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1.- PREGUNTES 

1) RG.E. núm. 1.614/90, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentan NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formuladó següent: 
"Té alguna actuació prevista la Conselleria d'Agricultura per solucionar e/s problemes que es poden denvar de 
l'adjudicació definitiva de les quotes de producció lletera a les empreses agranes conegudes com a societat ru
ral menorquina.?". 

2) RG.E. núm. 1.585/90, presentada pel Diputat Sr. SebastiG. Serra i Busquets, del Grup Parlamentan NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb laformulaci6 següent: 
"Per quins motius no s 'ha incorporat cap projecte de Sóller en el Projecte de Llei de Credit Extraordinan per al 
finanfament del Pla Extraordinan d 'Inversions i Millores d 'Infrastructura de les Zones Turlstiques ?". 
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3) R.G.E. núm. l. 615/90,presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentari NACIONA
LISTA J D'ESQUERRES, amb laformulaci6 segilent: 
"Té coneixement la Conselleria d'Agricultura deIs problemes que pot dur el foment de l'agroturisme a l'ilIa de 
Menorca si els agricultors suposadament beneficiats no poden garantir el seu manteniment a l'aplotació per 
més d 'un any?". 

4) RC.E. núm. 1.586/90, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Crup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació següent: 
"Ha duit a terme la Conselleria de Transports del Covem de les flles Balears alguna campanya a favor de la 
utilització de la bicicleta com a mitja de transport?". 

5) RC.E. núm. l . 616/90, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentari NACIONA-
LISTA 1 D'ESQUERRES, amb laformulaci6 següent: '. 
"Davant la possibilitat de concedir subvencions per promoure la mil/ora genetica i morfológica de les vaques 
de races lleteres, per tal d'augmentar-ne el rendiment: quins seran els beneficiaris reals de les subvencions de 
semen de races lleteres en el cas de la societat rural menorquina?". 

6) RG.E. núm. 1.587/90, presentada pel Diputat Sr. Sebastiii Serra i Busquests, del Crup Parlamentari NA
CIONALISTA J D'ESQUERRES, amb la formulaci6 següent: 
"Quina actuaci6 ha duit a terme el Covern de les flles Balears davant la normativa sobre la provisió de va
cants i substitucions en regim d 'interinitat de professorat no universitari, per al proper curs ?". 

7) R G.E. núm. 1.617/90, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, amb laformulació segilent: 
"No considera la Conselleria d'Agricultura contradictori amb l'objectiu de fer participar els agricultors en els 
processos de transformaci6 i comerdalítzad6, el fet del mantenirnent d'una figura contractual com és la socie
tat rural menorquina, en la qual no hi ha cap garantia de permanenr;a del pages en l'explotació de la qual és 
titular?". 

8) RC.E. núm. 1.632/90, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay i L/opis, del Crup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació segilent: 
"Que pensa fer el Covem per possibilitar la més urgent publicadó en el BOCAIB de les normes urbanCstiques 
de tOlS els plans i les normes subsidiaries munidpals de les flles Balears, com a conseq~nci61 de la sentencia 
de 10 d 'abril del 1990 del Tribunal suprem ?". 

9) RC.E. núm. 1.637/90, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Crup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"És conscient el Covem de les I/les Balears que les actuacions vandi'J/iques produü1es a la bas(fica paleocristia
na de Son Bou (Alaior) suposen, endemés d'un atemptat al patrimoni arqueologic, una conculcació de l'arti
ele 3r. de la Llei d'Espais Naturals?". 

IJ.-DEBAT: 

l. - De les Propostes de Resoludó relatives als Criteris Cenerals per elaborar el Pla Director de Carreteres núm. 
R G.E. 466/90. 

1.1.- PREGUNTA N.R.G.E. 1.614/90 PRESENTADA 
PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SR. RAMON ORFILA DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. 

gunta registrada amb el nombre 1.614/90 sobre l'adjudica
ció definitiva de les quotes de producció Hetera, té la pa
raula el Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes. Comen~m el plenari al qual han estat 
convocats, darrer d'aquest perfode ordinari de sessions, se
gons l'Ordre del Dia que els ha estat repartit. 

Comen~nt, ido, pel punt primer, per formular la pre-

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President Sr. Conseller d' Agricultura: 
l'adjudicació definitiva de les quantitats de referencia pre
vistes en el Reglament 804/68 CEE, pel qual s'estableix 
l'organització comuna de mercats en el sector de la Het i 
productes lactis pot suposar un problema afegit per als pro
ductors de Het i formatge si es limiten les seves produc-
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cions a unes quotes detenninades. Com és sabut, la CEE 
assigna una maxi-quota a cada Estat membre i és aquest 
que la distribueix després entre eIs ramaders assignant als 
productors una quantitat determinada de producció, a tra
vés d'aquestes quantitats de referencia, basades, en el nos
tre cas, en la producció lletera declara~ de l'any 1985. 

A l'Estat espanyol, l'assignació de les quantitats de re
ferencia es fa als ramaders productors, assignant a les per
sones ffsiques o jurídiques una determinada quantitat. L'a
signació de les quantitats de referencia, en el cas de les par
ceries, pot representar un problema a l'illa de Menorca, on 
un 80% deIs productors de llet es regeixen pel sistema de la 
societat rural menorquina. És per a\(Ó que demanam, Sr. 
Conseller, si té alguna actuació prevista la Conselleria d'A
gricultura per solucionar els problemes que es poden deri
var de l'adjudicació definitiva de les quotes de producció 
lletera a les empreses agraries conegudes com a societat ru
ral menorquina. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d' Agricultura, Sr. Pere 
Joan Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Les quotes lleteres, com saben 
tots vostes, és un dret que tenen eIs productors, un dret que 
fins a Fran~ i a altres lloes d'Europa figura, hi ha una bor
sa de cotització d'aquestes quotes i es venen i es compren, 
com si fossin accions. Per entendre'ns, és com si una perso
na tengués un terreny i a més tengués una llicencia d'edifi
cació. Aquesta llicencia d'edificació li dóna un dret i per 
consegüent és un bé que tearicament hauria de figurar a 
l'actiu d'aquella empresa. Com a tal M, és un bé que es pot 
comprar, vendre, llogar, etc. 

Efectivament, és ben cert. Amb el sistema de la socie
tat rural menorquina, aixo implica una complicació afegida 
a la propia ciencia de les quotes, que en definitiva, és una 
reducció de la producció lletera, una reducció a la produc
ció que es va tenir l'any 1985. Pero malgrat aixo, que efecti
vament s'hagi de reconeixer que és una dificultat afegida, 
també s'ha de reconeixer que, com que és un bé, es pot pac
tar en el si de la societat rural menorquina com aquest bé 
es reparteix entre amo i amitger. 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Esta ciar que a l'Estat espanyol 
no s'ha optat pel model frances, aixo esta clanssim i a la in
tervenció del Conseller ha quedat ben cIar, d'assignació de 
les quotes a les empreses, millor dit, lligant-Ies a la terra. 
És l'explotació, que és la propietAria de les quotes. En el 
cas de l'Estat espanyol, les han atorgades a les persones ff
siques O jurídiquesi per tant no es lliguen a la terra, són 
propietat personal seva. Pero és que el problema de les 
parceríes és més complex encara i més en el cas de la socie-

tat rural menorquina, pel fet que s'hi destaca la mobilitat 
del pages. L'evidencia del problema fa necessari preveure 
quines actuacions s'han de dur per part de l'Administració. 
Perque miri, Sr. Conseller, i mirin, Sres. i Srs. Diputats: si 
les quantitats de referencia s'atribueixen conjuntament, 
acendente i aparcero, segons l'ordre del MAPA de dia 26 de 
mare; del 1987, deixa ciar que "no podrán abandonarse total 
o parcialmente por ninguno de ellos sin consentimiento de la 
otra parte", ens demanam, que succeeix, quan el pages se'n 
va de la finca? Se'n duu amb ellla quota que li correspon, 
com li corresponen la meitat de les vaques? Si fos aro, si se 
l'enduu, queda la finca redulda a una producció del 50% 
que tenia abans i per tant deixa d'esser rendible. 1 si el pa
ges nou, per exemple, és un jove que s'hi incorpora - n'hi 
ha poes, empero - per primera vegada tindra limitada des 
del principi la producció a la meitat de la que tenia la finca 
quan es va fer, quan es va signar la quantitat de referencia i 
se'n va anar el pages antic? No hi ha el perill, aro, d'obrir 
una perillosa especulació? El pages que se'n va, se'n duu la 
quota, l'amitja? Que en pot fer? La pot vendre? El Conse
ller ha dit que en principi sí. 1 si no la se'n pot dur i l'ha de 
deixar perque ha d'arribar forc;osament a un acord amb el 
propietari, com s'entén que també se li adjudiqui al pages, 
segons l'ordre aquesta del Ministeri d'Agricultura? Quíns 
drets té I'agricultor com a agricultor principal que és? Si se 
suposa que d'acord amb els usos i costums vigents a Me
norca queda la quota com a mota i s'ha d'estimar, és a dir, 
ha d'esser pagada pel nou pages, que succeiria si no s'ave
nen pel que fa al seu valor? Acab, Sr. President. El tema és . 
molt important. 

1 si no entra cap nou pages a la finca en qüestió? Qui 
paga al pages el dret que deixa al propietari quan eH se'n 
va? 1 si tots dos, suposem per un moment, propietari i pa
ges, s'avenen i s'acullen tots dos junts a l'abandonament to
talo pardal de l'explotació de la producció lletera i des· 
prés, al cap de mig any d'haver-ho fet, es romp la societat, 
es desavenen, es pot rompre cada any, continuara cobrant 
el pages la quota perque aquella finca on ell estava abans 
ha deixat de produir la llet o ho cobrara el propietarí que 
en principi no hi havia fet feina mai? O ho cobrara el nou 
pages que hi entri i no podrA produir llet? No podra entrar 
cap nou pages a la finca durant tots aquests anys per poder 
fer feina perque aquella finca ha quedat inutilitzada? Sap el 
Conseller que, a Menorca, la irnmensa majoria deIs sol·lici
tants de la quantitat de referencia són propietaris? Deu es· 
ser legal, per tant l'adjudicació provisional que s'ha fet en 
el cas d'aquesta parceria i a partir d'aquesta ordre que dicta 
el Ministeri d' Agricultura? 

Són deu segons més, Sr. President. Que succeirA a les 
finques on s'ha donat una quantitat de referencia provisio
nal i el pages n'ha sortit i ara fa feina a una altra finca. De 
cop i valla, li donara a eH la possibilitat de produír una 
partida més de litres de llet? Sera a\(Ó possible? GrAcies, Sr. 
Conseller de Turisme, per la coHaboració amb l'agricultura 
de Menorca. El fet és, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller 
d'Agricultura, que la societat rural menorquina atorga la 
representació conjunta de l'explotació al propietari i pages 
i el fet de la mobilítat que implica la no aplicació - perdo
nau la redundancia - deIs articles 109 i 118 de la Llei d'Ar
rendament Rústies són demostratives d'unes dificultats que 
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ja pateixen els nostres pagesos i que, amb aquest fet, s'a
greugen, es deformen molt més encara. Gracies, Sr. Presi
dent, per la seva magnanimitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gnkies, Sr. President. Srs. Parlamentaris, vostes com
prenguin que un tema d'aquesta complexitat i d'aquesta 
complexitat de tot tipus, de tipus juridic, de tipus econo
mic, és impossible tractar-Io dins el capitol de prees del 
Parlament. Jo li suggeresc que voste demani una comparei
xen<ra, em faci una interpeHació, existeixen fórmules parla
mentaries en el Reglament per poder debatre aixo. Jo, ara, 
l'explicació que li hauria de donar a voste per rebatre'l és 
que és impossible que jo la pugui donar dins el marc que 
marca el Reglament. 

1.2.-) PREGUNTA N.R.G.E. 1.585/90 PRESENTA
DA PEL DIPUTAT IL-LUSTRE SR. SEBASTIÁ SER
RA, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el número 
1.585/90 sobre la no incorporació de cap projecte de Sóller 
en el Projecte de Llei de CrMit Extraordinari té la paraula 
el Diputat Sr. Sebastia Serra, i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. fJlir, Sr. Ciad era, li voHem de
manar si voste sabia que dins els projectes que anavem a a
provar en el Pla de Millora d'lnfrastructures a Zones Turfs
tiques hi havia projectes que estaven dins propietat priva
da, O dins urbanitzacions no rebudes formalment pels ajun
taments. La seva absencia no ens va permetre rebre contes
ta adequada, i avui li demanam com és que els projectes de 
Sóller, que concretament eren el projecte de reforma del 
Passeig Maritim i recreixament de la Platja d'en Repic, 
amb una valoració de 194 milions, amb tres fases - millora 
del Passeig Marítim, millora del tram 3 i recreixement de la 
platja - no estan inclosos en el Projecte de Llei que ahir a
provAvem i que ja és Llei en aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Sr. Jaume 
Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaurne Cladera 
i Cladera): 

Sr. President: conee perfeetarnent el projecte, és l'únic 
projeete que va presentar l'Ajuntament de Sóller i com vos
te ha dit, és un projeete de recreixement de platja i de crea
ció d'un Passeig Marltim enrevoltant la via del tramvia que 

hi ha a Sóller. 

Resulta que el projecte que ens varen presentar era un 
projecte signat pel MOPU, fet pel MOPU i de qualque for
ma, assumit pel MOPo. És a dir, no era un projecte de !'A
juntament de Sóller, era un projecte del MOPU i per tant, 
com que era una competencia clara de !'Administració 
Central, nosaltres no vArem poder acceptar aquest projecte. 
Ha estat l'únic Ajuntament amb el qual no hem pogut ac
ceptar l'únic projecte que presentaven. Llavors hem tengut 
distintes reunions amb el Cap de Costes de Balears, amb 
I'Ajuntament de Sóller per veure si hi hauria una possibili
tat que hi hagués una actuació per pan de la Direcció Ge
neral de Costes dins la zona marítima i que per part de la 
Comunitat Autonoma hi hagués una participació dins la 
zona terrestre de domini público 1 així hem quedat, que es 
refara el projecte i dins el que el Parlament ha considerat 
la creació del fons de possibilitat d'omissió de determinats 
municipis que no executin les seves obres, la primera obra 
prioritaria que seria signada seria la de SÓIler, en el cas de 
poder arribar a aquest acord que li he explicat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: . 

Gracies, Sr. President: veig que el Conseller té bona 
voluntat sobre el tema, veig que també, i ja ho sabiem, s'ha
via trasIladat a Sóller amb el delegat de costes, amb el Sr. 
Garau i que havien vist la problemMica, pero nosaltres vol
driem urgir perque l'espigó del Torrent Major i el moll del 
Torrent Major estan enfonsats i aixo si que és urgentfssim i 
és una prioritat absoluta i que entraria perfectament dins 
els projeetes. És semblant a altres projectes que ahir s'in
clolen a l'annex de la Llei que discutim. 

Pero a més a més aquí hi ha un problema que voste, 
Sr. Conseller, supos que coneix, i és que l'Ajuntament, dia 
17 de novembre de l'any passat aprovava el que la Conse
lleria té. Per molt que en el projecte hi hagués intervengut 
el MOPU, l'arquitecte municipal, la majoria municipal i 
tots els grups rnunicipals de l' Ajuntament de Sóller hi ha
vien intervingut. Per tant, ben arribada sigui aquesta nego
ciació, ben arribat sigui aquest compromís de la Conselleria 
de veure el que és més urgent i incloure-ho quan sigui pos
sible, pero realitzin vostes o el MOPU els projectes més ur
gents. A més arnés, i a la replica seva li pregaria que ens ho 
digués, el compromfs del MOPU a hares d'ara, quin és? És 
un compromís de paraula, és un compromfs més real? Hi 
ha ja un pressupost previst? És a dir, quina és la situació 
real a part de la urg~ncia d'obres com la de l'espigó i el 
moll del Torrent Major? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
i Cladera): 
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Sí, Sr. President. En aquesta reunió que wrem tenir, el 
Cap de Costes es va comprometre, davant el problema que 
hi havia de l'espigó i del moll de la Platja d'en Repic, de la 
sortida del torrent, que prendrien mesures urgents per po
der-ho resoldre. Quant a la resta del problema, nosaltres 
varem expressar a l'Ajuntament de Sóller que estam con
venc;uts que la majoria de zones turístiques que duguin en
davant els seus projectes tendran una transformació nota
ble i que per tant, aquelles zones que no facin res tendran 
un ciar desavantatge i per tant era necessari que arribassim 
a un acord. Hem quedat que redactara un projecte definitiu 
amb coHaboració de l'ajuntament i el MOPU i que el nos
tre compromís seria assumir les execucions fora de la zona 
marítima. És a dir, aniríem a la part terrestre, que és molt 
petita, com tots vostes coneixen. 

1.3.-) PREGUNTA N.R.G.E. 1.615/90 PRESENTA
DAPELDIPUTAT IL·LUSTRE SR. RAMON ORFILA I 
PONS DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 per formular la pregunta 1.615/90 sobre problemes 
que pot dur el foment de l'agroturisme a l'illa de Menorca 
té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila. Jo li voldria fer 
una petita observació: tal com anam vost~ i jo, o vost~ in
compleix el Reglament o jo. Aleshores, jo li deman que col
labori i que el complim tots dos. Té la paraula; Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Seré més breu en aquesta pre
gunta, almanco. Sr. Conseller d' Agricultura: les dificultats 
per les quals travessa el camp de les Illes fa que sigui neces
sari cercar vies, noves vies, per complementar unes rendes 
agraries cada vegada més baixes. L'agroturisme, en tant que 
beneficia I'agricultor, és a dir, qui treballa el camp i en viu, 
pot representar un ajut important. Pero no esta cIar del tot 
que el suposat beneficiat ho sigui, a la realitat, almenys a 
tota la nostra Comunitat Autonoma. Per aixo li demanam: 
té coneixement la Conselleria d'Agricultura deIs problemes 
que pot dur el foment de l'agroturisme a l'illa de Menorca 
si els agricultors suposadament beneficiats no poden garan
tir el manteniment de la seva explotació per més d'un any? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. El darrer document comunitari 
sobre el tema de l'agroturisme és el Reglament 3.808 de 
l'any 1989, en el qual s'obren les expectatives una miqueta 
tancades que tenia el Reglament 797 que voste ahir va citar 
com a millora de les estructures agraries. En aquest Regla
ment, el 3.808, s'estableixen la forma i la manera com l'a
groturisme s'ha de comptabilitzar dins la renda agraria. 1, 
per una altra part, hi ha el document-contestació, remes de 
la Comissió de les Comunitats al Govern de les Illes Bale-

ars sobre la resposta que se'ns ha donat a la reforma deis 
fons comunitaris, cosa que nosaltres coHoquialment conei
xem com "l'objectiu 5 B". Dins l'objectiu 5 B, efectivament, 
Menorca esta inclosa plenament dins l'objectiu 5 Bien el 
document comunitari diu que elIs creuen que eIs esforc;os 
inversos, fonamentalment en millora d'estructures han d'a
nar en varies coses pero destaquen el tema d'agroturisme. I 
efectivament, nosaltres, les nostres previsions són que dins 
el POI, Programes Operatius Integrals, que han de desen
rotllar el 5 B, hi posarem el tema de l'agroturisme com un 
tema molt important per millorar la renda agraria. 

Efectivament, quin problema hi ha? Dones com tots 
els problemes del que hem estat parlant aquests dos dies: 
que tots els Reglaments comunitaris parlen d'"el titular de 
la explotación". I escolti, aixo no hi ha qui s'ho salti: el titu
lar de la explotación. I el titular de l'explotació és qui haura 
de fer la inversió i les ajudes comunitaries subvencionaran 
una part de la inversió. Si aquesta inversió la fan a mitges, 
jo supos que l'ajuda vendnl a mitges. Si la inversió la fa no
més el propietari, dones la subvenció aninl al propietari. Jo 
entenc que aixo és logic, que és el que el sentil comú em 
dicta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS:-

Gracies, Sr. President. Totes les comunitats, Sr. Conse
Her, han reglamentat aquesta activitat i ho han fet contem
plant com a beneficiari - ja no diré l'agricultor principal - el 
pages, l'agricultor. Per entendre'ns, qui pica, qui cava, qui 
fa feina en el campo ido bé, en el cas de les explotacions 
acollides a la societat rural menorquina, el Conseller ho co
menc;ava a avanc;ar ara, ens hem de demanar qui sera 
aquesta beneficiari deIs ajuts que atorgui I'Administració: 
el pages i en aquest cas haura de poder garantir la seva 
amortització, després que se li atorgui?; el pages, i si és una 
subvenció quan surt de la finca, el propietari li haura de pa
gar l'import de les obres que queden a la finca?; el pages i 
el benefici deis lloguers de les habitacions o de les proves 
que faci aniran directament a ell i no al propietari? O se
ran ajuts que beneficiaran el propietari? L'Administració 
donara ajuts per beneficiar el propietari de finques? Per 
que? Amb quin objectiu? Per mantenir la vida en el camp o 
per beneficiar només uns senyors? Entenc que no. Sera per 
beneficiar els pagesos. Per tant, són eIs suposits .. primers, 
els que són més probables. No s'aconseguiria, d'altre cas, 
l'ojbectiu, que és beneficiar l'agricultor a tHol principal i el 
manteniment viu de l'agricultura. 

Sigui com sigui, Sr. Conseller, Sres. i Srs. Diputats, es
tam davant una trava real que dificulta ['accés del pages als 
beneficis, d'uns ajuts pensats per ajudar-Io a ell, gracies a 
aquesta societat rural menorquina que alguns encara volen 
mantenir com a eina de dominio 

1.4.-) PREGUNTA N.R.G.E. PRESENTADA PEL 
DIPUTAT IL·LUSTRE SR. SEBASTIÁ SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTAR I NACIONALISTA I D'ES-
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QUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1.586/90, sobre campanya a 
favo r de la utilització de la bicicleta com a mitja de trans
pon, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Aquesta pregunta no només ve 
donada per I'afecció del Diputat que parla a anar en bici
cleta de tant en tant sinó que ve donada perque a la Llei de 
Pressuposts de I'any 88, s'hi va incloure una esmena del 
nostre Grup aprovada per unanimitat en el plenari que es 
farien accions o campanyes a favor de I'ús de la bicicleta 
per part de la Omselleria de Transports. Per tant, volem 
saber si hi ha hagut cap acció o campanya sobre el tema. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Transports, Pius Tur. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pius Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President: compartim amb el Sr. Serra I'a
fecció a utilitzar la bicicleta. Cal dir que les nos tres Illes te
nen una sólida afecció i una gloriosa tradició en aquest sen
tit i que segurament enlloc de les nos tres Balears com a 
Formentera hi ha tantes bicicletes per habitant o visitant, 
cosa que fa que un servidor pugui coneixer bastant bé 
aquest problema. 

Dit aixó, dur a terme qualque campanya a favor de la 
utilització de la bicicleta com a mitja de transport implica 
I'analisi de diversos factors referencials. 

En primer lloc, que la Conselleria de Transports no té 
com a tasca administrativa encomanada cap campanya re
gulada per la legislació actual per estar a favor de la utilit
zació de la bicicleta com a mitja de transports. La raó és 
que no entra dins l'ambit competencial d'aquesta Conselle
ria ja que la bicicleta no és un mitja de transpon de passat
gers ni de mercaderies. Aixo és un aspecte que crec que 
s'ha de dir abans que altra qüestió. 

