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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, presidenta, José María Camps substitueix Jaime
Fernández.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 4734/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de lluita contra
incendis forestals; i RGE núm. 4736/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-aeroport.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4734/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de
lluita contra incendis forestals.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 4734/14, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, presidenta. No crec que siguin necessari tan
sols esgotat aquests 10 minuts, perquè el contingut de la
proposta crec que és fàcilment assumible per tots una vegada
que amb quatre frases es pot explicar l’objectiu que persegueix.

Aquests darrers anys hem patit a les nostres illes nombrosos
incendis, incendis realment greus, que han afectat moltes i
moltes hectàrees del nostre territori i dels nostres boscs, i crec
que ningú no està evidentment content d’aquests incendis, i crec
que tots coincidirem si defensam o deim que hem de fer tot el
que estigui en les nostres mans per intentar evitar que això
passi, i que quan hi ha un accident o una desgràcia com aquestes
intentem que sigui el menys greu possible. 

Aquest és el sentit, i tot ve a rel del darrer incendi greu que
es va produir sense anar més lluny a Eivissa, en Els Cubells, ara
no fa gaire, encara, i que va despertar una certa polèmica i un
cert debat entre diferents grups a l’hora de determinar el grau
d’eficiència i d’efectivitat en la resposta davant aquest fet. Jo no
vull entrar ara, perquè no és el moment, tampoc, en si els
mitjans de què es disposa són els necessaris, si no ho són, ja
hem tengut alguna compareixença fins i tot del conseller en
aqueixa mateixa comissió per explicar les circumstàncies de la
plantilla i dels mitjans materials de què es disposa, i tots
coincidirem que desitjable seria que fossin millors, però segons

el conseller s’ha de supeditar a un pressupost i això és el que hi
ha. 

Però dins això que és el tenim, i tota aquesta maquinària de
què disposam, podríem arribar a un punt d’enteniment en el fet
que la gestió, o com a mínim la distribució d’aquests mitjans
encara fos més equilibrada en el sentit que entenem, i així es pot
deduir, repetesc, d’aquest incendi d’Els Cubells, que es podria
distribuir encara millor del que està per perseguir més
efectivitat, i estic parlant en concret dels mitjans aeris.

La polèmica que se va suscitar a causa d’aquest incendi és
el fet que una vegada es produeix l’incendis en Els Cubells
passen dues hores fins que des de Palma arriba el primer mitjà
aeri per poder treballar en l’extinció d’aquest incendi d’Els
Cubells. Entenem que és un temps excessiu, és un temps que en
aquests accidents, quan hi ha un incendi, l’efectivitat passa per
la immediatesa de la reacció, i tots coneixem també que
l’orografia de les nostres illes en alguns casos no ajuda perquè
sigui fàcil, per als mitjans humans a peu o en vehicles terrestres,
sigui fàcil accedir a vegades al lloc on es produeix aquest
incendi, i tots coincidirem que la manera més efectiva passa pels
mitjans aeris, i aquí és on incideix la proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Socialista avui a la consideració
d’aqueixa comissió.

Què demanam? Que es distribueixin d’una altra manera
aquests mitjans aeris. Ara mateix tots tenen base a Palma; el que
demanam és que un d’ells tengui base a Eivissa i, un altre, base
a Menorca. Direm que potser dues hores no és molt; repetesc:
en un incendi dues hores és molt, i si a Menorca quan es
produeix l’incendi pot entrar en acció immediatament el mitjà
aeri de què es disposi allí, i a Eivissa exactament igual, és fàcil
que el resultat no sigui tan greu com seria si s’han d’esperar
dues, tres hores o les que siguin necessàries perquè aquests
mitjans arribin des de Mallorca.

I això és el que es pretén, i com que hem parlat al principi
també, i així ho va dir el conseller en el seu moment, que la
dificultat, entenc, per part de la conselleria és pressupostària, jo
no ho tenc tan clar, també ho he de dir, perquè si els helicòpters
o els avions han de tenir base en algun lloc no sé si és molt més
car que un d’ells tengui base a Eivissa en lloc de Mallorca -base,
n’ha de tenir-, però si això fos així i per seguir amb l’objectiu
que existeixi i tengui base a Eivissa i a Menorca un mitjà aeri
com a mínim durant tot l’any, és a dir, els dotze mesos, no
només la temporada d’estiu, idò en el segon punt de la
proposició no de llei proposam que de forma immediata també,
i per via de modificació pressupostària, i a petició de la
Conselleria de Medi Ambient conjuntament amb la Conselleria
d’Hisenda, es facin les modificacions necessàries per destinar
aqueixa petita diferència, perquè continuu pensant que no és
molta, que hi pugui haver de mantenir les bases únicament i
exclusiva a Palma o fer-ho entre Mallorca, Menorca i Eivissa,
i repetesc que aquest pressupost sigui l’ajustat perquè això sigui
així. 
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Repetesc, qualsevol cosa que facem per lluitar contra els
incendis crec que ha de ser benvinguda, per això esper que a dia
d’avui, com que aquesta és una proposta que no pretén destruir
res sinó més bé tot al contrari, és en positiu i és constructiva,
esper que tengui el suport de tots els grups d’aquest parlament.

Gràcies.

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 a tots. Jo tampoc no sé si consumiré els
deu minuts, entre altres coses perquè no em queda molta veu.

Entenc que allò que motiva aquesta proposició no de llei del
Grup Socialista és l’incendi que hi va haver en Els Cubells el
mes d’abril, que va afectar al voltant de 45 hectàrees.
Malauradament els incendis, i no és la primera vegada que en
parlam en aquesta cambra, són o solen ser motiu de polèmica
política; seria millor, per ventura, que fossin objecte de
consensos, i crec que d’alguna manera el tarannà o la manera
amb què el portaveu del Grup Socialista ha explicat aquesta
proposta apunta cap a això que hauríem d’anar.

No sé si està malament que em giri ara cap al portaveu del
Grup Popular i demani si -basta que em diguin que sí o que no-
si pensen donar suport a la proposta, per jo també orientar o
reorientar d’alguna manera la meva intervenció. No sé si pensen
donar suport o no a la proposta.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

No. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’acord. Bé, igualment continuaré amb el meu tarannà
constructiu i amb més raó de ser intentaré, intentaré... posar
damunt la taula una proposta en coherència amb la meva
introducció, que és treballar per assolir consensos en temes que
no haurien de ser fruit de discussió politicopartidista, que no vol
dir de discussió política, que per això som aquí, i no m’agrada
que ens renyin cada vegada per fer política dins el Parlament.

