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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Jaume Carbonero.

LA SRA. PONS I FULLANA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sra. Presidenta. Marc Pons substitueix Lluís Maicas.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I Manel Martí substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 7337/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a freqüències d’estiu d’SFM;
i RGE núm. 9181/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions en matèria de depuradores en el
terme municipal de Ciutadella.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7337/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a freqüències
d'estiu d'SFM.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7337/13 per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr.
Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per ventura sorprendrà que
haguem de debatre avui una proposició no de llei que fa
referència a unes tarifes de Serveis Ferroviaris de Mallorca que
estaven en vigor durant els mesos d’estiu i que en aquests
moments ja no. Sorprendrà a qui no conegui la dinàmica
d’aquest parlament i la lentitud amb la qual els temes es poden
tractar. Les tarifes entraven en vigor dia 1 de juliol i aquesta
proposició no de llei entrava al Registre dos dies després. Però
això no és motiu perquè no mantinguem la validesa de la
reflexió que plantejam en aquesta proposició no de llei. 

Sens dubte, de l’actuació i de la gestió de Serveis Ferroviaris
hi ha altres temes criticables que han passat al llarg d’aquests
darrers mesos, possiblement la darrera polèmica hagi tengut a
veure amb la vaga indefinida de docents i la gran manifestació
que hi va haver aquest diumenge passat quan els Serveis
Ferroviaris de Mallorca s’han negat a augmentar les freqüències
de les línies de tren que duen cap a Palma a pesar de les
peticions que han aparegut en mitjans de comunicació, peticions
de les distintes entitats convocants de la manifestació i petició,
fins i tot, del comitè de Serveis Ferroviaris de Mallorca, del
comitè d’empresa. Per tant, podríem polemitzar sobre aquest

tema si l’agilitat fos una característica de la nostra tasca, que no
ho és. 

Avui del que parlam és d’aquestes freqüències d’estiu de
Serveis Ferroviaris que per a nosaltres han constituït un error,
que els usuaris no hi varen estar d’acord i que tampoc els
treballadors no hi varen estar en el seu moment. Per tant, una
qüestió que només responia, que només satisfeia a la direcció de
Servis Ferroviaris de Mallorca. 

Aquestes tarifes que, com hem dit, entraren en vigor dia 1 de
juliol, representaven una reducció dràstica de freqüències i feien
coincidir precisament amb els horaris d’inici de les jornades
laborals. Segons els nostres càlculs aquesta reducció de
freqüències afectava un de cada quatre trens a les hores punta i,
de fet, comptant un total de tots els dies de 72 trens al dia en
passaven només 27. Per tant, són molts.

Es va improvisar en aquest assumpte perquè inicialment es
va anunciar el tancament durant tot l’estiu del metro, del metro
fins a la Universitat de les Illes Balears, tot i que poques
setmanes després, per pressions dels empresaris del Polígon de
Son Castelló, Serveis Ferroviaris de Mallorca va haver de
rectificar i va anunciar que mantindria obert amb un servei cada
mitja hora, entre les sis i mitja i les tres, aquest servei de metro
M1. Sí que varen mantenir tancat el que havien anunciat a so de
bombo i platerets, com se sol dir, que és aquesta línia de metro
denominada M2.

En contra de la decisió de Serveis Ferroviaris de Mallorca es
va pronunciar el comitè de treballadors d’aquesta empresa
pública que criticava l’augment d’alts càrrecs mentre es reduïen
les freqüències. En el seu comunicat deien que hi havia més alts
càrrecs actualment que el total previst si estigués en
funcionament el tren d’Artà, mentre que el personal de via patia
un greu dèficit que obligava, des de feia mesos, a tenir vacances
a l’estiu per forçar la reducció d’horaris, i que aquest seria el
motiu darrer de forçar aquesta dràstica reducció de freqüències.
Es queixaven de la realització de torns sense cap tipus d’ordre
i que deixaven estacions i trens sense atenció a l’usuari, una
denúncia que es va fer i que va ser sancionada amb 3.000 euros.
El servei és deficitari, segons el comitè de Serveis Ferroviaris.

No només el comitè d’empresa sinó també els usuaris.
Llegíem en un mitjà de comunicació, pocs dies després que es
posassin en marxa les noves freqüències, com un periodista
deia, “hemos preguntado a varios de ellos -dels usuaris que
estaven a l’andana- qué les parece la modificación de los
horarios durante los meses de verano, y lo cierto es que
ninguno se ha mostrado de acuerdo”. Explicava com havia
arribat tard la llançadora a l’estació i els usuaris havien perdut
el tren, a més de tenir poques freqüències a les quals optar.
Aquests mateixos usuaris recordaven que els serveis de l’estació
estaven tancats des de feia mesos i que les obres no s’havien
acabat. La indignació dels usuaris, per tant, era palesa.
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Quina era la reacció del conseller davant aquesta situació
que denunciàvem l’oposició, denunciaven els treballadors,
denunciaven els usuaris? Que no mantindria línies de tren a
l’estiu on just hi viatja el conductor. Amb la seva habitual forma
d’expressar-se el conseller Company menyspreava una vegada
més el transport públic, menyspreava particularment el tren.
Company es referia al nostre grup, a la campanya que va fer el
Grup Socialista, esmentant els autobusos com a mitjà de
transport públic i alternatiu, recordant que aquest sí havia
augmentat molt i que era una alternativa important per als
usuaris del tren, però resulta que els autobusos, augmentades les
freqüències durant l’estiu també eren insuficients, també hi va
haver queixes d’usuaris, també hi va haver mancances de
serveis d’autobusos, especialment a les zones turístiques, com
també vàrem denunciar.

Pensam que tot aquest assumpte deixava, un cop més, en
evidència una obsessió de l’actual equip de la conselleria en
contra del tren, una denúncia que han fet les diferents
plataformes a favor del tren, d’usuaris i de treballadors.
Exemples en tenim molts, hem esmentat les declaracions
despectives del conseller, no estar de més recordar que iniciava
la seva gestió al capdavant del Transport Públic de les Illes
Balears fotre-se’n del tren que duia fins a Manacor dient que els
pagesos s’asseien a comptar quants usuaris anaven dins el tren.
Això, una declaració despectiva per part del màxim responsable
d’aquest servei. La mala gestió del personal és evident. 

