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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.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí, María José Bauzá sustituye a Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, presidenta. José María Camps substituye a 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. 13233/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a canal de Menorca com
a lloc d’interès comunitari; i RGE núm. 15462/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a pla d’inversions en
ferrocarril del Govern de l’Estat.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13233/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Canal de
Menorca com a lloc d'interès comunitari (LIC).

Per defensar la Proposició no de llei RGE 13233/13, per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Carbonero, per un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a mi em sembla que és
una PNL, una proposició no de llei que no ha de tenir aquesta
vegada moltes dificultats perquè el Parlament li doni suport,
aquesta comissió li doni suport, però com que coses més rares
hem vist ho explicaré.

Ministeri d’Agricultura..., Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, borrador de la orden -ta, ta,
ta- por la que se propone la inclusión en la lista de lugares de
importancia comunitaria de la Red Natura 2000 de los
espacios marinos ESZZ 16001, sistema de cañones submarinos
occidentales del Golfo de León, ESZZ 16002, canal de
Menorca i altres. 

És a dir, que nosaltres el que pretenem és que el Parlament,
la Comissió de Territori del Parlament, doni suport a una
iniciativa del Govern de l’Estat, i no fa falta recordar qui
governa a l’Estat. És una iniciativa que està fonamentada, no és
una iniciativa per crear divisió ni per intentar activitats com
aquestes que coneixement darrerament, extractives, etc.; és una
iniciativa de protecció, i si estam parlant tot el dia que ens
posam d’acord en temes de protecció, doncs en aquest no crec
que hi pugui haver moltes dificultats.

Diu el text, l’exposició de motius de l’ordre, de l’esborrany
d’ordre del ministeri que l’Estat espanyol té un pla estratègic del
patrimoni natural i de biodiversitat 2011-2017, aprovat pel Reial
Decret 1274/2011, de 16 de setembre, que estableix com a
objectiu 3.11 a nivell de prioritat 1 establir àrees marines

protegides i espais de la Xarxa Natura 2000 en el medi marí i
garantir la seva gestió coherent.

Espanya és un estat membre..., de la Unió Europea és l’estat
membre que té major superfície terrestre inclosa dins la Xarxa
Natura 2000, però no és així pel que fa referència als espais
marins, que necessiten, segons l’ordre, assegurar una adequada
representació en el conjunt de la Xarxa Natura 2000.  Per això
el ministeri, en el marc del projecte Life Indemares, Inventario
de asignación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del
Estado español, ha desenvolupat campanyes d’investigació que
han permès obtenir tota la informació científica necessària per
proposar nous llocs. Aquest projecte ha estat coordinat per la
Fundació Biodiversitat i té com a socis, a més del MAGRAMA,
que és el ministeri, com vostès saben molt bé, l’Institut
Espanyol d’Oceanografia, el Consell Superior d’Investigacions
Científiques, Alnitak, la Coordinadora per a l’estudi de
mamífers marins, Oceana, la Societat per als estudis cetacis a
l’arxipèlag canari, Bird Life i WWF Espanya.

El canal de Menorca se situa entre les illes de Mallorca i
Menorca, continua l’esborrany de l’ordre, i està format per una
plataforma continental subhoritzontal, amb fondàries mitjanes
de 80 metres i una profunditat màxima de 130 metres. Presenta
un pendent suau cap al nord-est, i està limitada al nord i al sud
per talussos barres pronunciats. Els fons d’aquesta plataforma
presenten una alternança de fons sedimentaris detrítics calcaris
d’origen biogènic, formats per sorres i graves. A la plataforma
també es donen grans extensions de fons de rodolits i fons de
maërl, formats pel creixement d’algues calcàries de vida lliure,
i en ocasions amb espècies similars a les que formen el
coralAligen que constitueixen un dels hàbitats de major
biodiversitat del canal. A les àrees confrontants de la costa del
trespol infralitoral es donen praderies de posidònia oceànica
sobre fons arenosos i afloraments rocosos.

Cada vegada que hem dit que hi havia evidències que
existien hàbitats protegibles, protegits per ordres de la Unió
Europea, a fons de l’entorn de la nostra comunitat autònoma que
eren explotats per determinats arts de pesca que posen en perill
aquests hàbitats, cada vegada se’ns diu que no hi ha estudis
científics, que no està delimitada l’àrea, i que per tant aquestes
ordres, aquestes directives europees no es poden aplicar perquè
encara el que falta és la cartografia que estipuli on hi ha aquests
hàbitats, que lògicament tothom reconeix que estan protegits. 

Per tant a nosaltres ens pareix d’especial rellevància que el
ministeri, a través d’Indemares, hagi fet un esborrany d’ordre
d’aquest estil. Aquí tenen la cartografia que ha incorporat el
ministeri a aquest esborrany d’ordre, i per tant nosaltres creim
que té molt de sentit que el Parlament es dirigeixi..., no sé si -
segurament ara m’ho contestaran- si la Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient ha fet qualque escrit de suport o
no a aquesta ordre, però demanam al Parlament que es dirigeixi
al ministeri per donar suport a aquest estudi científic, i
demanam que tiri endavant aquesta ordre i, en definitiva, que hi
hagi una protecció, que científicament està més que demostrada,
en el canal de Menorca de les nostres illes.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bona tarda a totes i tots. Avanç que donarem suport a
aquesta proposició no de llei. També em permetrà que al final
de la meva intervenció li faci una esmena in voce. 

