’avui aquestes places es mantenen, com es mantenien
i es troben cobertes pel personal funcionari, que és el que
s’encarrega de la gestió dels espais inclosos dins la xarxa
europea Natura 2000, tant preventiva com de seguiment
d’hàbitats o espècies, o sancionadora, sense que s’hagi produït
cap acomiadament ni amortització de plaça derivada de la greu
situació econòmica que ens hem trobat. Per tant, ens mantenim
exactament amb el mateix personal que es dedicava a això.

Complir les exigències davant la Unió Europea, és ver, Sr.
Alorda, que és una tasca complicada, difícil, que requereix
recursos humans i econòmics que en èpoques anteriors
possiblement eren superiors als que disposam ara i clar, que ens
agradaria disposar-ne més. Però som conscients de la
impossibilitat en les circumstàncies actuals de mantenir els costs
que serien desitjables i que s’hauran de suplir amb els recursos
disponibles, millorant la coherència en la feina i demanant, si fa
falta, un esforç supletori al personal.

En tots els camps on s’apliquen doblers públics, s’ha hagut
de recórrer a polítiques de contenció de despeses. Això per a
tots els llocs, almanco amb tots els consellers que parl em diuen
el mateix. I no s’entendria socialment que es reestructurassin
per exemple educació o sanitat i que no s’apliqués una política
d’austeritat en gestions d’entorns naturals protegits. Per tant,
igual que en aquests altres camps els gestors han hagut d’aplicar
sistemes per poder mantenir les prestacions bàsiques davallant
despesa, nosaltres hem hagut de fer el mateix.
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I vostè em demana com pens donar compliment a les
exigències? Idò amb el mateix personal que tenia, és que no
hem tocat ningú. És que ..., vaja, no crec que tenguem cap
problema ni un, si ho estaven fent bé anteriorment amb aquesta
gent, la gent que hem amortitzat no ens crearà problemes perquè
no es dedicaven exclusivament a fer aquestes feines, sinó que en
un moment donat feien de reforç, però nosaltres consideram que
la gent que tenim ho podrà fer perfectament.

Quan coincideix un espai natural protegit amb una figura de
xarxa Natura, els tècnics d’Espais de Natura Balear, dins
l’àmbit dels respectius espais naturals protegits, donen suport a
les tasques que realitzen els funcionaris de la direcció general
encarregada de gestionar xarxa Natura. Vull recordar que dins
Espais de Natura, de 140 treballadors n’han quedat 121, entre
aquests 121 n’hi ha un grapat que són funcionaris que
continuaran fent feines de gestió, de tramitació i suport que ja
feien. I després els altres, que són laborals, s’integraran dins la
nova estructura amb IBANAT. Principalment es va establir
aquesta organització per donar coherència a l’activitat que es
realitza damunt el terreny i evitar també superposició de tasques
i despeses. Per tant, tenim elaboració d’informes només en el
cas de la Serra de Tramuntana amb planificació conjunta de
tasques de conservació i de seguiment. La redistribució de
feines que s’ha duit a terme dins Espais de Natura ha
centralitzat la feina al personal de les oficines de Palma que
donen suport als directors dels espais naturals protegits.

Per tant, no és la situació ideal, tal vegada, perquè si
tenguéssim més recursos ens agradaria fer més inversió en
qüestions mediambientals, fent coses que tal vegada no s’han fet
fins ara, cercant noves fórmules per potenciar aquell paisatge i
aquell territori. Però mentrestant què volem fer nosaltres?, idò,
mantenir l’estat de conservació favorable dels hàbitats i les
espècies, no tan sols les incloses a la Normativa 92/42, sinó
també tots els que formen part del nostre patrimoni natural. I
també volem ser extremadament conscients en el moment de
gastar doblers públics, sabent que n’hi ha pocs i s’han d’utilitzar
amb seny i on és més necessari, sense oblidar cercar activament
fons de finançament públics o privats, europeus o nacionals. 

Ho dic perquè també nosaltres ho estam fent, estam cercant
les colAlaboracions públiques i privades per tal que ..., bé, coses
que nosaltres no tenim pressupostades en convenis amb La
Caixa, amb operadors turístics, amb fundacions, etc., cercar -
com dic- els fons necessaris per fer taques mediambientals i a
la vegada ho solem fer amb colAlectius amb risc d’exclusió
social, vull dir que en aquest cas, de La Caixa mateix, que és
l’entitat amb la qual tenim un conveni estable, ens han fet saber
que estan molt contents amb l’execució que fan des que
nosaltres hem entrat a governar, l’execució que de les diferents
mesures que ens posen a l’abast a través dels seus pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, Sr. Alorda i Vilarrubias per cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres sí creim que serà
inevitable que aquests acomiadaments tenguin una

conseqüència, i jo no som tan optimista respecte de la situació
actual. Vostè mateix apunta que els plans que s’havien de tenir
fets no hi estaven, ho pot fer amb caràcter retroactiu i és així.
Per una qüestió de què jo crec que hi ha un desbordament
d’actuacions i que s’exigeix des de la Unió Europea i vostè ha
aconseguit un racó per dur-ho a la gestió externa, en compte de
preservar-ho per mantenir unes places per fer unes feines que
després tanmateix seran les que hauran d’implementar aquests
plans.

Nosaltres creim que l’esforç, per frases que hem dit tots,
evidentment el nostre grup també, però també molt
acompanyats dels nínxols de treball que representaven els temes
mediambientals, els temes socials, basta veure també les
branques que s’han posat a nivell universitari els darrers temps,
en les quals s’estan acompanyant aquest tipus de proposta,
estam creant un desert de treball, d’expectatives i de formació
que tendrà un cost, això tendrà un cost, i és gent que fins i tot
se’n va a altres indrets, on ja li dic jo que estan fent despesa
mediambiental molt superior a la nostra. 

I torn dir-ho, intentant no repetir-me massa més, però el
nostre compromís amb la xarxa 2000 no és com a tota Europea,
o estrictament ecològica i ambiental, sinó que jo crec que tots
compartim que és un element estratègic quant a autopercepció,
percepció externa de les Illes Balears i amb un plus de densitat
d’ús de les nostres xarxes i dels nostres espais que també han de
dur en conseqüència, en lògica conseqüència, una congruent
aportació de personal, i aquí feim el contrari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Jo insistesc, crec que està
garantit el compliment dels compromisos que el Govern de les
Illes Balears va assumir en el moment que va proposar zones
per formar part de la zona europea Natura 2000, compromisos
que s’han mantingut fins a dia d’avui i que creim que es
mantendran en el futur. A més, la Comissió Europea compta
amb sistemes de control damunt la gestió de xarxa Natura que
du la conselleria i que ha aplicat en anteriors ocasions a les illes
amb resultats satisfactoris. Aquestes eines de la Comissió
Europea són els informes periòdics que els estats membres han
d’aportar damunt de l’estat de conservació dels hàbitats,
espècies i les preguntes directes que fa solAlicitant ampliació
d’informació damunt aquests temes concrets. Hem de dir que
fins ara sempre, almanco Balears, ha actuat correctament i no
hem tengut problemes amb la Unió Europea.
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Els plans a què vostè fa referència són competència de la
direcció general i no són competència d’Espais de Natura, de
l’empresa pública. Per tant, als plans, si la direcció general té la
gent que té, no hi podem dedicar ningú més de la direcció
general i per això es fa una contractació externa. Encara que no
fos així, vostè em diu: bé, facin-la per evitar acomiadar o
amortitzar places. Miri, amb un símil futbolístic, ara que juga el
Reial Madrid, si nosaltres 5 porters, 3 defenses i 25 davanters
centres, podem fer un equip, però ens faltaran mig campistes,
ens falta un organitzador, ens faltarà un parell de laterals que
pugin i ens sobren porters. No es pot fer un equip competitiu
com s’ha de menester en un moment donat per fer els plans de
gestió, adaptant allò que són els plans de gestió amb allò que
tenim d’estructura, en cas contrari estaríem condemnats a perdre
el partit. Per tant, tant de bo fos això així, si fos així no hauríem
tengut cap problema, empram els jugadors que tenim i bé,
encantats. Però és que això no sol ser així. Li torn dir, la gestió
va per uns altres camins que no són aquests i quan nosaltres ho
treim externament és perquè hi ha empreses especialitzades que
és el que nosaltres cercam, empreses especialitzades, molt
especialitzades a fer plans de gestió, redacció de PORN i de
PRUG, perquè a més tenim uns marges molt curts que s’han de
fer aviat els nous plans i, per tant, a diferència del que pensa
vostè, nosaltres pensam que gent amb capacitat per dur això
endavant amb solvència, no la teníem dins l’empresa Espais de
Natura, ni tan sols dins la direcció general tenim les estructures
necessàries, perquè tenim la gent que està destinada a allò que
està destinada. Ara, si hem de desvestir un sant per vestir-ne un
altre, tendríem problemes.

Jo crec que és molt important cercar externament i
puntualment ajuda, està bé. Jo no hi veig cap impediment, a
diferència del que ha comentat vostè fa una estona, que pareix
que se cerca tot el contrari, mirar si afavoreixes ..., a mi em fa
gràcia, vostè m’ho diu moltes vegades, que duc interessos ocults
de vegades o tal o qual, no, no en tenc ni un, fa una estona vostè
ha dit que això pareix que es fa per afavorir amics. Miri, jo tenc
el gran avantatge que no conec ningú que es dediqui a això, no
conec empreses que es dediquin a aquests temes de gestió
mediambiental, en temes fins i tot en temes de PDR, que s’ha de
fer el nou Pla de Desenvolupament Rural, escolti, i miri que
som d’aquest sector, eh?, i no som capaç de trobar ... i crec que
puc dir que estic bastant format en aquesta història, aquí a
Balears no hi ha ningú que pugui fer en bones condicions i amb
una certa celeritat, no hi ha cap empresa que estigui en
disposició de poder treure un bon PDR, ni es va treure
anteriorment, es va haver de recórrer a una persona de
Catalunya o a una empresa. Per què es fa això? Perquè cerques
gent amb experiència que pot aportar, que ja ha treballat a molts
de llocs i que evitarà que hi travelem nosaltres, no per altres
històries, sinó per fer feines ben fetes, ràpides i el més
professional possible.

Per tant, no és possible vincular unes coses amb les altres.
Jo li he dit les persones que havíem amortitzat, tal vegada estam
parlant de tècnics superiors, d’un advocat, d’un economista que
no pot fer aquesta altra feina que tal vegada és més pròpia d’un
ambientalista, o d’un biòleg o ... M’entén? Jo crec que en aquest
cas no podem mesclar ous amb caragols. 

Gràcies.