En el cas que es pugui considerar com un mitja de 
transport privat, particular, d'atracció mecanica l'orientació 
d'una tal campanya hauria d'estar basada a utilitzar el ci
clisme, tant esportiu com de caracter de despla~ment ordi
nari, d'alguns matisos sobre el tema. Des del punt de vista 
de desenvolupament de la salut del cos és recomanable per
qu~ fa treballar les articulacions i afavoreix la circulació de 
la sang per tot l'organisme. Tot i aixo, també es donen re
serves mMiques quant a la utilització de la bicicleta. Els 
danys que pot ocasionar a l'estem, a les vísceres quan s'uti
litza el manillar baix en bicicleta. Ho he esmentat només 
com un d'altres exemples que es podrien aportar. 

Quant a protecció del medi ambient, no hi ha dubte 

que educar el ciutada per utilitzar la bicicleta, en comptes 
d'altres mitjans més contaminants, té unes conseqüencies 
bones, tant per als ciclistes com per a la correcta interrela
ció home-medi ambient. És beneficiosa perque quí circula 
en bicicleta, té ocasíó de coneixer amb més deteniment els 
distints paisatges del me di ambient i de la vida vegetal i M
huc animal que s'hi puguin trobar. Aquesta idea cal englo
bar-la, empero, dins la preocupació per l'educació vial, ex
tensible fins a11a on sigui possible, als pares i als familiars 
deis nens que van al coHegi. 1 aixo implica basicament I'e
xemple que ja sabem que dóna el Sr. Diputat i un servidor 
en alguna ocasió, pero no podem perdre de vista que circu
lar en 1?icicleta per les vies que també són utilitzades per al
tres mitjans de transport suposa un risc tanl des del punt 
de vista d'accidents traumatics com des de la respiració 
d'aires contaminants pels gasos deis molors. 

En aquest punt, és on necessariament, dins qualsevol 
projecte global seriós d'aquest tema hauria d'entrar en con
sideració la velocitat ideal o la velocilat convenient i que 
produeixi el mínim de contaminació. Abó mateix, com d'u
na manera especial, la prud~ncia i el respecte a les senyalit
zacions i a les velocitats recomanades. 1 aquí és on cap la 
gran pregunta de la qüestió: només un ampli consens de 
tots els elements positius faria recomanable una tal actua
ció. Hom pot pensar que ha d'esser englobat dins les preo
cupacions ecologistes el fet que com més velocitat empren 
els vehicles a motor, més contaminen l'aire que respiram 
tots els ciutadans. 1 aquest és un aspecte com podria esser 
també l'incendi deIs nos tres boscos, que no es veu que pre
ocupi en general l'ecologisme tant com altres dimensions 
aconseguides a altres aspectes de protecció de la natura 
que popen esser moIt discutibles i opinables si tenim en 
compte que 'l'home ha d'e!rtar integrat en la naturalesa, que 
és el seu espai natural. 

La Conselleria, dins el seu ambit competencial, esta 
disposada a col· laborar en aquest ampli consens:'Esta dis
posada fins i tot a aportar iniciativa, pero la conformació 
d'aquest consens és bastant complicat de realitzar-se mate
rialment. De totes formes, dins l'ambit intermedi, la Conse
lleria porta una iniciativa estatal que té per objecte fer una 
normativa reguladora deIs arrendaments de mobilettes i 
motocicletes, perque aquesta és la seva actuació més opera
tiva del que entenem per mandat parlamentario 

També haig de dir que indirectament, la Conselleria 
d'Obres Públiques fa una tasca molt important de construc
ció de carrils per a bicicletes en algunes de les vies, de les 
carreteres, més utilitzades pel turisme, per exemple Pollen
~-Port de Pollen~, uns 7 quilometres, dos carrils en els 
dos sentits, Port de Pollen~-Alcúdia, Port d'Alcúdia-Pont 
dels Anglesos, Pont dels Anglesos-Can Picafort; a Eivissa 
la carretera Aeroport-platja de les Salines; a Formentera la 
Savina, Es Caló d'uns 12 quilometres i estan previstos al
tres carrils de bicileta que es faran. 

Quant als municipis, que tendrien molt a dir, vull po
sar com a exemple que el Pla General d'Ordenació Urbana 
de Palma de rany 1985 preveia una transformació impor
tant de la circulació vial i de la promoció dels vials de bici
cletes que evidentment hagués tingut una repercussió més 
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enlla de Palma mateix. Malauradament no s'ha fet realitat, 
o almanco no ha hem constatat. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President, sobretot perque el Sr. Conseller 
ha passat el temps de sobres pero la replica és necessaria. 
Sr. Tur, gracies per l'amplia documentació que m'ha donat, 
que compartim i que només per ventura es podria ampliar 
amb un Hibre, Historia de la bicicleta, editorial Blumen, que 
li aconselleria. Pero la meva pregunta no era el tractat de 
bicicletes, ni si la Llei de Carreteres obliga el Govern afer 
carrils de bicicleta, que hi obliga per esmena presentada pel 
nostre Grup i defensada pel Sr. Mayol, sinó que la pregun
ta és: que ha fet el Govern per complir la Llei - per tant, 
mandat - de Pressuposts del 88, aprovada per aquest Parla
ment, amb una esmena aprovada per unanimitat que vos te, 
Conseller de Transports, havia d'impulsar, havia de fer 
qualque cosa a favor de l'ús de la bicicleta. La pregunta era 
aquesta. Gracies per la informació, es pot ampliar, evident
ment, pero la pregunta és aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseler de Transports. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pius Tur i Mayans): 

Sr. Diputat, jo entenc que li he contestat quina era 
l'actuació possible de la Conselleria basada en les regla
mentacions i en la legislació de competencies que té aques
ta Conselleria i, tat assumint la bondat en si del ciclisme, 
les raons exposades no han estat desqualificades, quant al 
fet que és necessari prioritariament fer aquest consens, cap 
al qual tots tenim tendencia j un servidor en primer lloc. 

Com a resum, he de dir una vegada més que l'ús de la 
llibertat responsable ha d'encarnar la solució d'aquesta cir
culació. No en podem imposar d'altra, en primer lloc pel 
caracter que té la utilització de la bicicleta com a mitja de 
transports, ben entes que ajudada fins on sigui possible per 
la informació i la formació que és la que nosaltres intenta
rem promocionar. Gracies, Sr. President. 

"1.5.-) PREGUNTA N.R.G.E. 1.616/90 PRESENTA
DA PEL DIPUTAT IL-LUSTRE SR. RAMON ORFILA, 
DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

Per formular la pregunta 1.616/90 sobre els beneficia
ris reals de les subvencions de semen de races lleteres té la 
paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Brevíssimament, per poder te
nir més temps després a la replica: qui seran els beneficiaris 

reals de les subvencions de semen de races lleteres, si és 
que se n'arriben a donar, com ha manifestat el Conseller 
d' Agricultura darrerament en el cas deis pagesos que es fan 
dins la societat rural menorquina? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura, per con
testar. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere l . Morey i Ballester): 

Com sap el Sr. Orfila, efectivament el Govern és parti
dari de veure sistemes, formes i maneres que Adhuc en el 
1990 puguem fer una campanya de xoc per tal de millorar 
la situació del sector lleter. 1 entre aquestes actuacions, 
efectivament esta previst un sistema per subvencionar el se
men de bous de races lleteres. La resposta és mol! senzilla. 
Se subvencionara una part del cos d'aquest semen. És a dir, 
que qualcú comprara el semen i a qui el compri, nosaltres 
pagarem una part deIs doblers que eH ha pagat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres entenem que aquestes 
ajudes, evidentment, com tates les que atorga l'Administra
ció en materia d'agricultura i ramaderia haurien d'anar des
tinades al pages, repetesc, a qui fa feina a la terra, a qui pi
ca. La terra és molt avall i a¡;O és un fet real. Permetin-me, 
Sres. i Srs. Diputats, que els expliqui una situació concreta. 

A¡;O vol dir que era una vegada, com solen comen<:;ar 
aixf les coses a Menorca, un pages jove, l'amo en Miquel, 
que va entrar a un lloc que, abans d'ell, havia estat explotat 
per un pages d'idees antigues, que no creia en aquests nous 
invents d'inseminacions artificials i aItres sistemes emprats 
avui en dia per augmentar la producció lletera. El nou pa
ges havia anat a l'Escola d' Agricultura i es va proposar can
viar la totalitat de les vaques que ara produlen una mitjana 
de 3.000 litres vaca/any i ja no rallem de percentatges de 
greix i protei'na, deIs quals no havia sentit parlar mai. 

I dit i fet, es posa afer feina i en deu anys va transfor
mar la finca. De les trenta vaques que tenia, en va eliminar 
cinc. Així eren cinc vaques menys que menjaven i va passar, 
pero, a doblar la produccíó de llet de cadascuna de les va
ques. Pero vet aquí que el pages, un dia, es va barallar, es 
va desavenir amb el propietari i després d'aquesta desavi
nen<:;a, d'acord amb els usos i els costums vigents a Menor
ca, on esta vigent la societat rural menorquina, el día de 
Sant loan el senyor li va desdeir la finca i per Tots Sants, el 
pages va haver de sortir d'alla. Pero quina sorpresa se'n va 
dur el pobre l'amo en Miquel quan va descobrir que a l'ho
ra de valorar el bestiar, segons els usos i els costums ditxo
sos, es troba que la ... eslava per valor de la carn en canal 
del bestiar, dels caps de bestiar que tenien. 1 no es tenia en 
compte la qualitat ni la productivitat de la llet ni totes 
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aquelles histories que li havien explicat a l'Escola d'Agri
cultura de tant per cent de greix i tant per cenl de protelna, 
extracte set,i no sé quantes coses més. D'unes vaques que 
ara produlen 6.500 litres per any i tenien primes pel tant 
per cent de greix, l'amo en Miquelles va cobrar a preu de 
carn. L'amo en Miquel va perdre el judici i va perdre l'ente
niment quan va descobrir que en el cas del Jutjat de Prime
ra Inst:lncia donaven la raó al pag~ perque per damunt de 
qualsevol llei general, la Llei d'Arrendaments Rústics, tal 
com preveia la legislació foral vigent a Menorca, els usos i 
els costurns se li podien valorar d'aquesta manera. Va per
dre el judici i per les vint-i-cinc vaques que produlen 
160.000 litres de llel cada any li van pagar molt menys que 
els que eH havia pagat per les trenta que produlen 60.000 
litres menys. 

Aixf, a~ - perdonin, Sres. i Srs. Diputats i Consellers -
no és una rondalla menorquina. És un fet real, ha succeH 
en el poble del Mercadal, fa uns poes anys. 1 els qui vul
guin, d'aquests Srs. Diputats, poden coneixer aquest pages 
perque estic disposat a presentar-los-hi. És una aneroota, 
és una historia, és real i es comenta per si sola. Gr:lcies, 
Sres. i Srs. Diputats. 

1.6.-) PREGUNTA RG.E. NÚM. 1.587/90 PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SEBASTIÁ SERRA 
DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA D'ES
QUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1.587/90 sobre la normativa 
sobre la provisió de vacants i substitucions en regim d'inte
rinitat, té la parauJa el Diputat Sr. ~ebasti¡) Serra i Bus
quets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gr¡)cies, Sr. President. El Govern de la Comunitat co
neix indubtablement la normativa que el Govern de l'Estat 
ha dictat sobre provisió de vacants i substitucions en regim 
d'interinitat del professorat no universitari per al proper 
curs i que pareix que també per a altres cursos, el Govern 
de l'Estat té prevista. Amb aquesta normativa, ens trobam 
que en els Instituts, tant de batxillerat com de formació 
professional, com els nous instituts amb el nou sistema de 
reforma educativa i també tates les escoles d'EGB públi
ques d'aquestes Illes es poden trabar amb bastants perso
nes que hi acudeixin sense coneixer en absolut la reaUtat 
lingüística, cultural, territorial d'aquestes Illes i al mateix 
temps ens podriem trabar que els professionals d'aquestes 
Illes d'instituts de batxillerat, formació professional i esco
les d'EGB es vessin obligats a esser interins a altres nacio
nalitats i regions de rEstat molt llunyanes i, sobretot, molt 
diferents a on estat treballant fins ara. Per tant, davant 
aquesta normativa, que ha causal, com és natural, preocu
pació i protesta pels coHeclius de docenlS, demanam quina 
actuació ha tengut el Govem de la Comunilat, ja que entre 
altres coses, contradiu legislació com la de NormaIització 
Lingüística o també acords que cr~iem que existien entre el 
Govern de la Comunitat i el de I'Estat en mat~ria educativa. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la pafaula la Sra. Consellera d'Educa
ció, Cultura i Esports. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria AntOnia Munar i Riutort): 

Gnkies, Sr. President. Miri, Sr. Serra, quan la Conse
lIeria va coneixer les normatives sobre la provisió de va
cants i substitucions en regim d'interinitat del professorat 
no universitari, la Direcció General va emprendre les se
güents accions. 

En primer lloc, va mantenir una entrevista amb repre
sentants de tots els professors que poguessin estar afectats 
per tal de coneixer quina era la seva problematica concreta 
i estudiar les possibles solucions. Després també va mante
nír una entrevista amb els sindicats, concretament amb 
l'STEI, per coneixer quin era el seu punt de vista i estudiar 
també amb profunditat els problemes plantejats i la possi
ble intervenció de la Conselleria, malgrat, com voste sap, 
no tenir-bi competencies plenes. 1 també es va fer una ges
tió davant la Direcció Provincial del MEC i se li va remetre 
un escrit en el qual s'expressava la necessitat de determinar 
quins eren els merits i els requisits del professorat en llen
gua catalana d'acord amb la normativa legal actual de la 
Conselleria i en el marc d'un conveni de cooperació gene
ral, que com vos te sap es va firmar fa bastants poes dies. 

De tot aixo s'ha fet un seguiment puntual, tot oferint 
el que podfem oferir, que era la nostra coHaboració per ar
ribar a una millar solució del problema, tot i que no el po
dem resoldre directament nosaltres perque, com vos te sapo 
no tenim competencies en aquesta materia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

SI, gr:lcies. Érem conscients de la preocupació de la 
Conselleria, pero en aquests moments, és evident que la so
lució que ha donat el MEC en aquests moments no és satis
factoria i que contradiu legislació com la de Normalització 
Lingüística i fins i tot l'esperit i el fans del conveni que s'ha 
signat. Per tant, hem de demanar a la Sra. Consellera malta 
insistencia i malta energia per a aquest tema perque si va 
endavant, certament és un deis problemes grossos que ten
drem i que anir¡) contra els thnids inicis d'introduir la nos
tra Ilengua i la nostra cultura en el sistema educatiu públic 
d'aquestes Illes i és una expressió que no m'agrada dir, pe
ro certament, continuarem en el cul de sac i certament con
tinuarem en aquella expressió popular que diu que "aixo és 
Can Bum". Per tant, li hem de demanar a la Sra. Consellera 
que faci el possible perque aixo sigui viable. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera. 
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LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Pot estar segur, Sr. Serra, que intentarem insistir i pro
curar que el problema se solucioni. 

1.7.-) PREGUNTA N.R.G.E. 1.617/90 PRESENTA
DA PEL DIPUTAT IL-LUS1RE SR. RAMON ORFILA 
DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1.617/90 sobre el fet del man
teniment d'una figura contractual com és la societat rural 
menorquina té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gnlcies, Sr. President. La importancia deIs processos 
de transformació i comercialització deis productes agraris 
és tal que des de qualsevol perspectiva és recomanable i 
gairebé m'atreviria a dir que imprescindible, assegurar la 
participació directa deis pagesos en aquests processos de 
transformació i comercialització si volem augmentar la ren
dibilitat de l'agricultura i el manteniment de l'activitat 
agraria. Així, les societats agraries, més avan<;ades, desta
quen, precisament, pel grau de participació deis pagesos en 
aq~ests processos és realment altíssima en els palsos de 
l'Europa comunitaria. És un fet que un deis elements que 
és clau per fer possible aquesta participació és la garantia 
de la permanencia del pages en l'explotació que cultiva, al
menys els anys suficients com per treure rendibilitat a les 
inversions que representa qualsevol muntatge industrial o 
comercial. I és per ayO que demanam i la Conselleria si no 
considera contradictoria amb aquest objectiu de fer partici
par els pagesos, manten ir una figura contractual com és la 
societat rural menorquina, a la qual no hi ha cap garantia 
del manteniment del pages en l'explotació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gnlcies, Sr. President. No necessariament. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Ja ha lament. Crec que és necessari que I'Administra
ció es faci conscient que per aconseguir els objectius que es 
fixa, per fer possible que la filosofia que diu que intenta im
pulsar, perque aquesta es pugui posar en practica, es pre
guin les mesures suficients a nivelllegal i a nivell de políti
ca concreta, diaria, de I'Administració perque ayO es pugui 
dur a terme. 

Miri, les dificultats que passen aquests pagesos que 
han decidit sumar-se a algun d'aquests processos de rein
dustrialització, com és la Roqueta, la veritat és que desin
centiva qualsevol altre intento Com poden els pagesos de 
cinc finques posar-se d'acord a invertir per muntar una for
matgeria conjunta, un projecte molt estimat pel Consell In
sular de Menorca i pel nou, llamant Sr. Conseller d'Agri
cultura, Sr. Moragues, si cap d'ells té la seguretat d'estar-se 
més d'un any a la finca. I qui té el problema de la feina de 
formatjar i de munyir evidentment és el pages, la dona, i no 
el propietari, i per tant qui té interes que es faci una for
matgeria conjunta no és el propietari. Per tant, té molt in
teres a invertir i si el pages, que tant si és Nadal com si és 
Pasqua, com si és Cap d'Any, s'ha de passar les hores for
matjant perque la meitat deis beneficis que eH genera amb 
aquella feina se'ls enduguin els propietaris. 1 aixo és així de 
real i els nombres canten. 1 les declaracions de renda també. 

1 tot ayO és pel manteniment d'una societat determina
da, el manteniment d'una figura senyorial, quasi feudal, 
com és la societat rural menorquina a la qual els propieta
ris - que no munyen, Sr. Conseller - tenen la meitat de I'ex
plotació, tenen, segons diu I'artide 64 de la nostra Compi
lació del Dret Civil, la titularitat del predi i el benefici de la 
meitat de producció d'aquella finca. Aquesta és una trava 
real que desincentiva que els pagesos es puguin organitzar, 
puguin potenciar la participació en aquests processos de 
transformació amb els quals, no ho obliden, s'hi genera el 
negoci, el valor afegit respecte del valor final del producte. 

Una nova mostra, Sr. Conseller, Sres. i Srs. Diputats, 
deis efectes, crec que nefasts, d'aquesta figura que esperam 
que sera suprimida la setmana que ve, una figura que al
guns volen defensar encara empero que en perjudica molts 
per beneficiar-ne només uns poes. Les demandes d'una 
agricultura moderna exigeixen áquest canvi. El desafiament 
d'Europa ha fa ineludible. La situació d'indefensió real deis 
nostres pagesos ens obliga a afrontar-ho així. Gracies Sr. 
Conseller, gracies, Sr. President i Sres. i Srs. Diputats per 
aquestes quatre preguntes tan llargues. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. A la fi, hem acabat la llarga se
rie de preguntes sobre societat rural menorquina, a la qual 
ha quedat obvi, pales, que no té res a veure amb la poHtica 
concreta de la Consellleria sinó en el fet que en aquests 
moments, en aquesta conjuntura, el Parlament redacta un 
determinat text de Ilei i el Sr. Orfila no hi esta d'acord, la 
qual cosa a mi em pareix molt bé i ho respect profunda
ment. Pero voldria deixar ben ciares, també, una serie de 
coses respecte de la figura aquesta. 

Que la gent que s'apunta al sistema de la societat rural 
menorquina té diftcultats reals per dur endavant o acollir
se a un sistema d'ajuts que a tot Europa, i a Espanya i a les 
Illes Balears existeix, cap dubte, mai no li he negat. Aixo és 
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així. J com que és així, és així. Punt primer. 

Segona. Que el sistema de la societat rural menorqui 
na no esta contemplat ni poc ni moll ni gens per cap nor
mativa agrícola de tipus europeu o de tipus nacional, la m
bé és vera. Ara, d'aixo es pot deduir o es pot inferir que és 
necessari que tots els pagesos hagin de passar per aquí? 
No, Sr. Orfila. Existeixen trenta mil maneres de poder fer 
unes amitges o un arrendament, no perque existeixi una fi
gura que tengui inconvenients s'hi hagin d'apunlar. Si exis
teix la societal rural menorquina és perque els pagesos de 
Menorca la valen. 1 ja n'hi pot donar de valles. Jo com
prenc que a vos te Ji agradaria moit que no la volguessin, 
pero éSo que la valen. 1 aquesta és la realitat. Perque si no la 
volguessin, existeixen fórmules legals perfectament accepta
bies a nivel! europeu i a nivelI nacional a les quals es poden 
acollir. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr. Orfila, voste tendnl una oportunitat magnífica dins 
breus dies de defensar, si no ho l'ha defensat ja avui aquest 
tema. O sigui, no insistesqui, perque no hi ha aJ.lusions, hi 
ha contestes i preguntes. Aquesta Presidencia ha estat sufi
cientment magnanima per fer-li incompJir una vegada més 
el Reglament. Jo li recomanaria al Sr. Orfila per a aquest 
estiu que ara comen<;arem que llegeixi l'artic!e 158 del Re
glament i després vegi si el President és estricte o no és es
tricte. 

1.8.-) N.RG.E. 1.632/90, PRESENTADA PEL DIPU
TAT IL·LUSTRE JOAN FRANCESC TRIA y DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

Per formular la pregunta nombre 1.632/90 sobre ur
gent publicació en el BOCA/B, com a conseqüencia de la 
sentencia del 10 d'abril del 1990 del Tribunal Suprem, té la 
paraula el Diputat Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta 
no és una pregunta sobre la societat rural menorquina. 
Aquesta és una pregunta sobre les conseqüencies, per a la 
nostra Comunitat, que formula el Vicepresident del Go
vern, de la sentencia de dia 10 d'abril del 90 que com tots 
saben, va estabJir que el Pla General de Palma no estava en 
plena vigencia - es podria induir de la sentencia - pel fet 
que no havia estat íntegrament publicada la seva normativa 
urbanística en el Butlletí Oficial de la província o en el But
Ilen Oficial de la Comunicat Autónoma de les Illes Balears. 

Aixo és un fet, la no publicació en el Butlletf Oficial de 
les normatives urbanístiques dels plans generals i de les 
normes subsidiaries que no tan sois afecten el Pla General 
de Palma, sinó que afecten tots els municipis de les Illes 
Balears, cap deIs quals no ha fet una publicació íntegra en 
el Butlletf Oficial de les seves normatives urbanístiques i, 
pel que es diu, tots els municipis d'Blpanya, perque cap 
deIs municipis d'Espanya, que es conegui en aquest mo
ment, no ha fet una publicació íntegra de les normatives ur
banístiques de pla general o de norma subsidiaria. 

