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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Jaume Carbonero.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Assumpció Pons substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sra. Presidenta, José María Camps substitueix Jaime
Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 4499/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a tren de Llevant, complementada
mitjançant l’escrit RGE núm. 4749/13, i RGE núm. 4714/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del
port de Maó i el Conveni de Londres.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4499/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Llevant
(complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 4749/13).

Per defensar la Proposició no de llei RGE 4499/13, per part
del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és aquesta proposició
arriba just després, l’endemà que més o menys es tractàs la
mateixa qüestió..., perquè és la reacció política a l’anunci que
havia fet el Govern de les Illes Balears, de renunciar, deia
definitivament, encara no tenc l’acord, d’executar una obra que
està prevista a un ordenament jurídic vigent, el Pla director
sectorial i el qual no s’ha modificat, ni tan sols s’ha anunciat en
cap moment que se fes comptes modificar. 

Com tothom sap, la normativa vigent s’ha d’aplicar i, per
tant, ens sorprèn que en comptes de parlar-se d’un ajornament
o d’una suspensió provisional, qualsevol fórmula d’aquesta
mena, s’hagi parlat d’una renúncia definitiva. Confiam que hagi
estat un error. Doncs, hem presentat immediatament una
proposició no de llei per reconduir aquesta situació.

Avui matí, avui matí mateix, perquè del tren en parlam molt,
però cada dia hi ha novetats, vèiem un altre anunci de la Sra.
Pastor que deia que el 2015 l’AVE arribarà a Extremadura. És
a dir, es potenciarà molt més aquests pròxims dos anys, la
notícia era de La Sexta i com que era La Sexta, apuntava que
per ventura era fórmula perquè el Sr. Monago deixàs de dir
improperis respecte la negociació sobre el finançament, però bé,
això és una teoria, nosaltres ho deixam aquí. La qüestió és que
la ministra ha dit que tornarem gastar milers de milions, no és

una festa, això només és un aperitiu, les festes com saben les
feim aquí amb dotzenes, quan són milers, quan es fa a l’engròs
són, en fi, piscolabis.

Bé idò la Sra. Pastor ha dit que gastaran aquests parells de
milers de milions perquè a Extremadura no hi ha d’arribar un
tren, hi ha d’arribar un AVE, un AVE per connectar-la amb
Madrid. Tothom sap que la població que té Extremadura,
nosaltres no tenim cap mena d’inconvenient en res, sempre i
quan no ens hagi de perjudicar i hi hagi aquests recursos. Però
després se’n diu que aquí no es pot gastar res, 2012 i 2013 zero
euros per a les Illes Balears, en tot aquest temps en què el
Govern de Rajoy està duent tren i importantíssima despesa
ferroviària a l’Estat.

Deia ahir que més que fins i tot la discrepància estricta sobre
els que estan a favor del tren de llevant i els que estan en contra,
que al final seria una discrepància política i com a discrepància
política per a un partit que aprecia i valora la pluralitat i la
discrepància doncs, un estarà més content o menys, però la
respecta, el que subleva d’aquesta polèmica és la falta de
respecte dels criteris dels que no ho veim com el Govern i fins
i tot la negativa i l’autonegació de la posició històrica que ha
mantingut el PP. Ara el PP ha descobert que existeix un tren que
és su tren i avui ens ho tornarà dir el Sr. Veramendi, és un tren
dels altres i amb el qual el Partit Popular com si no hi tengués
res a veure. 

Tots sabem que hi ha hagut acords unànimes, fins i tot
d’aquesta legislatura, a Artà, a Manacor, a Capdepera, a Son
Servera, on el grup municipal Popular, junt i separat a Manacor,
ha votat a favor d’aquesta infraestructura i ens pareix un
improperi que com a mínim no es parli amb respecte de la gent
i dels representants ciutadans. Dilluns mateix va sortir en
premsa que els batles varen fer una reunió, a la qual es
demanava que es recuperés aquesta iniciativa.

A l’exposició de motius, per recordar aquesta situació, doncs
també hi hem reproduït, quan a un el tracten de mentider, doncs
intenta aportar documents, i m’agradaria, Sra. Presidenta, que
constàs com a document número 1 de la defensa, aquesta cita
literal de la posició que deia la Sra. Cabrer en un debat
parlamentari de l’anterior legislatura: “Necessitam -abans del
“necessitam” hi ha una paraula que també m’agrada, diu
“evidentment necessitam”. Però bé, aquí no hi és, però la
cerquin i veuran com abans del “necessitam” diu “evidentment
necessitam la prolongació del tren fins a Cala Ratjada”. És una
proposta reiterada de les esmenes del Grup Popular als
pressuposts, darrers pressuposts que hi va haver el 2010 i que,
per tant, sempre s’ha mantengut fins a Cala Ratjada.
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Els llegiré un poc més extensament avui, el Diari de
Sessions de 13 de novembre de 2007: “Parlam evidentment de
la línia a Cala Ratjada, amb el soterrament pel seu pas per
Manacor. Malgrat nosaltres vàrem instaurar el bus-tren de tota
la comarca de Manacor, que la veritat és que ha funcionat bé,
evidentment necessitam la substitució del bus-tren, per la
prolongació del tren fins a Cala Ratjada. No només fins a Artà,
com ara pareix de forma sorprenent que vostès parlen, sinó fins
a Cala Ratjada -el PP no deixa les coses a mitges com tots
sabem- i que, a més, sigui la continuïtat per dins Manacor. Això
implica soterrar el tren dins Manacor, la qual cosa evidentment
és una obra complexa, però és la garantia indiscutible que el
servei sigui lògic de donar més servei a moltíssima més gent”.
Per tant, el PP defensa el soterrament de Manacor i línia fins a
Cala Ratjada. “No hem de fer per tant, les coses a mitges, -ens
diu la Sra. Cabrer-, com es va en el seu moment amb el tren a
Manacor amb una via única i no doble”.

Més endavant en aquest Diari de Sessions, jo el compartesc
molt, per tant el puc llegir i subscriure. “Per tant, què
demanam?” i què demana el Partit Popular? “Demanam un
conveni amb una quantia concreta, la qual és del 2% de l’actual
pla d’infraestructures de transports -molt menor del que hi ha
ara-, la qual cosa és la que sempre hem mantengut dins aquest
Parlament, parlam d’un 2% del PEIT. Suposa parlar de 2.069
milions d’euros -traslladat a ara, entenc que és el 2,4% la
població dels 25 milions del PITVI, però bé, tornam a la cita
específica- 2.069 milions d’euros, amb una durada de 15 anys,
del 2005 al 2020, una inversió del PEIT només en matèria
ferroviària per a tot Espanya de 103.000 milions d’euros”. Per
tant, el Partit Popular demana que de tota la inversió que es faci
a Espanya en tren, pertoqui el 2% a les Illes Balears, jo crec que
la població suposa el 2,4%, però bé, el 2%.

Dins aquesta línia es va fer un conveni ferroviari, vostès ja
saben que va ser un fiasco de l’aportació que va acabar fent
Madrid, però com a pauta és molt bona i sent molt baixa
l’aportació que es va fer, la veritat és que la fan bona vostès
perquè el centenar de milions d’euros que es varen rebre en tres
anys, comparats amb els zero euros cada any d’ençà que hi ha
el Partit Popular, doncs encara és bona. En qualsevol cas, a
nosaltres ja ens agradaria que el Govern del Partit Popular la
millorés. En això treballam i aquesta és la intenció d’aquesta
iniciativa. Per tant, nosaltres entenem que dels 25.000 milions
prevists en el PEIT 2012-2024, a nosaltres ens toca també
aquesta aportació proporcional a la població. 