Per tant què volem fer des del Grup Parlamentari MÉS?
Posar damunt la taula tota una sèrie de reflexions per fer un poc
més constructiva i per ventura un poc més comprable per al
Grup Popular aquesta proposta, pensam que des del sentit comú
i des de dues idees força, que crec que també haurien de formar
part d’aquest consens necessari pel que fa a la política
d’incendis. Una és repensar la temporada d’incendis, el que
entenem per temporada d’incendis; ho està fent la mateixa
conselleria, de fet després de l’incendi d’Els Cubells es va
avançar, no ha començat la temporada amb tota la dotació el
primer de maig, sinó que s’ha avançat al 15 per mor de la
climatologia; és a dir, demanam per tant una concepció més
flexible d’aquesta qüestió, acompanyada de mitjans,

evidentment. I, l’altra, és que hi hagi mitjans suficients per
aplicar aquesta política i aquests recursos necessaris.

Què hi ha ara mateix?, perquè ens facem una idea, per
exemple fora de l’època de risc en el conjunt de les Illes, i
particularment pel que afecta a Eivissa. Quant a mitjans aeris,
que d’alguna manera és un dels temes centrals de la proposició
no de llei, hi ha un mitjà aeri a tota Balears, que a més en el cas
d’Els Cubells per problemes tècnics no va funcionar, es va
haver de recórrer a la península. En època d’incendis, vull dir
després del primer de maig, hagi plogut o hagi fet sol, hi hagi
hagut sequera o hi hagi hagut inundacions, a partir del primer de
maig, tret d’alguna cosa, com ha passat enguany, a Eivissa hi ha
un helicòpter i un avió, a Menorca hi ha un helicòpter, a
Mallorca hi ha dos helicòpters i un avió, i a partir de juliol això
es reforça a Mallorca, però se suposa que és per donar servei al
conjunt de les Illes, amb dos avions dependents del ministeri, un
amb un tanc d’aigua i un altre que és l’hidroavió del port de
Pollença, que tots coneixem.

Clar, hi ha molta diferència entre quan no és època
d’incendis i quan és època d’incendis. Per ventura una proposta
raonable, que em consta que fins i tot els tècnics de la
conselleria han posat damunt la taula, seria que almanco a
Mallorca n’hi hagi dos, un a cada badia, que permetin donar
resposta immediata, un a Menorca i l’altre a Eivissa, per
exemple. Ara, entre tot el que demana el Grup Socialista i el no
rotund del Grup Popular, per ventura hi hauria una possibilitat
d’acord per aquesta via, no ho sé, cercant un redactat que
pogués ser dotar dels suficients mitjans aeris perquè puguin
donar cobertura al conjunt de les Illes.

També podríem parlar de mitjans humans, que la situació és
encara bastant pitjor, malgrat que el conseller ha dit per activa
i per passiva que no s’ha retallat en efectius, però el que és clau
és que fora..., tothom està d’acord que els incendis s’apaguen a
l’hivern, tothom està d’acord en aquesta gran afirmació;
brigades, i quan parlam d’una brigada no parlam d’un exèrcit,
malgrat l’associació militar, parlam de cinc o sis persones,
màxim vuit; no hi ha una brigada a Eivissa, per exemple, quan
no és època d’incendis. I torn a insistir en la flexibilitat del que
entenem per època d’incendis o del que s’hauria d’entendre per
època d’incendis, o fins i tot si és òptim i és racional que cada
illa o que totes les illes tenguin la mateixa època d’incendis,
perquè evidentment -i que no se m’enfadi el Sr. Borràs, que és
per aquí darrere- no hi ha el mateix risc d’incendis a Menorca
que a Eivissa, vull dir que les estadístiques són allà, i amb això
no estic justificant que es retallin recursos a Menorca, perquè
ningú no està plantejant això.
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Per tant què pensam nosaltres que s’hauria de fer?, i partim
del suport a aquesta proposta però també d’unes esmenes in
voce que dependrien de la possibilitat d’arribar a un acord des
d’aquesta necessitat de consens. Primer, el que els he dit,
redistribuir els recursos i reforçar els recursos en matèria
d’extinció aèria perquè es pugui donar una resposta efectiva a
les necessitats davant dels incendis a totes les Illes; revisar el
concepte de temporada d’incendis, i evidentment la dotació de
recursos que va associada a aquesta revisió del concepte de
temporada d’incendis o de risc d’incendis; modificar el decret
d’incendis, vull dir que en Els Cubells ha tornat a passar el
mateix que va passar a Andratx l’any passat, que és que la
manera en què està configurat el territori, aquesta mescla entre
cases, entre habitatges, entre allò urbà i allò rural, o en aquest
cas allò forestal, fa que el risc d’incendi sigui més alt que altres
zones, per tant el decret d’incendis que tenim, de 2007, és
insuficient per afrontar per exemple una prevenció òptima a
l’hora que, per exemple, les cases respectin la franja de
seguretat on no hi ha d’haver arbres, on no hi ha d’haver massa
forestal; i evidentment una darrera qüestió, que seria que hi hagi
un pressupost i una dotació suficient com per garantir allò que
és l’obligació de la Conselleria de Medi Ambient, en aquest cas,
que és la que té la competència de política en matèria d’extinció
d’incendis.

Esper que aquestes propostes serveixin perquè almanco el
Grup Popular es repensi la seva posició i entre tots siguem
capaços d’arribar a acords.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Sr. Boned, efectivament, consider que
és una PNL en positiu, és una PNL en positiu i jo també
intentaré argumentar en positiu el perquè donam..., no donam,
en aquest cas, suport a la seva proposta, als dos punts.

Jo, bé, el Grup Parlamentari Popular, creim que l’actual
operatiu interinsular d’extinció es considera eficaç, es considera
equilibrat i ajustat a la necessitat de defensa de les superfícies
forestals de les Illes Balears davant dels possibles incendis. Sens
dubte tenir més mitjans, més potents i més immediats sempre
facilitarà les tasques d’extinció dels incendis forestals, però cal
establir prioritats, i referent a això el model balear d’extinció
d’incendis forestals ha demostrat una i altra vegada, i així ho
entenem, tant a Eivissa com a Menorca, que funciona, i que
funciona molt correctament. 