Vull recordar que el projecte Life Indemares, que lidera el
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient juntament amb
diferents organismes que ha esmentat abans el Sr. Carbonero, ha
inventariat i designat la Xarxa Natura 2000 a nivell d’àrees
marines arreu de l’Estat espanyol donant la possibilitat
d’incorporar noves àrees, de declarar nous LIC i ZEPA, i de fet
amb aquest esborrany que motiva aquesta proposició no de llei
es proposa incorporar quatre nous LIC a la Xarxa Natura 2000
a l’Estat espanyol: el dels canons del Golf de Lleó, el dels
volcans del Golf de Cadis, el banc de Galícia i, finalment,
aquesta ESZ 12002, que seria el nostre canal de Menorca, una
plataforma d’entre 80 i 130 metres de fondària, molt rica en
biodiversitat, gràcies també a la diversitat del seu fons, amb
algues calcàries i hàbitats coralAlígens o similars que són
capaços d’albergar un gran nombre d’espècies que, tal i com
assenyalen, per exemple, els estudis de l’Institut Oceanogràfic,
algunes d’elles -que s’estan investigant- noves, i altres per
descobrir encara, que és una cosa que ens hauria de fer
reflexionar.

Aquest hàbitat inclou espècies d’interès de conservació
incloses en els diferents annexos del Conveni de Barcelona i a
la directiva d’hàbitats, i estan comptabilitzats fins a 1.170
esculls, o arrecifes, per a qui no ho entengui. Estam parlant, a
més, d’una superfícies de més de 3.300 quilòmetres quadrats,
que jo crec que ampliarien molt les zones de màxima protecció
mediambiental al nostre territori, en aquest cas marí.

La qüestió és que tenim l’oportunitat d’incloure aquesta
superfície d’aquesta catalogació com a LIC, com a lloc d’interès
comunitari, en tots els seus hàbitats, i està clar que el Govern
balear, que és el que hauria de ser el primer interessat -nosaltres
almenys tenim la sensació, a veure si el Grup Popular ens dóna
llum-, nosaltres almanco la sensació que tenim és que xiula. I
per què xiula, ens demanam, davant aquesta qüestió?; per què
ni tan sols no ha alAlegat o s’ha personat, com demana la
proposició no de llei?, i m’agradaria que no fos així, eh? Idò
perquè pareix, en la nostra opinió, que, al Govern, li agrada,
sobretot en matèria mediambiental, navegar..., quan no
desregula li agrada navegar en l’incompliment de les lleis, i en
aquest cas de les directives europees.

I ens atenem al Reglament del Mediterrani, que vostès saben
que regula l’activitat de pesca i en particular la d’arrossegament
perquè aquesta s’adscrigui a paràmetres de sostenibilitat, està
clar que des del 2006 no hi pot haver pesca d’arrossegament a
hàbitats amb fons de maërl o coralAligen, com és el cas del canal
de Menorca. Si a més resulta, com esmentava el Sr. Carbonero,
que ja hi ha en aquests moments una cartografia molt clara,
detallada, finançada amb fons públics, liderada pel ministeri
amb quantitat d’organismes científics implicats, que s’ha estat
treballant des de 2009, és a dir, que no és una cosa que s’acabi
de descobrir ara fa quatre dies, no serà que el Govern de les Illes
Balears fa els ulls grossos i afavoreix d’aquesta manera una
pràctica que està prohibida segons la normativa europea, que és
la pesca d’arrossegament? I, si no, com és que el Govern de les
Illes Balears no és el que, de motu proprio, demana la inclusió
del canal de Menorca com a LIC a la Xarxa Natura 2000 i és el
ministeri que ho proposa, mentre que el Govern -torn a insistir-
xiula?, i el Sr. Company, òbviament, que també xiula. O que fa
pocs mesos la conselleria autoritzàs el trasllat d’una barca
d’arrossegament de Palma a Cala Rajada perquè pogués feinejar
a la zona? Estic parlant de fa pocs mesos, estam parlant que la
cartografia (...) de 2009.

Aquesta és, senyores i senyors, la interpretació que feim des
del Grup Parlamentari MÉS, del perquè no s’està impulsant,
liderant, activant per part del Govern de les Illes Balears aquesta
inclusió del canal de Menorca com a nou LIC de la Xarxa
Natura 2000.

No m’estendré més. Per part nostra, suport total a aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Socialista, perquè creim allò que diu la documentació del
ministeri, que la conservación de la biodiversidad de los mares
de Europa no es una cuestión estética sino de responsabilidad
y oportunidad. Es vera que diu los mares de Europa i potser
algú es pensa que som a Àfrica o a Oceania, però nosaltres ens
ho creim. 

I aprofitant l’avinentesa també, com li deia, m’agradaria
plantejar una esmena in voce, perquè també ens pareix que no
deixa de ser incongruent que el Govern d’Espanya, a la vegada
que autoritza prospeccions..., saben que fins ara hem parlat molt
de la de Cairn Energy; tenim la d’Spectrum allà a l’expectativa,
que va des del Golf de Lleó i pràcticament envolta totes les illes
fins al sud d’Eivissa i Formentera, i clar, quan tu veus el mapa
del projecte d’Spectrum, que agafa bona part del Canal de
Menorca, i agafes la proposta del ministeri de màxima
protecció, doncs està clar que almanco hi ha una incongruència.
Que hi ha d’haver més coordinació entre ministeris, que hi hagi
més coordinació, que ho arreglin de qualque manera. 

Jo crec que no està malament que com més acords,
unànimes, a ser possible, puguem assolir en aquest parlament,
millor, i com més en traslladem a Madrid, que sabem que ara
mateix és on es pot tallar el bacallà en aquesta qüestió i aturar
el tema de les prospeccions, que ahir mateix vàrem tornar a
constatar que tots hi estam d’acord, idò millor que millor, i per
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això li volia fer la següent esmena in voce, que seria afegir al
final del text de la proposició, quan diu..., quan convida el
Govern de les Illes Balears a personar-se en la tramitació de
l’ordre del ministeri que declara LIC el Canal de Menorca per
donar suport a la proposta, i jo li proposaria “i reiterar al
ministeri -o davant el ministeri- la incompatibilitat entre les
hàbitats protegits per les directives 92/43 CEE i 2009/147 CEE
-que són la d’hàbitats i la d’aus- i els projectes de prospeccions
petrolíferes autoritzats pel Govern d’Espanya fins a la data”.

Això insistesc que em pareix una cosa bona, que com més
qüestions puguem incorporar en aquest sentit, millor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, vull recordar al Sr. Abril que les esmenes presentades in
voce a la comissió han de ser acceptades per unanimitat per part
de tots els grups.