Trobam inacceptable que l’Estat no compleixi amb l’Estatut,
amb la Llei de règim especial, amb el conveni ferroviari o amb
l’instrument que el PP vulgui crear per complir les lleis i amb
la justícia, perquè el 2012 no ha trobat cap instrument, tot el
temps parla d’abans, però el PP que segur que ho farà tot molt
millor, el 2012 zero euros. I per tant, nosaltres volem veure una
altra fórmula.

I aquí arribam, per tant, als punts de la proposició no de llei.
En el primer volíem reprovar el Govern perquè no ha volgut dur
a terme una actuació que li plantejava el mateix Parlament, però
vist que la reprovació estricta no va ser admesa per la Mesa,
doncs ho hem substituït, vostès tenen aquí la substitució del
primer punt, per exigir al Govern de les Illes Balears que
respecti l’acord unànime d’aquest parlament, de dia 5 de març
del 2013, en el qual si vostès recorden, es ratificava el seu

compromís amb el Pla director sectorial de transports vigent i a
les obres que s’hi preveuen.

Per tant, com que es preveu el tren de Llevant dins el Pla
director sectorial es demanava que es rectificàs la decisió de
renunciar a la inversió del tren de Llevant. Una renúncia que ja
es va portar ahir, es va parlar in extenso, sobre un cost que serà
inútil haver-lo fet, sense cap profit públic i es desaprofita una
gran oportunitat de creació de llocs de treball i de dinamització
de la zona.

En el segon punt, el Parlament reprova el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del Territori, no ja
per haver renunciat a l’obra, sinó pel menyspreu que fa dia sí i
dia també, a les persones, als grups, a les institucions, als
ajuntaments, als mateixos grups parlamentaris que avui, però
també ahir, els que ahir donaven suport a aquesta infraestructura
que han expressat un suport al tren de llevant. I creim que és
imprescindible que rectifiqui la idea que es tracta de capricis o
de la idea de menystenir una posició popular, política,
defensable i que si no la comparteix, que hi discrepi, però en
cap sentit que la menyspreï d’aquesta manera.

En el tercer punt tornam insistir en la necessitat
d’incorporar-nos als plans existents. En aquest sentit demanam
el 2,4% del Pla d’inversions ferroviàries de l’Estat i una protesta
enèrgica al Govern de l’Estat pel maltractament que hem tengut
en inversió ferroviària. Si vostès volen, la feim des dels anys
vuitanta fins avui, si volen, des de l’any que vulguin vostès,
nosaltres no hi tenim cap inconvenient, hi poden incloure
l’anterior legislatura i les que trobin, però per descomptat el
2012 i 2013, per descomptat el dia d’avui. Això és indiscutible,
perquè per davall de zero no hi ha res, a no ser que vulguem el
zero absolut de Kelvin. Per tant, nosaltres l’instam a rectificar
aquesta aportació nulAla de l’any 2012 i a rectificar compensant
tots els greuges infringits...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, s’ha acabat el seu temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab amb el darrer punt, que és exigir al Govern de l’Estat
per totes les vies (...) el Govern, fins i tot la judicial, que
exigeixi aquestes inversions ferroviàries.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ens posicionarem sobre una
proposició no de llei que al igual que vam debatre ahir en ple,
reclama una cosa que seria de sentit comú, que un govern
continuï una obra començada, per a la qual a més a principi de
legislatura tenia un finançament garantit. Hem de dir que podem
tenir poques esperances que aquesta proposició no de llei surti
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endavant i tengui el suport del grup majoritari, ja que ahir
mateix tenguérem un debat similar, per no dir idèntic, en uns
termes molt semblants als acords que es proposaven i que
tenguérem, com saben, l’únic resultat d’instar el Govern perquè
mantengués reunions amb els ajuntaments afectats. La veritat és
que és un magre resultat per als que esperàvem que el Govern
lluités almenys un mínim per continuar amb aquestes obres.

Ens referirem als punts que tendran el nostre suport, perquè
pensam que certament l’acció del Govern és reprovable, és
reprovable que decidís liquidar el 19 d’abril aquestes obres, que
decidís iniciar la resolució dels contractes, reprovar el conseller
en aquest sentit pel menyspreu a què sotmet totes les
institucions que han defensat el tren. Ahir recordàvem certament
que els propis treballadors de Serveis Ferroviaris de Mallorca
han definit el conseller com un conseller anti-tren, que ja és,
com es deia, és el súmmum que qui gestiona una àrea, sigui anti
l’àrea que ell mateix du. 

Finalment el punt tercer, el qual evidentment també té el
nostre suport, parla de si instam el Govern central a invertir a
les Illes Balears. El Sr. Alorda ha posat exemples de com dia a
dia coneixem l’aposta del Govern central per als trens d’alta
velocitat. Però també dia a dia, com vàrem poder esmentar ahir,
coneixem el tancament dels ferrocarrils de proximitat i dins
aquesta idea que aquesta idea que el Partit Popular pareix
defensar, per ventura podríem inscriure la idea de liquidar el
tren de Llevant.

Per no repetir arguments, d’alguna manera donaríem per
defensada la nostra postura en aquests tres punts, almenys en el
sentit que vàrem expressar la nostra posició ahir. De totes
maneres sí que vull valorar i a més positivament el que proposa
en el punt 4 el Grup MÉS, ja que insta el Govern a exigir del
Govern de l’Estat, per totes les vies que té al seu abast, inclosa
la judicial, el finançament adequat per a les inversions
ferroviàries. No és que sigui ben bé una novetat perquè en algun
moment n’hem parlat, tampoc no és una novetat perquè s’ha fet
en el passat la defensa de convenis signats amb el Govern de
l’Estat per altres matèries, però sí que és una possibilitat que
avui en aquest debat obrim i que creim que s’hauria de
plantejar, perquè si el gran problema d’aquesta obra, la gran
excusa d’aquesta obra, no ho sabem exactament encara, perquè
no hem tengut coneixement ni dels informes de l’Advocacia de
la comunitat autònoma, ni els informes econòmics que suposam
que existeixen per decidir liquidar les obres del tren de
Manacor-Artà, però si existeixen arguments econòmics és
perquè s’ha renunciat a defensar el finançament que estava
conveniat davant el Ministeri de Foment.

Crec que és adequat i coherent demanar del Partit Popular la
mateixa aferrissada defensa del conveni del ferrocarril que ha
fet dels convenis quan tracten d’asfalt. No entenem, pensam que
és una manca de coherència defensar aferrissadament que es
mantenguin convenis de carreteres, defensar aferrissadament
quan interessa asfaltar, però en canvi oblidar, fins i tot
menysprear el text del conveni quan es tracta d’un tema que no
els interessa. El Sr. Alorda els ho ha dit, poden estar més o
menys d’acord, però són govern i com a govern haurien de
defensar l’acció del Govern que gestionen ara mateix. 