Aquest model, mitjançant el qual comparteixen organització,
mobilització i responsabilitats tant l’operatiu d’extinció de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
fonamentalment mitjançant l’IBANAT, com la resta de mitjans
de la comunitat autònoma com és la Direcció General d’Interior,
Emergència i Justícia, i els propis mitjans del consell insular,
entre els quals destacaríem el Cos de Bombers, és eficaç, perquè
està ben estructurat i especialitzat, perquè integra
coordinadament els efectius de totes les institucions i perquè
respon a protocols preestablerts que permeten totes les

institucions, i perquè respon a protocols que ja es duen a terme
per combatre tots aquests incendis.

La colAlaboració de totes les entitats implicades en
l’extinció, i que s’ha aplicat amb èxit reiteradament i fins i tot
en situacions o sinistres de gran amplitud, com els que hem
tengut darrerament tant a Eivissa com a Mallorca, no sols per la
seva intensitat sinó també per la seva dificultat. En aquest sentit
cal destacar que el potencial d’una eficaç i coordinada resposta
als incendis forestals de la comunitat autònoma ve
fonamentalment amb el caràcter interinsular del seu operatiu,
que es considera tècnicament equilibrat i ajustat a les necessitats
de les Illes, i que l’activació dels mitjans terrestres i aeris és
progressiva segons s’incrementa o decreix el risc, i això ho
diuen des de la conselleria principalment els tècnics que fan
aquesta labor.

Referent a això cal assumir que en matèria d’incendis
forestals, tant per la seva estacionalitat com per la seva
variabilitat de les condicions meteorològiques i ambientals,
establir el dimensionament d’un operatiu per a situacions
extraordinàries no recurrents, el que necessàriament comporta
disposar de mitjans exagerats per aconseguir tenir cobertes les
situacions més excepcionals, l’únic que genera és un
malbaratament recurrent i permanent, i com vostès saben
actualment no ens podem permetre aquesta situació.

La disponibilitat de mitjans no només ha de ser eficaç, ha de
respondre igualment a criteris d’eficiència, com deia el Sr.
Boned, i les ràtios de superfícies forestals afectades fora de
l’època de perill, com per exemple a Eivissa, són molt
determinants. Jo li vull posar exemples; miri, a les superfícies
forestals d’Eivissa, prenent les dades d’aquests deu últims anys,
la mitjana de nombre d’incendis registrats cada any dins l’època
de perill d’incendis, és  a dir, com ha dit també el Sr. Abril, de
l’1 de maig, més o manco, a 15 d’octubre, s’han afectat 24 en
total, amb una mitjana de 128 hectàrees i, no obstant això, fora
de l’època de perill el nombre de sinistres baixa a 7 incendis, i
la superfície afectada, inclòs l’incendi d’Els Cubells, és de 0,9
hectàrees. És a dir, que en els darrers últims anys a l’hivern s’ha
cremat només un 0,7% de la superfície total de bosc que s’ha
cremat a Eivissa en aquesta última dècada.

Tots voldríem un avió d’extinció d’incendis a l’aeroport
d’Eivissa tot l’any, i també un helicòpter, per exemple, amb
brigada helitransportada, però, Sr. Boned, és justificable
sobredimensionar innecessàriament l’operatiu local fins al punt
d’establir i mantenir el cost afegit d’un mitjà aeri per a més de
l’1% de l’afecció? Ens hauríem de fer aquesta pregunta, si
realment aquest cost és assumible i s’ha d’assumir.

A títol comparatiu, que també han parlat de la península, a
Múrcia, Terol o Huelva hi ha mitjans aeris d’extinció durant
l’estiu, però òbviament en funció de la seva utilitat operativa es
retiren fora de l’època de perill, moment en què els recursos
extraordinaris disposats per a aquestes escasses situacions
extraordinàries, que se’ns dubte es poden produir, passen a ser
cobertes mitjançant dispositius autonòmics o nacionals que
cobreixen les eventuals i excepcionals necessitats d’intervenció
que sorgeixen en el conjunt del territori nacional, mitjançant,
com molt bé ha dit el Sr. Abril, de la UME, mitjançant mitjans
dels ministeri, mitjans interinsulars, del CAMAT, etc.
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La prova de l’eficàcia d’aquest dispositiu de suport a
situacions extraordinàries es troba precisament en el recent
incendi d’Es Cubells que vostès han mencionat. Cal tenir
present que en aquest espectacular incendi, provocat per una
negligència, tot i l’alarma inicial va posar de manifest l’elevada,
coordinada i contundent capacitat de reacció de què disposen els
operatius d’extinció fins i tot fora de l’època de perill.

L’estabilització i control de l’incendi es varen resoldre molt
eficaçment, es va aconseguir que el foc afectés només 18
hectàrees de les 280 hectàrees que podria haver consumit sense
la intervenció dels bombers del consell i dels mitjans terrestres
i aeris de la conselleria. A tots els components, cal felicitar-los
per la seva professionalitat i magnífica tasca realitzada a Es
Cubells. I dels restants nou incendis forestals, que ja s’han
produït a Eivissa al llarg del 2014, també els hem de felicitar. 

A Es Cubells abans d’arribar la nit del foc ja estava
pràcticament confinat i ja operaven en l’incendi sis aeronaus,
que es varen repartir dues de la conselleria, un del MAGRAMA,
dos de la UME i un de la Guàrdia Civil i és cert tots eren
helicòpters, però amb un enorme potencial, tant de transport de
personal i extinció que va permetre cobrir amb èxit l’existència
dels Canadiers de Torrejón. El que posa de manifest aquesta
circumstància és l’adequada capacitat de resposta disponible
que fins i tot permet proposar i desenvolupar alternatives
eficaces, fins i tot quan fenòmens imprevisibles, com una
tempesta elèctrica, impossibilita l’enlairament dels hidroavions
del ministeri. 

No obstant això, la insularitat prova en moltes d’ocasions i
en molts d’àmbits un increment d’indefensió o de dificultats
afegides, bé, ho sabem tots els insulars. En aquest sentit, cal
destacar que en el model balear de defensa contra incendis
preval la capacitat d’operativa de cadascuna de les illes i en
concret la d’Eivissa. En aquest sentit, durant l’època de perill,
valorant paràmetres objectius, els mitjans aeris disponibles a
Mallorca i Menorca estan establerts amb la ràtio de 0,4 aeronaus
d’extinció per a cada 10.000 hectàrees forestals, mentre que a
Eivissa la protecció amb mitjans aeris puja fins a una ràtio de
més del doble, és a dir, se situa en 0,35 aeronaus d’extinció per
a cada 10.000 hectàrees de terreny forestal.