Se sap també que aquesta sentencia és contradictoria 
amb una altra sentencia no antiga, sinó de l'any 1989, en 
relació al municipi de Lloret de Mar que deia exactament 
tOl el contrari, que no hi ha obligació per part deis munici
pis, de publicar les normatives urbanístiques de plans gene
rals i normes subsidiaries pel fet que la seva aprovació no 
correspon al municipi sinó als organs urbaníslics superiors, 
o sigui, Comissió Provincial d'Urbanisme, Govern auto
nom, Consell de Ministres, Ministre d'Obres Públiques, 
etc., segons les situacions. 1 davant aixo, també sabem que 
per part de I'Ajuntament de Palma, té previst presentar un 
recurs extraordinari de revisió precisament per resoldre la 
contradicció entre aquestes dues sentencies del Tribunal 
Supremo Ara bé, el fet és que existeix aquesta darrera sen
tencia i que per tant, mentre no s'aclareixi aquest recurs ex
lraordinari de revisió, hi haura ajuntaments que no voldran 
córrer el rise d'estar amb una siluació d'iHegalitat a la vista 
del sentit que té la darrera sentencia emesa pel Tribunal 
Suprem sobre aquesta materia que fa una clara menció a 
l'obIigatorietat deIs municipis d'ordenar la publicació ínte
gra d'aquestes normes i aquests instruments urbanístics 
d'ambit municipal. 

1 en aquest sentil va la pregunta: si aixo és així i si 
aquests municipis tenen dret per tant, a afrontar la publica
ció íntegra, d'acord amb aquesta lectura que fa la darrera 
sentencia, quines mesures ha pres o pensa prendre el Go
vern de la Comunitat per tal de fer possible que el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autónoma que és l'únic butlletí ofi
cial en el qual es pot fer aquesta publicació, faci possible 
aquesta publicació i la faci possible en un terminí curt que 
per tant doni seguretat jurídica i per tant resolgui aquesl 
problema de la manera més rapida possible. Aquesta és la 
pregunta que volia formular, que ja va esser formulada en 
UDS altres termes la setamana passada, pero aquesta que jo 
formul va dirigida a les accions del Govern en relació al 
Butlletf Oficial. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr. Vicepresident del Go
yerno 

EL SR VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Joan 
Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. Noblesa obliga i jo Ji voldria 
agrair al Sr. Triay la informació previa que ha donat a la 
Pregunta perque cree que ha estat molt objectiu. Ha donat 
aquí una explicació de dues sentencies contradictories. A la 
vegada ha fet aquesta pregunta en base a una sentencia i no 
en base a una guerra entre institucions, que no n'hi ha, sinó 
en base a un fet real, per la qual cosa estam en l'obligació, 
els representants del Govern i en aquest cas el Vicepresi
dent, d'agrair-li la seva formula ció de pregunta. 

Efectivament, a0 és una sentencia a la qual cal donar 
compliment i la primera cosa que ha fet el Govern és tenir 
una serie de dades tan importants com és el volum que su
posa la publicació de tots els plans i les normes subsidia
ries. S'haura de fer en funció de la seva urgencia, quant a la 
seva publicació, com a punt primer. Com a punt segon, s'ha 
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de dir que d'en~ que tenim coneixement d'aquesta senten
cia, automaticament hi ha hagut converses amb l'Ajunta
ment de Ciutat per solucionar aquest tema fins al punt de 
preveure l'auxili d'empreses fora del Butlletí Oficial per do
nar sortida al que suposaria el volum, que voste no té cap 
dubte que suposara, de la publicació de tots aquests plans i 
totes aquestes normes. Si bé, jo crec que hi ha un matís im
portantíssim, al qual voste ha fet referencia, i d'aquí, l'agra
tment, i és que el Butlletí Oficial és un instrument que esta 
a l'abast de totes les institucions i la iniciativa de sol· licitar 
la publicació no és un acord del ConselI de Govern sinó 
que corres pon als Ajuntaments per incloure-hi la publica
ció com fan amb molts altres tipus d'acords que voste sap 
que van directament al Butlletí per a la seva publicació a 
anuncis. Fins a l'hora d'ara encara no s'ha rebut petició d'a
questes publicacions. 

Resumint, i complint aquesta primera intervenció, jo li 
puc garantir al Sr. Diputat que es fa tot quant és necessari 
perque aquesta publicació sigui amb caracter urgent i im
mediat fins al punt que han fet una divisió de les tres feines 
que aixo suposa, és a dir, picar, composició i impressió, per 
dur-ho a terme com abans millor. Tan aviat com sigui pos
sible es fara aquesta publicació. 1 repetesc una vegada més 
que és una sentencia com molt bé voste ha explicat, que és 
contradictoria amb una altra del 89 i que per tant, obligara 
i ha obligat ja el Govern a prendre aquestes mesures. Sa
bem que en aquest moment els mitjans amb que comptam 
són insuficients si volem complir en un.. termini d'un mes 
totes les publicacions. S'haunl de recórrer a empreses exte
riors de la Casa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, i gracies Sr. Vicepresident: efec
tivament, és una iniciativa deis municipis, tal com esta 
plantejada aquesta sentencia que és la que pot provocar 
aquesta necessitat de publicació mentre no es revisi, pero 
també tengui en compte que jo crec que molts d'ajunta
ments s'estimaran més córrer amb el cost que pugui supo
sar aquesta publicació de les normes que no córrer amb el 
risc d'una impugnació o d'una sentencia favorable com s'ha 
produH en el cas de Ciutat, i que a més logicament és un 
precedent que pot abrir una dinamica d'imprevisibles con
seqüencies urbanístiques per als municipis. 1 a la vegada, és 
clar que aixo ho poden demanar en principi tots els munici
pis, perque tots estan en aquesta situació i que els docu
ments a publicar tenen tots uns quants centenars de pagi
nes i que per tant, sumen moltíssims milers de pagines a 
publicar per part del Butlleá Oficial de la Comunitat Autó
noma. 

Voste m'ha donat algunes explicaciones. lo voldria sa
ber exactament si estam en condicions avui no diré de do
nar resposta a tots els municipis, pero sí de donar resposta 
ja d'una manera rapida als municipis que demandin aques
ta publicació i aixo, com es fara, si es fara amb un regim de 
concert, si es fara directament per part de la Comunitat o si 

es fara a mrrec deIs municipis i amb una especie de tramit 
o de legitimació per part de la Comunitat per tal que alIo 
respon a la publicació oficial que es demana. En quaisevol 
cas, gracies per les paraules i les explicacions que ens ha 
donat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (loan 
Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. Crec que vos te, Sr. Triay ha fet 
la pregunta, en aquesta replica i s'ha donat a la vega da la 
contestació. No hi ha cap dubte que el Butlleá Oficial de la 
Comunitat Autónoma no té capacitat - aixo és la contesta -, 
no tenim capacitat per fer aquestes publicacions i voste ma
teix ho constata i a la vegada dóna aquesta alternativa de 
poder establir qualque tipus de concert per part de la Co
munitat Autónoma, que és l'organisme responsable del 
Butlleá, perque pugui donar valides a a les publicacions que 
es facin fora d'aquest Butlleá. Amb a0 estam, precisament, 
amb aquestes converses. I em compromet, jo, aquí, pública
ment a, en el moment que es trobi la so lució adient, donar
la a coneixer, perque indiscutiblement haurem de sortir 
fort per donar compliment a aquesta sentencia. la no no
més del Pla General de la Ciutat de Palma, sinó de tots els 
al tres que aquesta sentencia fa que s'hagi de fer la seva pu
·blicació. Gracies, Sr. President. 

I.9.-) PREGUNTA N.R.G.E. 1.637/90 PRESENTA
DA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE lOAN FRANCESC LÓ 
PEZ 1 CASASNOVAS DEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 per formular la darrera pregunta d'avui, d'aquest pe
ríode de sessions, la registrada amb el número 1.637/90 so
bre actuacions vandaliques produtdes a la basílica paleo
cristiana de Son Bou, té la paraula el Diputat Sr. loan 
Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Aquesta darrera pregunta d'a
quest període de sessions incidira, per tant, en el tema re
current que ha ocupat la problematica de cultura en aques
h Comunitat i en aquest Parlament. 

Sra. ConselIera, voste deu saber que a la banda de Lle
vant, a la lIarga platja de Son Bou, a Menorca, hi ha una 
basílica paleocristiana del segle VI d. C. que es troba a poes 
metres de dos mastodonties hotels i menys encara d'un cen
tenar d'apartaments. La basílica paleocristiana s'inclou dins 
una area natural d'especial interes que, com voste ha ten
gut ocasió de lIegir ara fa uns minuts, hi ha un article de la 
Llei d'Ordenació i Protecció d'Árees Naturals i d'Interes 
Especial que diu que els terrenys quedaran classificats com 
a sol no urbanitzable, d'especial protecció. 
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Aquest Diputat que Ji parla hi va esser fa dos dies per
sonalment., Ha de saber que en aquest gairebé diria que fe
mer, on es troba la base de la basílica paleocristiana, hi 
creixen cards, hi creixen herbes, males herbes, pero a més -
s'hi troba en una situaci6 especialment preocupant avui, 
que és la destrucci6 d'unes columnes que separaven les tres 
naus de l'antic temple. A part de l'erosió i de la pressió deIs 
visitants, que pugen per damunt aquestes pedres respecta
bIes, s'ha prodult també que un grapat de carreus d'aques
tes columnes han estat arrabassats i tirats aterra. Aixo és el 
que li volíem dir i pensam que no només es conculquen 
unes disposicions de caracter patrimonial i historico-artfs
tic, sinó que tarobé es conculca la legislaci6 de la Llei d'Es
pais NaturaIs. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula la Sra. Consellera d'Educa
ció, Cultura i Esports. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gnkies, Sr. President. Ens n'assabentam i hero pres les 
mesures que podíem prendre, que era la comunicació als 
diferents ajuntaments d'aquesta sítuació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Amb tots els respectes, Sra. Consellera, quins ajunta
ments? Que hi lenen a veure, els ajuntaments, en aquesta 
situació? L'Ajunlaroent d'Alaior ja té la seva problemMica 
urbanfslica, pero parlam d'un bé d'interes cultural coro és 
una basílica paleocristiana, que estA SOla la seva responsa
bilitat maxima. També deIs aj umaments, de l'Ajuntament 
d'Alaior - perd6, no pluralilzem -. Nosaltres li demanam si 
pensen comunicar la situació d'escombraries, de maltret de 
la construcció de centenars d'apartaments que s'han fet en 
aquell tros damunt l'area de protecció de 70 metres, previs
ta en el Decret de l'any 1966 i agO és un assumpte que im
plica directament no només la seva ConSeJleria, també la 
d'Ordenació del Terrítori i Obres públíques. 

Per tant, no només es tracta de demanar a l'Ajunta
ment d' Alaior que actul, que cree que ho hem de fer amb 
tata energia, perqu~ no ho fa, sinó també han d'actuar vos
tes des de la inspecció de patrimoni i des de la Conselleria 
d'Obres Públiques, perqu~ en tant que no hi hagi pla espe
cial, la Llei, anicle 3, diu que "restaran en suspens els efec
tes de llirencies d'edificació i ús del sol contradictoris amb 
el regim transitori, etc., etc., quedaran sense efectes plans, 
projectes d'urbanitzacions i parceHació disconformes amb 
l'esmentada classificació i els terrenys quedaran classificats 
com a sol no urbanitzable d'especial protecció. Aquests 
apartaments s'han fet just en el Hmit de l'area natural d'es
pecial interes d'Atalis-Prat de Son Bou. Per tant, pensam 
que l'existencia d'un pla especial que encara no esta redac
tat, no s'ha presentat almenys, hauria d'incidir, com a me-

sures cautelars, per preveure el que es fa, que és un desas
tre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Ja Ji he dit, Sr. López Casasno
vas, que nosaltres, per la nostra part, prendríem mesures. 
Aixo no obstant, no digui que no té res a veure el municipi 
d'Alaior a Menorca, que jo creC que hi té molt a veure, 
amb tot aixo que voste m'explica i després n'hi té a veure 
un altre, que és el Consell Insular de Menorca, que té la 
disciplina urbanística en mans seves. 

II.-) DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLU
CIÓ RELATIVES ALS CRITERIS GENERALS PER 
ELABORAR EL PLA DIRECTOR DE CARRETERES 
N.R.G.E.466/90. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el punt primer de l'Ordre del Dia, passam al 
segon i darrer, que conté el debat de les Propostes de Reso
lució relatives als criteris generals per elaborar el Pla Di
rector de Carreteres registrats amb el nombre 466/90. Per 
defensar la primera Proposta de Resoludó que s'ha de de
batre, presentada pel Grup MIXT, per part d'aquest Grup 
té la paraula el Diputat Sr. Caries Ricci. 

.~ 

EL SR. .RICC! 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Em bastaria que el Hetrat o el 
Secretari hi donassin lectura. Es defensa per si mateixa. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Vicepresident Segon, en absencia del Secretari, 
fara ús de la paraula per donar lectura a aquesta Proposta 
de Resolució. 

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON (Josep Moll 
Marques): 

Proposta de Resolució: "El Pla contemplara la possibi
litat d'ubicar a les carreteres de Balears telefons d'auxili, 
basant-se en un ... ("estudi", supos que ha de dir; no, supos 
no, segur que ha de dir) estudi que indiqui els lloes on és 
convenient la seva instaHació". 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS IPONS (Damia): 
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Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: la teoria del Sr. 
Ricci que aquesta Pro posta de Resolució es defensa per si 
mateixa, al Grup SOCIALISTA, em permetra, no li ha es
tat suficient. No li ha estat suticient perque quan hem de 
votar una cosa que pot tenir un cost económic, que afecta 
els Pressuposts d'aquesta Comunitat Autónoma, aprovats 
per aquest Parlament, ens interessa saber si aquests doblers 
públics van a coses que són realment prioritaries i van real
ment a bon fi. 

El Sr. Ricci, evidentment, no s'ha inventat el tema deIs 
teletons d'auxili. Tenen un nom: són telefons d'emergencia 
i si es molesta a consultar qualsevol guia o mapa com el de 
la Michelin, veura que tenen un codi internacional que 
consisteix en un rectangle vermell, una T vermella travessa
da per una c1au anglesa que indica que alla hi ha un punt, 
alla on un automobilista o un motorista, si tenen una emer
gencia, poden anar a aquest telefon i cridar un auxili de ca
ra a solventar una avaria i retirar un obstacle d'una via de 
circulació, sobretot les vies de circulació rapides que són 
tan freqüents a l'Europa comunitaria. 

A un territori fragmentat en illes, en el qualles distan
cies són molt curtes, en el qualles vies de circulació rapi
des, que són les que travessen Europa de nord a sud i que 
fan necessaria la presencia d'aquests telefons per tal que un 
vehicle avariat desaparegui qua n abans millor, deis laterals 
d'una via d'aquestes, creim, Sr. Ricci, amb tots els respec
tes, que tenen molt poc sentit. Pero és que voste no propa
sa posar telefons, voste ens ha vengut acostumant, en 
aquest Parlament, afer-se portaveu d'unes determinades 
qüestions que es van reiterant: determinad es esmenes rela
cionades amb arees naturals, sempre damunt el til, per allo 
de negociar amb les parts interessades. És un vertader ex
pert en cartografia, no li he d'ensenyar res. 1 quan hi ha un 
problema, no vol afrontar la solució, 'no ens diu quina és la 
solució mixta, no hi éso Sempre hi ha un estudi a fer. Que 
passa? 

A les Illes Balears s'ha de fer un estudi per ubicar-hi 
telefons d'emergencia. No coneixem quines carrete res te
nim? No sabem quines distAncies hi ha entre eIs pobles? 
No sabem on hi ha els punts de perill? Que passa? Estam 
preocupats pels telefons d'emergencia - usem l'expressió 
propia - o necessitam que qualcú que ja té l'estudi aparau
lat obtengui l'assentiment d'aquest Parlament. Que passa? 
Que el seu vot és necessari per a la majoria? Ha compre
nem. És un preu que s'ha de pagar. 1 es paga puntualment. 
Peró em permetra que el Grup SOCIALISTA no faci de 
comparsa de segons quines actuacions que si no fos que en 
el Pressupost de tots aquests ciutadans que han de pagar 
els seu s imposts per aban fi, si aixo no afectAs el Pressu
post, ens faria riure. Pero com que I'afecta i l'afecta només 
amb una intenció que no creim que sigui del tot clara, em 
permetra que nosaltres creguem que s'han de posar tal ve
gada alguns telefons d'emergencia pero de cap manera sub
vencionar estudis per als amics. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el seu Portaveu Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. President. Es simplemente para anunciar 
que nuestro Grupo va a dar apoyo a esta Propuesta de Re
solución del Sr. Ricci. Y va a dar apoyo a esta Propuesta de 
Resolución porque nosotros estamos plenamente convenci
dos de que en los términos en que está, que no pretende 
que se llene la red de carreteras de Baleares de teléfonos de 
auxilio, sino que lo que pretendre es que se estudie en el 
Plan, que se contemple, la posibilidad de ubicar estos telé
fonos, nos parece, insisto, sumamente adecuado y suma
mente útil para algunas de las carreteras fundamentalmen
te de la red primaria. Las carreteras de Baleares, pese a que 
las distancias entre localidades no son muy grandes, tal co
mo se definen y se contemplan precisamente en este Plan, 
pretenden salirse de las poblaciones, pretenden ser por lo 
menos carreteras, insisto, las de red primaria o básica, car
reteras de tráficos de larga distancia y por consiguiente ale
jados del contacto en lo posible, esos tráficos, esas vías ex
prés, alejadas en lo posible del contacto, como digo, de los 
núcleos urbanos. Por consiguiente, este asunto de los telé
fonos nos parece, insisto, interesante, útil y además no 
constituirá realmente ninguna novedad dentro del panora
ma general de nuestro país, puesto que estos teléfonos, en 
otras comunidades autónomas y en carreteras de intensida
des de tráfico y de distancias o longitudes similares, se es
tán ya colocando. Por consiguiente, es una operación, ésta, 
que creemos interesante y necesaria. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup MIXT té la paraula el Diputat Sr. 
Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. González Ortea pel 
seu suporto 1 al Sr. Pons, sense riure, cada setmana, cada 
setmana ens trobam amb propostes del seu Grup on no te
nen en compte els Pressuposts d'aquesta Comunitat. Cada 
setmana, vostes propasen feines que canvien, si pot esser 
totalment, eIs Pressuposts aprovats per aquest Parlament. 
Cada setmana. No tenen cap consideració mai a dir: "tenim 
un pressupost aprovat, per tant, vigilem a no contorsionar 
aquest tema". Ni punt de mira, tan soIs. Ara bé, és el seu 
dret i enhorabona. 

Pero li diré una altra cosa. Aquí són criteris. 1 quan 
són criteris, el meu Grup intenta donar bases d.e criteri su
ficientment amplies perque qui ha de fer el Pía, el pugui 
fer. 1 quan diu, efectivament, el tema de la possiliilitat d'u
bicar i diu "possibilitat d'ubicar" dóna l'Amplia possibilitat 
que es vigili si fan fa,lta un o cent teletons de Balears. Sen
zillament, creim que és una cosa molt interessant i que no 
es trobi voste qualque dia amb un accident o amb quaIsevol 
problematica a la carretera, que no s'hi trobin i que per no 
haver tengut un telefon a prop, no hi hagi manera que vén
guin i que per ventura quedi una persona amb la seva vida 
alla enmig de la carretera i coses traumlltiques d'aquestes. 

Sr. Pons, aquí ha demostrat qué la sensibilitat no és el 
seu fort. Voste ho sap tal. Per tant, no necessita fer estudis 
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de res. Segons ha dit, aixo ja se sapo És una sort que voste 
té, jo cree que ni nosaltres ni el Govern tenim aquesta sor! 
de saber-ho tot i que hi hagi un estudi, ni que sigui dins la 
mateixa Conselleria, paga la pena per fer qualsevol cosa 
que sigui una des pesa per a aquesta Comunitat. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar la Proposta de Resolució núm. 1.709/90 
presentada pel Grup Parlamentari UNIÓ MALLORQUI
NA té la paraula el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual. Li 
faig saber en aquest moment que queden decaigudes, per
que afecten objectius que no seran objecte de votaci6, l'es
mena núm. 1 i l'esmena núm. 2 presentades per aquest -
Grup. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: com que només es 
votaran els criteris, o sigui, el punt 2.1 i el punt 2.2, només 
ens hem de limitar a les esmenes 3, 4 i 5, com ha dit el Sr. 
President. També, abans de res, voldria dir que hi ha un er
ror material a que tal volta s'hauria d'haver fet l'esmena 
corresponent i no hi ha cap Grup Parlamentari que l'hagi 
feta, que és que en el paragraf cinque deIs criteris generals 
parla de xarxes autonomica i insular, quan a la Llei de Car
reteres es varen canviar aquestes denominacions i es varen 
passar a denominar xarxa primaria i secundaria. No hi ha 
esmena sobre el tema, jo demanaria que fas agafat aixo 
com un error material í fas corregít. 

Nosaltres presentam tres esmenes i aqueixes tres esme
nes s6n molt puntuals i no en presentam més perque en 
primer lloc, pensam que aquests criteris que ha presentat el 
Govern, des del punt de vista de contingut s6n els més ex
tensos de tots els que han presentat en aquesta legislatura. 
És a dir, que aquí, el nivell de concreció que hi ha en els 
criteris que es presenten del Pla de Carreteres, la nostra 
opini6 és, des del punt de vista tecnic - després hi estaran 
d'acord o no polfticament - que és, tal volta, el més exhaus
tiu deIs que s'han presentat. Nosaltres hi estam d'acord na
turalment en general, pero aquestes esmenes van tates en 
una direcci6 i és que no podem oblidar que les carreteres 
tenen un élmbit insular, un ciar ambit insular i llavors no és 
prou cIar, com que és un Pla únic, no és prou clar que aixo 
se subdivideixi en subplans: un per a Mallorca, un per a 
Menorca, un per a Eivissa i un per a Formentera. A posta 
proposam afegir un paragraf que diu precisament aixo, que 
el Pla se subdividira en quatre subplans, corresponents a 
les quatre illes i que encara que s'estudii, l'estudi económic 
i financer ha de tenir un canlcter unitari, perque, evident
ment, les inversions han d'estar coordinades a les quatre I
Hes, amb independencia que es facin o no es facin transfe
rencies als ConseHs Insulars. Hi ha d'haver una visió de 
conjunt del finam;ament de les carreteres i per tant, l'estudi 
económic i financer ha d'esser unitario Pero els altres aspec
tes del Pla han de ten ir una subdivisió clara a niveH d'illa. 

La segona esmena fa referencia al criteri particular 
núm. 20 i també parla de la distribució de les inversions 
anuals, que diu que s'han de fer diversos programes simul-

taniament, de manera que no hi hagi una concentració de 
recursos en unes poques obres o en un programa sol, pero 
fa falta dir tamibé que s'han de territorialitzar aquestes in
versions i nosaltres pensam que aquesta territorialització 
ha d'esser en funci6 d'un nivell mínim de servei que propo
si el Pla i la part que falta assolir per arribar a aquest nivel! 
mínim o Hi pot haver una illa que vagi per darrera de les al
tres en el nivell de servei i per tant nosaltres pensam que al 
final d'aquest Pla tates han d'assolir el nivell mínim de ser
veis i per tant, si una esta més lIuny ha de tenir un percen
tatge més alt d'inversions, perque s'equiparin a les quatre i
lIes. 