Jo els posaria com exemple que el Govern del pacte va
defensar el conveni de carreteres firmat pel Sr. Matas, el va
defensar perquè va ser el Govern del pacte que en data de 24 de
març de 2009 va interposar el recurs de cassació davant el
Tribunal Suprem, defensant els interessos de la comunitat
autònoma i defensant l’aplicació d’aquest conveni de carreteres
amb el qual políticament tothom sap que no hi estàvem d’acord,
però defensàvem els interessos de la comunitat autònoma,
defensàvem els interessos dels ciutadans de les Illes Balears,
cosa que no fa el govern actual. Quan renuncia a reclamar el
conveni ferroviari, quan renuncia a pressionar, quan renuncia a
totes les eines que té a les seves mans per defensar aquest
conveni, el que està fent és renunciar a defensar els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears.

I com que l’hem esmentada, llegirem algun aspecte de la
sentència del Tribunal Suprem de 8 de març de 2011. Crec que
és molt indicatiu. Diu: “a estos efectos resulta adecuado
destacar el carácter institucional de los convenios de
colaboración formalizados entre Estado y comunidades
autónomas, como instrumentos de concertación para la
ejecución de proyectos de interés común de ambas
administraciones que, fundamentadas en la mutua lealtad,
constituyen un reflejo de los principios constitucionales de
colaboración y cooperación interadministrativos y de
bilateralidad, cuyo reconocimiento se encuentra implícito en
la propia esencia de la organización territorial del Estado”.

Jo entenc que d’alguna manera el Tribunal Suprem ens està
dient que per un principi de lleialtat institucional, ni el Ministeri
de Foment i molt menys el Govern de les Illes Balears que és
qui té interès, pot considerar el conveni ferroviari “una mera
declaración de intenciones”, que és l’excusa que ha posat el
Partit Popular a les Illes Balears per no defensar una sola vegada
aquest conveni. És més, el Tribunal Suprem encomana que per
resoldre el conveni s’ha de constituir, s’ha de decidir a la
comissió mixta, esmentant la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques, diu: “se puede atribuir la facultad
de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento
que puedan plantearse, -com seria aquest cas-, respecto de la
ejecución de los mismos, sin perjuicio de la atribución
jurisdiccional...”. Ho atribueix a les comissions mixtes i
bilaterals que es puguin constituir, com és el cas també del
conveni ferroviari.

Hem de dir com a curiositat que, a pesar de tenir la
sentència, fa dos anys que hi ha l’actual govern i fa dos anys que
no tenim notícies de la comissió bilateral del conveni de
carreteres, com evidentment no hi ha notícies de la comissió
bilateral del ferrocarril.
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Per tant, la incoherència del Partit Popular no és només
sobre el que defensaven des de l’oposició quan en el Parlament
demanaven que no el tren no arribàs a Artà, sinó a Cala Ratjada,
sinó que la incoherència arriba al punt que es rendeixen,
rendeixen les banderes abans d’entrar en batalla. Això seria un
delicte d’alta traïció si parlàssim d’una guerra. S’han rendit
abans d’entrar en batalla. Són els primers que han menyspreat
el conveni, que han menyspreat un text que podria significar una
inversió per a la nostra comunitat autònoma, vostès són els
primers, són els primers el Govern de les Illes Balears. Són els
primers que han aixecat la bandera blanca abans d’entrar en
combat. No sé si és un acte de covardia, en tot cas el que és
segur és que és un acte de deslleialtat, deslleialtat amb es
ciutadans de les Illes Balears, deslleialtat amb la gestió del
Govern, deslleialtat que al final haurem de pagar entre tots.

Per tant i resumint, tot el nostre suport, com no pot ser
d’altra manera, als punts 1, 2, 3 i també al 4, que com deim
creim que incorpora un nou concepte en aquest debat sobre el
ferrocarril, sobre les obres del tren de Llevant que no deixarem
perdre i que recordarem sempre que considerem convenient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Una vez acabada esa narración casi
judicial del Sr. Alorda, con prueba uno, prueba dos y tal y una
vez que volvamos al 2013, porque estaba usted en el 2007, en
un momento se ha ido y ha vuelto al 2007, pues nuevamente
debatiremos aspectos relacionados con su tren de Llevant. Ayer
mismo en el pleno ya debatimos, como han dicho, esta cuestión,
pero no hay ningún inconveniente en seguir debatiendo esta
lamentable situación recibida.

Como ya he dicho otras veces las inversiones en tren -a ver
si lo grabamos de una vez- deben ir en consonancia con las
necesidades de movilidad de la realizar insular, no forzándolas,
no forzándolas, como hicieron y quieren seguir haciendo.
Escuchen alguna vez a los técnicos, que son los mismos.
Además la situación económica actual imposibilita las grandes
infraestructuras, entiéndanlo. Dejen ya su postura ideológica de
su tren de Llevant. Costaba, como saben, la friolera de 219,62
millones de euros. Cubría, a pesar de que se lo decían los
técnicos, menos del 4% de la demanda, era la propuesta con
menor demanda y no prioritaria del Plan de transportes, el plan
director. Alarga distancia y tiempo, no llegaba a zonas
turísticas; sólo llegaba a cinco de los veinte núcleos de
población, lo dicen los técnicos, donde sólo vive un 25% de la
misma. El estudio de demanda -por cierto, por algo lo realizaron
después de que empezaran las obras- deja clara su baja
demanda, generando por ello un déficit anual a esta comunidad,
entre lo gastado y recaudado, de 7 millones de euros. Es
totalmente deficitaria, y en plena crisis económica la pusieron
en marcha. Esto, Sr. Alorda, se llama irresponsabilidad.

Además esta obra no presta una mejor movilidad a la
comarca de Llevant. Los usuarios del transporte público de la

comarca de Llevant están cubiertos por el sistema de transporte
público de autobús, ayer se lo expliqué, pero menos costoso.
Eso es la sostenibilidad del sistema, que esto le costaba
entender. Mire, los datos oficiales de usuarios actuales del
transporte público de autobuses en la comarca de Llevant son
unos 98.000 pasajeros; a mi me gustaría saber de dónde sacan
ustedes para justificar el tren de Llevant. ¿De dónde saca el 1,2
millones de euros que me dijo hasta Cala Rajada que ayer
afirmaba? Los usuarios son los que hay y no hay muchos más.

Ya le dije que el resumen de sus actuaciones en su tren de
Llevant, su tren de Llevant, es gastos y expropiaciones sin
pagar, adjudicaciones sin financiación y un gran impacto
paisajístico, pese a quien le pese, de costosa y difícil solución.
Esta es su triste herencia que condiciona totalmente la actual
situación.

Veo, por cierto, que no vuelve ni a mencionar el problema
que generaron sus expropiaciones a particulares, a personas, que
tanto habla, 771 fincas y todavía se les debe 2,24 millones de
euros. Éstos son vecinos de la comarca perjudicada por su
irresponsable actuación y ni siquiera ustedes hablan de ellos, ni
se interesan. Este gobierno sí y es prioritario el dinero para
pagarles lo que ustedes les expropiaron y no pagaron. Sr.
Alorda, usted no lo incluye específicamente ni en la PNL.