Per tant, per tot el que he argumentat i que són dades
rebudes de la conselleria i que són realitats, són dades
objectives, no podem donar suport al punt 1 d’aquesta PNL
perquè entenem que està ben cobert amb la situació actual tot el
que és mantenir com a base a les illes d’Eivissa i Menorca un
mitjà aeri per a cadascuna d’elles, ara mateix és una qüestió que
no és factible.

En referència al punt 2, li he de dir que la prioritat de la
defensa contra incendis forestal s’ha de centrar a intensificar la
activitat de polítiques preventives. La Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori i com a part d’aquesta l’IBANAT
s’han compromès, malgrat les dificultats de finançament (...)
des de la crisi a mantenir els mateixos mitjans d’extinció
desplegats en anys anteriors i s’ha complert aquest compromís,
no s’ha llevat cap ni un dels mitjans que hi havia ja amb el pacte
de progrés. Per això, l’equip de la conselleria considera que ha
complert l’objectiu de mantenir i consolidar l’operatiu
d’extinció. 

Les prioritats actuals s’han de centrar a fomentar la gestió
activa dels boscos i limitar el perill a les zones d’interface urbà
forestal per la qual cosa resulta imprescindible la plena
colAlaboració i precisió dels consells insulars i dels ajuntament
d’aquesta i cadascuna de les illes amb aplicació del plans de
prevenció local i la vigència i foment de mesures
d’autoprotecció.

Vaig acabant, presidenta. Hem de considerar a tots la
necessitat d’eliminar usos del foc, accions, comportaments,
instalAlacions que puguin generar o provocar incendis forestals.
S’ha d’arribar a cadascun dels propietaris residents que tenguin
el seu habitatge dins o confinat a l’espai forestal perquè realitzin
i mantenguin una imprescindible faixa de defensa al voltant de
la seva casa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, hauria d’acabar.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Vaig acabant, sí... i protegeix enfront del foc; hem d’establir
i mantenir infraestructures preventives que (...) als mitjans
d’extinció d’aturar el front de les flames, de conformitat amb el
que preveu el Pla general comarcal d’incendis forestals
d’Eivissa i per acabar, hem de fomentar la gestió activa de les
àrees forestals mitjançant el seu aprofitament per l’ús de
biomasa vegetal en la producció d’energia tèrmica i es pugui
disposar de boscos més resistents al foc i donar un nou valor als
productes forestals.

Aquestes són les prioritats, Sr. Boned, i no millorar el suport
de la Conselleria de Medi Ambient...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

...per la gestió i protecció forestal de les nostres illes.

El pressupost (...) és millor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, hauria d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

...a l’actual situació, per tal motiu no donarem suport tampoc
al punt 2.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Per suposat, Sra. Presidenta, gràcies.

Bé, Sr. Martí..., en primer lloc anava a donar les gràcies al
Grup Parlamentari MÉS pel seu suport, pel seu suport i per la
seva bona voluntat, malgrat que ens ha fet una proposta que tal
vegada està una mica fora dels paràmetres del seu grup perquè
ha estat molt centrada, la proposta, i... i per tant, a nosaltres ja
ens va bé, eh?, vull dir que si això servís realment per arribar a
un punt de consens ja li dic que per part nostre no hi hauria
inconvenient a acceptar la proposta, però en tem que escoltada
la intervenció del Sr. Martí no van per aquí els tirs.

Ara sí em referiré a la intervenció del Sr. Martí. Miri, tenia
clar que la intervenció, la base havia de ser l’argumentari que,
com vostè mateix ha dit amb dades i tot el que faci falta, se li
facilita per part de la conselleria, però m’hauria agradat que
realment hagués estat capaç avui d’entendre aquest petit detall
que diferencia allò que vostè argumenta d’allò que li he
proposat en la primera intervenció i que intentaré matisar en
aquests minuts que em queden.

Miri, vostè em parla... m’ha parlat que els tècnics avalen el
dispositiu existent i que per tant amb aquest aval tècnic ha de
ser suficient per entendre que no fa falta anar més enllà del que
tenim. Jo repetesc que qualsevol millora en aquest cas ha de ser
positiva, però ja que parlam de tècnics li diré que potser hi ha
diferents tècnics, perquè en aquest darrer cas al qual jo li feia
referència i li he mencionat que és el de l’incendi d’Es Cubells
va ser precisament un cap tècnic a Eivissa el que va afirmar amb
contundència que efectivament amb un mitjà aeri disponible a
l’illa d’Eivissa que hagués pogut entrar en funcionament
immediatament, l’incendi hagués estat menor del que va ser,
sense cap dubte, i això és el que intent que entenguin vostès.

Els protocols que vostè m’ha exposat i m’ha llegit, estan
molt bé tots els protocols, no estic en contra dels protocols, però
l’eficàcia d’aquests protocols depèn molt de la immediatesa de
la intervenció d’aplicació d’aquests protocols, i si per aplicar els
protocols que estan molt bé hem d’esperar dues hores quan ho
podríem fer en quinze minuts, aquí hi ha la diferència de més o
menys hectàrees cremades i això és el que s’intenta que vostès
entenguin de l’exposició que els estava fent.

M’ha parlat vostè de ràtios, percentatges, de temporada
baixa, temporada alta, riscs d’incendis... miri, el risc d’incendi
en temporada d’hivern baixa, però no baixa només a Eivissa, ni
baixa només a Menorca, baixa també a Mallorca, baixa per tot,
Sr. Martí. L’excusa de les ràtios i temporades altes i baixes no
pot ser l’excusa per dir no a una proposta que en principi ja li he
dit que no entrava en si és suficient o no el que es té, no hi volia
entrar; la nostra proposta és que, allò que tenim, distribuïm-ho
per intentar millorar l’eficàcia d’allò que tenim precisament i no
va més enllà d’això. Però veig que és complicat, és complicat
perquè... una cosa que crec que és bona d’entendre, idò tampoc
no s’acaba de captar.

En el segon punt, vostè em parlava de polítiques
preventives. Sí, efectivament, la millor lluita contra un incendi
és una política preventiva, està clar i la meva pregunta és:
quines polítiques preventives aplica aquest govern? Cap... No,
no, les polítiques preventives millors no passen per programes,
passen per neteja real i efectiva dels boscos, sense anar més
lluny i tenir els boscos correctament...

(Remor de veus)

... i si partim de la base que això no s’està fent i que vostès,
aquesta conselleria en concret, es permet el luxe de gastar-se -i
pos l’exemple que ja li he posat altres vegades- 5 milions
d’euros en un corredor verd que no suposava tal com estava cap
perill i que es podrien estar gastant en millora de l’estat dels
boscos, idò ja em dirà vostè què és el que s’està fent!