10) Pregunta RGE núm. 1003/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a taxa d'ús d'espais naturals a la Serra de
Tramuntana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 1003/13, relativa a taxa
d’ús d’espais naturals a la Serra de Tramuntana, intervé el
diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari
MÉS, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta taxa d’ús d’espais naturals
que posa el Govern la veritat és que ha creat confusió i jo diria
que també perplexitat i dubtes als sectors, sobretot als
esportistes de caràcter senderista, la Federació Balear de
Muntanya, els espeleòlegs, ciclistes, etc. És una gent que està
inquieta i que no arriba a saber com complimentar, ni quines
conseqüències tendrà sobre la seva activitat aquesta taxa.

Per tant, més que jo insistir-hi, m’agradarà saber exactament
com fan comptes aplicar la taxa d’ús d’espais naturals a
senderistes, espeleòlegs i ciclistes que passen, he posat la Serra
de Tramuntana, podríem posar altres indrets, però m’interessa
per la densitat i perquè una part important d’aquesta
preocupació s’ha expressat a la Serra de Tramuntana.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Començaré per donar-los un poc
d’explicació per veure on arribam en l’aplicació de la taxa i
procuraré donar-li claredat sobre aquest aspecte. I si fa falta,
tenim una pàgina web que explica totes les coses i estam
intentant també fer arribar la màxima informació amb molta
claredat a tota la gent.

Espais de Natura de Balears dins les seves funcions
d’organització de l’ús públic dels espais naturals protegits i
finques públiques que gestiona, va presentar efectivament una
sèrie de propostes de creació de taxes per incloure a la
tramitació de la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma
per a l’any 2013. Sobre aquesta proposta es va informar a la
sessió del consell directiu de dia 16 d’octubre de 2012, el qual
es va assabentar de la tramitació de la proposta de taxes, entre
les quals s’incloïa la taxa per a l’autorització d’activitats
esportives dins l’àmbit dels espais naturals protegits i finques
públiques.
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Tal i com exposa la memòria justificativa per a la creació
d’aquesta nova taxa, Espais de Natura Balears rep anualment
una mitjana de 500 solAlicituds d’autorització anuals, la majoria
de les quals corresponen a la realització d’activitats esportives
com escalada, barranquisme, etc. Els instruments de regulació
d’aquestes activitats en els diferents espais són els plans
d’ordenació dels recursos naturals, com bé vostè sap, els PORN
i també els PRUG, els plans rectors d’ús i gestió.

En el cas del paratge natural de la Serra de Tramuntana, el
Decret 19/2007, de dia 16 de març, aprova el PORN de la Serra
de Tramuntana, que és la norma que determina si l’activitat
solAlicitada és permesa, està prohibida o està condicionada o
autoritzable. L’article 62 del PORN regula els usos recreatius i
esportius en relació amb la zonificació del paratge, així mateix
l’article 63 regula concretament els esports i les activitats de risc
que es poden autoritzar dins la Serra de Tramuntana.

El règim general d’usos i zonificació de la Llei 5/2005, de
25 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental, la LECO, més coneguda com LECO, regula
l’autorització d’activitats dins àmbits dels espais naturals
protegits. Per fer front a aquesta gran demanda de solAlicituds
d’autoritzacions d’activitats esportives es va proposar la creació
d’una taxa vinculada al cost de tramitació de l’autorització en
qüestió. Aquesta taxa fou inclosa mitjançant la Llei 15/2012, de
27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, que va modificar
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En concret, la disposició final cinquena de la Llei de
pressuposts per a 2013 inclou la creació de la taxa per a
l’autorització d’activitats esportives dins l’àmbit dels espais
naturals protegits i de les finques públiques, l’article 143 nonies.
L’objecte de la taxa és la prestació de serveis per part de la
comunitat autònoma derivada de la tramitació de l’autorització
per realitzar aquestes activitats. Així, d’acord amb la creació
d’aquesta taxa les persones físiques, jurídiques o associacions
que vulguin fer activitats esportives als espais naturals protegits
o a les finques públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears han de solAlicitar la corresponent autorització a Espais
de Natura Balear.

En aquests moments, Espais de Natura Balear analitza també
les possibilitats d’anar simplificant tot el procediment, perquè
nosaltres l’hem posat en marxa, però com que és una cosa nova,
nosaltres el que volem és anar-ho simplificant. Els interessats a
realitzar activitats esportives han de remetre un escrit o un mail
a Espais de Natura Balear on se solAliciti l’autorització de
l’activitat en qüestió i s’indiqui expressament la identificació
dels solAlicitants, el nombre de participants, la data de realització
i la zona itinerària en la qual es vol desenvolupar l’activitat.
L’autorització està condicionada al pagament de l’impost de la
taxa, fixada en la quantia de 2 euros per persona per a la
realització d’una activitat esportiva i en 5 euros per participant
en el cas de proves esportives.

Per tant, l’aplicació de la taxa d’activitats esportives tant a
la Serra de Tramuntana com als altres espais naturals protegits
i finques públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’inicia amb la solAlicitud dels interessats i finalitza amb
l’autorització d’Espais de Natura Balear de l’activitat en

concret, previ pagament de l’import de la taxa que correspongui
en funció de l’activitat o prova solAlicitada i el nombre de
persones que hi participen.

Si vostè em diu, s’haurà de pagar per passejar per la
muntanya o per anar en bicicleta?, miri, no, en els casos
d’activitats autoritzades, com és el senderisme o..., no s’ha de
pagar, només faltaria!, es paguen aquelles activitats que
requereixen autorització prèvia per l’organisme gestor del
paratge natural de la Serra de Tramuntana.

En el cas de ciclistes que van per carretera, aquesta activitat
no està subjecta a autorització, perquè les carreteres estan
excloses del PORN i no són de l’àmbit competencial del
paratge. Les bicicletes de muntanya, igual que l’espeleologia,
quan està considerada activitat de risc anar fora de camins sí que
estan subjectes a autorització administrativa i sí que per tant és
necessari fer efectiva la taxa. És a dir, el que està subjecte a
autorització administrativa, està subjecte a la taxa, hi està
subjecte, és a dir, hi ha coses que estan autoritzades i n’hi ha
d’altres que estan condicionades al fet que hagis demanar
permís i les que estan condicionades a demanar aquell permís,
sí que estan subjectes a la taxa. 

Si fa falta explicar-ho més, en això estam, fa falta..., al
començament sempre sol passar que la gent va un poc més
despistada, però la nostra idea -ja dic- és simplificar el
procediment. Amb la modificació del PORN es pretén aquesta
simplificació de procediment a fi que també s’eliminin tràmits
i... algunes coses que fins i tot ara tal vegada necessiten
autorització, idò, tal vegada no farà falta que l’hagin de treure
per donar més facilitat a la gent perquè pugui fer les coses que
li agraden.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, intervé el Sr. Alorda i Vilarrubias, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Li hagués agraït la seqüència inversa, primer aclarir què és
el que realment havia de quedar, sobretot a partir que s’havia de
cobrar, i crec que hagués estat bé que hagués tranquilAlitzat
molta gent, per exemple, què és el senderisme, és a dir, vostè
em diu que no és anar a passejar, però quan es tracta com a una
activitat esportiva o la mateixa Federació Balear de Muntanya
que li ho demana o associacions excursionistes que li estan
demanant que quedi molt clara la seva exclusió perquè és que si
no..., en l’àmbit també de pagament com a tasca social queda
confusa. 
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Si d’això, com vostè diu, hi ha alguna reflexió que s’hauria
de fer sobre el PORN que jo..., bé, tampoc, per descomptat, no
m’hi tancaria perquè sempre he trobat que hi ha hagut uns
determinats elements del PORN que s’expliquen no ben bé des
de la protecció i en tot cas s’hi hauria de reflexionar perquè el
dret al gaudi del medi ambient és un dret que hem de garantir i
que hem de fer compatible amb la protecció i que hem de fer
compatible amb molts de drets. Un d’ells, el de la propietat
privada, per exemple. És evident que com més densitat duguem
a la xarxa que sigui pública de camins, si el retiram per zones i
serveis i... agents que puguin garantir, doncs, que aquests usos
es puguin dur sense conflicte, doncs estam perjudicant o estam
dificultant i creant un problema que un dia o l’altre pot sorgir.
Ara sortirà en el tema econòmic, però també en l’ús que se’n
pugui fer de les xarxes. 

Avui, ho sap tothom, que un punt d’escalada com és
Mallorca és coneguda en l’àmbit internacional mundial per
poder fer escalada, és curiós, però té mitja dotzena de llocs que
són coneguts arreu, a partir sobre tot d’un parell de documentals
que han sortit que a Estats Units són coneguts, etc., però és clar,
has de pagar al Massanella per pujar a dalt, després has d’haver
pagat... per anar-hi cada dia, sense tenir garanties
d’autoritzacions de més temps o alguna fórmula que realment
sigui atractiva o que sigui interessant. A part que jo, la sensació
que tenc és de més tràmits a partir de la taxa en comptes de la
contrària que vostè em conta com a desideràtum.

Crec que és molt important precisar i aclarir quines són les
activitats actuades, el règim de les exempcions també, perquè jo
li deman, quines són?, com ho aclareixen?, perquè veig que fa....
per exemple, crec que era l’altre dia, no?, que el Sr. Gómez feia
aquesta... donava... tocava la cursa i quedava exempta del
pagament de la taxa, i jo em deman, perquè devia ser qüestió
pública, massa bé, em sembla correctíssim, és que trob que és
una fórmula que hem de promoure, però em deman, tothom té
els mateixos mecanismes d’exempcions, tots els mecanismes de
proves esportives o no?, perquè és clar la diferència entre tenir-
lo o no tenir-lo comença a ser rellevant i això, aquest tipus de
discrecionalitat, doncs creim que no és adequat, ha quedar molt
més establert.

Nosaltres l’animam a preveure i precisar aquesta situació,
que no s’afanyi en recaptació a l’ús de la Serra, aquesta gent
quan ja té una activitat de lleure, una activitat esportiva després
també ja és un consumidor a un altre indret, és una activitat que
ens convé a molts d’àmbits i posar-hi tantes traves, la veritat és
que creim que té molts més perjudicis que beneficis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica, intervé el Sr. Conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que estam més o
manco alineats, jo no crec que hi hagi més tràmits, és a dir,
nosaltres hem de ser capaços que les coses fent el mateix que es
feia fins ara..., home!, era un tràmit més que s’ha de pagar, però

que una persona amb la mateixa solAlicitud, etc., no hauria de fer
res més, més que fer el pagament i el que hem de procurar és
que els pagaments es puguin fer de manera correcta.