Alguna vez me gustaría que explicaran por qué en vez de
empezar esta faraónica obra no llevaron a cabo, como sí prioriza
el Plan director sectorial de transportes, la electrificación de la
red o la eliminación de pasos a nivel, tan necesarios y que
reclaman los técnicos de SFM, porque si creen ustedes que
electrificaron, como ayer alardeaba el Sr. Bonet, van muy
equivocados. Mire, Sr. Bonet, para que lo entienda, el servicio
de tren eléctrico este govern lo puso en marcha el 16 de febrero
del 2012, una vez estuvo adjudicado el contrato de
mantenimiento y pagada toda la deuda relativa a las obras de
electrificación contraída con GESA-Endesa por un forat de 2,6
millones de euros. Además fue necesario un gran esfuerzo para
poder desbloquear y adjudicar contratos de mantenimiento
preceptivos, como el contrato de mantenimiento de la catenaria,
el mantenimiento de trenes eléctricos y el mantenimiento y la
conservación de la vía principal. Por tanto menos sacar pecho
de electrificar, que este gobierno se las ha visto y deseado para
poner en marcha el primer tren eléctrico a Inca.

Respecte al Plan director sectorial de transportes, veo que
manejan una gran confusión, aunque creo que es intencionada,
que por cierto finalizó su vigencia el pasado 31 de diciembre de
2012, aunque está prorrogado hasta que la futura ley de
transporte y movilidad marque el inicio de otro, creado en un
escenario económico totalmente diferente al actual. Por ello a lo
largo de los años se ha visto, escúchelo bien, en la práctica la no
necesidad de realizar alguna inversión que recogía, siendo
obligación del buen gestor ver la viabilidad en cada momento de
las actuaciones. Le recuerdo que este plan director sectorial de
transporte que tanto invoca para lo que cree que le conviene,
ustedes lo incumplieron flagrante y reiteradas veces. Un
ejemplo: ustedes comienzan su tren de Llevant de vía única, sin
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desdoblar la vía, como indica el Plan director sectorial de
transporte, y sin soterrar, como también indica. Por tanto
ustedes, Sr. Alorda, se pasaron por el forro el Plan director
sectorial de transporte que además tanto invoca, y además
adelantaron por encima de auténticas prioridades del plan el
proyecto menos prioritario y con menor demanda. Un día me
gustaría que me explique por qué lo empezaron.

Per cierto, Sr. Alorda, no tergiverse el único punto aprobado
el 5 de marzo. Dice literalmente: “Instar al Govern a respetar el
Plan director sectorial de transportes y no renunciar a sus
inversiones”. Sr. Alorda, este gobierno, como no puede ser de
otra manera, respeta las normas jurídicas como es este plan
director sectorial de transportes aprobado por el Decreto 41/06.
Respecto a no renunciar a las inversiones, ya le he dicho que el
propio plan marcaba prioridades. Este govern no renuncia, pero
no a lo que ustedes irresponsablemente y erróneamente
priorizaron, sino a las verdaderas prioridades: electrificar,
eliminar pasos a nivel. No intente tergiversar ni confundir, como
le gusta hacer. El acuerdo, con su autoenmienda que hoy nos ha
presentado, que supongo que la aceptamos todos, ustedes si que
crearon poca seguridad jurídica en el cumplimiento de la norma.
Está muy claro lo que se votó y no su tergiversado e
intencionado texto que hoy nos interpreta. 

Sr. Bonet, vaya papel, déjeme definirlo de tancredismo
político el suyo. Es totalmente triste; el PSOE está pero no está,
pues si no estoy sí que estaré. Ya le dije que ni a ustedes ni a los
suyos en Madrid les interesó la situación ferroviaria de
Mallorca, los suyos les colaron un mal convenio de intenciones,
y ustedes vieron cómo lo ejecutaban mal. No dijeron ni hicieron
nada cuando sí podían, colaboraron. Ahora, como tienen dos
alcaldes en la comarca, se intentan subir al tren de Llevant, en
la pugna con el PSM hasta en presentar iniciativas. ¡Vaya
papelón ayer en su turno de cierre, sin réplica! Menos de
política ferroviaria habló de todo, hasta de bodas. La realidad es
que poco tiene que decir, lo sé, o aportar a la movilidad de
Mallorca. Por eso no sabía ni qué decir, ni siquiera quisieron
gestionarla cuando pudieron. Lo único, la foto posado en Son
Servera con el Sr. Barrientos, estando la oposición una vez al
año, en Navidades, por los presupuestos, para parecer que les
interesa. Hoy se (...), Sr. Bonet, para que les vean y parezca que
están interesados, pero la verdad es que no engañan a nadie.

Me sorprende, Sr. Alorda, cuando habla de inversiones
ferroviarias en las Illes Balears, no sólo en Mallorca, donde
exclusivamente hay red ferroviaria. No sé qué nos quiere decir.
De lo escrito se desprende que lo de ayer fue, y lo de hoy, otra
fantasía suya. Ayer, Sr. Alorda, le suscité una cuestión que no
me ha respondido y me gustaría que la respondiera: ¿puede
afirmar que su convenio -que por cierto ahora le llama fiasco-
dejaba claro íntegramente los 443,75 millones de euros que
dice? Lo digo además por lo que usted repite siempre de ir a la
vía judicial que, por cierto, también podría explicarme por qué
no lo hicieron ustedes si se tenía que hacer, por lo que usted
llama “flagrante incumplimiento”. También lo era antes.
Respóndame alguna vez. Mire, léase simplemente el convenio
y ya se contestará; sin anualidades fijadas como los convenios
de carreteras, me podrá responder directamente. Los informes
jurídicos al respecto son claros, profundice en el tema. Por
cierto, en esos momentos no se le oía para nada protestar
enérgicamente al gobierno del Estado como ahora dice; ¿no

tenía entonces motivos para protestar? Claro, estaban
gobernando, estaba muy bien en aquella época. Piénselo.

También les pido que profundicen el PITVI. Mire lo que
hay, veo que no lo tiene muy claro. Respecto a la inversión
ferroviaria, además clarifiquen con la inversión estatal en alta
velocidad. Le trae a mal vivir, a usted, la alta velocidad, Sr.
Alorda. Cuando el Grupo Parlamentario Popular lleva una
iniciativa sobre el corredor mediterráneo la apoyan para no
quedar mal, y después critican las inversiones estatales en alta
velocidad, que son la esencial del corredor ferroviario. Un poco
de coherencia no estaría un poquitín mal.

Vuelvo a recordarle que este gobierno paró las obras
responsablemente en octubre de 2011 al no poder realizar más
gastos que carecían de respaldo presupuestario. Les recuerdo
también que el anterior gobierno, cuando vio que no podía pagar
las obras (...) no las paró; ¿por qué no las pararon cuando se
dieron cuenta de que no tenían dinero? ¿Sabe por qué?, porque
son irresponsables, antes y ahora, con lo que piden. Hicieron, el
Sr. Vicens, una auténtica huida hacia adelante, aumentó el
problema en todos los sentidos. Así, tras el año de suspensión,
entre otras cosas realizando un desvío hacia la costa de la
carretera de Cala Millor que sus obras habían dejado cortada,
hecho reivindicado por el ayuntamiento para restablecer esta
conexión, el Consell de Govern inicia la suspensión de los
contratos vinculados. Este acuerdo se adopta -escúchelo bien-
fundamentado en informes técnicos y jurídicos tanto de SFM
como de la Abogacía de la comunidad. Por tanto, como
corresponde, totalmente sustentado.