Vaig acabant, Sra. Presidenta, que veig que ja és el moment.
Però no només això, polítiques preventives que haurien de partir
per part de l’Administració i que haurien de cercar la
colAlaboració dels mateixos propietaris, i aquí li vull recordar
també una altra cosa que han fet vostès, que ha fet aquest
govern. Li record -i ahir vaig tenir l’oportunitat de fer-hi una
referència al Ple- que aquest govern va eliminar entre altres
unes deduccions que hi havia per als propietaris de finques
protegides per a millores i treballs de manteniment de les seves
finques. Tot això ajudaria, però de tot això no es fa res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sra. Presidenta. Per tant, lamentam que una cosa tan
simple, tan senzilla i que no suposava cap despesa extra
espectacular pressupostàriament no pugui tenir el consens de
tots, però bé, anirem insistint-hi a veure si en algun moment
aconseguim fer entendre a tots quin és l’objectiu que
persegueixen aquestes propostes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4734/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4734/14, relativa a mitjans de lluita contra incendis
forestals.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 4736/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia
Eivissa-aeroport.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 4736/14, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-Aeroport. Per
part del grup proposant té la paraula l’Hble. Sr. Carbonero, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És un tema recurrent del
qual ja hem parlat aquí altres vegades, però em va semblà
oportú que abans que acabàs aquest període de sessions
poguessin tornar repassar la situació de les terres dipositades
com a conseqüència de l’execució de l’autovia d’Eivissa a
l’aeroport i, en tot cas, proposar als grups parlamentaris que
instassin resoldre de manera definitiva aquest problema.

Situaré el problema en dues pinzellades. L’autovia
d’Eivissa, per als que no la coneixen, que no deu ser ningú
perquè tothom a Eivissa hi va sovint i arriba a l’aeroport, per
tant, coneix l’autovia, l’autovia d’Eivissa a l’aeroport és una
autovia amb un traçat molt generós quant a la seva secció
horitzontal i de manera sorprenent quant a la seva secció
longitudinal està soterrada. 

Per tant, això què significa? Significa que per a les obres
d’execució d’aquesta via varen haver d’excavar el terreny
natural fins a la cota que estava prevista al projecte i aquestes
terres que es varen expropiar i després es varen treure estan
dipositades a uns terrenys de Fiesta Hotels & Resort els quals
confronten amb la pròpia autovia, perquè ens entenguem entre
l’autovia i la Platja d’En Bossa.

Dic que de manera sorprenent aquest traçat, perquè això no
estava previst, el que estava previst al conveni de carreteres del
2004 era que hi hagués una carretera pagada per l’Estat que
costàs 3,93 milions d’euros. El projecte que es va aprovar tenia
un pressupost de 66,36 milions d’euros, conseqüència, entre
altres coses, d’aquest sobredimensionat tant en la secció
horitzontal com en la secció longitudinal.

Per tant, vàrem passar de 3,93 que pagava l’Estat a 66,36
que per ara paga la comunitat autònoma a través d’un
mecanisme que es diu peatge en ombra. Per tant, amb aquest
mecanisme 66,36 es converteixen en 262 milions d’euros a
pagar en 25 anys.

El soterrament, que pens que és completament innecessari
en aquella zona, significa un sobrecost a més d’obra de 7
milions d’euros, a més a més del que signifiquen les
expropiacions i els drenatges, però és clar, si l’autovia va
soterrada respecte al nivell natural quan plou el que cau allà
damunt s’ha de treure i per tant, s’han de fer unes obres de
drenatge en aquell indret, molt, molt difícils perquè és
pràcticament pla. Dels drenatges, en parlarem un altre dia.

En qualsevol cas, però, sí que vull parlar que, a més de tot
el que he dit, el cost de manteniment d’aquesta autovia és més
de tres vegades superior a una autovia equivalent quant a secció
horitzontal, 165.000 euros per quilòmetre i per any, això és el
que estam pagant de manteniment.

Les expropiacions que es varen fer varen ser unes
expropiacions que també varen tenir moltes dificultats, hi va
haver propietaris que en varen sortir ben beneficiats, record el
cas d’un propietari conegut que va cobrar 3,4 milions d’euros
més del que li pertocava, que va haver de tornar, i altres que...
doncs el preu just  que se’ls va aplicar, el preu just que va
calcular l’Administració, està més d’un cent per cent per davall
del que els reconeix els tribunals ara.

En definitiva, el problema quin és?, el problema que tractam
avui perquè problemes n’hi ha molts i... segurament en moltes
direccions, però el problema que tractam avui és que les terres
que es varen treure del llit de l’autovia es varen dipositar a
aquests terrenys de Fiesta Hotels & Resorts que a la vegada
havia firmat un acord amb la concessionària de l’autovia perquè
aquestes terres les dipositassin allà per fer un camp de golf, i
aquest acord, aquest conveni... ho sabem, està acreditat perquè
hi ha sentència de 12 de maig de 2008 del Jutjat de Primera
Instància núm. 4 d’Eivissa i una sentència de 3 de desembre de
2008 de l’Audiència.

Per tant, un bé escàs a Eivissa, com són terres i més terres
vegetals bones estan dipositades en un lloc que no toca, ni el
projecte ni el plec de condicions que era anterior al projecte...
perdó, ni el plec de condicions ni el projecte ni l’enginyer
director de les obres a les seves notes al llibre d’ordres no
autoritzaven que les terres es dipositassin on han quedat. I ara
tornam a sentir campanes revifant el projecte del Sr. Matutes
d’un camp de golf i d’unes instalAlacions hoteleres, comercials
i residencials en aquesta zona. 

És clar, jo pens que si no s’ha duit aquesta llei singular que
pretenia el Sr. Matutes, i dic pretenia perquè és de domini
públic, això ho ha explicat ell mil vegades a premsa i ha explicat
com pressionava el Govern perquè aprovàs una llei singular que
li permetés fer aquesta urbanització, bé, si no han duit la llei
singular, crec que a la vista del que queda de legislatura serà
difícil que aquest tema el puguin tirar..., però, com deia molt bé
al debat anterior en el tema d’incendis, prevenir és curar i
aquesta PNL té un poc aquest sentit d’intentar prevenir abans
que les coses es precipitin.

Per tant, els deman que votin a favor del que deia el plec de
condicions que va regir a la contractació de les obres d’aquesta
autovia, a favor del projecte, a favor de les instruccions de
l’enginyer director de les obres plasmades al llibre d’obres, i
que possibilitin instar el Govern que compleixi estrictament allò
que en aquests moments és legal. Per tant, esper un vot
favorable, com crec que és lògic esperar-ho.