Crec que... bé, compatibilitzar aquells drets que vostè ha dit
que té la gent de gaudir del medi ambient amb la protecció del
territori i amb la propietat privada és l’ideal i en això feim feina
nosaltres, fins i tot, el que li he dit abans, donam possibilitats
perquè es puguin explotar a nivell privat determinades activitats
que no són incompatibles amb la protecció del territori i, no
obstant això, sí que venim de PORN, PRUG i alguns plans de
gestió que fan coses que sembla que són incompatible amb la
gestió del territori. Aleshores, crec que no i moltes vegades
m’ho deman i moltes vegades quan han de demanar, quan hi ha
una cursa importantíssima que tal vegada ve molta gent de
molts llocs del món, ens demanen per fer un informe i a vegades
el nostre tècnic fa un informe i posa “hi pot haver 250 persones
que facin la cursa”, i moltes vegades et demanes, i per què no
poden 278?, o per què no poden ser 584?, és clar aquestes
subjectivitats, crec que també les hauríem de llevar d’enmig. La
discrecionalitat que deia vostè, l’hem d’evitar al màxim.

I em sembla bé tenir clar, crec que el tema està clar quant a
exempcions, etc., però si ho hem d’aclarir més, hi estic
totalment d’acord i si hem de fer en això una feina més
didàctica i a nivell d’associacions, etc., prenc nota i ho farem.
També és normal que al començament quan poses en marxa un
sistema hi hagi una mica d’embull, però ja li ho dic, la nostra
idea és que amb el mateix tràmit que es feia fins ara per
demanar la autorització pràcticament les coses hagin d’anar i
fins i tot més, volem simplificar tot el que són les tramitacions
que teníem fins ara. Per tant, si aconseguim això, encara serà
més senzill. Només hi ha una cosa i és que hauran de pagar
aquesta taxa.

I aquesta taxa la feim per anar aconseguint doblers per
destinar-los precisament a les pròpies activitats mediambientals,
ho feim en tot, és a dir, ens vàrem trobar en un moment donat,
ara parlem d’IBANAT, fèiem llenya, el personal d’IBANAT es
dedica a fer estelles, a fer llenya i aquesta llenya es regalava i no
només es regalava, sinó que algú se’n duia feixos cap a casa
seva, no, escolta, és veritat que IBANAT ha de fer neteja de
boscos, etc., però això també es pot cobrar, perquè a més si no,
fas una competència deslleial a les empreses privades que es
dediquen a això. No només això, aquestes miques d’ingressos
que es van recollint d’un lloc, de l’altre i de l’altre et permeten
fer més actuacions mediambientals, que és el que volem, però
vaja, en aquest cas, afany de recaptació, no en tenim altre que,
home!, anar aconseguint una sèrie d’ingressos que ens
neutralitzin els costs que tenim perquè a més les taxes estan
destinades a això.

Crec que també..., així com anem agafant experiència en la
simplificació administrativa que duim a terme i en les pàgines
web que hem posat en marxa d’acostar aquestes coses a la gent,
amb un període curt de temps podrem veure resultats bons des
del punt de vista d’explotació, en el bon sentit de la paraula,
mediambiental del que tenim aquí a les Illes Balears quant al
turisme, quant als ciutadans de les Illes Balears i també quant a
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uns propietaris de finques que a causa que tenen, com hem dit,
el 90% del territori natural, que se sentin també integrats en
aquest nou sistema de fer coses.

Gràcies. 

11) Pregunta RGE núm. 1004/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a torrent de Pareis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 1004/13, relativa a
Torrent de Pareis, intervé el Sr. Alorda i Vilarrubias, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Precisament amb aquesta idea de facilitar i de posar a l’abast
dels ciutadans tots serveis, precisament en el monument del
torrent sempre hi havia habilitat un punt d’atenció i de control,
temporal perquè també té tot un... el Torrent de Pareis ha
esdevingut un altre gran atractiu de les Illes Balears, ja no
només les fotografies de la desembocadura, tot el trajecte, tots
els camins que hi ha dins el torrent.... i clar, hi havia per
exemple aquesta actuació que ha desaparegut, clar, quant
intentes cobrar sembla que tens actuacions dissuasives en
comptes de convidar-hi la gent i que senzillament estàs establint
un control per a garanties de densitat, un control ambiental, però
que no té intenció de desanimar a l’ús i al gaudi de la natura, al
contrari, ho consideram, el foment de l’esport, el foment
d’activitats saludables els consideram una qüestió que hem de
posar a l’abast de tothom i que hem de felicitar la societat que
realment té aquest esperit, sempre amb els matisos evidentment
amb els controls que siguin imprescindibles perquè tenim ja una
població molt gran i a més amb moltes de visites, bé, això sí,
però així ho ha de percebre l’usuari en comptes de semblar que
t’esperen a cada cap de cantó i et retiren serveis
d’acompanyament que fins ara tenies.

A posta també deman, quines actuacions té previst el
Govern al Monument Natural del Torrent de Pareis?, per posar
un exemple entre d’altres d’aquest punt que existia i que veim
que ha desaparegut.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Bé, el monument natural del
Torrent de Pareis és un espai protegit que té 445,81 hectàrees,
jo no ho sabia i la veritat és que he trobat que en té moltes, s’hi
troba Escorca, inclou el Torrent del Gorg Blau i el de Lluc i tots
sabem que aquest espai destaca per la seva mítica, però difícil
excursió al Torrent de Pareis i va ser declarat pel Decret
53/2003, de 16 de maig... amb la posterior declaració del
paratge natural de la Serra de Tramuntana, i el seu pla
d’ordenació de recursos naturals ens ve de l’any 2007, idò la

gestió d’aquell monument va quedar integrada dins aquest àmbit
d’ordenació. 

Hem de destacar que a més de l’esmentada excursió al
Torrent de Pareis existeix una gran afluència de públic a la
desembocadura del torrent, es racó de Sa Calobra a nivell
particular, excursions organitzades amb autobús, vaixells des
del Port de Sóller, ruta senderista de Sa Costera, i el punt més
visitat del monument natural és el Torrent de Pareis i un dels
més freqüentats a l’estiu dins l’àmbit de la Serra de
Tramuntana. 

Quan es va declarar el monument, segons el decret de la
seva declaració els objectius bàsics que es varen determinar són:
conservar els valors geològics, hídrics, biològics i paisatgístics
de l’espai natural objecte de declaració, preveure l’adequada
ordenació i gestió dels usos i activitats i aprofitaments que s’hi
puguin desenvolupar, sempre i quan siguin compatibles amb la
protecció de la figura declarada del decret, vertebrar les mesures
que possibilitin un millor coneixement dels recursos naturals i
culturals de l’espai protegit.

Per a la consecució d’aquells objectius el Govern disposa
d’una sèrie d’eines. El Pla d’ordenació de recursos naturals de
la Serra de Tramuntana inclou al seu títol tercer... un capítol
sobre la protecció dels recursos geològics, morfològics i edàfics
essent aquesta una eina fonamental per a la conservació dels
valors geològics inclosos a tot l’àmbit del PORN i també al
monument natural. En aquest sentit, dins el mateix títol el
PORN inclou un capítol sobre la preservació i conservació de
recursos hídrics donant continuïtat i coherència a allò previst al
decret de declaració de monument natural.

Dins l’àmbit del monument natural es troba una gran
quantitat d’hàbitats i d’espècies incloses dins la directiva
d’hàbitats, molt considerats com a prioritaris. Així mateix també
hi ha espècies catalogades com en perill d’extinció i incloses a
l’apèndix 2 del Conveni de Berna, com és el cas del ferreret,
amfibi endèmic exclusiu dels torrents i cursos d’aigua de la
Serra de Tramuntana. I és per tot això que en compliment del
disposat al decret de declaració del monument i en continuïtat
amb tota una sèrie d’articles inclosos dins el PORN de la Serra
de Tramuntana el Govern du a terme tota una sèrie de
seguiments i estudis biològics dins el marc del monument
natural. Més endavant entrarem a detallar un poquet els estudis
més rellevants.  

La importància d’aquest indret en tots aquells valors naturals
de primer ordre ve reconeguda no només a la declaració com a
monument natural, sinó també amb la inclusió dins el PORN de
la Serra de Tramuntana i també per a la incorporació dins el LIC
i ZEPA Costa Brava de Mallorca. Per tant, es tracta d’un lloc de
màxima rellevància inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Europea.
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Tenim una finalitat de consolidar i garantir el compliment
d’aquells objectius i, què farem per això?, idò continuar amb les
tasques ordinàries de manteniment de les senyals instalAlades a
la zona per tal de garantir una visita segura, ordenada en aquest
indret. En aquest sentit hem d’assenyalar que Espais de Natura
Balear té instalAlades vuit senyals informatives al llarg de tot el
recorregut de l’excursió del Torrent de Pareis, algunes
d’aquestes senyals informes sobre els aspectes relacionats amb
l’excursió, recorregut, duració, etc., o informen sobre els
principals valors naturals i culturals presents i d’altres tracten de
posar èmfasi en els possibles riscs presents durant el recorregut,
zones amb risc de relliscades, caigudes de pedres, etc.

També hem de mantenir, continuarem mantenint les tasques
ordinàries de neteja dels voltants del torrent a causa de l’alta
freqüentació d’aquest torrent i encara que la gent cada vegada
mostra una actitud més positiva i respectuosa envers el medi
ambient, encara es pot trobar alguna resta de fems, bosses, etc.

També continuam les tasques d’informació sobre els usos i
activitats que es poden desenvolupar al torrent, les
circumstàncies especials de la visita, que es duen a terme des
del Centre d’Interpretació i Informació de la Serra de
Tramuntana ubicat a Ca S’Amitger, en aquest centre
d’interpretació també es reparteixen tríptics genèrics sobre el
paratge natural i informació més específica sobre el Torrent de
Pareis. Per a aquestes tasques el centre disposa de dues
informadores.

Continuam les tasques administratives per a la tramitació
d’aquelles activitats que es poden desenvolupar al Torrent de
Pareis i que es consideren autoritzables, per exemple, el descens
del torrent, escalada a les zones autoritzades, etc. Aquesta tasca
suposa un volum administratiu considerable, ja que es tracta
d’una zona altament freqüentada i en la qual es donen diverses
activitats en funció del cabal d’aigua, descens del torrent en
l’època en què aquest du aigua, senderisme en l’època en què
està eixut, escalada a les zones autoritzades, etc.

Una altra de les gestions que es continua fent de manera
anual és l’emissió de l’Informe i autorització per al concert
anual a la desembocadura del torrent de Pareis, es tracta d’un
esdeveniment molt senyalat, però que atreu una gran quantitat
de gent fins a aquest lloc, tan valuós i fràgil a la vegada. I per
això aquest concert s’ha de fer sota unes condicions que
permetin compatibilitzar aquesta activitat cultural amb la
preservació dels valors naturals que varen fonamentar la
declaració d’aquest lloc com a un espai natural protegit.