L’anècdota que les estacions es varen mantenir brutes durant
bastants mesos per ser incapaços de gestionar un contracte de
neteja, arribant a demanar ajuda als ajuntaments perquè les
brigades municipals fessin net les estacions i, sobretot, la
liquidació del projecte de tren de Llevant, una tudada de la
inversió ja feta i una demostració del poc interès pel transport
públic de l’actual gestió.

Encara més, no s’ha volgut escoltar ningú en cap moment,
ni l’oposició, ni els treballadors, ni els usuaris ni les
plataformes, motiu pel qual duim un punt específic en aquest
sentit. Treballadors i usuaris, abans d’entrar en vigor les tarifes,
ja denunciaven la gestió de l’empresa, l’Associació d’Usuaris
del Tren denunciava que els responsables d’SFM no responien
a les contínues peticions d’aquesta associació d’informació
sobre els horaris que havien d’entrar en vigor durant l’estiu.
Havien presentat més de 500 instàncies per reclamar informació
sobre els nous horaris, i no tenien aquesta informació. 

Fonts del comitè d’empresa, per altra banda, comunicaven
que no se’ls havia facilitat informació sobre les seves intencions
dels horaris d’estiu, i deien, “sospecharon que habría una
reducción drástica al ver el borrador de cuadrantes que
indicaba que casi todos los maquinistas tendrían vacaciones en
verano, cuando habitualmente éstas se repartían a lo largo de
todo el año -afegien, a més- ha habido rumores de que la
empresa quería hacer algunos parches ante el enfado de los
usuarios y que introducirían algunos cambios con calzador”.
Fins i tot Serveis Ferroviaris s’adonava que la dràstica reducció
de freqüències no era del grat dels usuaris ni era convenient.
Llevar les veus als ciutadans i als treballadors i als usuaris es
converteix en un modus operandi habitual d’aquest govern, als
usuaris del tren per ventura el Govern o el Partit Popular també
els diu votin i no tornin a piular fins d’aquí a quatre anys. 

Nosaltres pensam que tot plegat aquest assumpte, a l’estiu,
ha demostrat una gestió improvisada i tot i la redacció de la
nostra proposició no de llei, que feia referència a les freqüències
d’estiu amb la més bona intenció, instant a Serveis Ferroviaris
a revisar les freqüències de tren i metro aplicades des de l’1 de
juliol de 2013 per augmentar el nombre de trens, especialment
en horari laboral, nosaltres el que faríem seria retirar el punt
número 2 que sí que no té sentit, però mantindríem sobretot el
punt número 3, pel qual instam els Serveis Ferroviaris a rebre i
tenir contacte amb els representants de les associacions
d’usuaris i del comitè d’empresa i a tenir en compte les seves
reclamacions, cosa que com veim fins ara no ha tengut.

Per tant, els demanaríem una vegada més, des d’un altre
àmbit i parlant d’una altra àrea de gestió, que escoltin la
ciutadania. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena amb RGE núm. 10190/13 per
part del Grup Parlamentari Popular. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sr. Veramendi, per un temps de deu
minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Sr. Bonet, nuevamente esta PNL está
desfasada. Habla del 1 de julio, la presenta el 4 de julio, se ve
que tiene un carácter retroactivo, pero le va bien para hablar de
cualquier cosa que a usted se le ocurra sobre SFM. 

Mire, el servicio de metro ha seguido funcionando todo el
verano, pese a que SFM había anunciado que dejaría de prestar
servicio a partir del 15 de julio durante el mes de agosto. No
obstante, sí ha habido cierta reducción de frecuencias. SFM
tomo esa decisión tras las reuniones mantenidas con
representantes de la UIB, que se ha olvidado usted de la UIB, y
ASIMA en las que les pidieron que mantuvieran las frecuencias
básicas para dar servicio a los trabajadores del Polígono de Son
Castelló y de la UIB. 

Por lo tanto, Sr. Bonet, su petición de reuniones en todo caso
será continuarlas, si fuese el caso, como proponemos en nuestra
enmienda. Por cierto, no tiene mucho desperdicio su afirmación
de “por presiones de los empresarios del polígono”. Yo creo que
es para prestar un servicio a trabajadores y a trabajadores de la
UIB.
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Vamos a ver, SFM se reúne, como usted pide ahora, con
ASIMA y la UIB y ahora usted, Sr. Bonet, hace esta afirmación
tan demagógica y creo que falta a la verdad. Tales peticiones
motivaron la decisión de mantener el servicio de metro a la UIB
durante el verano, adaptándose ciertas frecuencias. SFM
argumentaba que la decisión inicial de eliminar el servicio de
metro en la segunda quincena de julio y el mes de agosto estaba
sustentada en el descenso de usuarios que se produce cada año
en esta época, Sr. Bonet, cada año. Así, si se compara con otros
meses del año se pasa de 90.000 usuarios mensuales a unos
45.000, representando una reducción del 50%,
aproximadamente. Por lo tanto, la disminución de viajeros en la
línea de metro Palma-UIB durante los meses de verano es muy
importante y el tráfico asistente en julio y agosto se reduce
fuertemente. Así, julio representa un tráfico del 34% del
registrado en junio y agosto representa sólo un tráfico del 13%
respecto a junio, está claro. 

Además, decirle que respecto a la ocupación de las
circulaciones, la ocupación promedio en el momento de máxima
ocupación ha sido de 32 viajeros en julio y 18 en agosto. Como
se ve, Sr. Bonet, los datos son muy clarificadores. Por el
contrario, SFM mantuvo la decisión de cerrar la línea rápida
Palma-Marratxí la segunda quincena de julio y en agosto, ya
que los usuarios podían utilizar el servicio de tren que realiza el
trayecto Palma-Manacor o Palma-Sa Pobla. Por lo tanto, en
lugar de tener un servicio cada veinte minutos lo han tenido
cada media hora, diez minutos más, habiendo sido las
frecuencias del metro similares a las que realiza en invierno los
días festivos, reforzándolas en franjas de mayor demanda.
Además, para dar máxima difusión al usuario los nuevos
horarios se podían consultar en la estación, vía web, vía Twitter
y telefónicamente. 

Como afirma SFM con tales frecuencias se ha dado servicio
a todos los usuarios de las distintas líneas, no habiéndose
producido el caso de dejar usuarios en los andenes, por lo que
el servicio está ajustado a la demanda real, igual que lo ha
estado en invierno en el que se incrementó con nuevas
frecuencias para dar más servicio y con menor tiempo el
trayecto. En esta línea va la enmienda que le hemos presentado.