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:

Sí, òbviament direm que sí des del Grup Parlamentari MÉS
a aquesta proposició i, a més, m’agradaria recordar un poc els
antecedents de tot això, de manera complementària a com ho ha
fet el Sr. Carbonero. Vull remuntar-me, si volen, al conveni de
carreteres, jo diria que el més car en la història de les Illes
Balears, amb conseqüències a més, perpetrat un 13 de març de
2004, a un dia d’unes eleccions generals i dos dies després dels
atemptats de l’11-M i que d’alguna manera d’on pengen
aquestes autopistes d’Eivissa, i és el cas d’Eivissa que ens ocupa
avui i que era una imposició derivada d’aquest conveni, que va
ser contestada socialment d’una manera molt àmplia a l’illa
d’Eivissa.

A la qual cosa hi hem d’afegit la impunitat dels de sempre,
es diguin Matutes o se diguin una altra cosa, en el cas d’Eivissa,
de Mallorca o d’altres indrets. Amb això no ens diferenciam
massa de Sicília, que malauradament acabam assumint, i passa
també a Eivissa, quasi quasi com una qüestió que forma part de
l’ordre natural de les coses, i fins i tot criticar-la ja passa a
formar part de l’ordre natural de les coses. Uns ho critiquen i
altres ho permeten, en funció de qui governa. I això és una cosa
que com a demòcrates pens que ens hauria d’espantar, si més
no, fer pensar.

Unes obres a unes autopistes que es van dur endavant,
contestades socialment, i on a més, un senyor va aprofitar
perquè unes terres que havien de reaprofitar-se dins el mateix
projecte d’autovia, per dir-ho així, perquè és el que constava en
el projecte original, per tot el que ha explicat el Sr. Carbonero,
doncs es varen du a un altre lloc, darrera la Platja d’En Bossa
per fer en el futur, segurament, com era vox populi, un camp de
golf. Evidentment, el tema va acabar en els tribunals, com no
podia ser d’altra manera.

I nosaltres des del Grup MÉS pensam que ni s’ha de sortir
amb la seva el Sr. Matutes, ni s’ha de sortir amb la seva una
concessionària, a la qual el Govern cada any ha de pagar 20
milions d’euros per a aquelles autopistes. No són les germanetes
dels pobres, és una companyia que guanya molts de doblers,
com també els guanya aquest senyor. I em ve al cap davant de
tot això l’argument del Sr. Company, quan el nostre grup va
denunciar als tribunals fa uns dies la qüestió de Tagomago. Què
volen que per ser rics no els donem permisos? No parlam
d’això, parlam que l’administració el que ha de fer és complir
i fer complir la llei, ni més ni manco, no afavorir-ne un perquè
sigui ric o perquè sigui dels teus o perquè sigui de qui sigui. I
aquí hi ha com a mínim dos o tres incompliments flagrants de
la llei, al parer del nostre grup: un, aquest incompliment del
contracte, perquè les terres havien de tenir una destinació, i
d’això ja se n’ha parlat molt i se n’hi va donar altra molt
diferent, la qual, a més, responia a uns interessos molt concrets.

El segon incompliment òbviament és aquest moviment de
terres, perquè s’ha de complir la Llei de residus. Em va fer
gràcia, perquè mirant un poc per preparar aquesta proposició, he
vist que fa un any se’n va debatre una molt pareguda i que, a
més, la Sra. Marí va posar d’excusa que la Conselleria de Medi
Ambient havia demanat a la conselleria del Sr. Carbonero, que
també s’havia d’aplicar la Llei de residus. I vull posar damunt
la taula que qui va demanar al Sr. Carbonero que també s’havia
d’aplicar la Llei de residus vaig ser jo. Per tant, per què? Vull
dir que no pot ser que se’n surtin amb la seva, i això ja no és una
qüestió de partits polítics, és que ningú, per molts de doblers
que tengui, no tan sols no se l’ha d’afavorir, sinó que no se n’ha
de riure de la ciutadania d’aquesta manera. I la Llei de residus
en aquest cas s’ha de complir, molt del que es va abocar o del
que es va vessar darrera la Platja de’n Bossa és material inert,
altres coses no, se n’han fet anàlisis, però se’ls d’aplicar la llei.
I la Conselleria d’Obres Públiques té una responsabilitat quant
al contracte i la de Medi Ambient en té unes altres pel que fa a
la vigilància i compliment de la normativa en matèria de
residus. Per tant, m’escandalitza una mica que s’utilitzés això
d’excusa, perquè això el que hauria de fer és encara donar més
arguments al Govern per complir primer el Govern i per exigir
el compliment de la llei.

I un tercer incompliment són aquestes obres ilAlegals, que ja
fa anys que se mou cosa per allà i que a sobre hi ha..., aquesta
ja..., és que no sé com qualificar-ho, me falten els adjectius; o
sigui, a sobre que has fet tot això, vendre el macroprojecte
turístic de la Platja d’En Bossa com a un projecte d’excelAlència.
Jo crec que l’únic que..., l’excelAlència evidentment no es pot
construir o no es pot fer, no es pot edificar a costa de la
impunitat i de riure-se’n de la ciutadania, per molts de doblers
que un tengui.

Bé, ja està no diré res més. Pel que fa a aquesta proposició,
total suport que es duguin les terres, que és l’únic que diu, allà
on diu el contracte que s’havien de dur. Acomplir estrictament
la llei, el contracte que es va fer en el seu moment. També hi
afegiria el tema de la Llei de residus, que no ha de servir
d’excusa per no assegurar aquest incompliment de la llei i, a
més, és que no podem votar que no, perquè entendríem que
votar no a aquesta proposició, seria votar a favor d’incomplir la
llei, que les administracions incompleixin la llei i emparin la
impunitat. I això és així, per molt que es vulgui vestir amb
boniques paraules.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Abril, només a efectes de què quedi clar en el Diari de
Sessions, vull entendre que la comparança que ha fet de l’illa
d’Eivissa amb l’illa de Sicília és perquè les dues són illes de la
Mediterrània i no volia dir res més, perquè si volgués dir res
més i que els eivissencs són tots uns mafiosos, li demanaria ara
mateix que ho retiràs, perquè no és de rebut. I vostè és diputat
de les Illes Balears, per tant, alerta amb el que diu...
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(Se sent de fons el Sr. Abril i Hervás que diu;: “Jo crec
que...”)