Sr. Bonet, no me haga recordarle lo que decían los
funcionarios y el personal laboral del consell cuando ustedes
gobernaban. A mi me gustaría que miraran las actas de la Junta
de Personal. Piense otra vez cuando habla del conseller
Company, si es antitren o lo que dicen el personal. Mire lo que
decía la Junta de Personal de usted y de la Sra. Armengol,
concretamente. Dejen ya sus posturas ideológicas sobre el
transporte público y más sobre su tren de Llevant. La realidad
es otra muy diferente a la que ustedes creen que es o pretenden
hacernos creer que es. Escuchen alguna vez a los técnicos. Los
técnicos han sido muy claros, como hace este gobierno. Si en el
fondo siguen pensando este tema nos preocupa muchísimo más.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Realment resulta patètic que
mentre l’Estat segueix insistint que no ja el tren, el corredor, el
passadís ferroviari mediterrani, sobre el qual tornam a insistir
que estam a favor, sinó que el desvia per posar primer els
recursos cap a Extremadura i Galícia, que és on realment hi ha
posat doblers, molt més que en el Mediterrani, i nosaltres no ho
qüestionam, però el Partit Popular de les Illes Balears, el Partit
Popular de Mallorca, diu que si no qüestiones l’AVE a
península vol dir que has d’acceptar que no n’hi hagi aquí, que
el Govern no gasti un cèntim aquí. La lògica és: si vostè està
d’acord que hi hagi un passadís mediterrani a la península, no
pot demanar aquí que també es gasti en tren. Jo aquesta lògica
no l’entenc, jo aquesta lògica no l’entenc perquè és absurda.
Nosaltres demanam que si hi ha despesa ferroviària, aquí també.

Bé, vostès no l’entenen. Ja ho veig, que ens movem en
moviments paralAlels de raonament. Nosaltres deim que tot el
que podem dir que estam a favor de l’AVE, que es fa amb
doblers nostres, que es fa amb doblers dels mallorquins i dels
illencs, bé, que n’arribin qualcun, que en quedi qualcun per a les
nostres pròpies demandes. Però el Partit Popular no, el Partit
Popular diu que no, i ridiculitza les necessitats de mobilitat que
diu el Pla director, fet per tècnics, que ha fet ell, i que per les
persones..., potser que pels doblers n’hi hagi més o n’hi hagi
menys, ho podem discutir, que el punt de fuga el té la Sra. Mato,
però els motius de la demanda de si hi ha persones, de si no hi
són, això està en el pla director fet pel Partit Popular. O és que
hi ha menys persones ara, a les Illes Balears?, o és que tenim
menys visitants que en el 2006? 

És que tenim menys usuaris amb la pujada de la benzina?
No senyor, els usuaris si fallen a Inca serà pel seu mal govern,
perquè la veritat és que hi ha una gentada que està en el tren; hi
va una gentada, en el tren, el que vostè no l’agafa mai. Jo ja li
puc dir el que passa dins el tren, i el dia que a Inca ens diguin
que l’autobús va beníssim hi haurà una revolució, perquè la gent
que ha tocat el tren, la gent que l’usa, no vol tornar al bus. Però
és que em deia “el bus, és que el bus és molt millor”. Ja li he
llegit qui deia que el bus-tren estava molt bé, però que
evidentment és molt millor el tren: la Sra. Cabrer. És que li ho
diu ella. Ara, no té importància, no té importància.

Em diu que han canviat les coses econòmicament. Això li ho
respectaria, miri, allò econòmic li ho respectaria, si no fos
perquè cada dia se’n riu de nosaltres el Govern de l’Estat, i
vostès calladets; vostès el 2012 no els donen res i callen; el
2013 no els donen res i callen, i això és miserable, i ho fan fent
quedant malament els nostres ciutadans, que se’n riuen de
nosaltres, se’n riuen de nosaltres. 

La demanda és la que deien els estudis tècnics que
justificaven dins el pla director i parlen d’1.200.000 (...) de
demanda, i ho demanaven els batles de Manacor, del Partit
Popular, ho han demanat batles de tots els colors polítics per
unanimitat; aquest parlament -i ara em sorprèn que vostè em
digui això- aquest parlament ha aprovat per unanimitat, i vostè
ho ha reconegut, que s’apliquin les inversions del pla director.
Vostè m’ho diu, que diu una altra prioritat. Bé, digui “primer
farem el tren d’Alcúdia”, jo no li ho he sentit dir; el de Son
Espases no hi és i el conseller em diu que el seguirà fent, bé,
que el faci. Però el que ha dit ara és que renuncien al tren de

Manacor a Artà perquè és un desbarat; no, això no és fer-ho més
tard. El pla director diu el tren de Llevant. Vostès diuen que el
faran més tard? Bé, modifiqui, però el que varen dir dia 19
d’abril era que tornaven enrere, renunciaven definitivament al
tren de Llevant. Per tant...

Jo ja me’n vaig amb una bona notícia. Demanaria a la Sra.
Presidenta si podem fer un minut de recés, si pot quedar clar que
realment no es renuncia a l’obra del tren de Llevant, encara que
no sigui la prioritària, perquè nosaltres ja trobam que seria una
cosa positiva que quedàs clar que totes les obres del pla director
s’han de fer encara que el Partit Popular no admeti el mateix
ordre.

Electrificació. Jo entrava al tren d’Inca a les fosques perquè
un tren diesel entrava dins una macroestació de tren que havia
costat un potosí... l’estació... Sí és del Sr. Matas! L’estació de
tren és soterrada, és de Jaume Matas, i fa una (...), que va
separar, que va haver d’aixecar tota la plaça d’Espanya i tota la
plaça que s’havia fet feia dos dies, i va haver d’aixecar tota la
plaça que s’havia acabat de pagar amb un parell de milions
d’euros i la va fer nova, i va fer enterrar tot un traçat, tot un tram
que amb gasoil s’havia d’entrar al tren a les fosques i d’amagat,
perquè el gasoil no es podia posar en marxa fins que no es
posava en marxa el tren perquè no hi havia corrent, i qui ha
electrificat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, se li ha acabat el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, però és que, Sra. Presidenta, deixi’m deu segonets. Qui
ha electrificat la línia per primera vegada, i hi havia gent que es
pensava que no ho faríem mai, va ser el pacte anterior, i vostès
varen canviar dues (...). Per cert, acabin-la, acabin-la!, acabin
l’electrificació. Tenen els projectes fets, que nosaltres no en
trobàrem cap.

En qualsevol cas no voldria acabar sense agrair al Grup
Socialista també el seu suport en aquesta batalla; confii que la
podrem reiniciar i en tot cas per a nosaltres continuarà essent
una avançada, per al Partit Popular és un retirada, i ja deia Von
Clausewitz que la maniobra més delicada sempre és la retirada
i sempre hi ha baixes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4499/13.

Vots a favor?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Un segundo, presidenta. Un segundito solo. Entiendo que la
autoenmienda que se ha hecho el PSM se admite.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No és una autoesmena, de fet, és una rectificació que vàrem
haver de fer perquè no s’acceptava el primer punt, però si vostès
troben... És una rectificació de la proposició.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

(...) ningún problema.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

(...), la Sra. Presidenta ho ha dit quan ha citat el que
votàvem.

Exactament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4499/13, relativa a tren de Llevant.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4714/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del Port
de Maó i el Conveni de Londres.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 4714/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del port de Maó i el
Conveni de Londres.