Por cierto, Sr. Bonet, le rebatiré ciertas afirmaciones suyas
que considero ya las hizo en julio totalmente inciertas. Respecto
a esa afirmación, que la repite, elimina tres de cada cuatro trenes
en las horas de máxima ocupación, es falsa. Se reduce una de
cada cuatro en hora punta, hasta las 9.30 horas, así los trenes
van con una ocupación del 75 al 85%, frente al 70 y 80 de
media en hora punta en invierno, pasando de una frecuencia de
trenes de 20 minutos a 25 minutos en hora punta. 

Otra afirmación suya, cierra la línea de metro hasta
Marratxí, la línea de metro hecha por el Partido Popular. Sr.
Bonet, es obligación del gestor adaptar la oferta a la demanda
real, a pesar de que no lo hacían. En verano la demanda de ese
trayecto se reduce muy considerablemente, un tren vacío cuesta
mucho dinero, volviéndose en verano a la configuración previa
a la asistencia de la M2, lo que ha existido siempre. En
septiembre cuando la demanda crece se vuelve a poner el
servicio, la M2, como se ha hecho.

Otra afirmación suya, reducen los trenes que pasan por
Marratxí, de los 72 que pasan regularmente ahora sólo habrá 27.

Sr. Bonet, es de uno cada 30 minutos, no lo que usted dice.
Como el resto de estaciones en horas valle y cada 25 minutos
una hora punta, Marratxí es final de trayecto en la línea M2 por
eso tiene tantas paradas en invierno. Una vez más, oferta
ajustada a la demanda. ¿Por qué ese empeño suyo, Sr. Bonet, en
que se paseen por Mallorca trenes vacíos? 

Otra afirmación suya, incrementa el tiempo de trayecto entre
Palma y Marratxí al doble del habitual. Sr. Bonet, la línea M2
es obra de este gobierno, por lo tanto, existe desde que el
Govern lo puso en marcha, no antes. Al PSOE, su partido, PSM
también, antes de este marzo no le importaba que se hicieran
todas las paradas y aumentara el trayecto. Por cierto, se tarda lo
que se ha tardado siempre, incluso cuando el pacto gobernaba.
Ahora, gracias a este gobierno, se tarda menos, ahora, no antes,
Sr. Bonet, ahora.

Sí es cierto que se eliminó parte de los semidirectos, también
creados ahora con el gobierno del Partido Popular. A ver si va
a parecer ahora que el pacto también creó esta línea como algo
habitual. Los semidirectos nacen para reforzar horas puntas a lo
largo del día, en verano la única punta clave es la de la mañana,
por eso se montó un semidirecto en esa franja, el resto del día el
refuerzo no es necesario porque la demanda baja también. Le
recuerdo que las líneas a Manacor y a Sa Pobla no tuvieron
ningún tipo de cambio.

Sr. Bonet, SFM ha ajustado la oferta a la demanda en
verano, la caída de usuarios es muy acusada. Repito, es
irresponsable pasear trenes vacíos por Mallorca, además, la
ocupación media en invierno de los trenes en horas valle es del
20%, en verano se estiman en el 24%, menos trenes un poco
más llenos, optimizando el servicio. También quiero destacar,
escúchelo bien que creo que es importante, que el ahorro
estimado de coste por este ajuste de frecuencia ha sido de unos
300.000 euros anuales.

Por otra parte, tanto que alardean de transporte público y de
avance del transporte público y habla de desgavell en la gestión,
quisiera hacer una breve comparativa del transporte del actual
gobierno y cuando gobernaban ustedes del pacto. Respecto a
SFM en el 2010 con un presupuesto de 32 millones de euros se
transportaron 5 millones de viajeros, en el 2012 con menos
presupuesto, 24 millones de euros, se han transportado más
pasajeros, 5,5 millones de pasajeros. Respecto al Consorcio de
Transportes de Mallorca, en el 2010, con un presupuesto de 10
millones de euros se transportaron 8,2 millones de pasajeros, en
el 2012 con menos presupuesto, 6,9 millones de euros, se han
transportado más pasajeros, 9,5. Por lo tanto, se han
transportado más pasajeros, pero con menor coste. Creo que son
unos datos objetivos y claros, el actual gobierno con menos
presupuesto da mejor servicio, se trata de una gestión más
eficiente de los recursos públicos.

Pero le pondré otros ejemplos, aunque los hayamos oído, del
modelo de transporte público en la época del pacto. Ese que
usted dice que es desgavell nuestro, yo creo que es desgavell de
otro, le recuerdo ese tren de Llevant que licitaron por 220
cuando sólo tenían financiación 57,5 millones de euros, y dice
usted una inversió feta. No la encuentro la inversió feta. O
como destrozar la carretera de Son Servera a Cala Millor con un
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gobierno en funciones, la destrozaron en junio de 2011 cuando
sabían que no tenían financiación para seguir las obras del tren
de Llevant. Por cierto, este problema de la carretera este
gobierno ya lo ha solucionado. O iniciar actuaciones faraónicas
e inviables social y económicamente sin consolidar ni
modernizar la red ferroviaria existente. O dejar dos modelos,
uno eléctrico y otro diesel, con el consiguiente alto coste. Todo
ello en una red total de 71 kilómetros. Desgavell no, chapuza es
esto. O gastarse 8 millones de euros en redacciones de proyectos
que nunca llegaron a realizarse y que no tenían la más mínima
financiación.

Habla de altos cargos, me sorprende, tener dos gerentes en
SFM, uno del PSOE y otro del PSM. Además, en el 2010 tenía
SFM cinco altos cargos, el 2012 el Partido Popular tiene tres.
Por tanto, creo que ustedes tenían más altos cargos. No sé de
donde se saca más altos cargos. O gastarse 2,5 millones de euros
en propaganda del tren badia sin tener financiación del
proyecto. Por cierto, para luego renunciar a su construcción y
desviar los fondos finalistas de 30 millones a otras actuaciones
que este gobierno ha tenido que arreglar también.

Respecto a la línea M2 de metro, que usted, Sr. Bonet,
invoca, le voy a recordar que fue creada por el actual gobierno,
formando parte del Plan de eficiencia del transporte ferroviario
puesto en marcha por este gobierno, tratándose de una
redistribución operativa de los recursos. Por lo tanto, se ha
hecho una mejora eficiente del servicio ferroviario, además
SFM dispone de una flota de trenes desproporcionada para sus
necesidades, ya saben ustedes por qué, son los autores, tiene 19
unidades eléctricas y sólo necesita técnicamente 6, siendo
necesario darles algún uso. Por todo ello tuvo su sentido hacer
que el corredor hasta Marratxí fuera atendido
independientemente, haciendo que el resto del corredor no haga
paradas en ciertas estaciones.