L'esmena núm. 3 és al darrer punt, el punt núm. 26, 
del criteri particular núm. 26, que parla de I'obligatorietat 
del grau de vinculaci6 deIs informes deIs organismes enca
regats de la gesti6 de carreteres per a I'aprovació provisio
nal i definitiva deIs plans municipals. Aixo, nosaltres ente
nem que no és la intenció del redactor, o sigui en aquest 
cas del Govern, que es vulgui conculcar I'autonomia muni
cipal, perque les xarxes viaries tenen tres nivells: la xarxa 
primaria, la secundaria i la local. Evidentment, la xarxa lo
cal és competencia deIs ajuntaments. Per consegüent, 1'0-
bligatorietat de complir amb els informes per part deIs or
ganismes encarregats de la gesti6 de les carreteres, natural
ment ha de fer referencia a la xarxa primaria, o sigui, que 
pertanya la Comunitat Autonoma i la xarxa secundaria que 
pertany al Consell Insular, pero no a la xarxa local. 

1 aixo s6n les tres es menes que nosaltres presentam. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveús que hi vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
seu Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. Nosaltres anunciam que 
donarem suport la Proposta de Resoluci6, cree que s'hau
ria de dir, més bé, no?, núm. 3. No sé si és massa afortuna
da I'expressió "subplans", pero si crec que és important el 
fons de la qüestió, que es refereix a la necessitat que les 
carreteres, per Ja seva propia Iimitaci6 ffsica i natural, ten
guin una referencia insular i que tenguin un contingut insu
lar tancat en si mateixos. Si a aixo li vull dir "subplans" o 
qualque altre tipus de figura, ja esta bé aixo, pero en qual
sevol cas el fons de la qüestió ens pareix suficientment obvio 

En relació a l'esmena núm. 4, que ha quedat com a se
gona, també sembla una precisió enriquidora i important i 
li donarem suport. 

L'esmena núm. 3, pero, no rebra el nostre suport, per
que fa refer~ncia a una forma de gestió que ha estat sufi
cientment discutida en aquest Parlament, sobre la qual vull 
cridar l'atenció. Em referesc a l'organisme de Carreteres. 
El nostre Grup no és que hagi fet una oposició absoluta
ment frontal, pero sí que no estam d'acord amb la manera a 
través de la qual es dissenya aquest organisme de Carrete-



res. Nosaltres haguéssim volgut una llei especifica, tal com 
demana i exigeix la Llei d'Organismes i Empreses per prefi
gurar i configurar millor la seva composició, els objectius i 
tenir-Ia millor figurada. En aquests momenlS, esta en mans 
de I'absoluta discrecionalitat del Govern la seva configura
ció. Nosaltres mantenim una reserva bastant grossa i ho 
vull anticipar i aleshores ens abstendrem, en aquesta esme
na d'addició núm. 3. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres hem estudiat i hem 
escoltat els arguments referits a les Propostes que ens pre
senta el Grup UNIÓ MALLORQUINA que, en si matei
xes, consideram positives i que milloren en qualque cosa 
els criteris. Pero com que la positura del nostre Grup no és 
favorable a aquests criteris, no donarem suport a les Pro
postes i per tant, ens n'abstendrem. És una abstenció amb 
un sentit positiu, perque pensam que efectivament no són 
dolentes, sinó que realment millorarien els criteris, pero el 
fet que els rebutgem fa que no sigui possible donar suport a 
uns afegits. 

A part de reiterar també els arguments que ha exposat 
el Sr. Quetglas, i en concret, lamentar la utilització de "sub
plans", que fa recordar lambé la desafortunada de "subarxi
pelag" i altres "subs" que no acaben d'esser idiomAticament 
molt afortunats i que substitu'im per "plans insulars" o algu
na cosa així, també li volia fer un petit comentari, si m'ho 
permet el President, sobre una de les decaigudes, que és la 
primera, de Son Cervera, que ens transforma els serverins 
en servs i de servs - siervos, en castella - no en ten en res. 
Pens que les dues formes estan admeses toponímicament. 
La forma que cienHficament és més correcta és la primera i 
seria una llastima afavorir o mantenir una discrepancia en 
detriment de la bona ciencia toponímica, que mereix també 
un cert respecte. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA. té la 
paraula el Diputat Sr. Valentf Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Qracies, Sr. President. El representant d'UNIÓ MA
LLORQUINA ja ha explicat que aquestes Pro postes de 
Resolució no eren una alternativa als criteris generaIs, sinó 
que més bé són unes matisacions, aquestes dues o tres es
menes que es fan, dues de les quaIs estan retirades. El nos
tre Grup hi esta d'acord, que alla on diu "Son Servera" po
sas "Son Cervera", igualment que estas d'acord que en el 
punt 6 o 7, on diu "aeroport" posas "Acropon" i altres coro 
reccions que també s'haguessin pogut fer. 

Aleshores, fuem la posició en aquestes esmenes, que 
són de matfs i que fan referencia a diferents apartats. L'es-

'/Uá1 

mena primera, la núm. 3 és una esmena d'addició, que fa 
referencia al programa de construcció de la infrastructura 
viaria i és una esmena que fa una millora de la redacció 
perqué efectivament s'hauria de subdividir en quatre sub
plans que haurien d'esser per illes. Fins i tot, si el President 
em permet un acudit, és interessat que es matisi ja que si hi 
ha un Conseller que vol territorialitzar la mar, és interessat 
que es faci abans que es presenti un pla territorial de carre
teres marítimes. En aquest sentit, i en el sentit real, Sr. Pas
cual, li donarem suporto 

L'esmena tercera, la núm. 5, el que diu realment l'ob
jectiu núm. 26, que és el que hi fa referencia, aquesta esme
na diu que per a l'aprovació provisional i definitiva deis 
plans municipals, s'establirA l'obligatorietat i si pertoca, el 
grau de vinculació deIs informes de l'organisme encarregat 
de la gestió de les carreteres. Evidentment, aixo fa referen
cia a les carreteres primaries i fa referéncia a les carreteres 
secundaries, perque no té sentil que les altres carreteres o 
els altres camins, que són els locals, no té sentit que l'ajun
tament doni permís en mateix. Per tant, aquesta esmena és 
una redundancia del text en aquest sentit, és a dir, que si 
votam a favor diu el mateix que si el nostre Grup decidís 
votar-ne en contra: també diria exactament el mateix si ens
hi oposassim O si ens n'abstenguéssim. En aquest sentit, 
per tant, el nostre Grup li donara suport amb el benentés 
que ha aclareix tal vegada una mica més pero no aporta 
practicament res. 

La segona esmena, la núm. 4, que fa referéncia a la ter
ritorialització de les inversions i es proposa que aixo es faci 
en funció del nivell mínim de serveis que aprovi el Pla. Re
alment, aquí si que ens agradaria el nivell mínim de serveis. 
És una qüestió tecnica i jo crec que tal vegada seria interes
sant que el Sr. Pascual aprofundís una mica més per saber 
quins seran aquests criteris, és a dir, per saber exactament 
qué volem. Coneixer aquests criteris de distribució i en fun
ció d'a~, el nostre Grup decidiria el seu vot, perque real
ment ens podem trobar que volem anar cap a una banda i 
el que realment passara és que anirem cap a una altra. En 
aquest sentit, em permetria recordar als Diputats que no 
ens passi el mateix que a mestre Mindango Perxana, "que 
un any duu plet en dos; se pensava anar a Deiana i el pobre 
va quedar tos". 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raual el seu Portaveu, Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. De estas tres enmiendas que 
presenta UNIÓN MALLORQUINA. en cuanto a la prime
ra, la enmienda número 3, el Grupo POPULAR está de 
acuerdo en que se incluya o se incluya como criterio la sub
división en cuatro subplanes, bien que ya los criterios que 
nos remite el Govern de alguna manera recogen esta idea 
repartida en una serie de criterios, en concreto se habla de 
redes primarias en cada una de las Islas y además, por la 
fuerza lógica de la situación geográfica, ello parece razona
ble. Así como parece razonable el añadido de que la finan-
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ciación de las obras se ha de hacer unitariamente. 

Las enmiendas 4 y 5 realmente, de alguna forma, están 
yo creo que más explícitas en los criterios. Concretamente, 
la enmienda número 4, la que habla de que serán territoria
lizadas en función del nivel del servicio, es una enmienda 
que aclara de alguna manera el tema, pero que, como digo, 
está contenida en en criterio particular número 1, cuando 
dice que el programa de construcción de infraestructura 
viaria estará basado en la adecuación de la red existente a 
los niveles prefijados. Los niveles, se entiende, de servicio. 
Lógicamente esos niveles de servicio y más si el Plan está 
divJdido en cuatro subplanes, deben de contemplarse. De 
todas maneras, no tenemos inconveniente en apoyarla, por 
cuanto, insisto, es una aclaración. 

Algo así ocurre con la enmienda número 5 al punto 
26. El punto 26, criterio particular 26, que recoge, efectiva
mente, la obligatoriedad en su caso del grado de vincula
ción de los informes del organismo encargado de la gestión 
para la aprobación provisional y definitiva de los planes 
municipales. Se entiende, por consiguiente, que cuando el 
órgano de gestión es el mismo que tiene que aprobar el 
Plan para su aprobación previa está implícita en la propia 
aprobación del Plan. Por consiguiente, como digo, creo que 
el propio criterio 26 lo recoge. No obstante lo cual, como 
eso, creo que ha dicho algún Portavoz, puede entenderse 
como una redundancia, podemos aceptar también la en
mienda número 5 de UNIÓN MALLORQUINA Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

. Per part del Grup Parlamentari D'UNIÓ MALLOR
QUINA té la paraula el sel1 Portaveu, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sres. i Srs. Diputats; Sr. Quetglas: en primer 1I0c, agra
ir-li el suport a les esmenes núms. 3 i 4; respecte de la núm. 
5, jo no entenc que necessariament hagi d'esser la Junta de 
Carreteres que faci aquests informes. Si es crea aquesta 
Junta de Carreteres fara els informes corresponents a les 
carreteres que administri, pero si el Consell Insular vol 
continuar tenint les seves propies carreteres, sera el Con
sell Insular que fara aquest informe. O sigui, que aixo té a 
veure relativament amb la Junta de Carreteres, perque si 
existeix, fara l'informe, si no existeix, el fara el servei cor
responent de l'organisme que tengui la competencia. Ales
hores, repetesc, aixo jo pens que no té directament a veure 
amb la Junta de Carreteres. 

Al Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, li valia 
dir dues coses: jo comprenc que vostes tenen uns criteris al
ternatius, no hi tenc res a dir. Valor positivament la seva 
abstenció perque consider que és una millora del text que 
ve del Govern. 

Respecte de Son Cervera, li he de dir que no ha digui, 
als cerverins que es pot escriure Son Cervera, perque li pot 
passar qualsevol cosa. Jo he tengut ocasió de parlar-ne pre
cisament amb ells, arran d'un Decret que va sortir de la 
Conselleria de Cultura, sobre toponims i precisament no 

estaven massa contents amb la Universitat, que deia que es 
podia fer de les dues maneres, perque Son Cervera no ve de 
"cervera", cognom, sinó que ve d'un arbre o d'una planta, 
que es diu "servera". Per tant, s'escriu amb "s" i no amb "c". 
O sigui que jo entenc que no esta bé, a pesar que I'informe 
de la Universitat diu que s'escrigui amb "c". 

Sr. Valenciano, jo també Ji he d'agrair el suport a l'es
mena núm. 3. L'esmena núm. 5 és d'aclariment, pero jo 
crec que és bo que s'aclareixi, perque després hi pot haver 
males interpretacions. Es pot interpretar malament en el 
sentit que els serveis municipals hagin de fer un informe 
vinculant el pie d'un ajuntament, la qual cosa seria absurda. 
A posta s'ha aclarit aixo. Ja sé que la intenció del Govern 
no era aquesta, pero s'ha aclarit precisament per aixo. 1 res
pecte de la núm. 4, jo crec que el Sr. González Ortea ha 
contestat una mica. Qui ha de definir allo que és el nivell 
mínim de servei és el Pla. El Pla, no el tenim, en aquests 
moments, per tant jo no li puc dir on anam. Sí tenim uns 
criteris. 1 aquests criteris, com ha dit el Sr. González Ortea, 
en el criteri particular núm. 1, sí que diu: "el programa de 
construcció d'infrastructures viaries es basara en I'adequa
ció de la xarxa existent en els nivells prefixats, etc., etc. 
Aquests nivells els prefixani el Pla. Jo no li puc dir quins 
són. Sí hi ha uns criteris que diuen en quina direcció anam 
i per tant, jo no puc contestar més profundamem la seva 
pregunta, pero és clar que el Pla haura de fixar uns nivells 
mínims que han d'assolir cadascun deis quatre subplans i 
en funció de la diferencia que hi ha entre on es vol arribar i 
allo que hi ha ha de marcar, diríem, la distribució de la si
tuació . 

Vull agrair al Grup POPULAR la seva intervenció, 
que m'ha ajudat a aclarir una cosa al Sr. Valenciano i el su
pon a les esmenes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar la Proposta de Resolució núm. 1.704/90 
presentada pel Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr. Tuelles. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 

Sr. Presidente; Sres. y Sras. Diputados: en primer lu
gar, permítanme que distraiga unos minutos su atención 
para explicar y justificar la génesis, la ideación de nuestra 
Propuesta de Resolución. Servicios públicos esenciales, 
prestaciones sociales básicas, medio ambiente e infrastruc
turas son demandas sociales en continuo crecimiento y son 
también por ende, prioridades del CSD. Constatar que la 
dotación de infraestructuras es deficiente, inadecuada e in
suficiente y añadir que una política medioambiental exige 
la realización de una política de ordenación del territorio 
muy rigurosa. 

Dicho esto, como punto referencial o marco de actua
ción de nuestra propuesta, hemos estudiado con deteni
miento la propuesta de criterios generales para la elabora
ción del Plan Director de Carreteras que hoy nos convoca. 
y aunque los objetivos que se introducen no sean motivo 
de debate ni por tanto de votación, previa resolución, sí en-
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tendemos que hemos de dedicarle un cierto tiempo en tan
to en cuanto esos objetivos, tal como vienen expresados, 
son el fundamento de la propia propuesta que nos trae a
quí. 

Estos objetivos son cuatro. Uno, conseguir una red 
completa. Dos, - abrevio - condiciones suficientes en capa
cidad, seguridad, comodidad, nivel de servicio, economía, 
transporte. Tres, que esté encajada en conjunto ordenado 
del suelo, una armonización con el resto del ordenamiento 
territorial. Y cuatro, la adecuación al entorno. 

Pues bien, sencillamente creemos que este sistema, es
te método de trabajo que ha utilizado el Govern es un mé
todo un tanto inadecuado, utilizar una vía de inducción; 
nosotros preferimos hacerlo por vía de deducción. Es decir, 
yo lo haría justamente al revés. El cuarto sería el primero, 
el tercero el segundo, el segundo el tercero y el primero el 
cuarto. Es decir, partiría de un riguroso respeto al medio 
ambiente, como presupuesto básico, no como objetivo, lo 
que nos llevaría después a encajar, a armonizar con una po
lítica global de ordenación del territorio que después nos 
procuraría, dentro de esos presupuestos básicos unas con
diciones suficientes de capacidad y que, en definitiva, el res
peto a estos presupuestos básicos nos llevaría como· conse
cuencia a obtener una recompensa. 

Ustedes utilizan un método de inducción. Nosotros 
atendemos a los principios y lo hacemos por vía de deduc
ción. Y es que ustedes han hecho lo mismo con su criterio 
porque lo que están haciendo es sencillamente utilizar una 
vía hasta el final por regla general. Nosotros no queremos 
precisamente entrar en una discusión sobre todo de carác
ter técnico, sobre el tema de carreteres. Lo que queremos 
entrar de una vez a discutir un modelo de ordenación del 
territorio. Ustedes lo han ido posponiendo una vez tras o
tra. Lo que no queremos, no podemos, nos es imposible a
probar o desaprobar los criterios de carreteras en relación 
con la política territorial global. Es exactamente imposible. 
Ustedes lo que hacen es al revés las cosas: una política de 
carreteras que en definitiva condicionará la política territo
rial global y no al revés. Empecemos por el principio y no 
hagan ustedes por vía general lo que tendría que ser sim
plemente una cuestión puramente cerciorada. Es decir, que 
al final, la ordenación territorial resultante será la simple 
suma de los planes sectoriales y no al revés. Ustedes no ha
cen lo que tendrían que hacer: una visión global e interrela
cionada. 

Esto es lo que nos lleva sencillamente a que no poda
mos pronunciarnos por su falta de ... en las directrices de 
ordenación del territorio en la propuesta que ustedes nos 
están aquí llevando a debatir. Y esto es lo que nos obliga a 
no poder ni aprobarlas ni desaprobarlas, simplemente a 
abstenenernos y esta es precisamente la génesis y leit-motiv 
de la propuesta que presentamos. Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES té la paraula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr. President. En la defensa que farem d'aquí 
a uns moments de les nos tres Pro postes de Resolució reite
rarem i ampliarem eIs arguments que ha exposat el Sr. 
Tuells per demostrar, entenem, que en el nostre criteri, eIs 
criteris que avui es veuen sobre el Pla de Carreteres són 
inadequats abans de les directrius d'ordenació del terrritori 
que el Govern, situant-se a la il·legalitat, manté amb obsti
nació la seva pretensió de no dur al Parlament de les Illes 
Balears. Per tant, donarem suport a aquesta proposta del 
Centre DemocrAtic i Social. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Per una vega da - qualque vegada més ho he fet - vull 
donar l'enhorabona al CDS perque el nostre Grup creu 
que ha tocat perfectament en el clau de la discussió d'avui. 
Coincideix, com se n'han temut, amb una Proposta de Re
solució nostra, també, pero el que deia el Sr. Tuells és exac
tament el que s'havia de du. Primer, ordenació del territori. 
Primer, directrius d'ordenació del territori. Cinc o sis anys 
que s'han de dur a aquest Parlamento Després, dins aques
tes directrius i com a plans dins les directrius d'ordenació 
del territori, els plans de carreteres i les directrius deis 
plans de carreteres. Comenc;ar, com és habitual dins el Go
vern de la Comunitat Autonoma, és que un es cansa de dir
ha, la casa per la teulada, només té una conseqüencia: que 
la casa cau perque eIs fonaments no s'aguanten. 

El que vostes fan amb aquestes directrius és únicament 
i exclusiva, i ho hem de dir, intentar que el Parlament apro
vi una situació que es dóna per la via deIs fets. Ha hem sen
tit també en aquest Parlament. Srs. del Govern, seria millar 
que rapidíssimament dins aquesta Legislatura duguessin les 
directrius d'ordenació del territori i, immediatament des
prés d'esser aprovades, que estAs estudiat quin tipus d'orde
nació, quin tipus de configuració volem en aquesta Comu
nitat Autonoma, després es parlAs de carreteres. La carre
tera condiciona l'ordenació del territorio Nosaltres creim 
que allo que ha de condicionar la carretera é!' precisament 
l'ordenació del territori. GrAcies. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el seu portaveu, Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. President. Bueno, ya estamos donde esta
mos siempre. Cada vez que hay aquí alguna propuesta que 
trae el Govern de ordenación del territorio, se vuelve a dis
cutir lo mismo. El tema de las directrices, lo primero que 
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hay que decir es que de siete u ocho años que se habla por 
ahí, de éso nada. La Ley de Ordenación del Territorio es de 
mitad del año 87, no sé cuando se publicó exactamente, no 
tengo aquí la publicación, pero en cualquier caso concedía 
además un período de una serie de meses para que el Go
vern las desarrollara. Por consiguiente, hablemos de año y 
pico, no de otra cosa. Yo he oido hasta la saciedad al Go
vern explicar, y yo creo que justificadamente, que unas di
rectrices de ordenación del territorio completas son una 
cosa enormemente compleja y que por consiguiente, no 
son cosa de cuatro días. 

Entrando ya en el tema en concreto de la propuesta 
que nos hace el CDS, se dicen cosas verdaderamente curio
sas, Sr. Tuells. Dicen ustedes que se emplea la disposición 
transitoria única que por cierto está en la Ley, la Ley tiene 
una disposición transitoria que autoriza al Govern a man
dar esto. De manera que no se está incumpliendo nada ni 
se está haciendo nada que no esté autorizado por la Ley. 
La Ley de Ordenación del Territorio tiene en un montón 
de artfculos, no recuerdo cuáles, y como cualquier otra ley, 
vale desde el articulo primero hasta la disposición final. 
Todo debe de considerarse. Pero digo que hay cosas curio
sas, porque por ejemplo se dice que se emplea ésto como 
instrumento exclusivo de planificación y ordenación terri
torial. 

Yo lo que creo es que se emplea como instrumento 
útil de ordenación del territorio. Y para satisfacer necesi
dades urgentes, tal como dice, efectivamente, la disposición 
transitoria. Usted duda de que esto sea una necesidad ur
gente? Usted mismo ha dicho que la dotación de infraes
tructuras era insuficiente. Usted mismo, Sr. Tuells, junto 
con los otros Diputados de esta Cámára, acaba de aprobar 
una Ley de Carreteras que en uno de sus artículos, no re
cuerdo exactamente cuál, dice que para la construcción de 
cualquier nueva carretera, duplicaciones y variantes, etc., 
para una serie de construcciones, digamos de gran magni
tud que supongo que usted no dudará que son urgentes y 
necesarias debe de haberse aprobado previamente el Plan 
Director de Carreteras. Por consiguiente, el Govern remite 
los criterios para poder hacer, elaborar y aprobar el Plan 
Director de Carreteras. 

Después se alude también a la desconexión con las 
proyecciones, perspectivas y planes de adaptación de las va
riables globales de ordenación territorial. Lo leo aquí, en lo 
que ustedes han presentado. Yo me temo que la Ley de Or
denación del Territorio se la leen sólo en lo que les convie
ne, porque el artículo 22.b de la Ley de Ordenación del 
Territorio ya dice, concretamente, que los planes directores 
sectoriales, tienen que contener una serie de determinacio
nes que son básicamente éstas de las que ustedes hablan: 
población, comarcalización, localización de actividades eco
nómicas, equipamientos sanitarios, docentes, etc. Malo se
ría que el Plan de Carreteras - yo no sé si ha visto usted al
guno hecho en alguna otra Comunidad o en algún otro país 
en el que no se contemplen esas variables, de prospectiva. 
No se puede hacer un plan de carreteras conteniendo ex
clusivamente datos de tráfico. No sé como imagina usted, 
insisto, que es un plan de carreteras. 

Su redacción es urgente. Y yo lamento profundamente 
que ustedes no entren en la materia de los criterios. No en
tren, en realidad, en lo que ese Plan Director de Carreteras 
tiene que contemplar. Sí que quiero recordar que hay un 
objetivo que me parece básico y que después se recoge en 
un montón de criterios que es el del máximo aprovecha
miento de la red existente y el de utilización del modelo 
histórico de red existente, Sr. Tuells, y me parece importan
te y es una pena que de éso no quieran discutir ustedes. Y 
eso no son conceptos técnicos. Son conceptos políticos y 
conceptos de ordenación del territorio. Ustedes, por lo vis
to, no pueden discutir de éso. Tienen que esperar a que nos 
vengan aquí unas grandes directrices para poder entrar en 
el tema. 