Bé, pe part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Sra. Llufriu, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient efectivament va fer públic un
esborrany d’ordre on treia a participació pública la declaració de
39 zones d’especial interès per a aus marines, i la proposta de
quatre nous llocs d’importància comunitària marins que
s’inclourien dins la Xarxa Natura 2000. Una d’aquestes
propostes com a declaració de LIC feia referència a l’àrea
marina del canal de Menorca, com bé han dit els antecessors. 

Aquest procés de participació ciutadana acabava el passat 15
de novembre de 2013, i com vostè sap, Sr. Carbonero, la
finalitat d’aquest era posar en coneixement l’esborrany d’ordre
als ciutadans, les entitats, les associacions i els agents implicats
per poder valorar-ho, i així garantir el dret d’accés a la
informació. A mitjans de maig de 2013 la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic es va
personar a les reunions que va convocar la Divisió per a la
protecció de la mar de la Direcció General de Sostenibilitat de
la Costa i del Mar; els temes a tractar eren informar de la futura
declaració de l’àrea marina del Canal de Menorca i les
declaracions de ZEPA marines del litoral de Balears dins el
procés de participació pública. 

A la seva proposició no de llei, Sr. Carbonero, després d’una
més que breu exposició, ens diu que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes a personar-se en la tramitació
que declari LIC el Canal de Menorca. Jo pens que açò, Sr.
Carbonero, no es correspon amb la realitat. Crec que vostè no
entén molt bé com s’ha de fer la declaració d’un LIC; que vostè
demani que el Govern es personi quan aquest és part principal...
El Govern de les Illes Balears, Sr. Carbonero, no és un convidat,
és part fonamental i protagonista d’aquest procés. Jo, Sr.
Carbonero, li demanaria que retiri aquesta proposició no de llei,
perquè el Govern no ha de ser instat a personar-se perquè vostè
ho digui, ho farà perquè li correspon. 

Per altra banda, Sr. Abril, li voldria dir que ha fet aquesta
esmena in voce en aquest moment, i no estam en contra que
s’inclogui el fet que es puguin fer prospeccions. Crec que ha
quedat ben clar que tots estam en contra que es puguin fer
prospeccions. Vull que quedi ben clar i m’agradaria que constàs
en acta, que no estam de cap de les maneres a favor que es facin
prospeccions, però sí que li he de dir que entenem que no té res
a veure amb aquesta proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Efectivament, no em vaig estendre -no ho sol fer- a
l’exposició de motius de la PNL, però a la seva intervenció la
veritat és que no ha donat molts d’argument. L’únic argument
que he pogut sentir és que, com si fos extemporani, que
nosaltres no podem demanar al Govern que faci una cosa que...
Bé, estan o no estan d’acord que es protegeixi el Canal de
Menorca? Això és el substancial. Quan jo vaig fer la proposició
no de llei, estàvem en termini, el que passa és que aquest
parlament que vostès governen va com va i som el mes de març
i veim una proposició no de llei del mes de novembre. I bé,
miri, això va així i tots contents. Però això no és culpa del nostre
grup.

El nostre grup jo crec que ha complit escrupolosament en la
seva obligació d’intentar que el Parlament insti el Govern
perquè es personi, s’ha personat? Vostè diu “ho farà”, s’ha
personat el Govern? El Govern no s’ha personat, no ho ha fet,
no ha defensat els interessos de les Illes Balears. Quina és la
posició del Govern? Quina és la posició del Parlament respecte
de la protecció d’aquesta zona, que el ministeri diu que té
estudis científics que la fan protegible de diverses activitats,
entre d’altres de la pesca d’arrossegament. I ho deia el Sr. Abril,
què passa amb la pesca d’arrossegament? Què passa en aquestes
illes amb la pesca d’arrossegament? Quin és el problema que
impedeix que es pugui donar suport a la protecció del Fort de
Moreau, per exemple, ja ho vàrem dur en aquesta comissió la
protecció del Fort de Moreau, també amb un esborrany de
l’ordre del ministeri, amb documentació científica del ministeri
i també va ser rebutjada per qüestions formals, però en
definitiva va ser rebutjada pel Grup Popular.

Bé, jo, en definitiva, res que no esperàs en el fons, encara
que sempre queda una lleugera esperança que en la protecció
puguem sumar esforços, puguem tenir uns espais de
convergència, però es veu que no, que en això en definitiva els
interessos, no dic de quin tipus, però els interessos no són els
mateixos.



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 60 / 5 de març del 2014 853

 

Sr. Abril, amb molt de gust acceptaria la seva esmena, però
sembla que no hi haurà lloc. Vostè entendrà que aquesta
proposta d’Espectrum és posterior a la presentació de l’esmena
i en conseqüència jo he fet referència a això, que en aquests
moments hi ha tot un seguit de debats en relació amb la
protecció i que hi hauria d’haver, des del meu punt de vista, més
confluència quan deim que tots estam a favor de la protecció,
això s’hauria de demostrar en ocasions com la d’avui.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
13233/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 13233/13, relativa a Canal de Menorca com a lloc
d’interès comunitari.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15462/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'inversions en
ferrocarril del Govern de l'Estat.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 15462/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Pla d’inversions en ferrocarril del
Govern de l’Estat.

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

He de confessar que el mes que ve farà un any que som aquí
i encara em sorprèn per què de vegades votam o es vota en
contra de determinades coses. Ho he de dir, perquè si no després
he de prendre una pastilleta per posar-me tranquil.

A part de la Llei del sòl, dins l’herència parlamentària
d’Antoni Alorda, també s’inclouen diverses iniciatives en
defensa del tren. En aquest cas és un plaer haver de debatre aquí
sobre aquesta qüestió com usuari habitual que som del tren
d’Inca.