Jo vull entendre que els eivissencs i els sicilians tenim en
comú que som illencs i com som illencs, estimam molt les
nostres illes i la Mar Mediterrània i punt. Res més que això...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Per alAlusions...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Entrant en la qüestió. Pocs arguments té l’esquerra si hem de
tornar a l’any 2005 per parlar de carreteres. L’any passat ens
vàrem cenyir a les terres, avui han obert una causa general, una
espècie d’acte de fe a totes les carreteres de l’any 2005 fins
avui, és a dir, fa 9 anys. Déu n’hi do! Déu n’hi do! En podem
parlar, no tenim cap problema.

El que em sorprèn, Sr. Carbonero, és que sigui vostè
precisament qui presenta aquesta proposta, em pareix com a
mínim agosarat, per tres coses: primer de tot, canvien la
proposta de l’any passat. L’any passat ens deien que instàssim
el Govern que retiràs les terres amb càrrec a la fiança
dipositada. Clar, se deuen haver temut que justament vostès,
inicialment el 10 de juny de l’any 2010, varen procedir a
incautar la garantia definitiva. Però vostès mateixos el 15 de
desembre de l’any 2010, varen deixar sense efecte aquesta
incautació. Clar per tant, enguany han de canviar la proposta
d’acord i la proposta d’acord ja no és que executem el projecte
amb la fiança dipositada, que nosaltres mateixos vàrem aixecar
la..., vostès mateixos varen aixecar la incautació, ara el que
deim és que hem de complir el plec de condicions. I jo crec que
efectivament, els contractes, no els plecs de condicions, els
contractes s’han de complir. I els contractes els composen els
plecs de condicions i l’oferta econòmica i tècnica que presenten
les empreses.

Oh sorpresa! Quan anam a l’oferta econòmica aprovada i
posa: “transporte a vertedero o lugar de empleo”. Per tant, si
vostè em demana que compleixi el contracte, m’estaria dient
que fos transport a abocador o al lloc on es varen executar les
obres de les terres, amb la qual cosa ja la confusió és màxima.

Però és que a més a més de tot això, i ja dins aquesta
maniobra de confusió molt mala d’aclarir, almanco per a mi, ens
trobam en què qui va recepcionar definitivament l’obra va ser
vostè, dia 22 d’abril de l’any 2009, es va procedir amb informes
favorables a recepcionar definitivament l’obra i a dir que
s’havia complit el contracte. I no varen fer cap descompte
perquè les terres no s’haguessin duit allà on s’havien de dur,
perquè aquí dues qüestions, en les quals coincidesc amb el Sr.
Abril que són així: una primera, de compliment de contracte i
que l’administració té l’obligació que no existeixi un
enriquiment injust per part del concessionari de què no
compleixi fil per randa les seves obligacions i no paguem unes
qüestions o unes partides que no hagi executat, i és aquí on toca
a l’administració; i una segona, que qualsevol abocament que es

faci, s’ha de fer conforme a la llei, sigui de terres o sigui de
qualsevol altra cosa i allà on sigui.

Per tant, estam en dos plànols de discussió distints: primer
plànol de discussió, compliment del contracte. El que diu que el
contracte s’ha complit és el 22 d’abril de l’any 2009 vostè. Jo no
sé què passa..., bé segurament sortia a algun diari, que algú deia
que es retiressin les terres perquè funcionam així, sobretot
vostès funcionen així; vostè dicta una resolució que diu que es
retirin les terres, resolució que confirmen els tribunals.
Curiosament als tribunals ningú els conta que vostès mateixos
havien tornat enrera la incautació el mateix any 2010. Clar, el
jutge sap el que li contam, no sap cap altra cosa.

Tot això és un maremàgnum, però és que ja el darrer de
tot..., perquè jo vull pensar que a vostès no els preocupa el Sr.
Matutes només, el que els preocupa és l’interès públic i l’interès
públic són dos: un, que no es produeixi un enriquiment injust,
i dos, que protegim el medi ambient. Però si miram
l’enriquiment injust, Sr. Carbonero, no sé com s’atreveix a dir
que vostè és el defensor de l’interès públic, quan va firmar una
interpretació del contracte a 5 dies de les eleccions que suposa
un increment de cost del 14%...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Després podrà contestar Sr. Carbonero.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. MARÍ I FERRER:

No, Sr. Carbonero, jo mentides no en dic cap ni una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, no té la paraula i després tindrà un torn de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Jo he estat respectuosa i miri que n’ha dit de barbaritats!
Però el remet a l’escrit, de 30 de desembre de l’any 2013,
registre de sortida número 53, de dia 3 de gener de l’any 2014,
firmat per l’instructor en el procediment de lesivitat obert,
contra la seva interpretació del contracte i aquest..., crec que no
fa falta que consti el nom, però és un funcionari, que era
funcionari i era funcionari quan governaven vostès, va fer els
informes quan governaven vostès i fa els informes quan
governam nosaltres. Per tant, no és un informe polític. 
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I què diu aquesta declaració de lesivitat? Que les seves
interpretacions del contracte ens suposen un 14% més del cost
de la concessió. I ara que em surti dient que si el fet de les terres
o no, ens han costat més euros o no. Jo li dic, no ho sé; el que sí
li dic és que vostè va firmar la recepció definitiva l’any 2009 i
les terres estaven dipositades i no varen descomptar ni un euro
al que varen pagar a la concessionària, ni un euro no varen
descomptar! I no només això, sinó que el que vàrem fer l’any
2011, un any després, va ser incrementar el cost de la concessió
en la forma d’interpretar a favor del concessionari i en contra
dels interessos de l’administració, varen incrementar un 14,1%
el cost d’aquesta concessió. Es defensi en la declaració de
lesivitat i digui vostè el que hagi de dir, jo faig cas fil per randa
del que diuen els tècnics de la comunitat, ni més ni manco.

A més, però, l’Interventor general de la comunitat, dia 13 de
juny de l’any 2012, diu que s’ha de tornar la garantia definitiva
al concessionari, precisament perquè vostès, dia 15 de desembre
de l’any 2010, varen dir que no s’havia d’incautar la garantia.
Es volen aclarir? Perquè un és el discurs que fan de cara a la
galeria, però llavors els fets són uns altres molt diferents. Miri,
nosaltres estam on estàvem,...

(Remor de veus)

... ni un milAlímetre més aquí ni més allà. Dues coses, una,
les carreteres estan fetes, vostès gastaren sous i no feren res,
punt u. Punt dos, qui fa que les carreteres siguin més cares són
els seus modificats i les seves interpretacions...