Mire, estos criterios de carreteras definen perfecta
mente un modelo de ordenación territorial desde el punto 
de vista de las redes viarias, lo definen clarísimamente. Pe
ro con toda claridad. Eso, usted lo sabe; lo puede compro
bar perfectamente. Otra cosa es que no les gustes y la duda 
que me queda a mi y yo creo que a toda la Cámara es si us
tedes están de acuerdo o no con esos criterios, y eso es so
bre lo que nos hubiera gustado que ustedes se pronuncia
ran: si están o no de acuerdo con ese modelo de ordena
ción del territorio que se contempla en esas redes viarias. 
Desgraciadamente, han tirado ustedes por el camino fácil, 
porque éste es el camino fácil: decir que hay que atender al 
artículo 14 de la Ley de Ordenación del Territorio y olvi
darse de todos los demás. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat 31'. Tuells. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, yo 
quisiera agradecer a los Grupos NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES y al Grupo SOCIALISTA su apoyo a nuestra 
Propuesta y además incluso los cálidos elogios que han sido 
expuestos en sus intervenciones. Insisto, reitero, muchas 
gracias. 

y al Sr. González Ortea le vaya contestar pues de la 
forma más puntual posible, siguiendo las notas que he to
mado de su intervención. Si algún punto se me ha escapa
do, le ruego que me perdone. Mire usted, le han dicho que 
ustedes empiezan constantemente la casa por el tejado y les 
falta muchas veces cimientos, se lo han dicho. Yo quisiera 
afiad ir que es un poco lo que se dice tantas veces de hacer 
ir el carro por delante del burro, no una, sino muchas ve
ces. En eso ustedes incurren constantemente y no quieren 
darse cuenta de ello. 

Usted nos ha hablado de tiempo, de afias. En mi inter
vención, en ningún momento le he hablado a usted de 
tiempo. Le he hablado de conceptos y de principios. Les he 
dicho que ustedes subordinan 10 contingente a lo principal 
y en vez de hacerlo asi, es al revés. Ustedes subordinan lo 
principal a 10 contingente o lo esencial a lo que es no diré 
accesorio, pero en todo caso menos importante. Es usted 
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quien ha hablado de tiempo o de afias. Yo no he empleado 
esa palabra. He hablado de conceptos. Bien, pero usted es
taba refiriéndose a mi intervención, evidentemente. Ahora, 
lo que está claro es que a usted o a ustedes o al Govem o al 
Grupo que está soportando al Govem. No, con esta pala
bra, usted lo tome como quiera, estoy apoyando al Govern, 
si usted quiere, eh? Pues no les viene a los visto ni de cua
tro días ni de cuatro años, ni de una legislatura ni de dos. 
Porque claro, evidentemente, ustedes, permítanme la ex
presión, quizá lo soportan en el sentido de que lo apoyan, 
porque lo que es soportarlo, lo soportamos todos, eviden
temente. 

Después, usted habla de medidas urgentes, necesarias 
e importantes. Le diré lo siguiente: una vez me contaron 
una anécdota, si usted quiere tomarlo como chiste, y permí
tame la confianza de que un matrimonio tenía establecido 
para su buena convivencia conyugal un principio básico. El 
marido era el que decidía sobre temas urgentes, necesarios 
e importantes y la mujer solamente sobre los cotidianos. 
Lo que había una cuestión: dónde estaba el límite? Y ellí
mi te lo establecía la mujer. Ustedes están aplicando cons
tantemente esa política. Mire usted, usted dice que me pro
nuncie sobre los criterios. Pues mire usted, no tengo incon
veniente en decirle que técnicamente buena parte de ellos 
puedan ser correctos en buena medida. No quiero negárse
lo. Pero es que no quiero incurrir en la incongruencia de 
discutir una cosa cuando no hemos establecido los princi
pios básicos. Es lo que le han dicho usted de la casa por el 
tejado sin tener cimientos. Y por tanto, insisto, no quiero 
incurrir en incongruencia. Y por eso le contesto que no dis
cuto la mejor o peor disposición o conveniencia desde el 
punto de vista técnico de algunos criterios pero que no 
puedo sencillamente pronunciarme sobre ellos por falta de 
unos principios elementales, básicos. Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a debatre les Propostes de Resolució registra
,\ des amb el número 710/90 i presentades pel Grup Parla

\ mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per part 
d'aquest Grup té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Crec que avui tenim un debat 
que s'hauria d'haver produH en aquesta Cambra fa set anys. 
1 die aixó perque és ciar que les actuacions del Govern i del 
Govern anterior en materia de carreteres han estat una 
prÍóritat jo diría que quasi absoluta, en tot cas una alta 
prioritat deIs dos governs Cafiellas que ha suportat aquesta 
Comunitat Autónoma, utilitzant les paraules del Sr. Tuells. 
Em remet com a prova als pressuposts de la Comunitat i 
als pressuposts del Fans de Compensació Interterritorial, 
que deixen ciar que la prioritat en materia d'inversions a la 
Comunitat AutÓnoma des de fa set anys són les carreteres. 
1 avui, el 1990, ens trobam debatent els criteris del futur 
Pla de Carreteres. La cosa, efectivament, és comen~r la ca
sa per la teulada i perque no hi ha res per damunt la teula
da, perque si no, per a11a dalt seríem. 

Em podrien dir - ha acabam de sentir al Sr. González 

Ortea - que no és veritat, que aixó no es podía debatre fa 
set anys perque la LIei d'Ordenació del Territori és del 
1987, peró jo mantenc que aixó no és veritat perque deba
tre els criteris, debatre uns criteris per a actuacions en ma
teria de carreteres és perfectament possíble abans de la -
LIei, no teníem per que esperar la LIei. Una vegada pro
mulgada la LIei, s'havíem de complir tots els artides indós, 
naturalment, el que fa referencia a les directrius i tornaré 
sobre aquest tema. Peró de moment, vull insistir sobre el 
fet que la prioritat del Govern no ha estat debatre en el 
Parlament els criteris d'inversió, sí les inversions, pero no 
els criteris d'inversions en carreteres, sinó un altre. Han es
tat aquestes inversions i no els criteris. Per tant, és un de
bat ajomat, és un debat tarda i que arriba a aquesta cam
bra, ha hem de recordar, per una decisió d'aquesta cambra, 
perque aquí varem aprovar, a un moment determinat, que 
s'havia d'executar amb urgencia un Pla de Carreteres i que 
mentrestant, no se n'havien de fer, excepte que el Parla
ment ho autoritzas. 

D'aixó, la primera conclusió que jo vull treure, és que 
és preocupant que la prioritat sigui en materia viaria més 
que en materia parlamentaria ¡que s'hagi passat per davant 
el tema de les carreteres que el tema del Parlament. Un al
tre aspecte és que es passa per davant també el tema de les 
carreteres, per davant de l'ordenació territorial. Si hi ha 
una frase que subscriuria íntegrament i sense cap vaciHació 
amb els documents que ens ha ,enviat el Govern és la que 
diu que aquestes Illes, d'economia turística quasi exclusiva, 
tenen un medi natural fortament afectat per processos ur
banístics desordenats. El Govern reconeix, escriu i procla
ma que tenim un medi fortament afectat per processos ur
ban[stics desordenats. El Govem reconeix que no hi ha or
denació del territorio Me n'alegro, era hora que ha fes. Es
perem que a continuació actu!. 

Reconeix també, i ha acaba de reconéixer el Sr. Gon
zález Ortea, que la importancia de les carrete res sobre I'or
denació del territori és molt gran. Estructuren el territori, 
incentiven determinades activitats económiques, el desen
volupament de determinades localitats i dissuadeixen a me
sura que siguin insuficients o no existeixin determinats usos 
territorials per altra banda. Hem de dissuadir usos territo
rials? Nosaltres esta m convenr;uts que sí, que hi ha usos 
territorials que s'han de d.issuadir perque en cas contrari 
mantendrem el desordre en els processos urbanístics sobre 
el nostre medi i no hem vist que els criteris del Pla de Car
reteres siguin en absolut c1ars en aquest sentit. Tomarem a 
aixó, perque vull insistir en els aspectes d'ordenació del ter
ritori i vull insistir en els arguments exposats fa un moment 
en relació a la manca de directrius. 

He dit i ratific que el Govern es comporta amb insub
missiÓ respecte de la Llei d'OrdenaciÓ Territorial des del 
moment que incompleix sobradament els terminis que la 
LIei marca i estableix, amb els vots del Partit Popular la 
passada legislatura per dur aquestes directrius aquí. Si vos
tes sabien que era tan difícil de fer, no s'havia d'haver votat 
en aquell moment. Peró des del moment que ho votaren, 
des del moment que va quedar aprovat per aquesta cam
bra, aquesta LIei s'havia de complir i que el Govern sigui el 
primer que incompleix les lleis no és precisament una polí-
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tica molt adequada, entenem. A part que I'anunci de I'arri
bada de les directrius no només ha vengut en el text de la 
LIei d'Ordenació del Territori sinó també en eIs discursos 
del President del Govern de la Comunitat Autónoma, dis
cursos que també es revelen com a fal·la<;üs amb aquest in
compliment. 

La seqüencia lógica seria: LIei d'Ordenació del Terrí
torí, directrius, criteris, plans i actuacions. La seqüencia re
al és: LIei d'Ordenació del Territori, actuacions, pla, crite
ris i directrius. La cosa no pot esser més kafkiana. 1 la pro
va que no només és aquest ordre de pla i directrius, efecti-

>. vament emparat per una disposició de la LIei, que així ho 
autoritza, pero he de recrodar que aquesta disposició ja ha 
estat utilitzada per a les pedreres, ha estat utilitzada per als 
residus solids, ha estat utilitzada per als ports esportius, ara 
per a les carreLeres i al final no sabem que quedara per a 
les directrius. 

Pero és que no només hi ha aquesta disfunció de direc
trius a pla, sinó també de criteris a Pla. 1 la prava, Srs. Di
putats, és el ButIletí Oficial de la Comunitat Autónoma de 
dia 6 de man;, en el qual s'adjudica a Internacional d'Engi
nyeria - Estudis Tecnics, S.A. per 24 milions de pessetes l'a
cabament del Pla de Carreteres de la Comunitat Autóno
ma. Aixo esta adjudicat, se suposa que amb un plec de con
dicions i per tant, avui, discutir els criteris, és un poc, ente
nem nosaltres, perdre el temps. Venim aquí a fer un po
quet el ritual parlamentari de discutir els criteris pero fa 
tres mesos aixo va esser ja adjudicat pel Govern de la Co
munitat Autonoma a una empresa que evidentment deu es
tar desenvolupant la seva feina abans, independentment, de 
)'apravació deIs criteris. Naturalment, vostes sabien que un 
moment determinftt aquests criteris es veurien aquí, mal
grat els retards que hi hagi pogut haver, que aquests criteris 
s'aprovarien - avui ha costat un estudi de telefons, un altre 
dia pot costar una altra cosa, pero bé, s'aprovaran els crite
ris - i es tiraran davant el 'Pla que INTECSA té contractat 
fa ja tres mesos Ilargs. 

Nosaltres, tanmateix, no hem volgut defugir el debato 
No hem volgut deixar d'aportar algunes consideracions a 
aquests criteris, constatar la necessitat de les directrius, 
mantenir que no només el tema de directrius, també el te
ma de transports, que és necessari prioritzar el tema del 
transport públic per ferrocarril i carretera per evitar la ne
cessitat d'incrementar I'estructura viaria per a transport 
privat, que el criteri fonamental ha d'esser el de seguretat i 
equilibri territorial a les Illes i no de la capacitat, com ve en 
el Govern, que la densitat de viari a les Illes, recollida amb 
els arguments estadfsties del Govern es revela com a bas
tant elevada dins la mitjana de l'Estat i que per tant, seria 
innecessari crear nou viari, en tot cas, adequar l'existent, 
que s'ha de mantenir la reducció al maxim de la facció ter
ritorial per viari que s'hagi de modificar, que el Pla ha de 
vigir sobre totes les carreteres públiques de la Comunitat, 
que en cap cas s'hagin d'obrir carreteres de nou tra¡;at a 
l'ambit de les Mees naturals d'especial interes ni de la pro
posta d'actuació del Govern en materia d'espais naturals en 
tant que no s'arribi a aprovar el catAleg d'espais naturals de 
la Comunitat Autónoma, que el pla ha de contemplar res
triccions per no afectar el litoral o els espais protegits de 

qualsevol tipus de la Comunital, que ha de tenir present to
ta la normativa urbanistica existent en aquests moments, 
que ha de preveure pantalles acústiques, impactes visuals i 
paisatgístics, etc. 

Especialment rebutjam un deIs criteris que proposa el 
Govern, el núm. 2, que diu que les condicions de les xarxes 
de primer ordre han d'esser tals que des de qualsevol po
blació es pugui accedir "a elles", diu, se suposa que deu vo
ler dir "a ella" o en to! cas a les diferents de les diferents i
!les, pero si parla de la xarxa hauría d'esser singular a través 
d'un recorregut inferior a quinze quilometres a través d'una 
via suficient capa\ i segura, excepte en situacions especials. 

Si aixo vol dir el famós anell d'autopistes que dissenya
va Terra i Llibertat fa uns anys voltant tota I'illa de Mallor
ca i molt ens temem que amb un lIenguatge un poc distint 
estam parlant del mateix. No entenem per que han d'esser 
quinze, i no setze o dotze o vint-i-cinc, els quilometres i i 
no veim que aquest criteri estigui fonamentat en cap raó 
objectiva. 

També considera m que les resolucions aprovades en 
aquesta Cambra en relació a I'autovia de Palma a Inca han 
d'esser recollides en els criteris, que les travessies s'han de 
basar en la seguretat i la cura ambiental de les poblacions 
afectades, . que a més de la rendibilitat economica i social 
deIs programes d'obres, s'han de tenir ene ompte els impac
tes ambientals i les mesures correctores, que la normativa 
urbanística ha d'esser tenguda en compte també a les ac
tuacions especiaIs, com miradors o aparcaments, que s'ha
gin d'executar, que les repoblacions entorn de carreteres es 
facín amb vegetadó autóctona i una que ens sembla impor
tant també és que els elements patrimonials que resultin 
afectats per les carreteres han d'esser objecte de recons
trucció. 

Aquesta s'assembla a una de les que ha fel el Grup 
SOCIALISTA pero entenem que queda una mica amplia
da. Els elements patrimonials poden esser les parets se
ques, que són importantíssimes, pero n'hi ha d'altres que 
de vegades són afectats per les carreteres i els en posaré 
dos exemples: l'ampliació de la carretera de Llucmajor a 
Campos va fer despareixer alguns magnífies exemples de 
barraques de roter que estaven situats a les seves immedia
cions. És una lIastima no haver recuperat aquests exemples 
extraordinaris d'usos tradicionals del territorio Com és una 
llastima que hagi descomparegut ara, fa poes dies, un molí 
d'una magnífica mostra de l'arquitectura rural en el terme 
de Santa Maria, afectat per I'autovía d'Inca, molí que nin
gún no va saber, almanco a nivell municipal, fins al darrer 
moment, si estava o no afectat per les obres perque la in
formació pública no havia resultat prou aclaridora. 

1 en aquest sentit, jo vull destacar una Proposta de Re
soludó que no hem presentat, de vegades s'ha de reconei
xer que es cometen errors i n'hi ha hagut una que va que
dar en esborrany i no va esser presentada adequadament, 
que deia que el Pla hauria de preveure els mecanismes per 
millorar la informació pública deis projectes, que en aques
ts moments es duen a terme d'una forma jo diria mimetica 
o críptica, de manera que és molt difícil per als afectats per 
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una obra pública saber exactament que és que els afecta. 
Nosaltres havíem proposat a la LIei de Carreteres una es
mena recollida d'un artiele de la llei sUlssa, que qualsevol 
projecte havia d'esser sotm~ a informació pública sobre el 
terreny mitjan~nt picatatge físic de l'area que havia d'ocu
par la nova via de comunicació que s'havia d'obrir. Aquesta 
esmena va esser rebutjada, malauradament, pero entenem 
que seria realment fer autentiques informacions públiques 
que en aquests moments, perdonin-me, s6n molt dificils i 
moltfssims d'afectats han d'acabar recorrent als serveis d'un 
misser per aelarir exactament que els passa o no els passa 
sobre les seves propietats o els seus terrenys. És una lhlsti
ma no haver aportat aquest criteri. Ens sap greu, pero sa
bem que si el veuen oportú l'aplicaran independentment 
que aquí fos o no fos aprovat, com tenim per costum. Gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UNIÓ MALLOR
QUINA, té la paraula el seu portaveu, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: una de les preocu
pacions del Sr. Mayol es preci~ament el retard amb que ha 
vengut aquest Pla. Diu que fa set anys que havia d'haver 
vengut i que no ha arribat fins ara. Pero aixo és contradic
tori, en certa manera, amb alguna de les propostes de reso
lució. Per exemple, la núm. 2, quan diu que fa falta un pla 
de transports. Si aspiram a fer el Pla de Carreteres a fer el 
pla de transports, el retarda m més, el Pla de Carreteres. O 
sigui, utopicament, pareix que si tenguéssim un bon pla de 
transports i després es dugués a la practica per ventura hi 
hauria més transport públic per ferrocarril i carretera i fa
rien falta menys carreteres, pero aixo jo entenc que és bas
tant utopic i, per descomptat, no ho veurem en aquest se
gle, possiblement. Aleshores, entenem que hi ha aquestes 
contradiccions i que si hem de fer un pla de transports, aixo 
suposa una paralitzaci6 del Pla de Carreteres que conside
ram que no és desitjable. 

Hi ha una serie de Propostes de Resoluci6 que se su
posen alternatives a les que presenta el Govern, que sí que 
estan recollides a les del Govern, per exemple, la núm. 3, 
quan diu que la reforma i millora de les caffeteres es realit
zaran sobre els objectius de millorar-ne la seguretat i l'e
quilibri territorial de les l11es. Aíxo esta perfectament reco
Hit. Hi ha la núm. 8, quan diu que el Pla ha de tenir en 
compte la normativa urbanística vigent. També estA reco
Hit. Hi ha la núm. 10, que també esta recollida a l'apartat 
2.9. Diu que cal determinar l'impacte visual i paisatgístic de 
les carreteres, acthuc la seva construcció, perque sigui mf
nim. També hi ha la núm. 11, que també esta recollida, en
cara que sí he de dir que hi ha una mesura massa drastica. 
Proposa mesures massa drastiques, que aixo, en cas que no 
hi estas recollit, tampoc no ho podrfem votar, perque per 
exemple, l'ús d'herbicides fa falta, a segons quines carrete
res i aquf pareix que s'ha de prohibir. També hi ha la núm. 

14 que també esta reco11ida, quan diu que la supressi6 de 
travessies ha de tenir coro a objectiu incrementar la segure
tat i la qualitat ambiental tant deis velns com deis usuaris. 
Aíxo esta en els criteris del Govern, en el 8 i el 14. També 
esta recollida la Proposta de Resolució núm. 16. 

A aquestes esmenes, nosaltres no hi donarem suport 
perque entre altres coses, si aprovam aixo del Govern i des
prés es vessin aquestres altres esmenes, tendrfem una du
plicitat que consideram que és ínnecessaria i, més que ínne
cessllria, contraproduent 

Respecte del punt núm. 4, nosaltres li hem de dír que 
no, perque diu que només es pot fer servir exelusívament el 
viari existent. Aixo és també una mesura molt drastica. Ai
xo vol dír que no es poden fer variants, per exemple. Aixo, 
francament, és una cosa que si s'aplicas al peu de la lIetra, 
gairebé no faria falta ni Pla de Carreteres. És a dir, nosal
tres tenim unes carreteres i no podem sortir d'aquf i per 
tant, ens queda una cotilla que ens ofega. 

La núm. 5, que diu que el Pla de Carreteres vigirll 
sobretot a les carreteres públiques de les Illes Balears, jo 
no sé amb quin sentit ho ha fet, aixo, pero tal com estll es
crit té un aspecte que supos que no és desitjable per vostes, 
ni per nosaltres, que és anar contra l'autonomia municipal. 
És a dir, si el Pla de Carreteres vigeix, i no és indica ti u sinó 
que s'ha de complir, per les xarxes locals, aixo ens pareix 
que va contra l'autonomía municipal, no sé si n'havien te
mut. 

Després hi ha el punt núm. 6, que sf que hi donarem 
suport, que és el tema de les llrees naturals d'especial inte
res, que no hi ha d'haver carreteres de nou tra~t i tampoc, 
fins que no estigui aprovat el catateg aquest que estam tra
mitant aquí, dins la proposta d'actuació del Govern en ma
teria d'espais naturals. També donarem suport a la núm. 9, 
qua n parla de les pantalles acústiques, perqu~ aixo sí que 
esta fet d'una manera raonable, quan diu: "en els trams que 
resulti aconsellable, el mateix Pla ho estudiara". 

1 al núm. 17, jo valía demanar si poden reconsiderar 
afegir una paraula, que és quan diu que el Pla recollirA les 
actuacions necessllries per repoblar amb vegetació autocto
na els entorns i els trams que s'abandonin com a conse
qüencia de variants. Si pos<lssim la paraula "preferentment" 
per ventura es podria votar que sí, perque hi pot haver, per 
exemple, tots sabem que a les mitjaneres que s'alcen a les 
dues cal<;ades de l'autopista, hi posen buguenvfl'lies i aixo 
per ventura és que no tenim una planta aquí que pugui fer 
una pantalla com fan aquestes, jo no ha sé, en aquests mo
ments. N'hi pot haver algunes. A posta si posam "preferent
ment", o sigui, que si en tenim una de nostra que ens va bé, 
no n'hem de posar una de defora, es podria votar que sí. 
Per tant, deixam a la seva consideraci6, afegir aquesta pa
raula, "preferentment". 

Finalmente, respecte de la conservació deIs elements 
patrimonials, com les parets seques i resta, aixo pensam 
que no és un tema del Pla de Carreteres sinó que és una 
prescrípció que ja esta adoptada per la LIei a l'artiele 33 i 
que per tant, no fa falt posar-ha dins el Pla. Aixo a qualse-
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vol projecte és d'obligat compliment que es tengui en 
compte. 1 l'article 33, vull recordar que va esser lIargamem 
debatut en Ponencia ¡que vihem quedar que com que no es 
pot obligar a un senyor que vol que l'expropiin a dír-li "vos
te ha de fer la paret seca", pero la Llei sí diu que si el pro
pietari ha vol, l'Administració Ji fanlla paret seca. Aixo es
ta per Llei i per consegüent, en el Pla creim que és inneces
sari. 

1 finalment, a la núm. 19 també hi donarem suport, 
que és aBo del maxim aprofitament de l'espai alterat, com a 
conseqüencía de les millares o deIs condicionaments viaris 
i en canvi a la núm. 20, que diu que ha d'esser prioritari 
l'interes general de la població resident per sobre deIs nu
clis turístics, amb aixo, nasal tres pensam que aparentment 
és una Proposta de Resolució bona pero que ben pensat, 
no ho és, perque hi ha uns interessos generals de les IlIes, 
de cada una de les ilIes i de les Illes Balears en general. 1 no 
sabem si un moment determinat pot esser d'interes més ge
neral que un determinat nucli turístic tengui uns accessos 
per sobre d'un determinat nucli que no sigui turístico Per 
tant, per aixo, votarem que no, encara que normalment, i 
per ventura en un tant per cent de casos molt alt pot tenir 
raó aquesta esmena, pero que no es pot aplicar taxativa
ment perque seria una cotilla que no sería desitjable. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parauIa el 
seu portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gnkies, Sr. President. Per fume breument la po
sició del nostre Grup en relació a les nombroses - vint -
Propostes de Resolució del Grup Parlamentarí NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES volem dír en primer Uoe que 
en príncipí donarem suport a tates aquelles que manífesten 
aquesta preocupacíó ambiental i per a la millora de les con
dicions de medi ambient, les quals són preoeupació cons
tant d'aquest Grup i molt particularment del Diputat que 
n'ha fet la defensa. ]0 valdría, pero, assenyalar només aque
Bes a les quals el nostre Grup no donara suport, perque se
ria una vía molt més nlpida, ja que són menys que aqueIles 
a que aprovarem, que donarem suport, perdó. El nostre su
port, lamentablement no basta per la seva aprovació. 