Continuam les tasques duites a terme per part del Servei
d’Agents de Medi Ambient de la conselleria.

Continuam les tasques administratives relacionades amb les
autoritzacions per a la realització de filmacions i reportatges
fotogràfics i fer el seguiment d’aquestes actuacions.

Espais de Natura, des de fa una sèrie d’anys, du a terme un
programa de seguiment de la qualitat de les aigües de diferents
punts del paratge, entre aquests hi ha un punt inclòs dins el
monument natural que és el torrent d’Es Racó de Sa Calobra.

Continuam les tasques duites a terme entre Espais de Natura
Balear i el Servei de Protecció d’Espècies per a monitoratge i
seguiment de les espècies rellevants tant de la flora com de la
fauna presents en aquest monument, i entre aquest seguiment
val la pena destacar el cens anual de la població del Ferreret,
d’acord amb el Pla de recuperació del Ferreret.

Altres actuacions que em demanava que faríem són les
també relacionades amb aquesta espècie, amb el Ferreret i el seu
pla de recuperació; el Servei d’Espècies du a terme de manera
periòdica l’anàlisi per detectar la presència de quitridiomicosi,
que és un fong patogen que suposa una seriosa amenaça per a la
conservació d’aquest important endemisme. La darrera anàlisi
que es va fer a les poblacions del ferreret presents al torrent del
monument natural va ser l’any 2010 i varen donar negatiu. Des
d’aquell moment es disposa d’un protocol per tal d’evitar la
proliferació d’aquest patogen, que es té previst continuar amb
les anàlisis de forma periòdica en els diferents indrets amb
presència d’aquest amfibi.

I per altra banda, i encara relacionat amb la conservació del
ferreret, des de l’any 2009 estan regulats i es fa un control
periòdic els paràmetres de les aigües que s’aboquen des de
l’embotelladora de Sa Font Major al torrent per tal de garantir
que les condicions físico-químiques d’aquestes aigües són les
adients i no afectaran la població del ferreret.

En diverses ocasions també s’han ofert, per part de l’equip
d’educació ambiental del paratge natural de la Serra de
Tramuntana d’Espais de Natura Balears, itineraris per a les
zones properes al torrent de Pareis, dins l’àmbit del monument
natural, itineraris interpretatius sobre els valors naturals i
culturals de l’entorn, l’itinerari per Sa Calobra i Cala Tuent, etc.
I es mantindrà i ampliarà dins les possibilitats actuals que tenim
dins el Govern l’oferta educativa en aquest sentit, per tant es
mantendrà i s’ampliarà.

I es continuarà amb el suport a les activitats d’investigació
que es puguin fer per part d’entitats i organitzacions
científiques. En aquest sentit hem de destacar els estudis
realitzats, relacionats amb processos geològics i hidrològics,
estudis d’avifauna, estudis de la població de llorers, etc.

Aquestes són un poquet les principals actuacions que tenim
previstes dur a terme per part del Govern dins el monument
natural del torrent de Pareis. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, per part del nostre, jo, -i després serà la mateixa idea,
també dins el monument natural de Ses Ufanes-, la nostra
percepció és que tenim monuments naturals, evidentment
declarats, i aquesta és la seva declaració formal, però és que ho
són, és a dir, a tots els nivells, però amb una peculiaritat en el
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nostre cas de ser una potència turística mundial i de tenir un
nivell de densitat d’ús i de possibilitats d’oferir-los a moltíssima
gent, i que no sembla que ho acompanyem, és a dir, per una
qüestió d’ambició, de visió i també de mancança de recursos
històrica del país. Quan un veu la gestió turística dels Pics
d’Europa, per dir-ne una d’espai específic, -després hi haurà el
senderista, que no importa que l’acompanyis gaire perquè sap
on va, no?-, però la manera, la mecànica de com és acollit, de
com és acompanyat, de com nota que hi ha un circuït, que és
natural, que no perd autenticitat, que no perd potència, però que
està realment, no clandestí, i veus com funciona dins Mallorca
el boca-orella o el coneixement, evidentment, dels locals, i
després la distinta informació, com es du a terme, jo veig una
diferència notòria.

Si, a més a més, quasi de vegades ho has d’agrair, perquè
realment el nivell d’ús i de densitat que ja tenen el born del
Camí de l’Arxiduc o el torrent de Pareis o Ses Ufanes, quan
esclaten, o tants d’altres indrets pel seu interès, doncs com a
mínim tant de bo que queda en uns ambients diguem-ne més
reduïts. Jo crec que això no ho duim bé, no ho duim bé: aquell
punt, per exemple, que s’havia establert al torrent de Pareis
transmetia d’alguna manera una fórmula ja més professional,
més pensada; si això va acompanyat d’aparcaments dissuasius,
d’espais que t’acompanyen allà on comença la visita, espais que
queden ben integrats, doncs crec que aquí tenim molt de camp
per córrer, molt de camp per córrer.

Potencialitats plenes, garanties ambientals totes, totes, però
tampoc que no puguem dir que no podem anar al Castell del Rei
perquè justament allà hi ha d’haver el menjar dels voltors, no ho
sé, per ventura, ho dic per dir-ne un que sorprèn, dels atractius
ambientals patrimonials del país que tenim corregits.

El cas del torrent de Pareis era un exemple més de com un
plus de personal, de gestió, d’integració, tot això du feina, és
natural, és que això..., i fer compatible les distintes convidades
amb la protecció, com vostè apuntava, un element de màxim
interès, però també fràgil, doncs tot això nosaltres pensam que
s’ha de fer amb gestió i amb gent.

I efectivament també, llevant elements per ventura de
considerar senderisme esportiu l’excursió, ara, hi ha d’haver un
mecanisme d’aclarir quanta gent hi pot anar de cap a cap d’any
o de cada dia, no?, o quanta gent hi pot haver en el mateix
moment, sobretot, evidentment, a espais com Sa Fosca o altres
espais més enllà de l’excursió popular.

Bé, jo crec que això no ho duim, Sr. Company, i li vull
transmetre, però no a vostè, en general hi ha més potencialitat
de la que hem usat, però clar, és que vostè retreu, vostè lleva
recursos a tot això. A un moment ens explicarà, a més, com han
pogut anar a IB3, i nosaltres creim que no, que hi ha d’haver
una altra ambició i un altre plantejament a l’hora d’afrontar els
reptes d’aquest tipus de monuments.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A aquestes alçades del
vespre no m’hagués pensat mai estar tan d’acord amb vostè, Sr.
Alorda, la veritat; si m’he queixat de qualque cosa, -aquí hi ha
el gerent d’Espais de Natura, em falta la directora general
perquè és a uns actes fora i l’excús, perquè, si no, hagués estat
aquí, uns temes mediambientals també i cercant finançaments-,
si m’he queixat de qualque cosa és que he tengut la sensació, i
dic sensació, quan vaig entrar de conseller, que els entorns
naturals vostès els havien amagat perquè no hi anàs la gent, li
dic el que li he dit al gerent, dic, i m’estic queixant
continuadament que vull que s’obrin, però ho dic perquè, no,
vull dir ara, aquesta sensació l’he tenguda i, emprant les
paraules que vostè ha dit, que els tenim com a amagats, és que
crec que els entorns naturals els hem d’obrir, els hem de
gestionar, els hem de protegir -efectivament, dins Sa Fosca no
hi pot haver mil persones, sense cap dubte, anem a posar uns
barems-, però amb una idea d’obrir-los, d’obrir-los a la gent per
poder-los gaudir; de què serveix tenir indrets d’aquests i no
poder-los gaudir?

Una altra cosa és que tenguem un entorn d’un niu de voltors
i diguem: escolta, és important gestionar això, però gestionar, és
a dir, protegir no és prohibir. M’he cansat de dir-los-ho i em
cans de dir-los, no em cans, però continuu i continuu, el darrer
que hem fet ha estat una actuació d’obertura total, que la
Federació Hotelera, les associacions hoteleres, les associacions
de viatges i d’altres ens han donat les gràcies, per primera
vegada els hem acostat els entorns naturals a ells, diuen: és que
nosaltres tenim gent per dur aquí, tenim coses per explotar; ens
diuen: escolta, no ens havien dit res mai, això ens diuen.

Per tant, i jo he tengut la sensació que, escolta, pareixia que
això només ho podien gaudir una sèrie de gent. I algunes
vegades, Sr. Alorda, he tengut, perquè no he entrat a aprofundir-
hi, bé, tampoc no estic per mirar segons què, perquè tenc molta
feina i no vull perdre temps amb segons què, però crec emprat
sempre pels mateixos, i també vaig dir: obertura total, solAlicitud
a través d’internet, una persona, una mateixa persona no pot
anar dues vegades, per exemple, les boies (...) durant un mes,
durant dos mesos no pots repetir més de dues vegades, a no ser
que hi hagi boies lliures, a no ser que hi hagi ..., és a dir,
obertura. Les ordres que he passat han estat aquestes,

Acostar això a la gent, escolti, només un 3% fins i tot de la
població nostra coneix els entorns naturals; aquí ha passat
qualque cosa, no només a l’anterior legislatura, de l’anterior a
l’anterior, i a la nostra no vull que ens passi. És a dir, l’objectiu
és que aquest percentatge l’hem de multiplicar per tot el que
puguem, perquè la gent conegui aquests indrets, els indrets
naturals que tenim i en gaudeixi fent les coses bé, per tant
tornam a l’equilibri de gaudir amb protegir.
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És ver que, i hem estat en contacte amb gent del món turístic
i ens ho diuen, hi ha gent que ve que sap molt bé el que ve a fer,
ho sap molt bé, fins i tot a la nostra pàgina, aprofitant que la
conselleria també té transports, una de les coses que vàrem dir
és: escolta, inicialment no era dins la pàgina web, vàrem dir:
una persona des d’Hamburg ha de poder fer el seu trajecte i ha
de poder saber i ho ha de tenir a la pròpia pàgina, ha de poder
fer el seu itinerari amb el Google, amb el que sigui, tot això s’ha
implementat i s’ha de continuar millorant.

Però amb un objectiu, que efectivament tenim això, que és
extraordinari, que ens dóna possibilitats de negoci i de nosaltres
gaudir-ne, perquè de vegades només pensam o parlam, només
parlam de turisme, no, escolta, nosaltres turisme o oci o el que
li diguem també, per què no n’hem de poder gaudir? Per tant,
estic totalment de veïnat amb vostè.