Sus objetivos son adecuar la oferta a la demanda real y
mejorar el servicio, ganando en velocidad comercial, como se
ha hecho, o haciéndolo más competitivo frente al vehículo
privado, tal como ya se ha demostrado también con la línea Inca
Exprés, puesta en marcha también por este gobierno que en
palabras del conseller está siendo un éxito, además, supone una
rebaja del coste de 100.000 euros anuales. Por lo tanto, además
el Govern ha apostado por el transporte público y por una
gestión eficiente de los recursos. 

Respecto a sus afirmaciones sobre las tarifas en similares
PNL ya lo debatimos, muchas de sus reclamaciones son un
pequeño cortar y pegar incluso, pero se lo refrescaré. El fin de
la modificación de las tarifas era garantizar la sostenibilidad del
servicio, siendo necesaria para asegurar la sostenibilidad del
sistema de transporte público ya que el sistema tarifario que
dejaron ustedes no era sostenible por el gran desfase entre coste
real del servicio y el precio que abonaba el usuario. Los
desequilibrios que tenían eran muy acusados, el ratio de
cobertura del usuario, o sea, la media de lo que el usuario paga
respecto del coste real del servicio, era con ustedes, nada más y
nada menos, que del 10%, es decir, si el coste del tren era 100,
el usuario sólo pagaba 10 y el resto de los ciudadanos pagaban
los 90 restantes. Con esta medida el Govern ha querido dar un
paso hacía la sostenibilidad del sistema como mejor garantía
para poder seguir prestando su servicio actual.

Por cierto, Sr. Bonet, su afirmación de que los aumentos de
tarifas perjudican a estudiantes, pensionistas y familias
numerosas, es una afirmación, ya se lo dije en su momento al
Sr. Maicas, que es muy gratuita, falta a la verdad o no se ha
enterado bien, Sr. Bonet, el billete sencillo reducido dirigido a
jóvenes, pensionistas y tercera edad mantiene el descuento del
50% sobre las nuevas tarifas continuando igual. Por tanto, sus
afirmaciones nuevamente no nos cuadran.

Para finalizar decirle que desde el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado una enmienda con dos puntos muy
clara y realista, por ello les pido que reflexionen y no persistan
en posturas erróneas y apoyen nuestra enmienda.

Brevemente las leo: “El Parlament de les Illes pide a SFM
que continúe adaptando la oferta a la demanda real en el horario
y frecuencia del tren y metro” y “El Parlament de les Illes
Balears pide a SFM que continúe recibiendo, si es el caso, a los
representantes de usuarios y al comité de empresa estudiando
las posibles propuestas”. Creo que son muy razonables. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions del grup que no ha presentat
esmenes, per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Sr. Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En definitiva, el Sr.
Veramendi ens ha repetit allò que ens ha dit ja seixanta-i-una
vegades: tot s’ha fet bé, i així jo diria que no anam bé.

Si els trens van tan buits, lògic seria pensar que poques
reaccions i poc malestar es generaria i si el Partit Popular i el Sr.
Veramendi estiguessin atents, haurien notat que alguna cosa es
mou, algun malestar i algunes reaccions hi va haver arran dels
nous horaris d’estiu que va crear, que va posar en marxa Serveis
Ferroviaris de Mallorca. Crec que la proposició no de llei és
prou clara, és de sentit comú, constata uns fets i constata un
malestar generat per aquests horaris especials d’estiu als serveis
de tren i metro durant els mesos de juliol i agost. 

És cert, el Govern va justificar aquests nous horaris i noves
freqüències com una conseqüència del Pla d’eficiència del
transport públic que els acut a la Direcció General de Transports
del Govern de les Illes Balears amb els objectius d’adequar
l’oferta a la demanda, i el Sr. Veramendi, com a bon seguidor
d’aquest pla, doncs ha reiterat i justificat prou vegades que
qualsevol actuació es feia per ajustar oferta a demanda.

Així i tot, crec que amb aquesta adequació es nota la poca
sensibilitat d’aquest govern per complir la funció de servei
públic que ha ajustat més que a la demanda, ha ajustat l’oferta
a una reducció de costs. Ha estat poc sensible als nous horaris
i freqüències que han afectat els usuaris que durant la resta de
l’any han estat clients fidels, havent-ho pogut perfectament
evitar.
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Crec que aquesta proposició no de llei hauria de servir
perquè el Govern, perquè Serveis Ferroviaris de Mallorca
prenguin consciència de l’error comès aquest estiu i fer un nou
plantejament quant a la gestió del transport ferroviari més
ajustat a aquesta vocació de servei públic que de manera
reiterada -i el darrer exemple el trobam a la vaga de docents-
veim com oblida i perd, jo crec que el criteri, d’allò que és una
funció bàsica del transport públic: adaptar-se a la possible
demanda, efectivament, temporal o puntual que es pugui donar
i en aquest cas no ho va fer, no ho va voler fer.

Per tant, més sensibilitat per allò que és un servei públic, la
vocació de servei públic, i més capacitat d’escoltar quan alguna
cosa no es fa prou bé i el sector, els usuaris reaccionen, exposen
la seva queixa i, lògicament, aquesta queixa hauria de servir per
millorar el servei.

En aquest sentit, donarem suport a la proposició no de llei,
creim que va en aquest sentit, per millorar el servei, i com
sempre lamentam que el Partit Popular sempre hi vegi obstacles
i impediments i en canvi no hi vegi propostes per millorar allò
que és un servei de tots els ciutadans. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar, perfecte, idò té un
temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, presidenta. Vull agrair la sensatesa de la intervenció
del Sr. Nel Martí, la veritat és que també pensam que és una
proposta feta amb tota la intenció de ser constructiva. Crec que
especialment el tercer punt és constructiu, perquè no hauria de
ser necessari demanar a un govern que escolti els usuaris d’una
empresa pública. 

Com sempre per al Sr. Veramendi sembla ser que les Illes
Balears són el país de les meravelles, on tot funciona bé, tot és
meravellós des de fa dos anys, en fi, hem de donar gràcies per
viure en aquesta comunitat autònoma i sobretot per tenir aquests
gestors tan magnífics que fan que, bé, siguem el millor país del
món. Crec que el que els passa a vostès és que trepitgen molta
moqueta i poc carrer, la veritat. Esper que el comte, la
intervenció d’argumentari que ens fan aquí no se la creguin de
veritat perquè demostraria que estan molt allunyats de la
realitat.