La proposició que defens avui aquí en nom del Grup
Parlamentari MÉS dóna compte del greuge, d'un més, d'un
greuge més en matèria de finançament de serveis públics i
infraestructures bàsiques per part de l’Estat a les Illes Balears.
Ha marcat el fet que el 2014, a diferència de regions europees
punteres o senzillament modernes, no disposam a Mallorca i
podríem dir a les Illes Balears, però a la resta d’illes no arriba
ni un euro, d'una xarxa de transport públic i en el cas de
Mallorca concretament de tren, en condicions. És una realitat
que hem de constatar totes i tots.

Mentre la Unió Europea i Espanya fa 20 o 30 anys
apostaven pel tren, aquí es desmantellava, es tancaven línies, es
tancava la línia de Sa Pobla, es tancaven totes les radials. I no

és estrany perquè fins l’any 2008, és a dir, pràcticament en tota
la democràcia, només varen arribar uns 50 milions de les
antigues pessetes per finançar aquesta qüestió. No és fins l’any
2008 que se signa el conveni ferroviari, publicat en el BOE el
febrer de 2009, com assenyala la proposició no de llei, que es
preveu una inversió de 443 milions d’euros, dels quals a hores
d’ara no ha arribat ni una quarta part, inversions que malgrat el
Govern en renegui, estan recollides a més al PITVI, el Pla
d’inversions de transports i habitatge, impulsat per l’Estat entre
2012-2024, que fa referència tant al conveni ferroviari esmentat,
com al tramvia de la Badia de Palma. Un PITVI per cert que
inclou actuacions en matèria de transport per valor de 136.000
milions d’euros, 52.000 milions d’euros destinat a tren, afegits
als 46.000 milions d’euros que l’Estat ha destinat a tren en els
darrers 20 anys -els record que fins l’any 2008 només varen
arribar 50 milions de pessetes i de llavors ençà una quarta part
d’allò que estava conveniat-, xifres que, si just ens limitéssim al
2% de la població que tenim per reclamar la part proporcional
d’allò que ens correspondria i posat en contrast amb allò que
hem rebut efectivament, fins i tot en funció d’allò que estava
conveniat, és misèria. Estam parlant de misèria en relació amb
el que l’Estat està dedicant a aquestes qüestions.

I de misèria en misèria ens trobam amb un govern i un
conseller en particular que bàsicament reneguen del tren. No
volen el tren, no els agrada el tren, crec que tampoc no els
agraden les bicicletes, no sé si és cosa només del conseller o si
és cosa del Partit Popular, el Sr. Veramendi em diu que sí, que
és una cosa generalitzada, és com una epidèmia, i clar, no sé si
pensen que tota la gent que va en tren o en bicicleta són una
guarda de rojos, verds o nacionalistes. Però jo els dic avui en
aquesta comissió perquè consti en acta, que no és així perquè
agaf tren i bicicleta pràcticament cada dia. 

I no ho entenem perquè el tren fins a Cala Ratjada i fins i tot
fins a Alcúdia, està inclòs en el Pla director de transports de
2006, aprovat per un govern del Partit Popular, perquè el Partit
Popular va defensar fins fa quatre dies que feia falta ampliar la
línia de tren. I no fa falta que els torni treure el vídeo de la Sra.
Cabrer de fa res, que li agradava tant exhibir al Sr. Alorda,
recordant el que deia el Partit Popular fa molt poc sobre aquesta
qüestió, perquè, a més, hi ha un REB, que és la Llei 30/98, que
a l'article 10 declara l’obligació de l’Estat d’invertir en matèria
ferroviària a les Illes Balears, un Estatut d’Autonomia que té
rang de llei orgànica, que a la disposició addicional sisena i
transitòria novena parla també d’aquesta qüestió. I novament
ens trobam a l’any 2014, amb tot un seguit d’incompliments i
també amb un govern central que només enguany, el 2014,
invertirà quasi 4.500 milions d’euros en tren a Espanya. No sé
si és que nosaltres no som Espanya i que tal vegada el Govern
del Sr. Rajoy és més sobiranista que nosaltres, tenim la sensació
que no, però la qüestió és aquesta.
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I ja vaig aterrant en el text de la proposició, que té tres punts
molt senzills. El primer insta el Govern de l’Estat a incloure les
Illes Balears, la nostra comunitat, la que d’alguna manera volen
representar en aquest parlament, en proporció al nostre pes
demogràfic -i si qualcú la vol esmenar i la vol deixar en una
quarta part, li acceptaria-, en relació al que són les inversions
previstes en el PITVI 2012-2024; i òbviament instar el Govern
de l’Estat a complir els seus compromisos. Malauradament ens
trobam, com els deia, davant d’un govern que allò que fa és
renegar dels compromisos que tenia adquirits l’anterior govern
de la comunitat amb el Govern de l’Estat, o el Govern de l’Estat
amb nosaltres.

Segon punt, instar el Govern de les Illes Balears a exigir per
totes les vies, fins i tot la judicial, una inversió ferroviària justa
per a les Illes Balears, el compliment dels convenis, sense cercar
excuses, ni citar herències rebudes que tots podríem rememorar
i que jo he intentat en la meva primera exposició no rememorar.

I tercer punt, desautoritzar l’afirmació del Sr. Company en
aquesta comissió, que el Partit Popular mitjançant una esmena
em vol ampliar, òbviament llevant la desautorització, però que
jo crec que no afegeix res. En el primer paràgraf ja diu tot allò
que va dir el Sr. Company el 9 d’octubre de 2013, fa pocs
mesos, en aquesta mateixa comissió. Va dir que el tren és un
mal negoci, no importa les llegeixi tot el paràgraf, que el tren és
un mal negoci, tenim un govern que no creu en el tren i aquesta
és la qüestió. I si no és així i el que volen és que tenguem un
país modern, una xarxa de transport públic en condicions i que,
a més, reclamem a l’Estat allò que ens correspon o una petita
part d’allò que ens correspondria, facem-ho. 