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta és la tercera
proposició no de llei que el nostre grup presenta en relació amb
el dragatge del port de Maó, sempre amb l’aspiració i la
voluntat que aquest dragatge es dugui a terme, però que es
dugui a terme com reclamen la societat menorquina i també les
institucions menorquines, que és que es faci amb les màximes
garanties ambientals i per a la salut de les persones.

La segona proposició no de llei que presentàvem fa només
poques setmanes, i ho fèiem en un context de dues
circumstàncies que consideràvem que valia la pena posar de
manifest i reiterar amb una iniciativa. Una d’elles eren les
actuacions de la Fiscalia de medi ambient i la paralització de
tota la tramitació i el procés i l’execució del dragatge, i, la
segona, l’experiència en aquest cas de Tarragona, de Flix, on sí
el dragatge es du a terme segons les prescripcions que marca el
conveni de Londres, i a més a més amb un reconeixement
explícit per part del Govern de l’Estat i del Ministeri de Foment.

No hem amagat en cap moment des del nostre grup la
convicció que tot el procediment que ha engegat i que ha
tramitat Autoritat Portuària està condicionat per una decisió
prèvia, que bàsicament es resumeix a voler fer un dragatge com
el que s’ha duit a terme a Palma o a Eivissa, amb un pressupost
tancat, i que qualsevol modificació d’aquesta decisió prèvia
doncs era alterar el compromís i la tasca duta a terme per
Autoritat Portuària. Nosaltres entenem que Autoritat Portuària
no ha tengut en compte les previsions i les prescripcions del

Conveni de Londres i per açò hem presentat, i avui per tercera
vegada la presentam, una proposició no de llei perquè açò es
faci, es tengui en compte i es compleixi allò que preveu el
Conveni de Londres, que és norma i que també és llei a l’Estat
espanyol des de l’any 2006.

A aquesta tercera proposició no de llei, la novetat i l’element
que jo diria que li dóna més sentit és el fet que el Consell
Insular de Menorca arribés a un acord, a una resolució unànime
de tots els grups també a favor i en el sentit que el dragatge es
dugui a terme, però que es faci complint el Conveni de Londres.
Des del nostre punt de vista creim que allò aconsellable és que
l’abocament dels residus, dels fangs extrets del dragatge es faci
a terra i de forma supervisada i amb un procés de
descontaminació tal, com deia abans, s’ha fet a Tarragona, una
obra valorada d’interès general amb un cost de 200 milions
d’euros dels quals el 30% l’aporta el Ministeri d’Agricultura i
la resta el Fons de cohesió de la Unió Europea.

En aquest sentit el Conveni de Londres és molt clar. El
Conveni de Londres ha guiat l’actuació a Tarragona, el Conveni
de Londres que va entrar en vigor a l’Estat espanyol el 2006
regula els abocaments a la mar i estableix que cal seguir un
protocol molt estricte al qual l’abocament directe de residus no
tractats a la mar ha de ser sempre l’últim recurs, després
d’estudiar i valorar la resta d’opcions, entre aquestes opcions
possibles, prèvies a l’abocament, hi ha segons el Conveni de
Londres la reutilització, el reciclatge, la destrucció dels
components perillosos i el tractament per reduir o retirar els
components perillosos i cap d’elles no han estat informades i
valorades per l’administració promotora, per Autoritat Portuària
de les Illes Balears. Així, ho ha posat de manifest el nostre grup
una vegada que hem consultat l’expedient d’Autoritat Portuària.

Finalment, també volem deixar constància que creim que és
aconsellable que el gran consens social assolit a Menorca i crec
que manifestat en un acord de la màxima institució menorquina
es faci real, es faci efectiu i per açò creim també important que
el Parlament es dirigeixi a les institucions responsables en el
mateix sentit.

La nostra proposició no de llei, els punts de resolució diuen
textualment que s’insta a instar l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a estudiar totes les opcions
possibles de gestió dels fangs estrets del dragatge del port de
Maó i a optar, una vegada feta aquesta valoració, per aquella
que sent prèvia a l’abocament a la mar, que com deia el Conveni
de Londres estableix com a darrera opció, sigui viable i doni
millors garanties ambientals.

En segon lloc, instar el Govern de les Illes a remitjar perquè
Autoritat Portuària compleixi el conveni de Londres per tal que
el dragatge del port de Maó es dugui a terme en totes les
garanties ambientals i de salut per a les persones.
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Aquesta és la nostra proposta, i voldríem, desitjaríem que en
aquest tercer intent aquest parlament es pogués pronunciar en
sentit favorable, sobretot vull recordar que a la segona
proposició no de llei se’ns deia que el nostre grup era molt
insistent, tal vegada massa, perquè aquelles dues propostes ja
s’havien debatut i el Partit Popular no havia canviat d’opinió, no
canviava d’opinió tan fàcilment. 

El cert és que poques setmanes després el Consell Insular de
Menorca, el Partit Popular del Consell Insular de Menorca sí
canviava, jo crec que amb molt bon sentit comú, de posició i
donava suport a una iniciativa que es basava textualment en la
mateixa proposició no de llei que avui he llegit. Lògicament no
es va aprovar, sinó que es va substituir per un altre text que és
un text que va proposar el Partit Popular de Menorca, el
conseller corresponent amb el suport del president Tadeo, i
aquell text, aquella proposta va ser assumida per tots els grups
i va ser aprovada per unanimitat.

No és el text que jo he proposat avui aquí, però lògicament
segueix el mateix esperit de voler arribar a un acord unànime
d’aquest parlament en el mateix sentit en què es va pronunciar
el Consell Insular de Menorca.

Aquesta és la voluntat i esper poder obtenir el suport de la
resta de grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Al darrer debat ja vàrem dir que en
continuaríem parlant i n’hauríem de continuar parlant, d’aquest
tema, torn aquí i esperam que no hagi de tornar a tornar. 

Tant el Sr. Bonet com el Sr. Alorda en el debat anterior han
utilitzat termes militars, el Sr. Bonet ha parlat de rendició i altra
traïció, el Sr. Alorda ha citat Von Clausewitz , un estrateg
militar de primer ordre, jo seré més pedestre i em faré més a
prop, perquè de no aprovar-se avui aquesta proposició no de llei
en el literal que ha presentat el grup MÉS o bé amb els matisos
que va fer el Consell de Menorca a la proposta que allà es va
debatre, que era molt semblant a la del grup MÉS, aquest
parlament deixarà de ser el Parlament balear i es convertirà en
el Parlament Baler, un parlament baler.

Baler és a Filipines i és on passa l’acció on el Sr. Enrique de
las Morenas va resistir fins a... en aquella pelAlícula el Sr.
Fernando Rey, de l’any 45, Los últimos de Filipinas i seran los
últimos de Filipinas perquè totes les administracions excepte
una, a part del Parlament balear, han anat reculant, han fet de les
derrotes una victòria, totes les administracions governades pel
Partit Popular i han acceptat el que va dir tothom des del primer
dia: dragat sí, que consti com a frontispici avui també, una
vegada més com si fos el todo por la patria d’aquests debats
sobre el dragat, dragat sí, però amb condicions mediambientals
condretes. Ningú no està en contra del dragat, tothom està a
favor del dragat, però evidentment amb condicions
mediambientals condretes.