Temes de refugis, temes d’anar a fer acampades, temes de
passejades, excursions, què feim també aquí? Doncs que
determinades actuacions possiblement s’hagin de pagar si
necessitam destinar-hi recursos, o tal vegada també podem
parlar d’externalitzar algunes coses, encara que nosaltres
mantenguem la gestió i el control de les coses, però tal vegada
hi ha guies que saben molt més o el colAlectiu de les guies doncs
tal vegada ens expressa i diu: home, nosaltres estaríem
interessats a poder fer aquesta actuació. Bé, primer que es pugui
fer, que el PORN permeti que es pugui fer, perquè hi ha molts
PORN que no permeten fer coses que són absurdes, i molts de
plans de gestió, i una vegada que es puguin fer, que es facin
amb seny, perquè també el que no volem, efectivament, és que
pateixi, des d’un punt de vista mediambiental, cap d’aquests
entorns naturals que tenim.

Per tant, en aquesta línia estam i el gerent d’Espais de
Natura és aquí i sap que..., jo crec que aquí, efectivament, com
ha dit vostè, hi ha molt de terreny per créixer perquè som a un
3%, anem a veure si som capaços de multiplicar-ho. Això és el
que volem. Gràcies.

12) Pregunta RGE núm. 1005/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a monument natural de Ses Ufanes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 1005/13, relativa a
monument natural de Ses Ufanes, intervé el diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, clar, em diu que jo
de vegades veig bubotes, jo no sé qui en veu més, perquè jo el
que veig és que vostè posa taxes; veig que lleva personal, i vostè
em diu que ho fa perquè o perquè s’hi veu obligat, però que la
seva vocació és que hi vagi molta ..., i sembla que no recorda
qui ha fet o quan, on, s’han fet esforços amb els GR, molta gent,
molta gent, però per què existeixen els GR, on estan aturats i on
hem trobat moltes dificultats i on hem trobat els bony per anar
per la Serra i per crear espais d’aquesta mena? Jo, la meva
sensació, m’estranya que el nostre sector turístic hi hagi coses
que no conegui, perquè jo en veig moltes, no sé vostè quin

temps fa que no va pel Camí de l’Arxiduc, per dir un exemple,
per dir un exemple ben fresc, no?, bé, hi ha, és que hi ha una
gentada, parlar de senderisme, per dir una cosa.

Bé, en tot cas, monument natural de Ses Ufanes, desbordats,
desbordats, evidentment, a partir del seu desconeixement. Per
cert, també per parlar molt de temps de qui es va moure per
adquirir Ses Ufanes, de com, de quan s’havia de canalitzar
l’aigua, perquè s’havia de canalitzar l’aigua i com s’havia de
comprar, bé, és igual, monument natural Ses Ufanes, protegit,
i tots volem que tengui un coneixement públic i que sigui..., ara,
ordenat. Ordenat, clar, vol dir també que hi hagi uns
acompanyaments, que hi hagi una gent que el vetlli, perquè ara
ja, quan brollen Ses Ufanes -i vostè ho sap-, és realment
complicat, hi ha un allau de gent, molt lògic, és que ho
comprenc perquè qui hi ha estat hi vol tornar i és una qüestió
que, a més, jo recoman a tothom que ho vulgui veure, però com
ho deim, ordenadament.

I aquests elements, per posar un altre exemple, té raó, hi ha
dèficits històrics, molts d’aquests espais, a més, per paga, són
relativament recents, el caràcter públic, el caràcter públic; però,
en qualsevol cas, els hem d’ordenar millor. Ara, jo diria també
amb recursos, amb recursos estratègics, no ja només
mediambientals, i en això coincidesc amb vostè, de tot ordre, de
caràcter esportiu, de caràcter humà per a la població local, però
també com a un recurs estratègic de temporada baixa, etc. Però
això jo crec que requereix recursos.

Vostè ha fet unes retallades impressionants, és ver que han
retallat un poc per tot, però concretament en aquest món és on
ha retallat més, i això que el 2012 haurà millorat el seu
pressupost, amb els doblers que han arribat de tots els doblers
del pagament de proveïdors, a vostè li han donat molts doblers
per a les empreses. En canvi, tot aquest sector, no, ha patit, ha
patit i pateix.

I jo no acab de veure, per exemple, que el missatge de pagar
sigui més..., jo el veig antipàtic dins aquesta línia que vostè diu,
francament, Sr. Company, què vol que li digui? No veig que
digui, no, ara he arribat jo i ara vos convit a venir, els altres vos
tenien amagats, bé, i us pos un senyor que cobra, jo, francament,
a més enfora. No acab de veure que s’adigui tant aquest canvi
de filosofia que vostè vol dur, quan jo crec que de senderisme
i de suport a aquest tipus d’esport hi deu haver textos de turisme
a punta pala, a punta pala, jornades i sessions i es deu haver
escrit més, a més la Serra de Tramuntana, que deu ser de les
més escrites en aquest sentit.

I crec que el que falta, segurament, és un punt d’ambició. El
moment és difícil, jo li reconec, però crec que no serà a través
de la contracció com en tenguem més profit. Gràcies.

En tot cas, celebrar que compartim els objectius.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, presidenta. Començaré també descrivint un
poquet Ses Ufanes, encara que més o manco es coneixen, però
crec que sempre..., si faig una pregunta, vull dir, quantes
hectàrees té Ses Ufanes? Possiblement no n’hi haurà molts que
m’ho diran, efectivament; idò això servirà perquè ho sapiguem
tots.

Ses Fonts Ufanes es troben situades en el terme municipal
de Campanet, a la finca de Gabellí Petit, a prop de l’Ermita de
Sant Miquel, un lloc que, a més, els quintos hi van a repassar el
pi, el pi de Campanet, per tant és una finca que ja té solera i té
història.

El monument natural va ser declarat l’any 2001 i inclou una
superfície de 50,2 hectàrees. Tot l’àmbit territorial del
monument està classificat com a àrea natural d’especial interès
(ANEI) i àrea rural d’interès paisatgístic (ARIP), segons la Llei
1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic
de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears. I a més, el
seu alzinar està qualificat com a àrea natural d’especial interès
d’alt nivell de protecció.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears va adquirir la finca de Gabellí Petit,
de 44,91 hectàrees, el juny del 2005, amb el cofinançament de
la Unió Europea. Amb aquesta adquisició es va satisfer una
antiga reivindicació dels ciutadans i és que els ciutadans puguin
gaudir de la contemplació del monument quan hi afloren les
aigües.

Ses Fonts Ufanes constitueixen un fenomen hidrogeològic
natural únic a l’illa de Mallorca i a les Illes Balears i són
surgències intermitents, cavitats càrstiques amb un model de
funcionament de sifó que brollen de manera difusa, molt potent
i sobtada, després de l’acumulació de pluja suficient en el
massís del Puig Tomir i dels seus voltants. Els cabals passen en
uns minuts d’inexistents a 1 o 3 metres cúbics per segon, amb
sortides normals, i arriben als 100 metres cúbics amb sortides
excepcionals. El volum anual mitjà és de 10 a 12 hectòmetres
cúbics, una part dels quals recarreguen els aqüífers del pla de Sa
Pobla i de S’Almadrava. I encara que la major part se’n va a la
mar superficialment pel torrent de Sant Miquel, després del seu
pas per S’Albufera de Mallorca.

Entre els mamífers també hi destaca la cabra orada, el mart,
la geneta i el mostel. Són abundants les aus com el tudó, el tord,
el rupit, el reietó, el reietó de cella blanca, el cap ferrerico blau,
el pinsà i el verderol. I sobrevolant la zona podrem veure o
escoltar el xoriguer, el falcó comú, l’esparver, l’estornell, i de
nit podrem sentir el reclam del sebelAlí, el mussol i l’òliba. I
l’alzinar, com he dit, és la comunitat forestal més emblemàtica
de les Illes Balears i el bosc més desenvolupat que es troba al
monument natural, i es caracteritza per ser un bosc ombrívol i
humit, on dominen les alzines acompanyades a les clarianes per
alguns pins. El sotabosc és poc desenvolupat, amb mates,
arboceres i pa porcí, com a principals espècies vegetals.

Els ranxos de carboners i les sitges són fidels testimonis de
l’intens aprofitament del qual fou objecte en el passat aquest
alzinar per a la producció de carbó.

La finca de Gabellí Petit es pot visitar qualsevol dia de l’any
entre les deu del matí i les cinc de l’horabaixa, i allà, durant tot
el temps que són obertes al públic, es pot trobar qualque guarda
del Govern vigilant que ningú no faci res malbé. A partir
d’enguany, quan afloren les fonts, hi duim personal de reforç
per mor de la gran quantitat de gent que hi va, com bé vostè
comentava, hem de pensar que cada cop que afloren hi passen
més de 3.000 persones.

A les Fonts Ufanes hi tenim assignades tres persones de cap
a cap d’any que duen el manteniment i la vigilància, hi tenim un
pagès, que es dedica a fer totes les feines de camp i dos guardes.
S’ha de dir que fan una molt bona feina ja que no es troba ni un
paper pel camí, hi ha neteja, els arbres estan ben cuidats i els
camps estan ben llaurats. 

També, puntualment, hi enviam gent d’IBANAT o d’Espais
de Natura per ajudar a les feines més pesades, com puguin ser
la poda d’arbres o retirada d’arbres caiguts. El que hem de
continuar fent des del Govern de les Illes Balears, és continuar
publicitant aquest indret perquè tots els ciutadans puguem
gaudir-ne.

Primera cosa que també els vull dir, mantenim la mateixa
gent que hi havia, les tres persones que hi havia allà, el pagès i
els dos guardes, són els mateixos que hi havia. Cada pic que
brollen hi va molta de gent i se’ns crea un problema, no dins
l’entorn nostre, el problema es crea a la carretera on la gent hi
aparca. Jo n’he parlat amb el batle un grapat de vegades i jo,
moltes vegades li he dit, bé, idò per què no s’ha fet un parc, un
aparcament a qualque finca? I diu, no, hi va haver un projecte,
però després en el poble es varen remoure abelles i no hi va
haver manera. Bé, coses de poble, m’imagín, però lògicament
que estaria molt bé cercar una solució, també des del municipi
perquè, al cap i a la fi, són dins el municipi, i el municipi també
s’aprofita un poquet de tot això, vull suposar, perquè la gent que
passa m’imagín que després la gent uns s’aturen, uns altres no
s’aturen, compren, dinen, mengen, etcètera. Sí que és ver que
això s’ha de mirar d’arreglar, és més un tema de trànsit que el
que tenim nosaltres internament la gent que ve.

Per tant, no hem llevat cap personal ni un aquí, les coses
estan molt encasellades en l’amortització de determinada gent,
però aquí ningú. Què l’hem de publicitar més? Estam en això,
amb aquesta pàgina web que hem fet dins Espais de Natura. 