La prímera sera la núm. 2. NosaItres, en prímer Iloe, 
no entenem, com entén UNIÓ MALLORQUINA, que el 
pla de transports que aquí es reclama es reclami amb carae
ter priorítarí i preví al Pla de Carreteres, perque no ho diu 
enlloc, pero hi ha una altra cosa que sí que ens provoca una 
certa objecció. Diu: "per fer innecessarí l'increment de la 
capacitat del viarí existent". É<; a dír, si l'objectiu del pla de 
transports ha d'esser fer absolutament innecessari l'incre
ment del viarí existent, ens pareix que és un encotillament i 
un prejudici, sigui dit amb el sentit de la paraula més objec
tiu, que ens sembla que no té lloc. Per tant, no donarem su
port a aquesta Proposta. 

Tampoc la núm. 4, pel que significa de proposta maxi
malista aquest afegitó que diu: "quedant exclosa l'obertura 

de carreteres de nou tra<;at". El Sr. Pascual ja li ha explicat 
una argumentació que em pareix que és bastant incontesta
ble. Aixo impossíbílitaria, per exemple, la construcció de 
variants o de desviament de poblacions, que no ens sembla 
de cap manera adequada. 

La núm. 8, que no acabam d'entendre, fonamental
ment per innecessaria; dir que el Pla de Carreteres tendra 
present com a element informatiu tota la normativa urba
nística insular, municipal í parcial actualment vigent és 
com una especie de redundancia. Com a criteri general, ja 
esta recoIlit i no trobam que aporti absolutament res. 

També ens abstendrem a la núm. 12 perque esta ciar 
que aquest objectiu que es diu en els criteris d'aconseguir 
una distancia de quinze quilometres en relació a la xarxa 
primaría. Aixo, evidentment, no ve objectivat per res, pero 
d'alguna manera s'ha de fer una referencia objectiva, sigui 
la que sigui, que delimiti amb caracter general i concret, co
sa que seria l'abstracció, l'objectiu abstracte: millora de la 
xarxa de carreteres. Millora de la xarxa de carreteres ha de 
voler dir que la xarxa primaria arribi a determinats nivells. 
Posar una xifra de quinze quilometres, en relació especial
ment a l'ílla de Mallorca - realment a les altres és absoluta
ment innecessaria aquesta referencia - sembla raonable. 
Podria esser objecte de discussió si han d'esser quinze, si 
han d'~ser setze, si han d'esser desset o si han d'esser deu, 
és correcte, pero el Govern en proposa quinze i ens dema
na el pronunciament sobre aquesta xifra. Jo no estic d'a
cord, pero, en la seva objecció al fet que posar una xifra si
gui, en si mateix, una metodologia negativa. 

Per últim, també, donam suport a la proposat d'UNIÓ 
MALLORQUINA en relació a afegir "vegeta ció aut()ctona 
preferentment" per varies raons. Primer, les carreteres són 
un impacte logicament artificial al medi i d'alguna manera, 
les plantacions complementaries s'han d'adequar a un medi 
que no és el medí natural en el qual es produeix o la seva 
finalitat de manera adequada unes plantacions autoctones, 
per tant, de vegades seran necessaríes precisamem en fun
ció d'uns objectius de funcionalitat unes vegetacions exoti
ques, no aut()ctones i aleshores sera convenient que així es
tigui. Ara, que en cas que siguin diferents, sigui preferent
ment autoctona per raons de coherencia paisatgística sem
bla correcte. 

I per últim, la núm. 20, una míca per les raons que li 
ha dit el Sr. Pascual, és a dir, jo cree que hem de partir d'u
na hipotesi. Hem d'entendre que l'activitat turística és be
neficiosa per al conjunt de la població de les llles, perque si 
no, no caldria o haunem d'aprovar una resolució rebutjant 
l'activitat turística. Aleshores, fer aquesta dicotomia entre 
allo que el benefici general de la població i els nudís tuns
tics ens pareix una dicotomia impossible d'expressar com 
no sigui en termes metaffsícs, perqu~ realment en termes 
concrets és molt difícil. Si s'expressas d'una altra manera, 
no ha sé, per ventura tendría un altre significat, pero així 
com esta expressat, no podem donar el nostre suport. 1 una 
vegada més li vull dír allo que ja Ji vaig dir a una altra inter
venció: aixo significa que la resta de les proposicions, que 
són la majoría, com vost~ pot veure, tendran el nostre su
port. Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA I VICH: 

GrAcies, Sr. Pres ident. Srs. del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, la postura del Grup 
SOCIALISTA davanl les seves Propostes de Resolució és 
la següent. 

En el punt primer, erec que tota l'oposició hi esta to
talment d'acord, ja que les direclrius d'ordenació territorial 
han es lal suficientment demanades dios aquesta Cambra 
com perque no es record in una vegada més. El Sr. Gonzá
lez Ortea ens deia que aquests criteris, cri leris que avui pa
reix que s'aprovaran mostren d'una manera clara quin és 
I'esquema de desenvolu pamenl terri torial que vol aq uest 
Goverl1 . Evidenlment, agafades aquestes paraules e n nega
liu , ens ha vo lgut dir que no són necessaries les d irectriu 
d'ordenaeió territorial i jo afegiria que aquests eriteris tam
poe no són neees ari perque cree que tots els qui estam 
dins aquesta Cambra lenim ben clar que dins el cap del Sr. 
Conseller d'Ordenació del Territorí el Pla de Carreteres es
ta cIar i que s'esta desenvolupant s'aprovin o no s'aprovin 
criteris, s'aprovin o no s'aprovin plans. 

De totes formes, aquesta primera proposta afegeix un 
segon punt que Cree que és bastant interessant. Diu: "repro
var el fel que el Govem hagi incomplert". Ens deia també 
el Sr. González Ortea que no són set anys pero si reconei
xia que eren devers dos anys. Per tant, no es tracta de re
provar un membre del Govem, cosa que no hem aconse
guit passar mai dins aquest Parlament, pero esper que sr 
puguem reprovar que és constatat per tots els membres d'a
quest Parlament. 

La segona proposta: jo Ii demanaria al Sr. Mayol que 
canviassin la redacció si és possible. Que es presentj un pla 
de transporrs és una cosa que ja esta aprovada i la l coro es
ta redacral, correro el pcrill de desaprovar el que ja tenim 
aproval. Creim que queda ria millor de la for ma següen l: "el 
Parla ment de les Illes Balears reitera la necess ita t que el 
Govern presenti un pIs de transports .. .", e tc. 

La tercera resolució: evidentment, les carreteres de les 
Illes es realitzaran amb els objectius de millorar la segure
tat i l'equilibri territorial de les Illes. La seguretat és clara, 
ara, entenem, una part i l'altra, sobre equilibri territorial de 
les Illes, és una cosa per discutir. Segurament hi haura una 
pan que, per equilibri terrilo rial de les lIIes, entendra que 
hem de fer les carreteres més grosses, més amples, cap aBa 
on és la inversió urbanística. Altres creim que equ ilibri ter
ritorial su posa precisamem no perdre la població del cen
tre de l' illa i per tanl, do tar-la d'una boDa infrasrructura 
perque els habitants d'aquestes zones se semin cOmodes en 
el seu lloc i no s'hagin de despla¡;ar cap a la periferia. 

El punt quan : Sr. Mayol, ens sa p greu, pero coincidim 
amb la majoria. És lort dir "1'adequació de la xarxa viaria es 
fara utilil7.a nl exclusivament el via ri exis telll" . Aixe) h.o en-

troncam amb el punt sis, que és el mateix dins les arees na
turals d'especial inter~, etc., etc, a que sí donarem suporto 
Ara, en aquest punt quatre, ens hi abstendrem. 

En el punt cinc, nosaltres creim que dins els criteris 
d'ambit general hi ha un apartat que xerra precisament d'a
quest tema i esta perfectament explicat quina sera l'actua
ció del Pla damunt les carrete res secundaries, primaries i 
locals, per tant, en aquest, votarem que no, ja que creim 
que esta més ben recollit en els criteris. 

El punt set, l'hi aprovarem. El punt vuit: hi ha una co
sa que ens preocupa, i és que diu: "el Pla de Carreteres ten
dra present com a element informatiu tota la normativa ur
ban1stica insular, la no rmativa urbanJstica municipal i nor
ma tiva urbanística parcial actualment vigent". Jo li demana
ría si llevam aquest "actualment" perque per "actualment" 
qu~ s'entén? Que era vigenl en el moment d'aprovar? O 
aquesta actualitat es manté sempre? Crec que quedaria més 
ben redactal "insular, municipal i parcialment vigent". Cree 
que "actualment" sobra. 

El nou, el deu, l'onze, els hi aprovarem. En el dotze, 
ens hi abstendrem, i cree que també hi ha un error de re
dacci6, ja que xerra del "criteri 2.2". El criteri 2.2 són els 
criteris particulars i dins aquests hi ha vint-i-sis criteris di
ferents. Per tant, nosaltres entenem que deu esser el criteri 
2.2.2 i ens abs~endrem davant aquest. 

El 13 l'hi aprovarem. El 14 ens crea un dubte. Voste 
diu que suprimir les travessies tendnl com a objectiu incre
mentar la seguretat i la qualitat ambiental. Jo pens que 
sempre que se suprimeix una travessia, sempre es millora la 
seguretat i la qualital ambiental. Si la carrelera, en comples 
de passar per dins el poble, pa sa per defora , sempre és mi-
1I0r. Eos fa un poe de por, perque pareix que fomentarem 
la supressió de travessies. Evidenlment, en aquells casos 
que sigui necessari s'ha de suprimir, pero pensem que hi ha 
mo lls de pobles que viuen precisament de tenir la carretera 
que transcorre per dedins. 

El quinze, el setze i el desset tamM. El devuit creim 
que és interessant. És a dir, quan es paga una carretera, que 
es respeeti el patrimoni inventariat, pare LS seques, marges, i 
que no passi... Aquí diu que quan sigui necessaria la demo
lició, que s'en prevegi la restauració. Que no passí, com ens 
deia l'altre dia el Sr. Joan López, que les pedres es varen 
perdre. És trist. 

.. 

1 en el darrer punt, també eos sap greu pero coíncidim 
amb la majoría, ja que el benefici general de la població re
sident en aquestes illes, molt dificilment es pot separar del 
turisme. 1 és més, dins aquestes illes, trobar nuclis turtstics 
que no tenguin població resident, eree que és fracament di
ficil. Gnkies. 

El Sr. President s'absenta de la sala i el Sr. Vicepresi
dent segon presideix el debat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per pan del Grup Parla-
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mentari POPULAR, té la paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. La verdad es que ya me han 
simplificado mucho el terreno. Me lo han desbrozado los 
portavoces anteriores y por consiguiente queda ya relativa
mente poco que contestar. 

Sí quiero hacer alguna introducción. Se ha hablado 
aquí de si soportamos o no soportamos al Govern y lo so
porta toda la comunidad. Desde luego que lo soporta i en
cantada de la vida, por cierto, porque cada vez le dan más 
votos, de manera que lo soportan encantados de la vida. 

Lo de que no es verdad que he dicho lo de la LOT, cla
ro que es verdad lo de la LOT. Usted lo que dice es que el 
Govern pudo haber hablado de carreteras en otro momen
to. Yo cuando me refería a plazo, me refería a plazo de la 
Ley de Ordenación del Territorio, vigencia de la Ley de Or
denación del Territorio. Por consiguiente, dije la verdad. 
Usted me dice que no es verdad lo que deda, sí que es ver
dad lo que deda. Otra cosa es que usted quería que el Go
vem presentara unos criterios antes. Esa es otra cuestión. 

Hablar de carreteras, si que se ha hablado de carrete
ras, ya lo creo que se ha hablado de carreteras, pero si in
cluso estuvimos aquí trazando medianas, arcenes y bermas, 
o no se acuerda? De manera que hablamos <;l~ carreteras y 
varias veces hablamos de carreteras antes de la presenta
ción de estos criterios. Criterios que por cierto están remi
tidos al Parlamento en febrero de este año. En febrero de 
este año. No ahora. No los acaba de remitir, el Govern, los 
ha remitido en febrero. Los criterios tienen fecha de enero, 
por razones parlamentarias de ocupación en otras tramita
ciones, en otros documentos parlamentarios, pues esto se 
retrasó, pero desde luego están remitidos en febrero. La 
contratación a mi no me preocupa nada. O usted cree que 
el Govern no va a tener en cuenta los criterios que se a
prueben hoy aquí, si es que se aprueban? No se los van a 
reclamar, ustedes? No les van a reclamar la aplicación de 
los criterios en los planes? Por amor de Dios. 

Tampoco he entendido muy bien, por cierto, un crite
rio que usted no ha expresado, pero que decía que le ha 
quedado en el tintero, que es el criterio de la información 
pública o lo que usted entiende que es escasa información 
pública. Sr. Mayal, la información pública - no recuerdo 
exactament el adjetivo que ha empleado - es transparente. 
La información pública es transparente, está perfectamente 
regulada, legislada por la Ley de procedimiento administra
tivo y es un mecanismo que se utiliza evidentemente en ca
da carretera. Que se podía hacer un estaquillado. Eso ya lo 
discutimos usted y yo, efectivamente, cuando hablábamos 
de la Ley de Carreteras. El estaquillado se hace cuando se 
hace el replanteo de la obra, pero un estaquillado previo 
no tiene tampoco mucho sentido cuando se trata de un an
teproyecto, de un proyecto trazado que puede sufrir modi
ficaciones, como de hecho sufre casi siempre tras el perío
do de información pública. Por consiguiente, no parece 
tampoco que sea una cuestión razonable. 

En cuanto a los criterios en si, como digo, ya me han 
desbrozado mucho el terreno otros portavoces, pero de to
das maneras yo quería insistir en una cosa. Una primera 
cuestión de orden general es que el Sr. Mayal, los Sres. del 
Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, estoy con
tento porque están de acuerdo con la mayor parte de los 
criterios. Están ustedes de acuerdo con la mayor parte de 
los criterios. Porque fíjese, como ya les indicaba el Sr. Pas
cual, tienen ustedes un montón de criterios que cambiando 
la terminologia, cambiando las palabras, son los mismos 
criterios que están contenidos en el documento del Govern 
y si quiere yo le puedo dar con más detalle, los tengo aquí 
apuntados un poco rápidamente, pero el criterio cuarto, 
salvo naturalmente "exclusivamente". La cuestión de "exclu
sivamente", eso, ya le han dicho otros portavoces, que eso 
me parece que es puramente un tópico, y usted lo presenta 
porque probablemente tiene la obligación su Grupo de 
presentar cosas de este estilo, pero usted sabe que eso no 
se puede acomodar a la realidad. 

Por consiguiente, en cuanto al máximo aprovecha
miento de lo existente, es el primer criterio. Es uno de los 
objetivos. Es el primer criterio, el criterio número uno de 
los tipos particulares, se refiere a eso. Pero fíjese, su crite
rio núm. 8, este de la normativa urbanística insular, munici
pal y parcial actualmente vigente, quitando lo de "parcial", 
que muy acertadamente sefialaba el Sr. Serra, esto, prime
ro, está contenido en la Ley de Ordenación del Territorio, 
cuya lectura yo me permito volver a recomendar a los Srs. 
Diputados, como le había recomendado antes al Sr. Tuells, 
porque el artículo 22 c) de la la LOT ya lo dice. El artículo 
22, cuando se refiere a las condiciones mínimas que tiene 
que tener un p~an director, ya dice e), articulación con los 
planes territoriales parciales y con.el pianeamiento munici
pal existente, con expresa determinación de las vinculacio
nes que se creen. De manera que no hacia ni falta ponerlo 
en los criterios. O mejor dicho, está tan bien recogido en 
el primer criterio de orden general que lo primero que dice 
es que las determinaciones del Plan Director de Carreteras 
se tienen que ajustar a las contenidas en la Ley de Ordena
ción del Territorio, a las que exige la Ley de Ordenación 
del Territorio. De manera que está en la Ley de Ordena
ción del Territorio y está, como digo, en el primer criterio. 

Pero por si faltara poco, está en los criterios 22 y 24. 
Se vuelve a hablar del tema. Fíjese. Su criterio núm. 10 es 
el criterio núm. 9. Con otras palabras, pero es el criterio 
núm. 9 del Govern, de los particulares. Su criterio núm. 11 
está contenido en el 18 yen el 16. No se los leo porque no 
acabaríamos nunca y me dan muy poco tiempo, pero si 
quiere toma nota y lo discutimos con más calma en otro 
momento. El criterio núm. 14° se recoge en los criterios 8 y 
14 de los que presenta el Govern. El 16 se recoge en el 15. 
Igualmente, el 17, excepto lo que se refiere a la vegetación, 
al término "autóctono", al que ya se ha referido el Sr. Pas
cual. Yo creo que básicamente usted sabe que los criterios 
del Govem en materia de embellecimiento mediante vege
tación de los bordes de carreteras, de las áreas de descanso, 
se basan casi siempre, por no decir en el 99% de los casos, 
en vegetación efectivamente autóctona. Entre otras cosas, 
porque es la más barata, porque las carreteras, dado el pre
cio que supondría un ajardinamiento detenido de ellas, en 
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carreteras no se usa ajardinamiento, sino que se usa una 
cosa que se llama en términos viarios, plantaciones, y eso 
significa que se recogen aquellas plantas autóctonas más 
resistentes, que requieren menos conservación y que por 
consiguiente se adecúan más a las necesidades de gasto de 
carreteras. Por consiguiente, prácticamente este criterio no 
es ya que esté contenido o no en el Plan, es que es una rea
lidad, es un hecho por razones de economía. 

Bueno, le estaba haciendo la lista, no sé si todavía me 
queda algún otro. Francamente, son los mismos criterios, 
los mismos perros con distintos collares. Sí me quiero refe
rir, en concreto, a algún otro criterio en particular. No voy 
a hablar del primero, ya hemos hablado del tema, pero que
ría detenerme en el criterio núm. 6 y me quería detener 
porque me ha preocupado seriamente que otros dos porta
voces anuncian su apoyo a este criterio núm. 6. La propues
ta núm. 6 de las que usted presenta pretende que no se ha
gan carreteras de nuevo trazado en el ámbito de áreas natu
rales de especial interés mide la propuesta de actuación en 
materia de espacios naturales. Claro, el problema que tiene 
esto y yo entonces quiero llamar la atención del Grupo SO
CIALISTA Y del Grupo de UNIÓ MALLORQUINA que 
han anunciado su apoyo a este criterio núm. 6, sí quiero ha
cer notar que esto afecta concretamente algunas previsio
nes de carretera urgentes y con carácter inmediato, sobre 
las cuales yo no quiero pronunciarme expresamente, pero 
sí citarlas. 

Hay en esle momento tres proyectos pendientes que 
están afectados o que estarían afectados por el catálogo de 
espacios naturales. Es menos previsible que por la propues
ta de actuación, pero sí por el catálogo. Uno es la travesía 
de Peguera. El otro es el acondicionamiento de Andratx al 
Puerto de Andratx. El tercero es el nuevo acceso a Alaró, 
desde el enlace de Cansell de la autovía central. Estos tres 
se verían afectados por este criterio y quiero advertirlo pa
ra que los Srs. portavoces de los Grupos que se han pro
nunciado sobre este criterio sepan exactamente lo que es
tán aprobando con él, si es que lo apoyan. Están suponien
do o están haciendo que estos tres proyectos se paren hasta 
tanto no esté completamente redactado y aprobado el Plan 
Director de Carreleras. 

Hecha esta advertencia, vaya referirme a un criterio, 
el núm. 9, que sí vamos a apoyar. Y lo vamos a apoyar igual 
que los teléfonos, porque tenemos que reconocer que este 
es un criterio muy adecuado, y que se había olvidado el Go
vern de ponerlo en sus criterios, igual que el tema de los te
léfonos, que era un tema interesante, pues Sr. Mayal, a us
ted también le vamos a apoyar este criterio de las pantallas 
anti-ruido, a las cuales creo que se refiere o cita la Ley de 
Carreteras, pero no estaban contenidos en los criterios. Y 
efectivamente, es un tema muy interesante y unos de esos 
temas que, todavía aquí, están muy verdes, por no decir que 
en pañales y que sin embargo hay que desarrollar y hay que 
desarrollar ya, que es uno de esos temas también importan
tes e interesantes. Por consiguiente, lo vamos a apoyar. 

Hay también otro criterio que vamos a apoyar, que es 
el núm. 19, en cuanto a lo que se refiere al máximo apro
vechamiento del espacio alterado como consecuencia de 

mejoras o acondicionamiento de espacios viarios. Si bien 
tengo que decirle que supongo que se refiere al aprovecha
miento de aquellos espacios que quedan desaprovechados, 
como usted sabe, en muchas ocasiones lo que se hace con 
esos espacios es un cambio de afección para conseguir nue
vos espacios. Si ésos no afectan o no es necesario mantener 
su uso público, entonces son objeto de un cambio, inter
cambio de terrenos. 

Respecto a los demás, yo creo que con lo que les han 
dicho otros portavoces, poco tengo que añadir. Quiero in
sistir muchísimo, Sr. Mayal, en que hay un montón de cri
terios que francamente, no entiendo por qué presenta us
ted si están perfectamente recogidos, porque así como hay 
algunos en los que hay un adjetivo que los pueda modificar, 
los criterios propiamente dichos, los criterios presentados 
por el Govern, es que hay otros que son prácticamente una 
transcripción literal del Govern, como es alguno que venía 
por aquí en cuanto a la rentabilidad económica y social, en 
cuanto a las medidas correctoras de impactos ambientales, 
están absolutamente recogidos. No acabo de ver exacta
mente cuál es el interés de esto. Y creo que con ello, Sr. 
Mayal, no tengo nada más que añadir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat, per tancar el debat té la 
paraula el Sr. Mayal. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Miri, les utopies no són l'obli
gació d'aquest Grup, sinó que per ventura el luxe i el patri
moni d'aquest Grup. Nosaltres som molt feli~s duent uto
pies en aquesta Cambra i estam segurs que sense utopies, 
Sr. Miquel, no tendríem ni cataleg, ni Cabrera, ni autono
mia, ni llibertat, ni democracia, probablement. Per tant, 
mantendrem la nostra actitud de dur utopies en aquesta 
Casa perqu~ per ventura així millorarem un poc allo que hi 
ha defora d'aquesta Casa, que és el que realment és impor
tant. 

Jo lament molt aquest detingut exercici de paral-lelis
mes que s'ha volgut fer entre els nos tres criteris i els crite
ris duits pel Govern. Nosaltres entenem que els matisos, en 
elllenguatge polític, en elllenguatge normatiu i de qualque 
manera, aquests criteris aprovats per un Parlament, són 
norma, tenen una importancia molt gran i quan desapareix 
o s'afegeix una paraula, el significat canvia i, per tant, no
saltres deim que cap no és el mateix criteri que hi havia a la 
proposta del Govem. Sempre hi ha matisos, matisos als 
quals donam bastant importancia, malta més, veig, que la 
que li donen altres Grups. 