Ha començant dient “la proposició no de llei està
desfasada”, és clar que està desfasada, vostès mateixos no varen
voler obrir el Parlament per debatre iniciatives de l’oposició
durant tot l’estiu, com no ha d’estar desfasada si s’han estimat
més tenir dos mesos de vacances i tenir el Parlament tancat? Els
hem demanat plens extraordinaris, els vàrem demanar que fessin
comissions. En fi, a mi em sembla bastant contradictori que
vostè em tanqui el Parlament i després em demani que per què
no he vengut abans.

Ara, també m’ha reconegut -això sí que s’ha de dir- la
improvisació de serveis ferroviaris, vostè ha reconegut que SFM
va rectificar, ha esmentat les reunions que va tenir amb la UIB,
amb empresaris del polígon, però no m’ha esmentat ni les
associacions d’usuaris ni els representants dels treballadors, del
comitè d’empresa. Per tant, el punt 3 està totalment en vigor i
per tant el punt 3 el mantindrem tal com està, no podem
demanar que continuï una cosa que no s’ha iniciat, no es pot
iniciar una cosa que no ha començat.

No li neg que pugui ser bo, s’ha fet sempre una reducció de
freqüències del tren durant l’estiu, jo li dic que la reducció de
les freqüències d’aquest estiu ha estat excessiva tal com
reconeix Serveis Ferroviaris quan s’ha vist obligat a rectificar
els seus plans inicials, però li dic que hauríem de parlar i escolar
les queixes dels usuaris i dels treballadors. Això és el que li dic,
aquesta proposició no de llei es fa ressò del que diuen els
usuaris i del que diuen treballadors. Això és el que li venim a
dir. No neguin la realitat, perquè, va equivocat el Grup
Socialista quan presenta això?, va tan equivocat com les
associacions d’usuaris i tan equivocat com els treballadors de
Serveis Ferroviaris. Com sempre, la resta del món s’equivoca,
el Partit Popular va bé.

Em parla del que li interessa parlar, de la història del tren a
Mallorca, miri, el primer govern Matas es veu obligat a anunciar
que continuarà el tren de Sa Pobla i tenim aquella anada en un
tros de via des d’Inca a enlloc, i el pacte de l’any 99 fa arribar
el tren fins a Manacor. Cert és que el segon govern de Matas fa
el metro, i no em parli de coses que costen més, el metro sí que
va costar molt més del que havien pressupostat, per després
tenir una obra que feia aigua per tot i s’hi va haver de gastar
pràcticament el doble per arreglar les deficiències que tenia.

I em parla vostè de projectes faraònics?, el mateix Partit
Popular al qual milita que va projectar i va fer el Palma Arena
i projectava una òpera enmig de la badia? Em parla vostè de
projectes faraònics? Només li faltava voler fer una piràmide al
Pla de Mallorca per fer projectes faraònics, per favor!

A més, és un debat que no du enlloc, és un debat que vostè
ens fa cada vegada que plantejam un tema ferroviari aquí, em
treu els mateixos arguments, polsosos ja. Fa dos anys que
repeteix els mateixos arguments, que si dos gerents, que si
vàrem comprar els trens elèctrics, escolti!, innovi una mica,
estudiï algun tema nou que fa dos anys que diu el mateix! No
s’havia atacat tant el tren com ho fan vostès des que han entrat
o des dels anys seixanta o setanta quan l’Administració central
va decidir eliminar les línies històriques que avui dia falten.

Em parla de sostenibilitat com el gran argument i em fa molt
por perquè el Sr. Lasqueti també diu sostenibilitat quan vol dir
privatitzar i liquidar la sanitat pública a Madrid i supòs que
parlen el mateix llenguatge, neollenguatge que diuen.
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Jo li diré, Sr. Veramendi, que m’ha llegit molt bé els
informes que li ha enviat el Sr. Orta, però li deman que llegeixi
els diaris i que es reuneixi amb els usuaris o els sindicats i veurà
que no diuen el mateix que els informes del Sr. Orta que vostè
ens esmenta aquí.

Esmenes de despatx com les que m’ha presentat que
representen els interessos de partit, els interessos d’empresa,
però que no representen els interessos ni dels usuaris ni dels
treballadors, no les podem acceptar. 

Ara bé, l’anim que separem la votació del punt 3 almenys,
que té tota la vigència, i que el voti a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació a favor..., votació de la proposi...

(Remor de veus)

EL SR. BONET I BONET:

Si el Sr. Veramendi vol votar a part el punt 3, les esmenes
no les acceptam. He retirat el punt 2, de totes maneres, eh?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿No acepta nuestra enmienda?

EL SR. BONET I BONET:

No, no.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Ni la segunda?

EL SR. BONET I BONET:

Ni la segunda. Si quita “continuar”, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Cómo “continuar”? Si se estan reuniendo, será continuar,
¿no? Bueno, haga lo que quiera...

EL SR. BONET I BONET:

No. Jo acceptaria: “El Parlament demana a Serveis
Ferroviaris que rebi els representants dels usuaris, el comitè
d’empresa per estudiar les possible propostes”.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De todas maneras lo está haciendo ya, si no... ¿Cree que se
ha negociado el convenio que se ha aprobado? (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, passam a la votació.

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7337/13.

Vots a favor? 5... 4 perdó.

Vots en contra? 9... 

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

Perdó, 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7337/13, relativa a freqüències d’estiu d’SFM.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9181/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
matèria de depuradores al terme municipal de Ciutadella.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 9181/13 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions en matèria de
depuradores al terme municipal de Ciutadella.

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

EL SR. PONS I PONS:
 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, les depuradores del terme municipal de Ciutadella es
troben amb greus problemes de funcionament, no és que ho
digui el grup socialista, ho diuen els informes fets pels diferents
enginyers d’ABAQUA, empresa pública que té entre d’altres la
funció i la responsabilitat de gestionar les diferents depuradores
de les Illes Balears.

Aquests problemes tenen el seu origen en molts de punts,
però d’una manera especial i com a conseqüència del deficient
funcionalment de les comportes murals de les diferents
depuradores d’aquest terme municipal.