Jo crec, sincerament, Sr. Alorda, que posar taxes no crec que
ens llevi gent que vengui a aquest entorns, i menys unes taxes
com les que tenim, jo crec que no. Vostè dirà, bé, això no ho
fomentarà, bé, ho hem de fomentar d’una altra manera. Creim
que estam organitzats, estam organitzats, la mateixa gent ho
coneix moltíssim, saben què han de fer, saben com han
d’acompanyar, si hi ha gent que no pot caminar fins i tot se’ls
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baixa, se’ls acompanya. És a dir, la nostra gent dóna un servei,
per les informacions que tenc, molt bo i ho feim també
ordenadament amb els recursos que tenim. Crec que estam en
una bona situació per dir que Ses Ufanes, el que ens correspon
a nosaltres interiorment dins la finca, es controla i es du bé i
donam la possibilitat que tothom en pugui gaudir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Intervé el Sr. Alorda i Vilarrubias, per un
temps de cinc minuts.

13) Pregunta RGE núm. 1006/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a nomenament del gerent del Consorci Serra de
Tramuntana.

 Passam a la següent pregunta RGE núm. 1006/13, relativa
a nomenament del gerent del Consorci Serra de Tramuntana.
Intervé el diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, autor d’aquesta, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornam a estar en una
discrepància, en aquest sentit més que sobre els objectius sobre
les prioritats i la gent que es pot dedicar per a realment donar un
bot qualitatiu a aquesta circumstància, vostè continua insistint
gairebé que amb menys gent es podrà fer, fins i tot m’apunta
més, no ja el mateix, jo, francament trob que amb el mateix,
vostè exagera, ara pensi, a més, si, com vostè i jo deim, volem
fer més del que es fa fins ara. Per tant, nosaltres això,
evidentment, no podem compartir aquestes reduccions. Però és
que en aquest entorn, en aquesta situació, ens trobam que, per
exemple, el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni de la
Humanitat, del qual forma part el Govern, malgrat per mi ni tan
sols hi fa aportació, però en tot cas és membre, doncs, dels
200.000 euros del pressupost del consorci una tercera part,
pràcticament, se’n va rere el sou d’un gerent polític.

Nosaltres el dubte és, és possible que amb la reducció de
consorcis o amb la situació que hem creat, ara amb la reducció
de personal que se’n cuida de la Serra a nivell professional, amb
les retallades que ha tengut Espais de Natura, i tot el que
significa ordenar d’una manera, diria jo, articulada,
estructurada, els espais naturals, hi hagi d’haver en el consorci
un gerent que se’n du una tercera part del sou del consorci?
Com vostè diu en moltes ocasions, si hi ha vaques grasses, que
jo crec que a Mallorca n’hem vistes molt poques de vaques
grasses, però cada vegada que ho compar amb...bé, el món de
Doñana, és que és una altra dimensió, és que és una altra
dimensió, però per no parlar de comparar, perquè sempre ens
comparam amb misèries, nosaltres pensam que no n’hi havia,
però avui, avui, que lo que tenim és la situació que vostè descriu
amb tanta cruesa, creu que realment el Govern, com a membre
d’aquest consorci, creu que és la prioritat aquest tipus de
nomenament, de nomenament polític de gerències?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el primer que
m’agradaria dir és que el Consorci de la Serra de Tramuntana és
una ens públic depenent del Consell Insular de Mallorca, per
tant, del qual el president o la presidenta és la presidenta del
consell i el vicepresident és el conseller de Presidència de la
mateixa institució i dels vuit vocals, quatre pertanyen al Govern
de les Illes Balears i quatre en el consell. Pertanyen també a
aquest el secretari i la interventora del consell.

Els estatuts del consorci, aprovats pel Consell de Govern del
Consell Insular de Mallorca de la passada legislatura, obliguen,
dic obliguen, al nomenament d’un director gerent que assumeixi
les funcions que ha de dur, que és exercir la direcció tècnica
superior del consorci i respondre davant la presidència i la junta
rectora per les decisions preses en l’exercici de les funcions que
té atribuïdes, exercir el comandament directe del personal i dels
serveis del consorci, executar i fer complir els acords de la junta
rectora, elaborar el projecte de pressuposts d’ingressos i de
despeses, elaborar el projecte de bases d’execució dels
pressuposts, redactar la memòria anual perquè l’aprovin els
òrgans colAlegiats del consorci, elaborar el projecte de plantilla
anual, formalitzar els contractes administratius o privats de
conformitat amb el que preveu en cada cas la legislació de
contractes del sector públic i amb els límits que disposin
anualment, presidir les meses de contractació, dur a terme els
actes de tràmits i impulsar els procediments, dirigir el
desenvolupament de la gestió econòmica i administrativa del
consorci, autoritzar i disposar despeses en els termes que
assenyalin les bases d’execució del pressupost del consorci, i fer
totes les funcions que li deleguin o ordenin els altres òrgans del
consorci.

L’elecció del director gerent es va realitzar, per la
informació que nosaltres tenim, mitjançant pública convocatòria
i per un tribunal compost per funcionaris del Govern i del
consell, i va ser confirmat per la Junta Rectora del Patronat del
Consorci de la Serra de Tramuntana, en data 22 de gener de
2013. Tot això sobre la base de l’indicat en els estatuts que he
citat anteriorment, a l’article 11 diu, el director o directora
gerent és nomenat per la Junta Rectora que l’ha de designar de
conformitat amb què estableix la legislació de funció pública o
eventualment ha de ser contractat d’acord amb la legislació
laboral. El nomenament del director o directora gerent, que té
caràcter de lliure designació, ha de recaure en una persona
especialment capacitada per al càrrec. Pot accedir a aquest lloc
de treball qualsevol funcionari amb la titulació adient procedent
de les administracions consorciades i quedarà en la situació
administrativa que correspongui. Igualment, si es considera
escaient, es pot contractar en règim laboral. La retribució del
director o directora gerent serà la fixada en la plantilla que
s’aprovi juntament amb els pressuposts anuals, i no pot superar
la destinada al càrrec de director insular del Consell Insular de
Mallorca.
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Això és el que diuen els estatuts que, com dic, es varen
aprovar l’anterior legislatura. Les característiques solAlicitades
per al càrrec implicaven llicenciatura, experiència en promoció
turística i coneixements reals de l’entorn de la Serra, entre
d’altres, condicions que compleix perfectament la persona que
s’ha triat.

A la convocatòria es podia presentar qualsevol aspirant,
funcionari o no, sempre que reunís les condicions exigides.
Referent a l’amortització de places de tècnics que, he de dir, la
simplificació administrativa, que ja els he comentat, juntament
amb la finalització de la línia de subvencions destinades als
propietaris ha possibilitat aplicar criteris de racionalització de
personal en el cas nostre. En aquest cas, doncs, s’ha reduït
personal dedicat a tasques d’educació ambiental, no s’ha reduït
en cap cas personal destinat a tasques d’educació ambiental ni
de personal que doni informació en els parcs. Actualment el rati
d’hectàrees per treballador és de 628, mentre que a inicis de la
legislatura passada era de 685. Per tant, la mitjana estatal és d’1
treballador per cada 3.537 hectàrees.

Bé, el consorci el varen crear vostès i en els estatus s’obliga
la contractació d’un gerent amb unes funcions clares i
necessàries per al funcionament d’aquest. El procés de
contractació ha estat totalment obert i transparent pel que fa a la
gestió. Clar, vostè, a vegades, em diu, Sr. Alorda, que bé, que és
una incongruència el que jo dic i tal, la mateixa té vostè ara que
diu, ara que es nomena un director per fer més coses, doncs, no
li sembla bé. Jo crec, sincerament li dic, que aquí la paraula i el
que s’ha de veure és eficàcia, si aquest gerent és eficaç,
aconsegueix el que vostè comentava fa una estona i que jo li
deia que hi estava totalment d’acord, que són més actuacions
dins la Serra de Tramuntana, donar-la a conèixer molt més,
posar-hi encara més èmfasi, etcètera, i ens demostra que això és
eficaç, que hem aconseguit aquells objectius, defensar aquells
valors, aconseguir que vengui més gent, pelAlícules, fotografies
i tal, doncs, haurem de convenir que és una bona inversió.

És veritat que, com li dic, està sota l’entorn del Consell de
Mallorca i que, bé, nosaltres la forma d’actuar vostè ja sap quina
ha estat dins els ens públics que tenim. Però bé, jo confio en
l’experiència, conec aquesta persona, aquesta persona ha estat
molts anys dins Foment de Turisme fent-hi feina, té una
formació... és de la Serra de Tramuntana, coneix molt bé també
la part agrària de la Serra de Tramuntana i la part de
transformació perquè la seva família i ell mateix són gent que
vénen del món de fer oli amb tafones històriques a Sóller, amb
una tafona històrica, per tant; una persona molt formada a
l’àmbit turístic, durant molts anys, com dic, dins Foment de
Turisme, empresarialment sap què suposa la indústria de
formació agrària, molt vinculada al cultiu per excelAlència de la
Serra de Tramuntana, que és l’olivera, i jo confio que sigui
capaç d’aconseguir aquesta eficàcia. 

Jo crec que tot passa per això, si la inversió és bona o no és
bona és cercar l’eficàcia, que és el que nosaltres cercam amb un
problema com el que tenim de pressupost ajustat a la realitat per
qüestions que tots sabem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, Sr. Alorda i Vilarrubias per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, jo, no dic vostè, jo no li dic
incongruència a canviar quan canvien les circumstàncies. Jo no
tenc cap problema a dir-li que hi va haver aquesta proposta de
consorci en aquell moment i hi havia una idea que això anàs per
aquí, però avui, amb els acomiadaments dins Espais de Natura,
tenint en compte qui és que du el paratge de la Serra de
Tramuntana, veient com evoluciona el moment i intentant treure
el màxim d’eficàcia d’aquestes situacions, nosaltres pensam que
no és el moment de posar, ... i no qüestion la persona, no, no és
una qüestió, jo faig molt poques coses ad personam, ja se’n
temerà, però és una qüestió que mentre acomiades gent a la
Serra de Tramuntana, de gestors, etcètera, i intentes dir que has
de passar amb menys gent, que una tercera part del pressupost,
amb els altres dos terços s’ha d’intentar fer qualque cosa, però
és que una tercera part ja se’n va amb el sou, creim que és
inadequat.

Ara, vostè em parlava de congruència, vostès ja parlen
d’eliminació d’ens, em sorprèn que el gran argument de
mantenir-ne un sigui que s’ha creat a l’anterior legislatura quan
en realitat en vàrem crear, evidentment, poquets, comparats amb
tots els que hi havia, i fan net, aquest no. Clarificació
competencial i la veritat és que repari les funcions d’uns i dels
altres, jo crec que, evidentment, no és, no era, la prioritat. Bé,
vostès creuen que sí.