La refer~ncia al pla de transports, efectivament, Sr. 
Quetglas, el pla de transports que nosaltres constatam com 
a necessari, en volem reiterar la necessitat, pero reiterar la 
necessitat no és essencialment distint de considerar neces
sari, el continuam considerant necessari. Acceptam, indub
tablement, la proposta del Sr. Serra, de canviar la conside
ració per la reiteració, pero pensam que efectivament ha 
d'esser així, que el que s'ha de cercar és un pla de transpor-
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ts que faci innecessari incrementar la capacitat del viari o, 
com a mínim, limitar aquest increment amb un horitzó de
terminat i a cap moment diu, efectivament, que aixo hagi 
de significar aturar el Pla de Carreteres fins que aixo estigui 
fet perque no és la nostra intenció. 

Una altra constant de les intervencions deIs Srs. porta
veus ha estat el criteri 20, en el qual veim el benefici gene
ral de la població resident sobre el deis nuclis turfstics. No
saltres no hem dit el benefici directe de la població resi
dent, és a dir, no ens referim exclusivament a carreteres del 
nucli tradicional , deIs pobles d'aquestes illes, sinó també, 
evidentment, els municipis turístics que generen una activi
tat economica per a aquesta població residenl. Pero hi ha 
altres tipus de desenvolupaments turístics, amb un compo
nent especulatiu important que poden esser contemplats o 
generats amb un Pla de Carreteres i que no ens interessa 
que sigui així. 

Nosaltres entenem que el benefici del turisme, que no 
posam en dubte i no hem posat en dubte mai, és evident 
que és el motor de l'economia illenca i és evident que és 
una circumstancia historicament molt afortunada per a 
aquestes illes, pero també és evident que no s'ha conduit 
adequadament i que no s'ha separat bé el desenvolupament 
turfstic de l'especulació del sol i ens temem que el Pla de 
Carreteres pot esser un instrument més a favor de l'especu
lació del sol d'aquestes illes i per tant, pensam que aquest 
criteri seria molt positiu. No parlo, insistesc, de benefici di
recte sinó de benefici general, que pot estar a una altra 
banda, com tots vos tes han vist. En aquest sentil, jo diria 
que equilibri territorial és contrari a centralització i és con
trari a centrifuguisme, a passar a ocupar massivament elli
toral i despoblar el centre. Aixo li poden dir que sigui con
venient, Sr. Pere, pero no li diran mai que sigui equilibrat, 
perque "equilibrat" és una paraula que ve als diccionaris i 
per tant, si ens diuen aixo, ens enganyen. Ens han enganyat 
molles vegades, pero no per aixo tenen raó. 

Quant al Grup POPULAR, em diu que hem fet debats 
de carreteres. Sí, desgraciadamente, hem fet debats de tra
<;ar medianes i de discutir amplades, pero debats generals, 
com el d'avui, de criteris, no se n'han fel. Per aixó el feim, 
perque els criteris mai no s'han diseutit i aquest és el dra
ma: que set anys després de comen<;ar les obres, eomen<;am 
a xerrar deIs criteris avui no em digui que ha varem dur el 
mes de febrer, ja és molt tard, el mes de febrer són sis me
sas. Pero en tot cas, ha ha de dir a la Mesa de la Comissió 
d'Ordenació del Territori, que és tota de dretes. És la dre
ta, la que ha ajomat aquest debat fins i tot quan ha estat 
dins el Parlament, per tant, no m'ho digui a mi, eIs ha digui 
a elIs i per ventura, per a un altre vegada, li faran més caso 

Em recomana que ens llegim la Llei d'Ordenació del 
Territori. Jo els recoman que la compleixin, que les diree
trius vénguin a aquest Parlament i eIs dugui el Govem al 
qual el seu Grup dóna suporto Veig que tothom ha passat 
bastant de puntetes - llavors quan s'aprofita per dir-ho a la 
premsa és una altra cosa - pero han passat bastant de pun
tetes sobre l'adjudicació del contracte d'assistencia tecnica 
per al Pla de Carreteres, que no és l'adjudicació de la reco
pilació d'informació, com ens va dir l'altre dia el Sr. Conse-

ller a la seva compareixen<;a. És per a l'acabament del Pla 
de Carreteres de la Comunitat Autúnoma. Així ha diu el 
Butllet! Oficial de la Comunitat de fa sis mesas. Fa sis me
sas, el Govem va contractar l'acabament del Pla de Carre
teres a una empresa de fora de la Comunital. Si es contrac
ta I'acabament, se suposa que se li contracta amb un plee 
de condicions i no se li deu contractar condicionat a uns 
eriteris que no se sap quan el Parlament aprovanl. 

Avui ens duen aqui afer complir una litúrgia parla
mentaria, a passar un tramit, un tramit com el de la infor
mació pública, que és una cosa inevitable, que "que hi hem 
de fer", l'hem de sofrir, pero que no condiciona el Pla de 
Carreteres, perque el Pla de Carreteres ja esta contractat. 
Nosaltres tenim dubtes que aquí no facem fins i tot una il
legalitat: aprovar uns criteris d'un Pla que esta ja contractat 
definitivament i aquesta contractació s'ha fet pública, com 
és d'obligació legal, a través del Butllet! Oficial de la Comu
nitat. Nosaltres entenem que s'ha publicat oficialment un 
menyspreu al Parlament d'aquestes Illes, s'ha publicat en el 
Butllet{ Oficial de la Comunitat i aixo és una deshonra, no 
per al Parlament, sinó per al Govern que acudeix a aques
tes practiques. 

Els faré una confidencia, per acabar. La decisió del 
nostre Grup era retirar, avui i ara, després del debat, aques
ts criteris que duim. 1 era de retirar-IQs perque no voHem 
contribuir a aquesta befa. Si vostes ja ha tenen contractat, 
que hem d'anar a discutir criteris. No el retirare m perque 
veurem si hi haurA canvis. Pensam que el criteri núm. 6, 
que és el de no obrir nou viari a les arees naturaIs d'espe
cial interes és una proposta interessant que si s'ha de modi
ficar per transaccions estaríem d'acord a fer-ho; demanaria 
a la Presidencia que abans de les votacions hi hagués uns 
moments per perfilar la redacció adequada i exclusivament 
per aixo, estadem disposats a manten ir la votació deIs cri
teris, pero mantenim i reiteram que s'ha fet una befa al 
ParlaIrient contractant sis mesos abans del debat deIs crite
ris l'acabament del Pla de Carreteres a través del Butllet! 
Oficial. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Acabat el debat d'aquestes 
propostes, passam a deba tres les Propostes de Resolució 
núm. 1.707/90 i 1.708/90 presentades pel Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA Per defensar-Ies, té la paraula el Sr. Joan 
Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

GrAcies, Sr. President. Sres.i Srs. Diputats: no m'estra
nya que aquest tema deis criteris del Pla de Carreteres des
perti tan poe inter~ a la Cambra perque és que realment, 
tothom sap perfeetament com seran i quines seran les car
reteres que es construiran a la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears si aquest Govern continua. Els criteris són, 
com dei a el Sr. Mayol amb altres paraules, floritures parla
mentllries. El Pla estA perfectament definit i s'executa dia a 
dia. Des d'aquest punt de vista, la veritat és que tampoc no 
és sorprenent que fins i tot l'acabament d'aquest Pla estigui 
ja contractat des de fa mesos, perque realment aquest Pla 
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únicament té la feina de vestir un sant que ja fa molta esto
na que esta definit, que esta dissenyat. 

Fins i tot, el Sr. González Ortea ens deia fa un mo
ment, en resposta a un deIs protaveus, que determinats CTÍ

teris no són convenients perqu~ van en contra deis projec
tes de construcció que ja estan fets. Per tant, que comanda 
aquí? Que marca la dinamica de la construcció de carrete
res? EIs projectes de construcció, no els criteris del Parla
ment que han de servir per fer un Pla Director Sectorial de 
Carreteres. La cosa, jo crec que és bastant clara. 

1 en aquest sentit, nosaltres presentam una primera 
Resolució demanant la devolució deIs criteris al Govern 
perque aquests criteris responen a un model perfectament 
prefixat, que no s'ha sotmes al contrast i a una comparació 
i ponderació d'alternatives per veure si és la millor solució. 
1 clar, i vostes em diran: és que per fer uns criteris és neces
sari fer previament un contrast i una valoració d'alternati
ves? En un procés normal, no, en un procés normal d'ela
boració, en un procés en el qual es va caminant passa a pas
sa cap a les solucions, no. PerO quan aquests criteris només 
desdibuixen, emmascarar, dir amb paraules complicades 
a110 que esta perfectament cIar, perfectament publicat, per
fectament conegut amb planets repetits, no sé si centenars, 
pero do tzenes de vegades als mitjans de comunicació es
crits, realment, aixo suposa que en aquest cas, ido sí, per
que d'una manera indirecta estam aprovant no uns criteris 
oberts que s'han d'anar concretant a un procés posterior de 
planificació sinó d'uns criteris que realment encobreixen 
una única solució d'ordenació de carreteres que esta per
fectament clara. 

Quina és, aquesta solució prefixada? Quina és, l\questa 
solució que s'executa dia a dia? Qui ha fet aquesta solució? 
Qui és l'autór d'aquesta solució, d'aquest Pla de Carreteres 
real? Jo els ho diré. L'autor d'aquest Pla de Carreteres, al 
marge deis enginyers que hi hagin contribuH, polfticament 
és obra del Sr. Fernández de la Mora. El Sr. Fernández de 
la Mora, el 1972 va aprovar el Pla d'Infrastructura Viaria 
de les Illes Balears que avui ens duen aquí emmascarat com 
a criteris i que són les carreteres que al 11arg d'aquests de
vuit anys s'han executat en Dictadura, en Democracia, en 
Estat unitari, en Autonomia, és igual. Amb Ministres fran
quistes, amb Ministres de la Democracia, amb Consellers 
de l'Autonomia, és indiferent; aixo és un Pla hermetic, és 
un Pla immanent, immutable, que esta per damunt de qual
sevol altra consideració i que s'executa implacablement i 
que qualsevol entrebanc que té, l'únic que suposa és una 
certa congelació de la seva execució, mai una modificació, 
no coneixem cap modifica ció des de l'any 72 en aquest im
mutable Pla de Carreteres. 

1 quíns anys eren, el 72? El 72 eren els anys de la més 
galopant balearització, els anys de la mAxima euforia desen
rotllista de les Illes Balears, els anys en que s'estava trami
tant aquell Pla Provincial del qual mai no s'han entretengut 
a calcular la quantitat de places i d'habitants que permetia i 
que ha estat la base de tot el procés que en aquest moment 
ti he dit. A«Ó és el Pla de Carreteres, i aquest Pla de Carre
teres d'aque11 moment de mAxim desenvolupament i de mí
nima crítica respecte de les conseqüencies és el que avui 

aquí duim sense crítica, com una realitat impossible de can
viar, "utopic", s'ha dit aquí. QuaIsevol canvi d'aquest esque
ma és utopic. 

Aquesta és la realitat, pero resulta que avui no soro a 
l'any 72, som a l'any 90 amb una crisi total d'aquest creixe
ment desordenat, crisi que ja arriba fins i tot als dirigents 
religiosos de la nostra Comunitat, crisi que ja ha arribat a 
tots els sectors i que realment ens fa pensar en dubtar de 
tot el que fins ara han estat els grans criteris d'ordenació 
del territori d'aquestes Illes. 1 per aixo és tan necessari 
subordinar completament el Pla de Carreteres a unes direc
trius d'ordenació territorial. Perque, si no, aquest Pla de 
Carreteres qu~ ha de resoldre? Quin creixement ha d'acom
panyar? Quines necessitats ha de cobrir? Se suposa que 
part de les existents avui, efectivament, els deficits exis
tents. Ha d'acompanyar el creixement desitjat cap al futur, 
pero com pot acompanyar aquest Pla de Carreteres el crei
xement desitjat cap al futur si aquest Govern, d'una manera 
reiterada rebutja i evita els compliments per llei de la seva 
obligació de fer el model territorial de les nos tres illes, que 
configura clarament el creixement i el desenrotllament de 
les Illes Balears, que és un instrument d'ordenació del terri
tori, pero no és l'instrument integral d'ordenació del terri
tori, sinó que és un instrument sectorial i s'imposa per da
vant i per damunt de tot al que realment la societat, a tra
vés del Govern i a través del Parlament ha de definir com a 
model de creixement de les Illes Balears. 

Des d'aquest punt de vista, creim que és absolutament 
necessari que en el cas que l'questa petició que feim d'a
questa Resolució de tornar al Govern perque estudii d'una 
manera comparada i valorada les diverses alternatives que 
existeixen com a model de carreteres de les Illes Balears a 
cadascuna de les illes i en el cas que la Resolució del CDS 
de devolució al Govern perque no existeixen unes direc
trius d'ordenació territorial no prosperassin, possibilitats 
remotes totes dues, peró possibles, en aquest cas presentam 
una Resolució més possibilista que aquestes dues pero crec 
que encaminada al mateix fi. 

En aquest cas, que no es vulgui aturar aquesta Pla Di
.rector Sectorial de Carreteres, que no es vulgui pos posar a 
un estudi d'alternatives, aquest Pla Director Sectorial de 
Carreteres, a la vista d'aquest gravíssim incompliment de la 
Llei d'Ordenació Territorial i de la necessitat absoluta de 
disposar d'unes directrius per plantejar l'any 2000 les carre
teres de les Illes Balears, que és el que proposa el Govern, 
nosaltres proposam que es limiti a les actuacions estricta
ment necessaries, estrictament urgents, per cobrir el perfo
de que va des d'aquest moment fins a l'aprovació de les di
rectrius d'ordenació territorial. De manera que no es pro
dueixi un buit, pero que a la vegada, quedi pos posada l'ela
boració de l'autentic Pla de Carreteres a deu anys vista, si 
es considera que aquest és l'horitzó optim per a la seva pla
nificació, es posposi a ¡'existencia de les directrius d'orde
nació territorial. 

1 aquesta és la nostra esmena per substituir que el Pla 
tendra una vigencia l'any 2000 i que sera revisat l'any 1995. 
El Pla, proposam, tendra com a vigencia la data d'aprova
ció definitiva de les directrius d'ordenació territorial i a 
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partir d'aquí, instrument integral d'ordenació del territori a 
les Illes Balears, que no tan sois fa dos anys i mig, quasi 
tres que es va aprovar la Llei que obligava el Govern a pre
sentar en vuit mesos l'avan~ d'aquestes directrius, sinó que 
fa set anys que varen esser promeses pel President de la 
Comunitat Autonoma quan encara era aspirant a la Presi
dencia, en el primer discurs que va fer en aquesta Cambra, 
l'any 1983. Primer discurs del Sr. Cañellas, compromís ja, 
d'elaborar, en el més curt termini possible, unes directrius 
d'ordenació territorial de les Illes Balears. 

Pero no ens conformam, perque el Pla de Carreteres 
no és el Pla de Residus SoliQs. El Pla de Carreteres té una 
incidencia damunt el territori extraordinaria, cosa que al
tres plans no tenen. El Pla de Residus Solids és un pla emi
nentment tecnic, de poca ocupació del territori, que resol i 
minimitza impactes grossos actuals. El Pla de Carreteres és 
un pla fonamental, una p~ fonamental de l'ordenació del 
territori i per aixó, en aquest cas concret, cree que si no hi 
ha direetrius d'ordenació territorial, aquest Pla de Carrete
res ha d'esser aprovat pel Parlament. 

Per altra part, creim que el Pla de Carreteres no ha 
d'impossibilitar l'aplicació de l'Estatut en materia de carre
teres. No ha d'impossibilitar la descentralització de la Co
munitat Autónoma en els Consells Insulars en materia de 
carreteresi aixó ho deim precisament perque creim - i ho 
hem dit quan s'ha discutit la possibilitat de crear una Junta 
de Carreteres de les Illes Balears i ha .mantenim ·ara - que 
és un sistema de recuperació de carreteres per part del Go
vern de la Comunitat Autonoma, que són deIs Consells In
sulars, quan el procés estatutari és un procés totalment in
vers, un procés de gestió de carreteres de la Comunitat Au-
tanoma per part deIs Consells Insulars. . 

Per tant, estam davant un procés cJarament invers al 
previst i al volgut per l'Estatut d'Autonomia. Creirp. que és 
necessari dir que no volem ... a les carreteres de les lIles Ba
Iears, que no voIem concessions administratives i que per 
tant, no estam d'acord amb aquest sistema, encara que esti
gui previst a la Llei, com a forma d'actuació en el PIa que 
aquí s'ha de fer com a conseqüencia d'aquests criteris i que 
el sistema de contribucions especials s'ha d'aplicar sempre 
que hi hagi beneficis especials, augment de valor deis ter
renys a les zones aquí on passa una nova carretera. Que el 
tramit d'informe vinculant deis organismes gestors de les 
carreteres, Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori, Consell Insular de Mallorca a la situació actual, 
s'ha de referir estrictament al compliment de les disposi
cions i de les determinacions del Pla de Carreteres i no ha 
d'esser instrument per fer altre tipus de polítiques i que si
multaniament hi ha d'haver una notificació a aquests orga
nísmes per part deIs Ajuntaments deis tnlmits d'informació 
pública perque puguín esser atesos pels organismes corres
ponents. 

Que l'acord del Parlament el 1987 en relació a l'auto
vía central i que sembla esser que és objeete de tal tipus de 
befes per part de determinats portaveus, acord que va pren
dre aquest Parlament i que va costar molt de prendre, 
aquest acord ha d'esser incorporat al Pla de Carreteres, que 
no ha de servir, aquest Pla de Carreteres, per burlar la vo-

luntat del Parlament, clarament manifestada l'any 1988 -
corregesc - el mes d'abril, en relació a l'autovia central i en 
relació al desdoblament a la carretera actual entre el Foro 
de Mallorca i Inca. 

Per acabar, i després d'haver sentit la iHustrada disser
tació d'avui del Sr. Pius Tur en relació al ciclisme i al seu 
foment, nosaltres creim que aquest Pla de Carreteres ha de 
fer realitat un article de la Llei que parla precisament que 
es fomentara la creació de carrils per transit de bicicletes a 
les arees residencials i turistiques. Per altra part, creím que 
és necessari tenir en compte les xarxes rurals i municipals 
que, a projectes de noves carreteres, són clarament in ter
rompudes per vies nlpides o per autovies deixant destrui'des 
les relacions que aquestes xarxes representen des de temps 
seculars. 

Per últim, dues Resolucions relacionades amb aspeetes 
que han estat debatuts a diferents oportunitats en aquesta 
Cambra. La previa prospecció abans de qualsevol obra de 
carreteres que ocupi nous terrenys deis valors de patrimoni 
historie, arqueológic, arquitectonic, etnolagic, etc., i per al
tra, l'obligació de preservar i en qualsevol cas, reconstruir 
les tradicionals parets seques que conformen el paisatge de 
les Illes Balears amb les tecniques i característiques pro pies 
de cada indret d'aquestes Illes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Entram en el tom de debat 
d'aquestes Proposicions. Portaveus que hi vulguin interve
nir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UNIÓ MALLOR
QUINA té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: respecte de l'esme
na a la totalitat, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, evi
dentment votarem que no, perque nosaltres estam d'acord 
amb el que ha presentat el Govem. 

Respecte de les esmenes de substitució, hi ha la prime
ra de totes que diu que el Pla Director Sectorial proposi ac
tuacions estrictament necessaries per cobrir el període fins 
que s'aprovin les directrius. Jo volia recordar que si les di
rectrius, en el mament que s'aprovin, són contradictaries 
amb el Pla que s'aprovi abans, hi ha una obligatorietat, i 
perdó per haver emprat tantes vegades la mateixa paraula, 
de revisar el Pla per adaptar-lo a les normes. Per conse
güent, jo pens que no té massa sentit aquesta Proposta del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA A més a més, jo vull re
cordar també que hi ha una revisió,d'aquí a cinc anys, que 
esta proposada pel text del Govern, l'any 1995, en aquest 
caso Per consegüent, garanties que hi hagi una adaptació 
del Pla a les futures direetrius, -n'm ha en el text del Govern 
sense haver de fer cap canvi ni un. 

En els criteris d'ambit general, em referiré al primer, 
que diu que ha d'esser aprovat pel Parlament el Pla Secto
rial fins que no hi hagi díreetrius. Em sorpren que el Sr. 
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Triay, que és un estudiós del Dret Admjnistratiu, que 1i a
grada molt, que em fad aquesta Proposta de Resolució. 1 
m'estranya perque va contra lIei. La Llei d'Ordenació Ter
ritorial, aprovada per aquest Parlament, diu que el Pla Di
rector Sectorial igual que els Plans d'Ordenació del Medi 
Natural, igual que els Plans Territorials Parcials han d'esser 
aprovats pel Govern i evidentment, una Proposta de Reso
lució del Parlament que no té cankter de llei no pot dir 
que s'han d'aprovar d'una altra manera. Ens farien un re
curs davant els tribunals i ens tomarien el Pla. El Pla s'ha 
d'aprovar aoo com diu la Llei. Per tant, jo li demanaria que 
retiras aquesta Proposició. 

Respecte de l finan~men L, ~cr exemple, aixo de les 
contri bucio ns especials. AixO va esser una esmena que vos
les varen fer a la Llei j que Ilra la d uen aqui avui, pero lam 
bé jo lí vull recordar que la Llci de Carreteres que varem 
aprovar té UDa djsposició Cinal segona q ue d iu que la L1ei 
de Carretcres de l'Es ta l és sub id iaria amb el q ue no pre
veu la Uei de CaJ:reteres. Per consegüenl jo emenc per 
aquesta via , ~ clar que si s'ha tI'emprar qualque vegatl a, 
que pens que no s'ha d'usar quasi quasi mai en el cas de les 
ca rreteres, i hi hagués contribucions especials, nosaltres ja 
tcnim una via a través d'aquesta subsidiarietat a la qual 
queden reculades les contribucions especials per finan~
menL de carrcteres. 

Donarem upon a a lió de la crcació deIs carrils pe r a 
tn\ nsiL de bi.cicle tes i lambé donare m supo n perque aquells 
projecles d'aulopisles o autovies, 'vies rapides ga rantexin 
que l.es vies de la xarxa local i rural mamenguin la seva con
tinu'ítal i res tín connexes perque ens pareixen dos criteris 
prou interessants. En canvi, ens pareix innecessari, i ja li ho 
he diL al Sr. Mayo l, e l manteniment o La reconslrucció de 
les parets seques i deIs tancaments tradidonals, que ja esta 
recollit dins la Llei i que és innecessari totalment posar-ho 
damunt el Pla. 

(El Sr. President es reincorpora a la Sessi6.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula el 
seu Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. Prcsidenl. Lógic és, i just, que tes 
In ves primeres para utes ¡guin per tornar la fe licitació per 
l'exceHencia de la nOSLra Proposta de Resolució a l G rup 
SO lALISTA pe rque sincerament lambé compartlm 
aquesta ide ntiffcació, molL espccia lmenl amb I'e. mena [0 -

namental, l'esmena a la totalitat, perque els criteris són els 
mateixos, per tant, cal tornar la felicitaci6 al Grup SOCIA
LISTA per les seves Propostes. 