Crec que la proposició i el tarannà de la intervenció que acab
de fer donen peu perquè així sigui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat una esmena RGE núm. 2196/14 per part del
Grup Parlamentari Popular. Per a la defensa d’aquesta esmena
té la paraula el Sr. Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidenta. Mire, Sr. Abril, cada uno es libre de
hacer el papel que desee en este parlamento, es libre. Pero
consideramos desde el Grupo Popular que hoy su grupo está
haciendo un papel bastante ridículo, se lo digo con respecto.
¡Eso sí que sorprende!

Traen hoy esta PNL, que es la misma, idéntica, sólo cambia
el número de registro, mirénlas, de otra de su mismo grupo que
ya fue debatida y votada en esta comisión el 13 de noviembre de
2013, no cambia ni la fecha, sólo el número de registro, la
misma, la misma. No sabemos si es que no tienen más iniciativa
y sorprendentemente recurren a la repetición o que el Sr.
Alorda, firmante de las PNL, les dejó unos deberes hechos y
resulta que no eran tan hechos y que es la misma PNL, o que
por discrepancias tienen un poco de descontrol. 

Esto si que no es serio, Sr. Abril, presentar la misma,
cambiando sólo el número de registro. Aquí ha habido un

lapsus, no sé si la quiere retirar, veo que la defiende con una
vehemencia. En todo caso, por la coherencia del Grupo Popular,
hemos presentado la misma enmienda que presentamos en su
momento y la argumentación ahora mismo no puede ser de otra
manera, además han pasado unos meses nada más.

Así, nos encontramos nuevamente con una iniciativa sobre
materia ferroviaria que ya ha sido objeto de debate, tanto en
pleno, como en esta comisión y más, estas son inversiones
estatales que, Sr. Abril, son -y se lo digo como se lo dije al
anterior portavoz suyo- un cortar y pegar de otra. No la que le
he citado antes, sino otra anterior que ya también era menos
copia que esta, pero era copia también, ya debatida en esta
comisión. Ya le dije en su momento a su portavoz, que debe
pesarles el tema del tren en su conciencia y por eso traen estas
iniciativas. Pero ningún problema, la volvemos a debatir.

Mire, el Ministerio de Fomento, a pesar del agujero del
anterior gobierno socialista, el Ministerio de Fomento fue
transferido con una deuda de 40.000 millones de euros, presentó
en septiembre de 2012 un plan de inversiones 2012-2024,
denominado abreviadamente PITVI, que, entre otras,
desarrollaba inversiones ferroviarias, donde se enumera la
previsión de inversiones relacionadas con la alta velocidad por
su importancia. Por cierto, lo he dicho muchas veces, pero veo
que no (...). Vuelvo a pedirle, Sr. Abril, que su grupo clarifique
su postura en la inversión en alta velocidad. Por un lado la
cuestionan, cada vez que hablamos de inversiones estatales la
cuestionan y por otra, apoyan iniciativas nuestras sobre el
corredor Mediterráneo, que se sustenta básicamente en alta
velocidad. Si es buena la inversión en alta velocidad, no la
cuestionan.

Respecto al plan, este, veo que al igual en su momento el Sr.
Alorda, no ha profundizado mucho en este tema. Es una
iniciativa del Ministerio de Fomento y contempla inversiones
donde tiene competencias, no teniendo el Ministerio de
Fomento competencias ferroviarias en nuestra comunidad, ya
que fueron transferidas. Además, le vuelvo a decir que es
ridículo hablar de alta velocidad y darse en nuestra comunidad,
concretamente en Mallorca, por aludidos. Pensar que Mallorca,
donde existe transporte ferroviario ha de estar en un plan
básicamente de alta velocidad, ¡ya sólo faltaba esto! Bueno son
capaces de pensar en alta velocidad en nuestra isla. Ya lo dije,
no es muy serio, Sr. Abril.

Por otra parte, es cierto, eso sí que es cierto, que este plan
recoge una inversión para tren convencional de 450 millones de
euros anuales y la recoge sin detallar de qué tren o destino se
trata. Es una inversión genérica de mejora continua de la red
secundaria. Nuestra red ferroviaria se asemeja técnica y
conceptualmente con una red de cercanías. Por lo tanto, es de
estos 450 millones de euros donde se busca negociar las
cantidades a recibir. Además, le recuerdo que el Ministerio de
Fomento, al no tener competencias en esta comunidad en esta
materia, cualquier aportación ha de venir vía convenio. Incluso
este plan no desarrollará la inversión en tren de cercanías, esta
se cerrará anualmente con las respectivas comunidades
autónomas.
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El trabajo del actual gobierno, ya lo dijo el conseller de esta
materia, es conseguir del Ministerio de Fomento, que se puedan
cubrir las necesidades que se tienen. Y en esta linea, lo explicó
el conseller, están trabajando. Además conviene recordarles,
veo que lo siguen sin ver, que la inversión en materia ferroviaria
en Mallorca, ha de ir en consonancia con la realidad de la
movilidad de los ciudadanos y dejar de una vez para siempre,
como veo que siguen defendiéndolo, de convertir el tren en una
guerra ideológica de tu más y yo menos. Igual que lo de la
bicicleta, Sr. Abril, a mi lecciones de bicicleta, a un regidor de
movilidad de Palma, las justas, porque además si alguien
desarrolló las redes de carriles bici fue en la etapa en que
gobernamos nosotros.

La petición de cuantías para inversiones en ferrocarril ha de
ser coherente con la realidad insular y no seguir forzándola al
margen de la misma, como ustedes quieren y que, por cierto, la
conselleria a la que usted perteneció, así hizo. Al Grupo Popular
le gustaría saber si ya tiene claro el modelo ferroviario que
quieren para Mallorca, supongo que en el resto de las islas no se
lo han planteado, no lo sé. Además, de hasta dónde se ha de
crecer y cómo se ha de prestar el servicio transporte público en
este caso que estamos hablando de tren en Mallorca.
Recordarles que cada quilómetro de vía construida supone un
coste económico muy elevado. 