Si de tant en tant em diu que fa qualque cosa incongruent
seria com a una novetat. Jo li dic que sí, que hem canviat de
parer en aquest sentit, de la mateixa manera que repararà,
qualque dia, qualque dia repararà qui deia el 2010 a la tribuna
que hi havia un mal moment polític, s’havien de retallar línies
d’actuació en moltíssimes de coses, amb molt de dolor dit, i qui
és que deia que ni hablar del peluquín, qualque dia, qualque dia
algú llegirà qui deia què. Per cert, per a la seva informació, i a
més, ja que acabam, així mateix he gestionat poquet, no, no, al
seu nivell, el que pugui, però he gestionat a la vida pública.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per un temps de cinc minuts.

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

Sí, bé, jo continu insistint que en aquest cas, igual que en cas
nostre, el que cercam, en uns casos i en els altres, és eficiència,
eficàcia de les empreses, de les estructures que tenim. Per tant,
continu dient, si nosaltres som capaços de demostrar que
funcionarem, aconseguirem els objectius que hem d’aconseguir,



586 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 40 / 3 d'abril del 2013 

 

els que s’havien aconseguit fins ara, fins i tot en alguns casos
millorar-los, tot serà perquè hem canviat la manera de fer les
coses.

Crec, a més, són coses que es veuran i es veuran enguany
amb algunes decisions que hem pres no relacionades amb el
tema mediambiental, però sí relacionades amb temes de la
nostra consellera, amb actuacions que s’han duit a terme, amb
decisions que s’han pres que no han estat gens fàcils i que quan
hem actuat ens adonam que ara les coses funcionen millor i
costa molt menys doblers públics a l’administració.

Per tant, jo crec aquí el que hem de fer ara és veure si aquell
gerent estirarà, jo tenc tota la confiança que sí, estirarà aquell
projecte i aconseguirà dignificar molt més encara, si cal, la
Serra de Tramuntana donant a conèixer, perquè ell ve d’aquell
món, com dic, i tendrà més facilitat, vull suposar, per arribar a
les xarxes que hi ha, doncs, fer arribar les possibilitats que té,
turísticament parlant, la Serra de Tramuntana.

Nosaltres, per la nostra part, feim aquesta feina un poc
colAlateralment, la feim a través de les nostres pàgines web, en
algunes reunions amb ells, però sense cap dubte la nostra
principal actuació ha de ser en la preservació i en el control
mediambiental i paisatgístic de la zona, fins i tot en temes
agraris i de transformació agrària que hi pugui haver dins tota
la Serra de Tramuntana.

Crec que el perfil és bo i si s’aconsegueix això hem de dir o
haurem de reconèixer que haurà estat una bona inversió. Jo crec
que les bones inversions són pels resultats que s’obtenen i les
males inversions també són pels resultats que s’aconsegueixen.
Moltes gràcies.

14) Pregunta RGE núm. 1007/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a projecte de demolició dels apartaments de Ses
Covetes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 1007/13, relativa a projecte
de demolició dels apartaments de Ses Covetes. Intervé el diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS,
autor d’aquesta, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Acabam amb dues preguntes que,
com a mínim, donen satisfacció a l’element que les produeix i
a qui les formula, perquè són vint anys d’intentar arribar a
aquest punt, avui matí era a Ses Covetes veient les màquines
esbucant aquells mamotretos que han estat un pecat en primera
línia de la mar durant massa temps i, per tant, satisfets d’haver
arribat a aquest punt, tot i que té punts de fuga, evidentment,
com tots aquests elements. Jo no m’hi estendré, però ens va
sorprendre que en el primer projecte que va redactar el
Departament de Medi Ambient fos firmat per tants de tècnics,
i a posta li deman, quins, quants de tècnics exactes firmen el
projecte de demolició dels apartaments? Ara em podria explicar
per què hi ha el primer i hi ha el segon i per què aquest nombre
de tècnics dins la redacció? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el projecte de
demolició del conjunt residencial de Ses Covetes ha estat
redactat pel Departament Tècnic de la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, mitjançant el conveni de
colAlaboració signat el passat 20 de desembre de 2012 entre la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i
l’Ajuntament de Campos. Els arquitectes redactors d’aquest
projecte estan adscrits al Departament Tècnic de la Direcció
General d’Arquitectura i d’Habitatge i han comptat amb la
colAlaboració dels aparelladors i dels delineants d’aquest
departament essent tots ells funcionaris de carrera.

En particular, els autors i els colAlaboradors han estat: autors
del projecte de demolició, arquitectes redactors, hi ha coautors
al 50%: Yolanda Garví Blázquez i Ana Pilar González Castela
amb la colAlaboració dels arquitectes tècnics, Bernat Salvà
Genovart i Maties Mas Calafell. Com a delineants, Joan Palou
de Comasema i Joan de la Cruz. 

Els autors de l’estudi de gestió de residus tenen com a
arquitecte autor, al cent per cent, Ana Pilar González Castela.
Els autors de l’estudi de seguretat i salut tenen, com a
arquitectes tècnics coautors, al 50%, a Bernat Salvà Genovart i
Maties Mas Calafell. 

La direcció de les obres, al cent per cent, serà a càrrec de
l’arquitecta director Yolanda Garví Blázquez. La direcció de
l’execució de les obres, als arquitectes tècnics codirectors, al
50%, Bernat Salvà Genovart i Maties Mas Calafell. 

L’assessor mediambiental i geògraf adjunt a la direcció
facultativa és Pere Ripoll Solivelles, funcionari també de la
Direcció General de Medi Natural de la CAIB. El coordinador
de Seguretat i Salut, Margarita Palmer Messeguer, contractada
en compliment del conveni per l’Ajuntament de Campos. 

Tots ells han intervengut, davant la urgència de temps, per
donar compliment als terminis fixats per la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears dictada el
passat 13 de novembre, relativa a la demolició del complex
residencial de Ses Covetes i la restitució dels terrenys al seu
estat original.
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Bé, hem de dir que, abans de dia 15 de gener del 2013, havia
d’haver tengut entrada al registre d’aquest tribunal l’escrit i la
documentació corresponent a l’aprovació per l’Ajuntament de
Campos del projecte de demolició de tot allò construït en
execució de la llicència municipal número 59/92, prèvia a
l’adjudicació del contracte corresponent. Abans de dia 15 de
març del 2013 ha d’haver tengut entrada en el registre del
tribunal l’escrit i la documentació corresponent a l’inici d’obres
d’enderrocament, i abans de dia 15 de maig del 2013 ha d’haver
tengut entrada en el registre del tribunal l’escrit i la
documentació corresponent a la finalització de les obres de
demolició i restitució completa dels terrenys a la situació
anterior a l’inici de les obres llicenciades l’any 92.

Nosaltres tenim una sèrie de reunions dins el novembre del
2012; el projecte de demolició s’ha fet, ja us dic, aviat, la
signatura del conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de
Campos i la conselleria ha estat dia 20 de novembre de 2012
l'encàrrec. El lliurament per part dels tècnics del projecte de
demolició va ser dia 21 de desembre. Hi va haver un projecte de
modificat de demolició i valoració de residus, que és la
reutilització de materials inerts. La solAlicitud per part de
l’Ajuntament de Campos de la realització del projecte modificat
de demolició amb la valoració de residus va ser dia 30 de gener.
El lliurament per part dels tècnics del projecte modificat de
demolició va ser dia 12 de febrer del 2013.

Això són els tècnics que han participat en la redacció, i a una
obra qualsevol d’una obreta qualsevol, que faci una caseta, dues
casetes, idò generalment hi intervé un arquitecte, que és el que
fa..., un o dos arquitectes, o tres, depenent d’allà on vagi, que fa
els plànols, el projecte bàsic, desprès el d’execució; també hi va
un aparellador, que és el que controla l’obra; hi sol haver un
coordinador de seguretat i salut, que a vegades és el mateix
aparellador i a vegades és un altre, però és normal que s’hi
trobin tres o quatre tècnics dins una obra, i aquí, com li he dit,
ja veu qui són, és a dir, les arquitectes Yolanda Garví Blázquez
i Ana Pilar González Castela, i després hi ha els arquitectes
tècnics, Bernat Salvà Genovart i Maties Mas, que també duen
els estudis de seguretat; la direcció de les obres, Yolanda Garví;
la direcció de l’execució de les obres, els aparelladors, que és
una cosa entenc jo molt normal. Aquí tenim gent professional
del tema. No li veig..., vaja, la seguretat i salut ho du una altra
persona que havia de contractar l’Ajuntament de Campos, i no
crec que... El tema de residus, per la importància que té, un
arquitecte també autor al cent per cent. Jo crec que està ben
dimensionat, i també és vera que s’havia de fer via per les
circumstàncies que he explicat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

15) Pregunta RGE núm. 1008/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a projecte de demolició dels apartaments de Ses
Covetes 2.

Passem a la següent pregunta, RGE núm. 1008/13, relativa
a projecte de demolició dels apartaments de Ses Covetes 2.

Intervé el diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, autor de la mateixa, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, té això, Sra. Presidenta, que certament, Sr. Conseller,
quan un converteix les preguntes amb resposta escrita a orals,
doncs a vegades un vol saber una cosa i que concisament la hi
contestin. Per cert vostè és molt concís en les respostes escrites
i, en canvi, desplega les orals maldament venguin de resposta
escrita, cosa que sempre tendrem alguna mena d’informació
addicional sobre els monuments i altres contestacions, perquè
realment la resposta escrita sol ser molt escarida. 

Però, bé, en tot cas acab aquesta. Aquesta ha quedat en part
fora de sentit, ja coneixem el conveni perquè ha estat aprovat o
perquè el coneixem a través del Consell de Mallorca,
francament, a través de l’Agència de Disciplina, que també l’ha
aportat. Però aprofitant que tenim aquesta proposta i costa a
vegades arribar al moment en què podem aclarir les coses, jo li
demanaria, ja que ha fet aquesta oferta a l’Ajuntament de
Campos, si és que n’hi haurà d’altres. Ja hem vist tant Sencelles,
Artà, Sant Lluís, Es Mercadal..., avui deia un portaveu del PP a
la ràdio que segur que sí, que els motius, si són semblants, és
evident que si s’ha fet aquesta oferta a l’Ajuntament de Campos
es farà als altres. Jo l’escoltava..., jo l’escoltava; i dic “li ho
demanaré al Sr. Company”, per no opinar ni desmerèixer d’una
opinió d’aquestes característiques. 