(Remor de veus)

Tres, si no s’acompleix la Llei de residus, jo he estat molt
respectuosa i miri que n’han dit de coses...

(Continua la remor de veus)

Bé, això va per barris, això de les mentides. Sr. Boned, jo
mentides no en dic, retiri-ho del Diari de Sessions, eh, Sr.
Boned. D’acord? D’acord?

Per acabar, coherència senyors del Grup Socialista, no facin
una cosa quan governen i n’exigeixin una altra sense cap
fonament, perquè cada any demanen una cosa diferent.
Nosaltres farem complir la llei, es farà complir la Llei de residus
que és un dels problemes, el Sr. Abril ho ha reconegut, en què,
de fet s’han fet prospeccions i es fan moviments pel que fa
referència al compliment de la Llei de residus. Però els que han
dit que la concessionària ha complit el contracte van ser vostès
amb la recepció definitiva de l’obra l’any 2009, si no, no
l’haguessin recepcionada, els haguessin descomptat el que no
havien fet i que segons vostès havien de fer.

I deixin d’enredar la gent, que l’únic que els interessa no és
l’interès públic, el que els interessa és el titular del diari de
demà, i crec que per a titulars de demà, ja poden parlar de terres,
que crec que el titular el tenen molt clar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No en perdré ni mig de
minut. Sra. Marí, miri, és increïble que en aquest Parlament
cada vegada que feim una proposta de qualque tema que
correspon al Govern resoldre-ho, vostès, enlloc d’explicar per
què no es resol o com es resoldrà, van i fan el túnel del temps i
retreuen coses..., però a què volen arribar, o on volen arribar?
Que jo vaig matar Manolete? Doncs, miri, sí, jo reconeixeré, per
a mi no té cap importància, reconeixeré el que faci falta, els
errors que he comès, el que vulgui, però per què..., això és motiu
per què vostès no compleixin la llei? Per què vostès, que ja duen
més de tres anys governant, no hagin fet res absolutament, més
que donar possibilitats, donar esperances al Sr. Matutes perquè
amb aquestes terres que són públiques hi faci un camp de golf
i altres coses? La culpa al final de què el Sr. Matutes faci un
camp de golf i allò es converteixi en una urbanització
absolutament pirata serà del Grup Socialista perquè en el seu
dia.., de jo mateix, no del Grup Socialista, de jo mateix, perquè
el seu dia vaig ser conseller? Home, és que és absurd i és una
vergonya!

A més li diré, miri, jo tenc aquí la proposta de resolució que
vaig signar el seu dia, en relació amb els límits retributius de les
autopistes, en concret de l’autopista Eivissa-Sant Antoni, i ho
tenc aquí; i jo li demanaria que abans d’opinar vostè, a més de
remetre’s al que ha dit no sé qui, s’ho llegeixi, s’ho llegeixi, li
deman que s’ho llegeixi; i si s’ho llegeix bé, veurà com aquí hi
ha dues qüestions: la primera és que molt gent, i no dic vostè,
perquè estic segur que no s’ho ha llegit, molta gent supleix la
seva falta de coneixements amb moltíssima mala idea, molta
gent. I en segon lloc, que vostès han emprès un camí, quan
l’acabin en parlarem, però no em digui que..., han iniciat un
procediment de lesivitat, bé, quan acabi el procediment de
lesivitat en parlarem d’aquest tema, i veurà com el seu cantet és
un altre molt diferent.

Jo, Sra. Presidenta, per acabar voldria fer dues
consideracions: acabam el període de sessions d’aquesta
comissió, segurament no ens tornarem reunir fins el mes de
setembre o octubre, no és així?, i voldria fer dues
consideracions: la primera, voldria retre una consideració
d’afecte cap al lletrat Joan Ferrer, que ha estat durant molts
d’anys lletrat d’aquesta comissió, i no em referesc només a
aquest període de sessions, em referesc a períodes de sessions
anteriors als quals he tengut oportunitat d’assistir, i crec que es
mereix que figuri en el Diari de Sessions d’aquesta comissió,
precisament d’aquesta comissió, un reconeixement per part de
tots els grups parlamentaris, per la seva tasca, la qual he de dir
que ha honorat aquest Parlament, ha honorat la feina d’aquest
Parlament. 

Li voldria demanar també, però ja és una qüestió que, si hi
ha qualque tipus d’acte, del que sigui, doncs pensin que en
aquesta comissió de manera humil, de manera sempre derrotada,
però també hi ha grups polítics que no conformen la majoria i
per tant ens agradaria acomiadar el Sr. Ferrer, Joan Ferrer, com
es mereix.
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I una segona consideració: Sra. Presidenta, en aquesta
comissió des que jo he vengut el rellotge sempre funcionava, i
mirar el rellotge ens donava una mesura clara del pas del temps,
del pas de la comissió, del temps que quedava, els que se n’han
d'anar en avió sabien..., miraven cap allà. Un rellotge aturat és
una metàfora impossible, perquè el temps continua passant però
el rellotge està aturat, i per tant agrairia, vostè que té la
possibilitat de dir-ho als serveis de la cambra, que per a la
propera reunió, una vegada que hagi passat l’estiu, hi ha temps
més que suficient, també és una petició humil, però que el
rellotge funcioni, perquè als que som majors ens importa molt
poder mirar i poder saber el temps que passa.

Moltes gràcies.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Si m’ho permet, Sra. Presidenta, simplement volem adherir-
nos a les paraules del Sr. Carbonero de reconeixement al Sr.
Ferrer. Crec que s’ho mereix, i a més vostè ha gaudit més temps
que jo de la seva feina i de la seva colAlaboració, però pel poc
temps que he estat a la casa crec que la seva ajuda sempre ha
estat inestimable, i em pareix una magnífica iniciativa i la hi
aplaudesc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Por parte de la Mesa también estamos de acuerdo. La
verdad es que ha sido un placer durante estos años trabajar
con el Sr. Joan, y nos adherimos. También decirle que el
letrado aquí presente pide que, bueno, que agradezca en
nombre de él sus palabras, Sr. Carbonero, y que el viernes el
Sr. Ferrer invita a sus compañeros.

De todas maneras, como ha hecho alusiones a qué pasará
este verano, en principio nos veremos el 8 de septiembre, que
será cuando comenzará el próximo período de sesiones.

Bé. Passem, doncs, a votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 4736/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4736/14, relativa a autovia Eivissa-aeroport. 

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