Aquí és especialment remarcable, perquè si quan t’ho
demanen l’Ajuntament de Sant Lluís, l’ajuntament d’Es Castell,
que són ajuntaments governats pel Partit Popular i on es pretén
abocar els fems contaminats, els fangs contaminats del port de
Maó, si això ho demanen..., si també el Consell Insular de
Menorca hi està d’acord, que és evidentment la primera
institució i té també l’obligació política i ètica i moral de
defensar els principis inspiradors de la declaració de Reserva de
la Biosfera, si tothom ho fa, el Parlament que diguéssim que ha
de tutelar l’acció política del Govern de les Illes Balears que és
competent en medi ambient d’aquesta comunitat, té
competències que medi ambient, les normes mediambientals es
compleixin, per tant, també té sentit que aquí tots els grups
donin suport a aquesta proposta. Tendria sentit que haguéssim
donat suport unànime a les propostes anteriors, també té sentit
en aquesta. Esperem, com deia abans, que no ho haguem de
debatre més.

Dia 20 de maig el ple del consell per unanimitat va aprovar
que es faci el dragat amb garanties, és a dir, que es compleixi el
Protocol de Londres, que vol dir que evidentment s’analitzin
totes aquelles opcions a favor del medi ambient i no a favor de
l’estalvi econòmic de l’Administració... que deia fer-se
responsable de l’actuació com és aquest dragat, un
administració que no tornaré repetir, les pràctiques
d’obscurantisme, seguim sense conèixer a fons l’expedient. Ara,
el darrer argument és que com que l’expedient està en mans del
fiscal que investiga la seva actuació, per tant no es pot entregar,
però en tot cas, ni l’argument econòmic ja no se sosté, ni
l’argument econòmic no se sosté, no sé si han vist vostès la
notícia que ha aparegut avui als mitjans de comunicació, de la
ministra de Foment que treu pit de gestió de Ports i que, per
tant, podran baixar les taxes i com que podran baixar les taxes,
perquè la gestió ha fet que Autoritat Portuària, àmbit global, el
conjunt d’autoritats portuàries, mai no podem saber bé els
nombres de cada autoritat portuària en concret, perquè és una
altra..., amb el seu obscurantisme habitual, sempre se
n’amaguen, però en els comptes generals poden baixar les taxes.

Parèntesi, baixar les taxes no vol dir que baixi el preu per als
que tenen una barca o un iot o que volen venir a fer turisme amb
un iot a la nostra comunitat, vol dir que els concessionaris,
perquè es gestionen per via indirecta, pagaran manco a
l’Administració. Esperem que a través de les concessions això
repercuteixi en benefici dels ciutadans, perquè evidentment si
la rebaixa es fa per als concessionaris i a Menorca el
concessionari, evidentment, és a la presó tancat, esperam que no
sigui que l’ajudin a pagar la fiança a través de la rebaixa de
taxes.

Tornant a la qüestió i ja per acabar, esperem que tinguem
unanimitat en aquest moment. Evidentment, donarem sentit al
literal i si al final acabam amb un acord com el del consell,
també li’n donaríem. 
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Si ho feim així serem la penúltima administració que barata
el sentit del seu vot i passarà també a sumar-se a la defensa que
es faci el dragat, però que es faci amb condicions i només
quedarà l’autèntic general Custer d’aquesta qüestió que és
l’Ajuntament de Maó que evidentment hauria de ser el primer
interessat, serà el que morirà amb les botes posades (...) un
dragat absolutament injust amb el medi ambient i injust amb la
salut de les persones, injust amb la salut dels animals i injust
amb el turisme que diu defensar l’Ajuntament de Maó, perquè
evidentment tirar fangs contaminants devora la boca de
l’Ajuntament de Maó és perillós, però que ara que tothom sap
que al port de Maó hi ha fangs contaminats, tot i que com que
estan en repòs no generen problemes en aquests moments és
injust que aquest general Custer que encara queda defensant el
dragat a la brava que pretén fer Autoritat Portuària, no se sumi
a la petició crec que de gairebé tothom, esperem que el
Parlament se sumi a aquesta posició de sí al dragat, però amb
condicions mediambientals positives i faci que al final Autoritat
Portuària... l’Ajuntament de Maó té un representant en
representació del Consell Insular de Menorca al Consell
d’Administració d’Autoritat Portuària faci que al final Autoritat
Portuària per la via dels arguments que crec que és el que hauria
de ser, sinó per la via de la imposició de qui té la capacitat de
fer-ho acabi acceptant fer el dragat en tots els ets i els uts, amb
totes les condicions mediambientals necessàries per garantir que
el dragat es faci en condicions i llavors sí - i llavors sí- puguem
fer que el turisme del port de Maó revifi, puguin venir creuers
i es pugui fer tot en millors condicions possibles per reactivar
l’economia de la nostra illa, però no a costa del medi ambient,
no a costa de la salut de les persones, no a costa de posar en risc
les reserves marines i les reserves de pesca on molt a prop es
pretén tirar, no posant en risc les zones turístiques tan
importants com són Punta Prima, Binibeca, Binisafua, S’Algar,
Alcaufar, Cap d’En Font, etc., davant on es pretén tirar aquests
fangs i o posin en risc també el port de Maó com atractiu turístic
i com atractiu per a la vinguda de vaixells, de creuers.

Res més, esperem que no haguem de debatre mai més aquest
tema, perquè s’hagi resolt amb satisfacció per a tothom, sobretot
per al medi ambient i per al dragat i per al futur del port de Maó.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que tots els portaveus dels
grups que estam aquí estam d’acord que..., hem parlat moltes
vegades del dragat del port de Maó, llegia l’altre dia el Diari de
Sessions de dia 8 de maig i el Sr. Borràs, amb l’humor que el
caracteritza deia “y lo que te rondaré, morena”, a veure si serà
morena o roja.

Aquest és un projecte de llarga tramitació, com tots vostès
saben, llarg en el temps i també llarg en el contingut, un
projecte que ve de l’època en què vostès governaven, quan per
cert l’Estat ja s’havia adherit al Conveni de Londres.

Al projecte de dragatge del port de Maó han intervingut tot
un seguit d’administracions i organismes, ho repetirem una
vegada més, segur que me’n deix algun: Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Direcció General
de Recursos Pesquers i Aqüicultura, Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Direcció General
d’Ordenació del Territori, Servei de Costes i Litoral, Institut
Espanyol d’Oceanografia, Demarcació de Costes, Capitania
Marítima, Districte Marítim de Maó, Direcció General de
Marina Mercant, seguiríem...

S’ha actuat tal com diuen les normatives vigents, exactament
igual a com es fan els dragats als ports espanyols, amb tots els
informes i autoritzacions pertinents, tot sotmès a exposició
pública, a més es varen fer a Maó tres jornades explicatives. A
més també crec que és important dir que aquest projecte disposa
d’un estricte pla de vigilància ambiental. 

El dragat amb presència de substàncies contaminants pot
tenir repercussions negatives per al medi ambient si no es fa
amb les adients condicions de seguretat. En aquest sentit, i
seguint les directrius emanades dels convenis internacionals de
protecció del medi marí, del qual Espanya és part contractant a
Londres, (...), Barcelona, a l’any 1994 es varen acordar entre els
diferents organismes competents en el tema les recomanacions
per a la gestió del material dragat en els ports espanyols, que
incorporen un mecanisme adient per a la caracterització de tals
materials, hi ha els criteris per decidir si resulten o no
susceptibles d’abocar a la mar.