Tendríamos que coincidir, a ver si puede ser, que una
inversión ferroviaria tendría que servir para lo que se ideó,
transportar personas, en un número tal que debe superar el
límite que justifica la necesidad de la inversión. Digo que
tendríamos que coincidir porque en su tren de Llevant, su tren
de Llevant, que puso en marcha, Sr. Abril, la conselleria a la
que usted pertenecía, el número de usuarios no les importó para
nada, para nada. Para ustedes lo importante fue, veo que sigue
defendiéndolo, gastar 190 millones de euros, más trenes a
medida por 26,62 millones de euros, al margen de si era viable
el tren o no y sin saber cómo pagarlo. Si se lee bien el Plan
director sectorial de transporte, verá que no es de las inversiones
prioritarias que ustedes priorizaron. 

Además, en contra de lo que veo que todavía piensa, el coste
territorial y medioambiental, del que tanto hablan, es superior
al de otros modelos de transporte, porque nuestras cortas
distancias hacen que el impacto de la construcción en
explotación pese mucho en el coste medioambiental final.
Además nuestra demanda real es la que es, no vamos a tener
otra. Recuerden que pusieron en marcha las obras de su tren de
Llevant, sin tener el estudio previo de demanda, que es
posterior. Esto no es una zona de la península, es la que tenemos
en la isla.

Por lo tanto, juntamente todo ello como manifiesta el
Govern, éste tiene un escenario que le sigue diciendo a día de
hoy que el tren ha de permanecer invariable en su longitud, sin
invertir más en su extensión, no en su mejora. No obstante,
como también manifiesta el Govern, sí se tienen deberes
pendientes en nuestro tren, los más importantes: electrificación
completa de la red ferroviaria, recuerden que lamentablemente
tenemos dos sistemas, eléctrico y diesel, con lo que ello supone,
ya que si era prioritario en su conselleria, Sr. Abril, no apostó
por la electrificación completa de la red, cuenten los cuentos
que nos cuentan en cada comisión. El Sr. Company ha tenido

que hacer un esfuerzo en iniciar la electrificación de red,
además de desarrollar el proyecto tecnológico y el tarifario.

En definitiva, como manifestó en aquella comparecencia el
conseller, están trabajando para que parte de los 450 millones de
euros destinados a tren convencional de este plan, puedan tener
como destino nuestra comunidad, para poder arreglar lo que
nunca fue prioritario e importante para su Govern y su
conselleria, Sr. Abril. Por cierto, ya que volvemos a debatirlo,
Sr. Abril, al igual que le solicité varias veces a su anterior
compañero el Sr. Alorda y no me contestó, a ver si tengo más
suerte y me responde, ¿puede afirmar taxativamente que su
convenio dejaba claro íntegramente los 443,75 millones de
euros que dice usted que nos deben? Lo digo porque vuelve a
afirmar de ello la vía judicial, que por cierto, ustedes no fueron,
y creo que por algo será.

Como le dije a su antecesor -y veo que no hacen caso- léase
simplemente, léanse el convenio llamémosle de intenciones que
ha finalizado donde no se fijaban las anualidades como en los
convenios de carreteras y me podrá por fin responder, los
informes jurídicos al respecto son claros, profundice más en el
tema que su antecesor no lo hizo y lo verá más claro.

Quisiera hacer nuevamente mención al Grupo Socialista por
anteriores debates que tuvimos además con idéntica PNL, me he
basado en la intervención anterior, esas afirmaciones que ahora
nos hablan de inversión, las hacen ahora, en el pasado debate
hablaban ustedes de mejorar la inversión, cuando gobernaban no
había ese afán reivindicativo. 

Hablando de inversiones ferroviarias, por cierto, mantengo
la duda y lo he preguntado varias veces, nos gustaría saber y
veo..., no sé si ahora me contestarán o algún día me contestaran,
en su momento el Partido Socialista presentó el Plan ferroviario
tranviario 2007-2014 para Mallorca que anunciaba nada más y
nada menos que 206 nuevos quilómetros y 1.500 millones de
euros de nueva inversión, que no es baladí, casi nada, al final no
sé dónde están, ni qué pasó, si alguien me puede contesta en su
turno, pues, podríamos saber algo más o si simplemente fue un
tema electoral. Les recuerdo que ni siquiera, y ya se lo he dicho
otras veces, cuando quisieron pudieron gestionar movilidad y no
lo hicieron ni aquí ni en Madrid les interesó mucho la situación
del tren en la pasada legislatura. Les recuerdo que les colaron -y
es lamentable- un mal convenio que todos sufrimos, de
intenciones, y vieron como lo ejecutaban peor y colaboraron,
tuvo una parte de colaboración pues tenían un segundo gerente
socialista en SFM, los otros cargos efectivamente eran del PSM.

Vuelvo a pedirles a todos que dejen posturas ideológicas, Sr.
Abril, especialmente a usted, sobre el tren, la realidad es la que
es y es muy diferente a la que continúan pretendiendo hacer
creer que es. Vuelvo a pedirles que escuchen criterios técnicos
como hace este gobierno. 

Desde el grupo popular hemos presentado una enmienda de
modificación, la misma, coherentemente, que presentamos en la
misma PNL ya debatida con dos puntos claros y realistas, no
como su repetida propuesta.
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En el punto primero decimos al Govern que continúe
trabajando para conseguir que parte de los 450 millones de
euros anuales en tren de cercanías que prevé el PITVI se
inviertan en el tren de Mallorca, en concreto en electrificación,
proyecto tecnológico y proyecto tarifario. Como ve, está muy
claro y es totalmente realista, al PITVI que vuelve a (...) estas
actuaciones continúan siendo prioritarias. Espero que esta vez
recapaciten y la apoyen y salga un pronunciamiento unánime.