Vostè sap que és molt polèmic qui ha d’afrontar aquest tipus
d’obra, d’inversió, sobretot quan han estat vint anys pledejant
contra gent privada que demostrava dia sí i l’altre també que
aquestes llicències eren ilAlegals, però, bé, no vull entrar tant en
aquesta polèmica com demanar-li si tendrà uns criteris generals
el cas de l’Ajuntament de Campos, aquesta mena de conveni,
aquesta colAlaboració, per utilitzar les paraules de la pregunta,
que ha ofert. Serà amb paràmetres semblants, és a dir, en
compliment de sentències per supòsits de demolició general, per
a altres ajuntaments? Perquè aquí és del mateix color polític, en
aquest cas, el que va donar la llicència i el que ha hagut
d’executar la sentència, en aquest cas concret, després de tants
d’anys, però és que n’hi ha hagut d’altres que es troben amb
l’execució de sentències en què no han tengut cap mena de
participació ni una, la veritat, i per tant, malgrat que fins i tot
han passat ja gairebé generacions d’ençà d’uns i els altres, ens
agradarà saber si té un criteri o, si no té criteri, quin ha estat el
criteri per a l’Ajuntament de Campos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, presidenta. Procuraré fer gaudir el Sr.
Alorda, que sé que gaudirà d’escoltar-me, a les preguntes orals,
i almenys, miri, aquest fet de no poder haver fet, no haver entrat
en termini les escrites que, bé, són concises, es deu suposar que
no les escric jo, les repàs, les sol repassar però no les escric jo
i, per tant, demanaré que les hi facin un poquet més àmplies les
respostes a fi de donar-li satisfacció màxima, però com que aquí
som jo per donar-les-hi en directe i oralment, també li vull
donar aqueixa satisfacció amb aquesta resposta.

Bé, la pregunta era quina colAlaboració ha ofert el Govern de
les Illes Balears a l’Ajuntament de Campos per procedir a la
demolició dels apartaments ilAlegals de Ses Covetes. Hem de dir
que la Sentència 478/2007, de 29 de maig del 2007, de la Sala
Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, va declarar la nulAlitat de la llicència municipal
d’obres 59/92 atorgada per l’Ajuntament de Campos a Marina
Ernst, SA, per a la construcció d’un conjunt residencial de 68
habitatges, piscina i bar restaurant en el domini públic marítim
terrestre partionat per Ordre ministerial de 23 d’abril del 96. 

En data 13 de novembre del 2012 la Sala
Contenciosoadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears va dictar un acte pel qual ordenava a
l’Ajuntament de Campos l’execució immediata de la sentència
478/2007, havent, a més, d’acreditar davant el tribunal
l'acompliment de les següents obligacions: abans de dia 15 de
gener del 2013, havia d’haver tengut entrada al registre del
tribunal l’escrit i la documentació corresponent a l’aprovació
per l’Ajuntament de Campos del projecte de demolició de tot
allò construït en execució de la llicència municipal, prèvia
adjudicació del contracte corresponent. Abans de dia 15 de març
del 2013, ha d’haver tengut entrada en el registre del tribunal
l’escrit i la documentació corresponent a l’inici de les obres
d’enderrocament. Abans de dia 15 de maig del 2013, ha d’haver
tengut entrada en el tribunal l’escrit i la documentació
corresponent a la finalització de les obres de demolició i
restitució completa dels terrenys a la situació anterior a l’inici
de les obres llicenciades en el 92.

Bé, el Govern de les Illes Balears, com ja es va fer a
l’anterior legislatura amb la demolició de les cases declarades
ilAlegals de Llucalcari a Deià, i en funció del principi de
cooperació entre les diferents administracions, va considerar
necessari colAlaborar amb l’Ajuntament de Campos en la
demolició dels apartaments de Ses Covetes, i amb aquesta
finalitat la colAlaboració s’ha articulat, en primera fase, a donar
compliment al calendari postjudicial firmant un conveni de
colAlaboració amb la Conselleria d’Agricultura i l’Ajuntament
de Campos en virtut del qual es fixava el marc de colAlaboració
en execució de la sentència, és a dir, el que li he comentat, per
no estendre’m massa, del conveni de redacció del projecte.

Des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori es va entregar tota la documentació a l’Ajuntament de
Campos, que a la vegada va ser entregada per aquest a la Sala
del Tribunal en temps i forma. El projecte d’execució inicial
entregat a l’ajuntament el passat 21 de desembre de 2012
preveia un pressupost total d’1.168.873 euros, que incloïa
683.000 euros on es contemplaven les obres de demolició i
assegurança de seguretat i salut de 485.000 euros, de gestió de
residus de Mac Insular. 

No obstant això en el projecte inicial s’establia que si el
promotor, que és l’ajuntament, realitzava les gestions per
aconseguir les autoritzacions i els informes adients per tal de
poder utilitzar el material dins el mateix terreny, i aquests eren
comunicats a la direcció facultativa de l’obra, es podria
modificar el projecte amb la intenció objectiva de disminuir el
cost total de l’obra a executar, reutilització dels residus perquè
no es disposava de les autoritzacions i els informes adients. Dia
30 de gener del 2013, l’Ajuntament de Campos va solAlicitar a
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge la modificació
del projecte de demolició inicial motivat en els informes
solAlicitats sobre la possibilitat de reutilitzar els residus de la
demolició, i així consta a l’informe de dia 25 de gener de la
Direcció Insular de Gestió de Residus del Consell de Mallorca.

D’acord amb tots els informes favorables l’ajuntament
solAlicità la modificació del projecte inicial en els aspectes
següents: determinar la classificació urbanística dels terrenys
conforme amb l'informat per la Comissió Insular d’Urbanisme
del Consell de Mallorca, i preveure la reutilització dels residus
provinents de la mateixa demolició seguint les determinacions
de la Direcció Insular de Gestió de Residus del Consell de
Mallorca, amb la finalitat d’abaratir el pressupost del projecte,
atès que el material de la primera capa de reble seria del mateix
tipus que en el projecte original, canviant únicament la seva
procedència. I amb aqueixa finalitat, atesa la solAlicitud de
l’ajuntament i tenint en compte els informes favorables a la
modificació del projecte per part de Demarcació de Costes, de
la Direcció Insular de Residus del consell insular, de la Direcció
General d’Ordenació del Territori de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i dels diferents serveis
de la Direcció General de Medi Natural, es va entregar a
l’ajuntament un nou projecte de demolició que permetia
reutilitzar els residus per omplir el terreny i que reduïa
considerablement el pressupost inicial a la quantitat de
452.060,09 euros, que inclou 443.723,45 euros de despeses de
les obres de demolició i assegurança de seguretat i salut, i
8.336,64 euros de gestió de residus.

Un poquet el que hem anat fent, com a conclusió de tots els
continguts dels informes, perquè hi ha informes favorables per
destacar i tal, és que la possibilitat de valoració del material de
residus procedents de construcció i demolició mitjançant la seva
reutilització en espais mediambientalment degradats és una
opció prioritària en la jerarquia de principis de la Unió Europea
per a la gestió de residus; el Pla director sectorial de residus de
l’illa de Mallorca fa referència quant a la reutilització per a la
restauració de pedreres, però el Reial Decret 105/2008 va més
enllà i estableix la seva restauració, condicionament o fins i tot
la possibilitat d’omplir-lo dins la mateixa obra o en qualsevol
altra.
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En una segona fase..., hi ha bastants més coses en aqueixa
primera fase, però per no allargar, en una segona fase, per tal de
donar compliment al calendari judicial i vista la manca de
mitjans tècnics i econòmics de l’Ajuntament de Campos, que ja
va motivar l’atorgament de la cooperació tècnica abans referida,
a la vista del perjudici als valors territorials i mediambientals
que suposa l’existència de les construccions de què es tracta en
uns terrenys que tenen, segons la sentència, la condició de sòl
rústic, en atenció a la necessitat d’acatar la sentència judicial
que des de l’any 2009 està pendent d’executar, en funció del
principi de cooperació entre les diferents administracions que
està implícit en el sistema d’autonomies i en el mateix Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i finalment atès que les parts
signatàries coincideixen en la necessitat de donar efectiu
compliment a la normativa urbanística i a fer respectar la
disciplina urbanística, especialment en els llocs més
emblemàtics turísticament de la nostra geografia, es va acordar
la colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears,
l’Ajuntament de Campos i l’Agència de Legalitat Urbanística
i Territorial del Consell Insular de Mallorca de la següent
manera: la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
ha fet una aportació a l’Ajuntament de Campos de 339.044,73
euros, i l’Ajuntament de Campos haurà d’abonar a l’Agència de
la Legalitat Urbanística i Territorial del Consell Insular de
Mallorca per l’execució material de la demolició i restitució
dels terrenys, que encomanarà o que va encomanar a TRAGSA
com a mitjà propi de l’agència.

Aquest ha estat el procés de colAlaboració que hem
mantengut fins ara, que segueix en funcionament perquè estam
fent les direccions d’obres, etc. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica del Sr. Alorda i Vilarrubias, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No entraré en el tema dels residus,
que ha sorprès a nivell de comparativa perquè realment tothom
sap què succeeix a les seves obres, però crec que seria un tema
que ens duria a una altra via, i sí que li voldria demanar sobre
els casos anàlegs, casos anàlegs als de Campos. Vostè diu que
l’argument és que no té tècnics preparats per a aquesta matèria,
i deu tenir també pocs doblers, perquè també hi ha aportació
econòmica. Ja li dic jo que aquest quadre clínic el trobarà
bastant arreu, no és un quadre simptomàtic que sigui molt
específic de Campos. Per tant li deman quin serà el seu tracte de
cara a supòsits anàlegs. 

Per a la resta, ja li dic, més enllà que sempre hi ha la qüestió
de qui ha de suportar el cost d’aquesta mena de decisions la
satisfacció no ens la llevarà ningú, que torni a haver-hi una
primera vista a primera línia de mar a Campos que no s’havia
d’haver perduda mai.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del Sr. Conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ho haurem de veure. És
a dir, jo crec que assumpte com el de Ses Covetes, i vostè ho ha
dit fa una estona, és mal de fer trobar-ne un altre, eh?, allà on
durant tants d’anys una sèrie de gent ha estat pledejant, una
sèrie de gent ha estat defensant, tot això ha arribat al Tribunal
Suprem, però a més emblemàtic com el cas de Ses Covetes és
molt mal de trobar, molt mal de trobar per no dir que jo no en
conec d’altre en totes les Illes Balears.

El Consell de Govern va decidir tirar endavant amb aquesta
actuació, donar una ajuda, i el Consell de Govern ja decidirà si
es donen altres casos que cregui oportú si hi ha d’entrar o no,
però crec sincerament que... Una altra cosa és que tothom ara
estigui intentant, o qualcú sempre vegi, o..., bé, que s’aferrin a
l’emblanquinat perquè jo ho entenc, però un cas com Ses
Covetes, sincerament, si en teniu d’altre digau-m’ho, però no el
conec.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, tinc el plaer
d’anunciar que s’aixeca la sessió.

Bona nit a tothom.
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