Tant és així que el desembre de 2010 -desembre de 2010-
ABAQUA aprovava l’inici d’expedient de contractació per a la
substitució de diferents comportes murals de les EDAR de
Ciutadella. No parlam d’una quantitat econòmica desmesurada,
95.255,98, IVA inclòs, i per tant, començava aquí l’inici de
l’expedient, desembre de 2010.

L’abril de 2011 evidentment en la partida pressupostària
corresponent perquè si no, no es podria tramitar i aprovar
aquesta expedient, s’aprovava l’expedient per part d’ABAQUA,
els feien els anuncis públics, hi havia el perfil del contractant,
tot funcionava de manera correcta. El juny de 2011, fins i tot es
procedia a l’obertura de la documentació administrativa,
estàvem a punt, s’estava a punt d’adjudicar aquestes obres. Som
al juny de 2011 i pocs mesos després amb el Govern del Partit
Popular el nou director d’ABAQUA dóna les instruccions
perquè s’aturi el procediment de licitació. 
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Es va aturar, varen passar dos anys, ningú no va saber-ne
absolutament res i el juliol de 2013, d’aquest any, dos anys
després s’acorda desistir de licitar les obres. L’excusa formal és
que necessitaven actualitzar els preus i incloure-hi noves
necessitats que ara han sorgit. Efectivament, han passat dos anys
i, per tant, les coses s’han d’actualitzar.

La realitat emperò i les conseqüències sabem quines són: el
deteriorament de les comportes existents tindrà com a
conseqüència diversos problemes d’explotació que poden
esdevenir en molts greus tal i com ho diu el mateix informe de
desistiment que finalment es va aprovar al BOIB de 4 de juliol
d’aquest mateix any.

Un podria pensar “bé, és possible, hem sentit tantes vegades
que no hi ha diners que el Govern ha decidit destinar els diners
que hi havia per a la reparació d’aquestes depuradores, aquests
quasi 100.000 euros, ha decidit destinar-los a una altra banda”,
però aquest no és el cas i no és el cas perquè un mes abans el
Consell de Govern decidia fixar una inversió de 15 milions
d’euros a les diferents depuradores de les Illes Balears. 

Ho torn a repetir: hi ha un procediment d’adjudicació amb
100.000 euros assignats per fer unes obres concretes perquè els
enginyers diuen que és urgent executar-les, i la decisió del
Govern és anulAlar aquest procediment, no adjudicar aquestes
obres, però en paralAlel decidir fer un pla d’inversió de 15
milions d’euros en depuradores a diferents llocs on les de
Ciutadella, tot tenint el compte els informes dels enginyers que
demanen aquesta urgència, no són incloses.

Davant d’açò evidentment un se sorprèn i es demana
realment què està succeint. Els informes estan tots demanats,
l’expedient està tot demanat, estam esperant únicament que el
Govern ens ho enviï, tot i que la diligència que té per respondre
un no sap açò quan serà, si ja ens haurem menjat el torró o no,
però està solAlicitat. 

En qualsevol cas, avui duim una proposta d’acord i duim
una proposta d’acord que parteix d’aquesta idea, de demanar al
Govern de les Illes Balears que fent o que tenint en compte
aquests informes tècnics destini, mantingui els 95.000 euros per
reparar aquestes comportes i els mecanismes necessaris que
garantiran un correcte funcionament.

Hi ha també altres problemàtiques a les depuradores de
Ciutadella i alguns membres d’aquí ho saben perfectament. Som
conscients que la depuradora... surt de Ciutadella, té vertaders
problemes d’olors a l’època d’estiu i seria important destinar-hi
també recursos. L’objectiu és clar, tan prop d’algunes zones
turístiques, necessita precisament millores ambientals i
d’integració paisatgística.

En tercer lloc, era també el fet que dins aquesta planificació
s’hagués tingut en compte que una vegada executades
determinades infraestructures per garantir el reg d’aquesta aigua
depurada, el mínim que podríem demanar al Govern és que
almanco la qualitat que sortís d’aquestes aigües permetés aquest
reg ja que les infraestructures posteriors, tant de balsa com de
canonades, estan totes construïdes.

Aquesta és la proposta, és una proposta que entenem que té
tota la lògica del món, que va emparada -insistim- pels diferents
informes tècnics que parlen d’aquesta urgència i que, si
retardam aquestes actuacions, les conseqüències a posteriori
acaben sent molt pitjors.

Amb aquest plantejament, per tant, demanam aquesta
inversió per les depuradores de Ciutadella. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari MÉS té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que les
depuradores del terme de Ciutadella, de Ciutadella de Menorca,
de les Illes Balears i dels Països Catalans amb el mateix escut
que té Menorca, amb el mateix escut quadribarrat que té
Menorca, les Illes Balears, Espanya i fins i tot aquest parlament,
idò el terme de Ciutadella, les seves depuradores estan en un
estat molt precari a causa, entre altres coses, a la manca de
manteniment d’aquestes instalAlacions.

No crec que faci falta, a més l’autor d’aquesta proposició no
de llei ja ho ha explicat, no crec que faci falta justificar massa
la necessitat de disposar de depuradores en bon estat per
assegurar i garantir la qualitat de l’aigua, del seu tractament i de
poder-la utilitzar per al reg. 

Hi ha, però, un altre motiu a més que s’exposa a la
proposició no de llei, crec que és prou sentida al municipi de
Ciutadella i són les olors que provoquen, en especial la
depuradora del sud de Ciutadella que genera diria que mal estar
i diria imatge o olor en contra d’allò que deim que és el nostre
màxim, major, gran valor que té Menorca, que és el turisme de
qualitat.

He de dir que aquesta proposició no de llei va ser ja
debatuda a l’Ajuntament de Ciutadella, va ser aprovada a
l’Ajuntament de Ciutadella i, per tant, estam convençuts que
aquest parlament no entendrà que aquesta proposició no de llei,
no l’entendrà com a una ingerència cap a l’Ajuntament de
Ciutadella, sinó que l’entendrà com a una voluntat de sumar a
favor de l’Ajuntament de Ciutadella que ja es va pronunciar
literalment -literalment- a favor d’aquests tres punts inclosos en
la proposició no de llei.