Y para finalizar respecto al punto segundo de nuestra
enmienda, Sr. Abril, es triste que siga dando continuidad a lo
que lamentablemente hizo el Sr. Alorda en la misma PNL, la
tergiversación malintencionada de plasmar un simple trozo de
intervención del conseller en comisión sacándola de contexto,
incluso no plasma la frase completa, como seguía, solo un trozo,
la corta donde le parece intentado cambiar su sentido, incluso
pide que la desautoricen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Un segundito, por favor. Pensé que les quedó claro en su
momento la intervención del conseller en el Diario de Sesiones,
pero veo que no, por ello nuevamente el punto segundo de
nuestra enmienda constata cómo refleja el Diario de Sesiones
la afirmación completa del conseller en aquella comisión
respecto a las inversiones ferroviarias. No intenten liar, ni
tergiversar ni continuar liando más la situación. Espero que esta
vez lo acepten, es lo que dijo en su totalidad el conseller, está
muy claro y así consta en el Diario de Sesiones. 

Perdone, Sra. Presidenta. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb la proposició
no de llei el nostre grup ja fa fixar la seva posició, ho va fer el
Sr. Boned i, per tant, don per reproduïts els arguments del nostre
grup en relació amb aquest tema.

M’agradaria afegir, però, alguna cosa. En primer lloc, em
sembla que el Sr. Veramendi s’ha confós, ell creu que encara és
a l’oposició i fa oposició al grup socialista, ens demana que li
contestem no sé què d’un pla que..., escolti, nosaltres som
l’oposició, per desgràcia nostra, vostès són al Govern, no facin
constantment renúncia del que és... el que a més han perseguit
tant de temps, són al Govern, facin de suport al Govern i deixin
de fer oposició al Grup Socialista o al Grup MÉS.

Que el Sr. Veramendi ens digui a nosaltres “dejen aparte
posturas ideológicas”, que ens ho digui a nosaltres el Sr.
Veramendi!, olé, això és un acudit de mal gust.

M’agradaria dir-los una cosa, s’ha afirmat aquí que es
mantindrà invariable la longitud del tren a Mallorca, i què feim
amb el Pla territorial de Mallorca?, què feim amb el Pla
territorial de Mallorca en aquesta legislatura?, és a dir, què
feim?, la planificació de les infraestructures de comunicació per
un cantó -el varen fer vostès, el varen aprovar vostès- i per un
altre cantó no els complim, no, no, no els complim, es
mantindrà invariable la longitud en aquesta legislatura?, però
escolti, per què planificam?

Ens deia el Sr. Veramendi “se lean no sé qué, se lean no sé
qué”, llegeixin el Pla territorial de Mallorca i si no els agrada,
si la seva posició ideològica és contrària a allò que vostès varen
planificar i varen aprovar, doncs, modifiquin-lo, modifiquin-lo!,
tornin a treure’l a informació pública, sotmetin-se al veredicte
dels òrgans que correspon i modifiquin-lo, però el que no és de
rebut és que ens digui a nosaltres que teníem un pla i no sé què,
etcètera, i resulta que el pla, la planificació territorial vigent,
doncs, és contrària al que aquí es manté i que a més, lògicament
es mantindrà aquesta legislatura.

També ha fet una sèrie de referències a la nostra posició a
Madrid i tal, i m’ha vengut a la memòria temes d’AVE i m’ha
vengut a la memòria una història que vaig viure i que la vull
compartir i amb això tal vegada llevarem un poc de ferro a
aquest tema, que és veritat que cada vegada que l’hem discutit
aquí hi ha hagut un poc de tensió, no?

Vaig anar amb el conseller Francesc Quetglas, per desgràcia
ja mort, a Madrid a signar..., jo era director general d’Habitatge,
vaig anar a signar el Conveni d’habitatge -per cert aprofit per dir
quan el Conveni d’habitatge que era vigent des de l’any passat,
des de primer de gener de l’any passat, del 2013, quan s’anirà
a firmar a Madrid?-, però bé, jo hi vaig anar quan tocava amb el
conseller, amb el meu conseller, i ens va rebre el ministre de
Foment Sr. Cascos, ara conegut per altres tipus d’històries, per
altres herbes, que diuen, però bé, ens va rebre, com era lògic i
natural que se signava un conveni d’habitatge, és un conveni
quadriennal i quan vàrem estar allò asseguts amb ell va mirar al
conseller Quetglas i li va dir “bueno, conseller, esto de
viviendas, la verdad es que esto no es un tema importante,
¿cuándo ponemos la alta velocidad en Mallorca?”, i nosaltres
ens vàrem quedar completament parats, varem dir “pero,
hombre, ministro, ¿la alta velocidad en Mallorca?, pero...”, diu
“sí, sí, pon plazo y empezamos a proyectar” i Francesc
Quetglas li va dir “¿y por dónde pasaría?” i ell va dir “por el
páramo, ¿por dónde va a pasar?, por el páramo” i ens vàrem
quedar amb això i aquesta...
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Vostès quan parlen del tema de Madrid, de l’alta velocitat i
tal, creuen que tot comença a partir d’avui, però no, tenim coses
enrere, tots, tots els que hem governat, vostès han governat
molts més anys que nosaltres, tenim moltes coses enrere, però
en definitiva, aquesta infraestructura, una infraestructura de
transport públic per a tren que intenti cohesionar i compactar un
territori que urbanísticament està completament dispers i
necessita, vostès ho saben, eh?, 900 cotxes per cada 1.000
habitants a la nostra illa -900 cotxes per cada 1.000 habitants-,
llavors això des d’un punt de vista urbanístic necessita
cohesionar-se i vostès des del punt de vista de transport
colAlectiu varen encertar al pla territorial, doncs el pla territorial,
com ja els he dit, si no els agrada, modifiquin-lo, però si no fan
res més com a mínim diguin que el compliran, que compliran el
pla territorial i que permetran que totes les localitats que estan
comunicades entre elles i amb ciutat des de les previsions del
pla territorial, aquestes comunitats tendran tren tot d’una que es
pugui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts per la qual cosa demanaria al grup proposant si volen la
suspensió o si podem continuar.

Intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sr. Veramendi, el primer que fa és dir que és ridícul això i
tal, i jo crec que no li he sentit ni una sola intervenció en aquest
parlament en què no comenci acusant els altres de fer corta y
pega, és vostè un cansino en aquestes qüestions. Deixi ja per
tant de... reciclar sempre els mateixos arguments, quasi en
qualsevol tema que toqui, i coincidim en més d’una comissió.