Cal assenyalar que quant a la gestió del material de dragat
els convenis internacionals estableixen de forma genèrica els
criteris necessaris a l’hora de valorar el vessament del material
de dragat una volta que s’ha descartat la possibilitat d’usos
productius. Aquests criteris estan igualment contemplats
genèricament i de forma més o manco explícita en les
recomanacions establertes pel CEDEX.

Pel que fa al protocol de 1996, esmenat el 2006 i ratificat per
Espanya, publicat al BOE núm. 77, de 31 de març del 2006,
relatiu al Conveni de Londres de 1972, cal assenyalar que
s’especifica una jerarquia per a les opcions de gestió de residus
en general, no específic de material de dragat a l’article 5 de
l’annex segon que és més propi de residus en general que de
dragats.
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No obstant l’anterior, s’entén que per damunt d’aquest
protocol general hi ha les directrius que va promulgar el tractat
de Londres per a la gestió del material del dragat l’any 2000 i
que en l’apartat 3.5, opcions de gestió, diu literalment: “debería
rechazarse el permiso para el vertimiento de deshechos u otras
materias cuando la autoridad que lo expida determine que
existen posibilidades de reutilización, reciclaje o tratamiento
de los deshechos sin que ello entrañe riesgos indebidos para la
salud del hombre o del medio ambiente o costos desmesurados.
La disponibilidad práctica de otros medios de evacuación se
debería tener en cuenta en función de la evaluación
comparada del riesgo que entrañan tanto el vertimiento como
las otras alternativas”.

 En el cas del dragat del port de Maó s’han realitzat tots els
estudis requerits per les administracions encarregades d’expedir
l’autorització del dragat i el vessament. L’estudi d’alternatives
per a la gestió dels materials procedents del dragat del port de
Maó, així com el compliment de les recomanacions i convenis
internacionals en matèria de gestió de materials procedents de
dragats, entre els quals es troba el Conveni de Londres, es va fer
de forma implícita o explícita des del plantejament inicial del
projecte analitzant totes les opcions possibles i raonables. 

El projecte del dragat del port de Maó disposa de les
mesures i garanties ambientals i de salut per a les persones
d’acord amb les diferents administracions competents en
matèria de pesca, costes i medi ambient, que han informat
favorablement i autoritzat el projecte, entenent que es disposa
de totes les garanties per al medi ambient i per a la salut de les
persones.

Des del Grup Parlamentari Popular sempre els hem dit que
el projecte del dragatge del port de Maó s’ha de fer amb totes
les garanties possibles, perquè no quedi ombra de dubte, li
demanaria, Sr. Diputat, que modificàs els termes de la seva
proposta en el següent sentit per tal d’arribar a un acord: “El
Parlament de les Illes Balears demana a l’autoritat competent
que dins el marc del Conveni de Londres el dragatge del port de
Maó es faci amb totes les garanties ambientals possibles i de
salut per a les persones”.

Sra. Presidenta, he fet arribar a la mesa aquest text, el Sr.
Martí el té, jo no l’havia donat al Sr. Borràs, li demanaria... si
l’hi vol fer arribar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja ha acabat? Vol fer ús de la paraula per contradiccions el
grup proposant?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Crec que tot tan bé no s’hi deu haver fet quan la Fiscalia a
partir d’una informació d’una denúncia posada per una entitat,
la pren en consideració i decideix iniciar una actuació i aturar
l’execució del dragatge. 

No tot deu estar tan ben fet quan el Consell Insular de
Menorca aprova una resolució en la qual, de forma clara,
demana que el Conveni de Londres es tengui en compte si és
que no s’ha fet i que per tant el dragatge es faci amb les
garanties corresponents i quan el Partit Popular de Menorca hagi
estat el que ha proposat el text aprovat per la institució
menorquina.

No deu estar tan ben fet quan Autoritat Portuària en tot
l’expedient, ara se’ns pot dir que sí s’ha tingut en compte de
manera... no explícita, però en la tramitació no hi ha cap
informe, cosa que s’havia demanat, cap informe que expliqui si
s’ha tingut en compte o no i com s’ha previst i executat tot allò
previst, tot allò incorporat al Conveni de Londres.

En aquest sentit, crec que he de fer el mateix que va fer la
meva companya en el Consell Insular de Menorca respecte del
text que proposàvem en aquella moció i en aquesta PNL i és
està obert a la possibilitat d’un acord, però lògicament el text de
referència que jo he d’utilitzar per arribar a un acord no pot ser
altre que el text aprovat pel Consell Insular de Menorca.

Crec que aquell text representa el consens de tres dels grups
polítics que allà eren presents, Partit Popular, Partit Socialista
i PSM, a més a més -insistesc- que és un text proposat pel Partit
Popular de Menorca, reflecteix la voluntat del Consell Insular
de Menorca i lògicament no seré jo qui modifiqui o proposi un
text que desvirtuï aquella voluntat. Crec que és el text que avui
valdria la pena que el Parlament també assumís i aprovàs de
forma unànime. 

Jo vull dir en aquest sentit que aquest parlament hauria de
fer una passa més enllà per evitar una sensació que jo crec que
és real a Menorca i és que molts dels grans problemes que té
Menorca quan arriben aquí no es tradueixen amb la voluntat
expressada per la màxima institució menorquina. Podria parlar
de promoció turística, podria parlar de transport aeri, podria
parlar de finançament dels consells, podria parlar del dragatge
del port de Maó. Esper haver de rectificar avui i dir que sobre el
tractament dels sediments i dels fangs extrets del dragatge se
proposa una solució allà coincideixen la voluntat del Parlament
i la voluntat del Consell de Menorca.

Per tant, jo proposaria una transacció que va en aquest sentit,
recuperar i assumir de forma conjunta el text proposat i aprovat
pel Consell Insular de Menorca. En aquest cas ho deixaria
damunt la taula per si pot ser assumit pels tres grups i ser
l’acord d’aquest Parlament. Lògicament si la resta de grups així
també ho considera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha unanimitat, entenc?
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LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Perdoni, Sra. Presidenta, entenc que el Sr. Martí està d’acord
amb allò que va aprovar el Consell Insular de Menorca, no amb
el text que aquí hem proposat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, efectivament, el podria llegir, crec que el coneixem les
parts. Allò que proposaria és transaccionar. És a dir, jo renuncii
al nostre text, al text de la nostra proposició no de llei, també
crec que l’esmena que ha proposat el Partit Popular és
assumible dins l’acord que sí va ser proposat i aprovat en el
Consell Insular de Menorca.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Jo li demanaria, Sra. Presidenta, un parell de minutets, un
recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs un recés de cinc minuts, si és de menys, de menys.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

D’acord. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Sra. Llufriu.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo crec que la proposta que
nosaltres feim és molt clara, és molt concisa. Jo no entraré en el
que va dir el consell, crec que queda molt clar que el Grup
Popular està demana a l’autoritat competent dins el marc del
Conveni de Londres, que és el que diu la proposició no de llei,
que el dragatge del port de Maó es faci..., no si compleix o no,
es demana que es faci amb totes les garanties ambientals
possibles i de salut per a les persones.

Si no hi ha acord, a mi em sap greu, crec que hem estat molt
clars, si no hi ha acord el Grup Popular votarà en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nosaltres proposàvem que el text d’acord de transacció fos
el text del consell insular que era ja un text consensuat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
4714/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4714/13, relativa a dragatge del port de Maó i el
Conveni de Londres. 

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

Bona tarda a tothom.
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