És una proposta que crec que té una clara voluntat de ser
assumible, de ser viable tot i que alguns grups considerin que
encara -encara- podria ser més suau, més relaxada en la despesa
plurianual, tot i no qüestionar el contingut, el bessó, l’argument
central d’aquesta iniciativa.
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És per tot açò que el nostre grup no dubta a donar suport a
aquesta iniciativa, com també ho va fer a l’Ajuntament de
Ciutadella, ho va fer el partit del qual form part, PSM-MÉS per
Menorca, integrat dins el Grup Parlamentari MÉS, i lògicament,
aquest suport que va donar a l’Ajuntament de Ciutadella el farà
també explícit en el Parlament i per tant donarà suport a aquesta
iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Un dels dèficits més clamorosos del Govern del pacte es va
produir en la manca d’atenció i precisament en manteniment de
les estacions depuradores d’aigües residuals a totes les Balears,
una gestió nulAla i ineficaç que contrasta amb l’actuació dels
governs del Partit Popular que s’ha preocupat d’aconseguir un
eficaç tractament d’aquestes aigües, de les aigües residuals.

Han estat governs del Partit Popular els que han promogut
la construcció de tota una xarxa de depuradores que van equipar
les Balears amb aquestes infraestructures. D’aquesta manera
van acabar amb els abocaments directes a la mar els quals, a
més de provocar un greu dany al medi marí, també ocasionaven
problemes higiènicosanitaris i deterioraven la nostra imatge
com a destí turístic.

A Menorca, gràcies a aquesta bona gestió del Govern del
nostre partit, comptam avui amb dotze instalAlacions de
depuració i tractament d’aigües residuals en funcionament. Açò
ha estat possible amb una bona política mediambiental a la qual
no va saber donar resposta ni continuïtat el Govern del pacte,
perquè la seva gestió va quedar marcada per la manca d’atenció,
d’inversions i de manteniment de les depuradores, que van
caure en l’oblit durant els quatre anys que van governar.

De fet, així ho va manifestar davant el Ple d’aquest
parlament el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
quan va explicar que les depuradores es van construir a Balears
en els anys noranta, però durant el Govern del pacte, 2007-2011,
no es va dur a terme cap reforma ni cap manteniment per
garantir el seu correcte funcionament. En canvi, l’actual Govern
del Partit Popular ja ha destinat més de 300.000 euros a la
reparació, manteniment i millora de les depuradores de Menorca
i ha gestionat la legalització d’emissaris submarins. I també ha
adjudicat la construcció de la nova depuradora de Ferreries i ha
donat resposta a una antiga demanda de tota la població, la
població de Ferreries, que s’havia reivindicat i reclamat des de
feia anys.

I no es preocupi el Grup Socialista, que en aquest moment
el govern Bauzá lluita per incorporar una partida destinada a les
depuradores de Balears en els pressuposts generals de l’Estat del
2014. El Partit Socialista, una vegada més, intenta confondre els
ciutadans, especialment els menorquins, quan ha afirmat que el
juny del 2011, o sigui, després de les eleccions municipals i
autonòmiques, l’anterior govern del pacte va aprovar un pla per
actuar a les depuradores de Balears, durant el període 2013-
2015. Fins i tot es va atrevir a dir que comprometia una inversió

pública de 15 milions d’euros, tot açò al final del seu mandat,
quan es van adonar que no havien fet res en absolut en
depuradores, que estaven abandonades totalment i totalment
deteriorades. Menteixen, una vegada més, i ho saben, perquè el
govern del pacte, ja els ho he dit altres vegades, en no disposar
de majoria en el Parlament no va poder aprovar els pressuposts
generals de la comunitat autònoma del 2011 i va haver d’acabar
el mandat amb uns pressuposts prorrogats del 2010.

Per tant, Sr. Pons, l’anterior govern, PSOE-PSM, no va
poder comprometre res, no podia destinar 15 milions d’euros a
les depuradors, senzillament perquè no comptava amb majoria
parlamentària ni amb capacitat política per aprovar uns acords
d’aquesta naturalesa.

Però vostès són experts en exigir ara tot allò que vostès no
van fer, i li posaré un exemple: Cesgarden; uns pactes
urbanístics que va aprovar vostè i l’expresidenta del Consell de
Menorca, i avui diputada, uns acords que han arruïnat i
hipotecat durant deu anys la primera institució política
menorquina, condemnada pels tribunals a pagar 28,8 milions
d’euros. Açò és el que ha d’explicar, Sr. Pons, encara esperam
que ho aclareixi; perquè, de moment, avui, qui ha de donar la
cara és l’equip del Partit Popular, especialment el seu president
el Sr. Tadeo.

Però, en relació amb les propostes que formula el Grup
Socialista i pel que fa al primer punt, no té sentit instar el
Govern a aprovar un expedient de despesa quan ja està
incorporat i previst en els pressuposts de la comunitat per al
2014. El Consell d'Administració d'ABAQUA va aprovar, dia
22 de desembre del 2010, iniciar l'expedient de contractació per
dur a terme la substitució de les comportes de les depuradores
de Ciutadella, amb una partida de 80.810 euros, però vostès no
ho van treure a concurs  fins dia 1 d'abril del 2011, quatre mesos
després. Perquè el Govern del pacte, els mateixos que ara venen
aquí amb moltes presses i amb moltes exigències, per a ells les
depuradores no era un tema urgent.

A més a més, també a l'anterior legislatura, vostès van
aprovar el procediment de licitació fins a nova ordre. Si ara
haguéssim adjudicat aquest concurs, s'hauria d'haver actualitzat
tant en el pressupost com en el plec de condicions tècniques. I
què vol que li digui? Nosaltres feim les coses d'una altra
manera.

Per tant, en el consell d’administració d’ABAQUA, celebrat
aquest mes de juny, van acordar desistir del procediment, van
aprovar l’actualització d’aquest concurs i ser inclòs en els
pressuposts del 2014.

També li vull destacar que en el concurs anterior, que van
començar vostès, el govern del pacte, però que no el van acabar,
només es canviaven 16 de les 57 comportes de les depuradores
de Ciutadella. La licitació que hem previst per al 2014
consisteix a canviar el 50% de les comportes, o sigui, i com pot
veure, una millor actuació que la projectada per vostès,
projectada, però no executada.
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Respecte del segon punt, l’Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental gestiona 80 sistemes de sanejament i
depuració. L’objectiu principal consisteix a complir les
condicions de qualitat a tots els punts d’abocament. L’agència
necessita sistemes d’abocament permanent, fiables i
compatibles amb el medi ambient. La reutilització és una
solució complementària a les alternatives d’abocament i
restitució; és a dir, es pot disposar d’un sistema de reutilització
però és imprescindible garantir l’abocament i restitució. A més,
la reutilització de les aigües depurades està regulada mitjançant
el Reial Decret 1627/2007, que estableix el règim jurídic.