Insistesc que no entenc que no es doni suport a una proposta
on..., a més, jo sé que vostès són molt disciplinats, però aquí, en
aquest text i si vol el transaccionam perquè sigui més suau, però
no..., no proposam res que comprometi el Govern de les Illes
Balears, al de l’Estat sí, en tot cas, tampoc no el comprometem,
se l’insta que faci alguna cosa, perquè sobretot plantejam dues
coses que pensam que són bàsiques i irrenunciables: una,
reclamar al Govern de l’Estat, perquè no ho fa el Sr. Company,
unes inversions justes en matèria ferroviària i hi ha altres acords
precedents també en aquest parlament adoptats per unanimitat
en aquesta qüestió, fins i tot em sembla que algun que fa
referència al tema aquest de proporcional a la població que
tenim, que bé, estaríem muntats al dòlar si això es dugués a
terme; i l’altra, fer servir totes les eines a l’abast. Vostès sempre
parlen d’un conveni que sembla que és màgic i que mai no ha
existit, si hi ha un conveni que està firmat crec que els
interventors de la comunitat autònoma no deixarien fer segons
quines operacions, no, perquè si no sembla que tot és aquí
ciència infusa.

Per tant, si tots estam d’acord -i aquí hi ha hagut acords per
unanimitat- que són injustes les inversions en aquest cas que
han rebut les Illes Balears històricament en matèria ferroviària
i tenim una eina que és un conveni signat per poder reclamar,

idò, per què no ho podem fer servir?, per què no pot el Govern
desplegar totes les eines que tengui al seu abast per reclamar
aquesta qüestió que és de justícia?, però no, vostès van...
realment el que fan és aprofitar aquesta excusa per fer allò que
diu i que no importen els tres paràgrafs, sinó que basta
pràcticament la primera frase que diu el Sr. Company, que és
que això no és un negoci i la visió del Govern no està per fer
negocis, però ell creu que el tren no és un negoci, vostè també...
abans m’ha dit amb el cap que efectivament no ho és i és clar
que no és negoci, és un servei públic que és una cosa molt
diferent. Si la sanitat i moltes altres qüestions haguessin de ser
un negoci, idò no les tendríem i crec que ningú no estaria a
favor que es tancassin hospitals o que no se’n fessin més, no? 

"Su tren", "su tren" i el de tots els regidors del PP de la
comarca de Llevant, què vol que li digui?, que també el
demanen i que hi han votat cinquanta mil vegades a favor, y su
metro sumergible, eh?, no comencem aquesta brega perquè jo
l’he intentada obviar en la meva intervenció i crec que està de
més, no hi entri.

El tema del nombre de passatgers, jo li diré en funció de què
va i vostè ha estat regidor de mobilitat i ho sap i segurament hi
ha més factors que el determinen: un servei en condicions i
accessible, amb freqüències en aquest cas, eficaç i assequible,
del nombre de passatgers estic parlant, no estic parlant dels
comptes. Evidentment, els nombre de passatgers condiciona els
costos... sí, presidenta, renyi’l... ara m’ha fet perdre la bola,
bé..., 

El nombre de passatger evidentment repercuteix sobre el
tema dels costos, però quan parlam d’un servei públic
segurament si aquestes tres qüestions, tenir un servei en
condicions, l’accessibilitat i els preus, fossin diferents també
variaria el nombre de passatgers. Si tu cada vegada poses menys
freqüències, puges taxes, etcètera, cada vegada tendràs menys
passatgers, és que això és com de sentit comú, igual que si fan
pagar la sanitat pública arribarà un punt en què hi haurà gent
que es començarà a passar a la sanitat privada, cosa que també
no sé si els sona, però està començant a passar en alguns
moments, no? Per tant, no és un factor determinant i que s’hagi
de posar al primer lloc de l’argumentari, pens. 

Vostès no volen tren, si la Sra. Cabrer ho diu al seu vídeo..,
no el volen ara, el volien, evidentment, necessitam al línia fins
a Cala Ratjada, textualment, i podria posar tot el vídeo, ara, és
ara que no el volen. No el volen, ja li ho he dit abans, malgrat
que sí que el volen els regidors del Partit Popular, per tant, no
acusi que el que defensam és un projecte partidista de tota la
comarca, perquè ja li he dit que el tren i la bicicleta no els agafa
només gent que no és del seu partit, però és que el mateix Sr.
Company que l’agost de 2012 se suposa que negociava amb el
secretari d’Estat de Transports en aquesta línia de la seva
esmena que ens proposa que vol que el felicitem perquè
continuï demanant inversions ferroviàries ja anunciava abans de
la reunió amb el secretari d’Estat de Transports, ja anunciava la
via verda, que no és ni via ni és verda perquè no és via perquè
no hi passa el tren i no és verda perquè el verd és realment fer
el tren, que és el que demana tothom i és amb el que tothom
estaria d’acord.
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Per tant, com que se’l creu i no el vol i fins i tot..., ha tardat,
bé la via verda encara no està feta, l’anunci fa tres o quatre
mesos que ja... que a més (...) m’he fixat i l’anunci diu
exactament el mateix que deia el Sr. Company al Diari de
Sessions; quasi, quasi li podrien haver posat la seva veu i em
resulta quasi tan cansino com les intervencions del Sr.
Veramendi, però bé.

Insistesc que el nostre grup estaria disposat a transaccionar
aquesta proposició per, si més no, mantenir-la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... en aquests termes. Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està? Votació de la Proposició no de llei RGE núm.
15462/13.

Vots a favor?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ens dóna dos minuts, presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta o no accepta l’esmena?

(Remor de veus)

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta l’esmena, han arribat a cap acord?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, no hi ha hagut acord evidentment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 15462/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 15462/13, relativa a Pla d’inversions en ferrocarril
del Govern de l’Estat.

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