El Ministeri d’Agricultura va executar, fa uns tres anys, un
projecte de reutilització per a regadiu agrícola de la depuradora
Ciutadella sud; en aquests moments s’organitza la comunitat de
regants; l’ajuntament també intervé per reduir els valors de
salinitat en origen i d’aquesta manera es podrà acomplir el reial
decret esmentat abans.

Vull deixar ben clar que l’aigua tractada a totes les
depuradores de Ciutadella acompleix els paràmetres per poder
reutilitzar l’aigua sense cap problema en tot allò que afecta la
depuració, o sigui demanda química i demanda biològica. Per
tant, no és competència del Govern balear l’eliminació
d’aquesta salinitat de l’aigua, que podria ser objecte de regadiu
agrícola.

Finalment, i en referència al tercer punt, no té sentit instar
una actuació que ja està prevista. En els pressuposts de
l’ABAQUA per al 2014 s’ha inclòs una partida per millorar,
precisament, les depuradores de Ciutadella. Incorpora totes les
actuacions per eliminar les males olors i la substitució dels
equips que provoquen molèsties. Vull explicar que, a petició de
l’Ajuntament de Ciutadella, el Govern va realitzar un estudi
sonomètric a la depuradora Ciutadella sud, va concloure que
tots els nivells sonors estaven situats per sota dels límits legals.
Val a dir que només amb les actuacions per a la renovació de les
comportes i per eliminar renous i olors, el 2014 s’invertiran més
de 200.000 euros a les depuradores de Ciutadella.

Pel que fa referència a les propostes d’acord, voldríem fer
una transacció als punts 1 i 3 i votarem en contra en el punt 2.

El punt 1 podria quedar: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a continuar invertint en les
depuradores de Ciutadella per tal de garantir el correcte
funcionament d’aquestes instalAlacions”.

I la transacció que faríem en el punt 3: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer un
seguiment dels problemes que puguin afectar les depuradores de
Ciutadella en qüestions d’olors i renous, com s’ha fet fins ara,
i que adopti les mesures oportunes en cas de detectar alguna
dificultat i també en matèria d’integració paisatgística.”

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanarem un recés quan acabi la
intervenció, perquè voldríem veure per escrit les propostes que
ens fa la diputada, tot i que entenem que en alguna d’aquestes
ja ha servit d’alguna cosa el fet de posar el focus sobre una
problemàtica que el Partit Popular senzillament no hi havia
prestat atenció; perquè en la seva planificació, s’havia oblidat
directament de Ciutadella. No havia donat resposta a uns
projectes que eren exigibles i que eren importants i amb aquesta
proposició no de llei entenem, per tant, que el Partit Popular
recupera una proposta que, des del Partit Socialista, hem fet i
que vam plantejar en el seu moment, fa dos anys, tot i que,
malauradament, durant aquest temps ells no hi han fet res.

I en aquest sentit, per tant, nosaltres ara voldríem analitzar
i poder veure el que suposa aquesta proposta amb deteniment,
per poder-la acceptar, en el cas que així sigui necessari.

No entraré a discutir aquesta idea que a la legislatura
passada no es feia res, quan senzillament es van deixar els
doblers assignats per poder adjudicar les obres, com molt bé
reconeixia la mateixa Sra. Pons Fullana, si no hi hagués hagut
res no hi hauria hagut expedient, no hi hauria hagut una licitació
i no hi hauria hagut empreses pendents de poder ser adjudicada.
I el Partit Popular no l’hauria caducada després. I com que tot
açò s’ha produït, és l’evidència més clara que sí, que hi havia
recursos i hi havia l’expedient i bastava amb una simple
adjudicació com perquè al dia d’avui aquestes obres estiguessin
fetes.

Per tant, continuar amb aquesta idea d’atenció que el Partit
Popular amolla cada vegada que se li fa una proposta en positiu,
em sembla que ja no val la pena entrar-hi, quan duim dos anys
i mig, ja anam cap al tercer, i s’evidencia massa la manca
d’actuacions en moltes qüestions.

Com també els buits i els dubtes que generen la mateixa
gestió del president del consell a Menorca, que, amb una
sentència caiguda ni tan sols opta per recórrer davant Estrasburg
i saber les conseqüències que això pot tenir; o que ni tan sols
està disposat a discutir com s’ha de fer front a aquesta sentència,
si pagant o cercant altres mecanismes. Per tant, cadascú que
expliqui allò seu, Sra. Pons Fullana, cadascú que expliqui allò
seu, i amb el temps tal vegada acabarem sabent algunes coses
que al dia d’avui els ciutadans ignoren per suposat.

I jo sí que la qüestion obertament aquesta manera de
resoldre conflictes, que l’únic que cerquen és més l’oportunitat
de discurs per tapar ineficiències de govern actualment, i veiem
avui i ho vam veure la setmana passada amb la Sra. Llufriu,
amb una proposta d’una reserva marina que acabava amb el
mateix discurs, acaben essent més una tapadora que la realitat



ferma de voler afrontar les dificultats de les institucions. I per
tant, sí, tindrem, com deia abans, l’oportunitat, al llarg dels
propers mesos i del proper any, de poder acabar estirant alguns
fils que en aquests moments els ciutadans desconeixen, però açò
ho deixarem per a més endavant.

En qualsevol, cas, si li sembla bé i podem fer un petit recés,
ens miraríem aquestes propostes exactament a què consisteixen
i després procediríem a la votació, si li sembla a la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, fem un petit recés de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, passarem a fer votació separada dels tres punts.

En el primer punt, s’accepta l’esmena de la Sra. Pons?

EL SR. PONS I PONS:

Sí, s’accepta. Estaria bé, tal vegada, que la pogués llegir,
perquè quedi clara...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. El Sr. Martí també l’accepta? Perquè hi ha d’haver
unanimitat. Sí, doncs, sí.

La pot llegir, si ús plau.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, presidenta. “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a continuar invertint a les
depuradores de Ciutadella per tal de garantir el correcte
funcionament d’aquestes instalAlacions.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, entenc que el punt 1 queda aprovat per unanimitat.

I passem als punts 2 i 3.

Vots a favor, dels punts 2 i 3? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queden rebutjats els punts 2 i 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 9181/13, relativa a inversions
en matèria de depuradores en el terme municipal de Ciutadella.

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

Bones tardes, gràcies.
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