Els arguments que podríem posar per defensar la nos
tra postura de do nar supon a les eves Propostes de Reso
lució só n exacla ment les ma tcixes que pod ríem p ar per 
tlefe n ar la nos tra. U na vegada més s'ha de dir que aqu r la 
po l1lica d'ordenació del te rrito ri , al final, no ja sera e l pro
ducte de la uperposició pu ra menl de po Uliques de pl ans 

seetorials previament aprovats, sinó que jo cree que en el 
fons passara allo que tan brillantment ha exposat el Sr. 
Triay. Al final, la política d'ordenació del territori sera la 
conseqüencia de la polftica de carreteres, no La suma de po
IItiques totals sinó que la polltica de carreleres és I'origen i 
la pedra angular de l'ordenació del territori i nO a l'enrevés, 
com obliga la lógica d'ordenació del territori. Per tant, 
qualsevol criteri encaminat a limitar, com aquest, és a dir, 
mentre no s'aprovin les directrius d'ordenació del territori, 
el Pla Sectorial de Carreteres mantendra un criteri de mÍ
nims en la seva aetuació, que compartim basicament, enca
ra que entenem que és més correete simplement preconit
zar la pura i simple tornada al Govern perque sotmeti els 
criteris de carreteres a les directrius d'ordenació del territo
ri. 

Nosaltres donarem suport a totes les Proposicions, ex
cepte una, la núm. 3, per simple coherencia amb al tres vo
taeions mantingudes pel nostre Grup. El nostre Grup va 
donar suport amb caracter absolutament excepcional i re
coneixenl I'excepcionalitat de la implantaci6 d'una carrete
ra o d'un tram de carretera específic de peatge com el túnel 
de Sóller. Nosaltres hi varem donar suport. Trob dificil que 
en puguem trobar un altre de caractedstiques i cireumstan
cies semblants, peró no v ldrfem deixar la porta tancada a 
la possibilitat que aixó exislfs. Per tanl, aquest punt, nos al
tres no li donarem suport, pero anunciam el nostre vot fa
vo rable a tota la resta de Propostes de Resoluci6 del G rup 
SOCIALISTA. Grades, Sr. President. 

(El Sr. President s'absenta de la sala i el Sr. Vicepresi
dent segon presideix el debat.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la parau
la el Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Seré molt breu. Vull comen<;ar 
felicitant el Sr. Triay per la seva intervenció i per aquest 
descobriment que en realitat, avui discutim els eriteris del 
Sr. Fernández de la Mora, que segurament és vera i del 
manteniment alllarg de temps, epoques i regims i partis de 
l'exeeució inexorable d'aquests criteris. Probablement, és 
un diagnostic totalment encertat. Tanmateix, en passar llis
ta als cümplices de la balearització del nostre territori, n'hi 
han faltat alguns. Li ha faltat ano menar també els ministres 
socialistes, que han signat, amb el Govern de la Comunitat 
els convenís de carreteres, eina de balearització que funcio
na de manera inexorable, repetesc, a la Comunitat Autono
ma. És una llastima, peró és aoo. 

Jo li demanaria al Sr. Triay, tOl anunciant-li el vot fa
vorable a gairebé totes les seves esmenes, que a l'esmena fi
nal, d'addíció als criteris particulars, núm. 4, quan parla de 
la previa prospecci6 deis valors de patrimoni histOrie, ar
queologic, etnologic afegissin "i biologie", perque es podria 
produir la eireumstaneia d'afeetar alguna localitat d'espe
eies rares que meresquessin respecte, ha passat alguna ve-
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gada. Recentment, l'ampliació d'una carretera a Menorca 
ha destrult un nudi de nius de milans i és una !lastima que 
aquestes coses no es tenguin en compte. 

Donarem suport a tot i li agrairem també, si em per
met la confians;a que suposa, el plagi que su posa el criteri 
particular núm. 2, respecte al carril de bicicletes, que és 
exactament l'esmena que presenttlrem a la Llei de Carrete
res. Ens sembla molt bé que quedi reiterada als criteris, pe
ro ens n'abstendrem al núm. 3, quan parla de parla de pro
jectes d'autovies, autopistes i vies nlpides, que garanteixin 
que la xarxa local no hagi de quedar tallada. Nosaltres es
tam d'acord amb -el criteri, pero com que no estam d'acord 
amb les autopistes i les vies nlpides previes, ens n'absten
drem en aquesta votació. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: . 

Moltes gracies, Sr. Diputal. Per part del Grup Parla
mentari POPULAR, té la paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Impresionante, Sr. Triay. Im
presionante, porque monta usted un discurso y se monta 
un plan de carreteras por cierto inexistente, para justificar 
esto. Mire usted, Sr. Triay, el plan de Fernández de la Mora 
... porque no me lo sé de memoria, 26 criterios particulares 
además de un montón de criterios generales. Y todo su co
mentario es que esto es el plan Fernández de la Mora que, 
insisto, ni existe ni se lleva a cabo en Baleares. Ni una sola 
de las obras. Probablemente, porque al Sr. Fernández de la 
Mora le pasaba ya lo que a otros ministros de su gobierno: 
que se acuerdan Larde y mal y nunca de'Baleares a la hora 
de dar una pese ta. Y na llegó a dar una pese ta de aquel -
plan, ni una peseta, Sr. Triay. Las carreteras no se hicieron 
de acuerdo con el plan Fernández de la Mora mientras el 
servicio de carreteras, ahora de la Comunidad Autónoma, 
dependió de Madrid, porque como digo, ese plan, aquí, no 
llegó a tener ninguna virtualidad. Se hicieron de acuerdo 
con un Plan Nacional de Carreteras que era otra cosa y que 
no hizo el Sr. Fernández de la Mora, por cierto. 

Vamos a hablar de obras de la Comunidad Autónoma. 
Las obras de la Comunidad Autónoma, se lo ha recordado 
el Sr. Mayol. Mire usted: planes de obras de la Comunidad 
Autónoma desde que en el afio 84 se han pasado las carre
teras al Gobierno de la Comunidad, pues le diré. Obras 
nuevas: obras de carreteras pasadas y aprobadas por este 
Parlamento. Lo demás han sido meros acondicionamientos 
y obras de conservación. Y le reto a usted a que me diga 
una en que esto no sea así, una sola. Por consiguiente, olví
dese de planes y olvídese de grandes discursos, entremos en 
materia. Porque después de que ustedes presentan esta en
mienda de rechazo a los criterios, que por cierto, antes, Sr. 
Mayol tenía usted razón, efectivamente, se me olvidó por
que no acierta uno a decir siempre todo lo que tiene que 
decir. 

Efectivamente había otra razón para que el Govern 
presentara este criterio, otra razón y muy importante, yes 
que el Parlamento se lo habfa pedido, esta Cámara se lo 

había pedido. Hay dos Grupos Parlamentarios que han al· 
vidado ese mandato parlamentario y 10 han olvidado no 
aquÍ, desde la tribuna y en un momento. sino que 1.0 han ol
vidado a la hora de hacer us Propuestas de ResoluciÓn o 
están en contra de lo que la Cámara ha aprobado en otra 
ocasión. Huelga discutirlo. Me parece que lo hemos habla
do bastante. Entonces, insisto, Sr. Triay, usted resulta que 
nos presenta un panorama desolador: el Plan de Carreteras 
ya está hecho, no se hacen alternativas, ya está diseñado 
desde el año de Maricastaña, se están haciendo obras sin 
parar, es un plan único, de vía única, no hay ninguna posi
bilidad de modificación del plan. 

Entonces viene la segunda parte, que son sus modifica
ciones. No tenían mucha confianza en que triunfara la en
mienda de devolución al Govern y entonces nos presentan 
sus modificaciones. No sé si empezar por las dos que les va
mos a decir que sí, porq ue es tamos de acuerdo, que son los 
carriles de bicicletas y que tos proyectos de autopistas, au
lovfas y vía$ rápidas garanticen que las vfas principales de 
la red local y rural mantengan su continuidad. Bueno cri
terios, sf, sefior.Buenas alternativas. Es to es lo que se dice 
dar al Govern una alternativa imporulnte y eria al plan 
viario que nos presenta el Govern aquí, esto es lo que se di
ce pensar despacio, con profundidad y con trascendencia en 
materia de carreteras de esta Comunidad. Estos criterios, 
unidos, si, al cuillado y preocupación por la paredes secas, 
pre cupación y cuidado que ya hemos recogido, como le 
han dicho Olros portavoces en la legislación de carreleTas a 
prospecciones. La verdad es que este criterio me ha dejado 
un poco asustado. Eso de prospecciones, en la ampliación 
o reconstrucción de una carrelera existente, ni siquiera nu
eva, de los valores de patrimonio histórico, arquitectónico, 
arqueo lógico, etnológico que puedan resultar afectados. 
Esto requiere prospecciones. Qué ignifica? Que tendre· 
mo que montar - el Govern, tendrá que montarla - una 
campaña detallada de excavaciones para hacer prospeccio· 
nes. Todo esto es la adición. Sus criterio particulares. Esto 
es lo que usted adiciona al documento del Govern. Esto es 
lo que usted trae de revolucionario para modificar el plan 
que el Govern presenta. Éstas son sus alternativas: paredes 
secas, carriles de bicicletas y prospecciones arqueológicas. 

Otros criterios parúculares: substitución del punto 26, 
relación del planeamiento urbanístico municipal, con el 
planearniemo de carreteras. Están contenidas en la Ley de 
Carreteras que hemos aprobada el otro día, ambas cosas. 
en el artículo 8 yen el artículo 19.2. Están regulados los in
formes respecúvos sobre unos y otros planes. Por consi
guiente, no acabo de entender este criterio qué trasccden
cia tiene. 

Se dan también unos criterios, se adicionan o se pro
pone adicionar unos criterios de ámbito general. El prime
ro es muy revelador. Yo creo que es básico y es definitivo, 
porque es el que propone - ya se refirió a él el Sr. Pascual -
que el Parlamento apruebe el Plan de Carreteras. Yo no sé 
si debía poner usted que el Parlamento apruebe el Plan de 
Carreteras o si es más conveniente que se sigan trayendo 
aquí proyecto por proyecto de carretera. A ver qué opina la 
Cámara de cada uno de los proyectos. Esto es lo que uste
des llevan persiguiendo desde hace años y esto es lo que us-
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tedes nos proponen sistemáticamente, por cierto. Todos los 
criterios que nos ha remitido el Govern aquí, de la oferta 
turística, de canteras, de puertos, siempre estamos discu
tiendo o acabamos discutiendo lo mismo. Ustedes quieren 
discutir el Plan, no quieren discutir los criterios, ni quieren 
definir objetivos. Entre otra cosas, porque no tienen nada 
que aportar, porque en todos los casos pasa lo mismo que 
en éste. Nunca aportan ustedes otros objetivos u otros cri
terios. Nunca. Lo que quieren ustedes es discutir es el Plan. 

Después el segundo criterio es reincidir en la discu
sión. No sé si quiere reincidir en la discusión, que también 
hemos discutido aqui ya catorce veces con motivo de la Ley 
de Carreteras y en otros casos, con motivo de la propuesta 
de creación, via ley presupuestaria, de un organismo autó
nomo para la gestión de las carreteras. Pues vuelven a ha
blar ustedes aquí de transferencias. Yo no acabo de ver qué 
relación tiene el Plan de Carreteras con las transferencias. 
Después hablan de excluir el sistema de concesión adminis
trativa, tienen ustedes como una verdadera obsesión con el 
sistema de concesión administrativa. Una verdadera obse
sión. No hay más que un caso: el túnel de Sóller, y proba
blemente no será necesario que haya ningún otro, pero por 
qué esta obsesión? Todos los gobiernos, nacionales y auto
nómicos, hacen a veces carreteras o sacan a concurso carre
teras con concesión administrativa. Qué es lo que tienen 
ustedes contra la concesión administrativa? Está absoluta
mente regulada y legislada. NQ tiene nada de pecaminoso y 
eso sí, también la segund-a obsesión, que también trajeron 
ustedes cuando la Ley de Carreteras. Porque, insisto, de 
novedad, nada. Aquí, novedades, ninguna. No aportan uste
des ninguna. 

Las contribuciones especiales. O sea, que el Plan de 
Carreteras tiene que dediGa-rse a estudiar el tema de las 
contribuciones especiales. Mire usted, el Gobierno no pue
de regular las contribuciones. Los temas fiscales se tienen 
que aprobar por Ley yeso, insisto una vez más, ya lo discu
timos también. Si excepcionalmente, porque supongo que 
usted considerará que esto es un tema absolutamente ex
cepcional hace falta cobrar contribuciones especiales a la 
red autonómica, porque las otras, la red de segundo orden, 
la red de los Consells Insulares y las redes municipales tie
nen abierta la via de las contribuciones especiales por la 
Ley de Régimen Local, no necesitan ninguna especial regu
lación. Si usted quiere, en algún caso efectivamente es ne
cesaria. Caso verdaderamente raro, pero puede ser necesa
ria y conveniente la aplicación de contribuciones especia
les. Se trae una ley, se aprueba en este Parlamento y a otra 
cosa, mariposa. 

y nada más. No hay más, aquí. Novedades no hay más. 
Ni una. Si usted dice que esto era el Plan Fernández de la 
Mora, y para usted lo es, debe estar muy satisfecho con él, 
porque todo lo que aporta para cambiar el Plan Fernández 
de la Mora, la verdad, o está en la Ley de Carreteras o he
mos discutido aquí hasta la saciedad y que desde luego no 
modifican ni un pelo ninguna de las redes viarias que se 
contemplan y se diseñan en este escrito. Ni un pelo. No las 
modifican en nada. Absolutamente en nada. 

Por consiguiente, Sr. Triay, le aprobaremos los carriles 

de bicicletas y no sé qué otra cosa por aquí, que considera
mos que son aportaciones interesantes que los criterios han 
olvidado y que está bien incluirlos, igual que hemos dicho 
con otros protavoces, que había cosas verdaderamente inte
resantes pero sinceramente tengo que decirle que me de
cepciona usted profundamente. Me ha decepcionado pro
fundamente, porque si lo que viene es a discutir los crite
rios y a aportar otras vías, bien, pero si viene a descalificar 
los criterios y todo lo que aporta son carriles de bicicletas, 
perdóneme usted, pero me parece que para ese viaje no ne
cesitábamos alforjas. Gracias. 

(El Sr. President es reincorpora a la Sessió.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Portaveu Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sres. ¡Srs. Diputats, vull agrair en primer lIoc 
als Grups que han anunciat que donaran suport a les Reso
lucions que presentam, per les seves paraules. nEis valors 
biologics", no hi ha cap dificultat per afegir-ho a aquestes 
prospeccions, que sembla que és de gran dificultat com
prendre quin pot esser el seu contingut, pero crec que afe
gir les prospeccions biologiques també sera interessant. I la 
resolució deIs carrils per a ciclistes no és un plagi, és un ho
menatge; des d'aquest punt de vista m'agradaria que ha in
terpretAs. 

Em preocuparia realment que el Sr. González Ortea es 
congratulas de les Resolucions del Grup Parlamentan SO
CIALISTA Per tant, que la seva reacció sigui clarament 
negativa contra les Propostes que hem fet, crec que ens 
mostra que estam en el cam[ encertat. Diu que no hi ha 
propostes i jo el convit que voti la de devolució al Govern 
perque facin un estudi d'alternatives valorades i pondera
des de diferents possibilitats. Jo el convit a votar a favor de 
la de subordinar el Pla Director de Carreteres a les direc
trius d'ordenació territorial i per tant, limitar-lo al temps a 
transcórrer d'aquí a I'aprovació definitiva de les directrius 
d'ordenació territoria~que deuen esser immediates. Aques
ta aprovació de les directrius d'ordenació territorial, tenint 
en compte el temps transcorregut des de l'aprovació de la 
Llei d'Ordenació Territorial i des d'aqueIl compromís, -
lluny, ja, del President de la Comunitat Autonoma de do
nar prioritat absoluta a la seva redacció. Mai no en parlen, 
d'aquest tema. Quan surten aquí, les directrius d'ordenació 
territorial, els agafa l'amnesia total. A pesar que ha estat 
un punt de coincidencia a les intervencions del CDS, del 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES i del Grup SO
CIALISTA, d'aquest tema, no hi ha comentari afer. 

Diu que no hi ha Pla Fernández de la Mora, que aixo 
és una invenció meva i que no esta prefigurat l'esquema de 
carreteres de les Illes Balears. Li he de dir, Sr. González 
Ortea, i no ha crec, que el Servei de Careteres ha estat en
ganant la gent d'aquestes Illes durant 18 anys. Tenc aquí re
talls de diaris de molts d'anys i sempre hi ha el mateix es
quema: l'autovia Palma-Alcúdia; ¡'autopista a Manacor per 
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Llucmajor (l'única diferencia és que en Fernández de la 
Mora deia que seria per donar acés a un gran aeroport que 
s'havia de fer a la Marina de Llucmajor), l'esquema és el 
mateix; la connexió de Manacor amb Petra-Sineu per anar 
a Can Picafort; la pera aquesta que Ji diuen anell, pero que 
és una roda d'abans de la invenció de la roda; aquest anell 
periferic, que vosles donen com la gran invenció, des de 
l'any 72 es repeteix a tots els mitjans de comunicació. 

És més, li diria que han fet una substancial variació en 
els criteris. L'any 82, quan encara no hi havia Estatut d' Au
tonomía, la distancia maxima entre qualsevol població i la 
xarxa primaria era de deu a dotze quilometres, i en aquest 
moment ha evolucionat a un mmm de quinze quilometres. 
O sigui, que hi ha hagut una evolució substancial d'un cri
teri que ja estava escrit en lletra d'impremta l'any 82, amb 
informacions directes, perque la imaginació periodística no 
arriba a tanr, amb informacions directamente transcrites als 
mitjans de comunicació. Si esta tot perfectament definit. 
L'enlla~ de Manacor a Inca, lot l'esquema és el mateix. 
Com pot dir que no existeix? És més, és que quan no ho 
poden fer directament, ho fan indirectament. Ho fan per 
passiva o per activa, perque a la fi hem descobert que la mi
llora que han fet de la carretera de l'Arenal a Llucmajor, 
considerada la més perillosa de Mallorca resulta que ara 
descobrim que és la primera calc;ada d'una autopista, que és 
la famosa autopista Manacor per Llucmajor.Per tant, per 
activa o per passiva, a la llum del dia o a les fosques, direc
tament O indirectament, s'executa inexorablement l'únic es
quema de carreteres que hi ha en aquestes illes i voste ho 
sap perfectament, vosté esta en aquests temes en la seva ac
tividad. 

És més, voste ha defensat diverses vegades des d'aques
ta tribuna que aixo del Pla de Carreteres eren" habas con
tadas". Aixo és una frase consagrada en aquest Parlament. 
Que el Pla de Carreteres eren "habas contadas" perque tan
mateix no tenia alternativa possible, que aixo és un tema 
que esta totalment definit i configurat. Per tant, em sor
pren que avui les "habas contadas" es converteixin en una 
situació tan oberta, fins i tot quaLificada d'utopica qualse
vol desviació. 

Per tant, que aporten vostes?, li diria jo. Que aporten 
vostes a aquests criteris? Aquests criteris només duen un 
emmascarament de l'esquema de carreteres de l'any 72. Jo 
li he dit "Fernández de la Mora" per donar-hi una lectura 
política, podria personalitzar d'una altra manera, pero tam
poc no m'interessa, per persones de les IlIes Balears. Aixo 
és un Pla inexorable, immutable que, quan té dificultats 
d'execució, qua n hi ha opinions contraries, qua n hi ha mo
bilitzacions en contra, s'agafa i es posa dins el calaix la car
retera corresponent i es treu al cap de cinc anys. Que en 
voleu? Aquesta. Que no en voleu? Altra vegada dins el ca
laix. 1 acabaran exeeutant tots els trarns perque dar, arriba
ra un moment que o allo o allo que sigui per tal de resoldre 
els problemes, que no tenen la més mínima variació, ni fle
xibilitat, ni voluntat d'acceptar. 

Voste em demana que aportam aquí. Jo cree que voste 
s'hauria d'acostumar a llegir els documents de l'oposició. Ja 
fa temps que és aquí, ja s'hauria d'acostumar a la manera 

de funcionar d'un Parlament, a com són els treballs parla
mentaris. Tenim tres nivells de resoluci6, per als qui no ho 
hagin entes. Un primer nivell: devolució al Govern, perque 
volem un estudi d'alternativcs, perque no creim que aques
ta sigui I'única solució possible de les carreteres de les llles 
Balears. Segon nivel!: que se subordinin a les direetrius 
d'ordenació territorial i que se sotmetin a aprovació del 
Parlament, que no s'escandalitzin. Per que no s'ha de poder 
sotmetre al pronunciament del Parlament. Hi ha uns meca
nismes, en el Reglament, per pronunciar-se, per saber el 
eriteri del Parlament sobre plans i programes del Govern. 
Aixo no va en contra de la Llei. Tercer nivell: qüestions 
puntuals que, estic d'acord amb vos te, m'estimaria mes que 
ens votassin el primer i el segon nivell i que deixassin de 
banda el tercer perque realment és per fer una aportació ja 
complementaria de coses que estan a les Lleis, de coses que 
no estan a les Lleis, pero que hi podrien estar, de fIxació de 
postures en temes que crec que són interessants, que el Pla 
de Carreteres o els Projectes de Carreteres que es facin per 
desenvolupar-lo tenguin en compte. 

Nosaltres no tenim cap objeceió a la concessió admi
nistrativa pero, francament, si el Sr. Conseller d'Obres PÚ
bliques, el Sr. Saiz va dir a la Comissió va dir que efectiva
ment no havien pensat en el tema del peatge perque no 
pensaven fer cap més carretera de peatge, no cree que sigui 
tan escandalós que el Grup SOCIALISTA, que va plantejar 
aquesta qüestió, la posi en forma de Resolució. No crec 
que aixo es pugui interpretar com cap tipus d'obsessió. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Mayol, per que demana la paraula? 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Sr. President, per aHusió. He estat reiteradament al'lu
. dit pel Sr. González Ortea durant la seva contesta al Grup 

SOCIALISTA i m'agradaria matisar algunes afirmacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Com que aquesta Presidencia no hi era, no ho sapo Li 
dóna la paraula per que ho matisi en un minut. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

No, no el necessitaré, Sr. President. Trenta segons em 
seran suficients. 

No cree que hi hagi dos Grups que no vulguin els erite
ris de carreteres. Hi ha tres Grups, Sr. González Ortea, que 
no volen aquests eriteris de carreteres i així ho manifesta
rem votant-ne en contra quan en tenguem ocasi6. Grades, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gn\cies, Sr. Mayol. Per defensar, ido, les Pro
postes de Resolució núm. 1.686/90 presentades pel Grup 
Parlamentari POPULAR, té la paraula el seu Portaveu, Sr. 

'. 



DIARI DE SESSIONS I Núm. 92 I 14 de juny del 1990 7079 

González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Vaya ser ya muy breve y 
además creo que básicamente, mi propuesta, en definitiva, 
no hace más que recoger los criterios tal como están ex
puestos en este documento y en su momento en la comi
sión correspondiente. El Conseller de Ordenación del Ter
ritorio ya los glosó y los expuso y hoy ya hemos tenido oca
sión de discutir, yo creo que no con la profundidad adecua
da, los objetivos y los criterios, sino más bien otro tipo de 
criterios y otro tipo de objetivos, pero en cualquier caso, ya 
en estas alturas del debate, me parece que no necesito pro
fundizar en ellos. 

La urgencia de la aprobación del Plan de Carreteras, 
insisto, e independientemente, de la resolución parlamen
taria, se fundamenta en la necesidad que a estas alturas ya 
requieren las redes viarias de Baleares de sufrir una orde
nación y una planificación concretas. Hasta ahora, y como 
habia dicho antes, la planificación de obras de carreteras, 
tanto en la Comunidad como en los Consells, ha venido ha
ciéndose más en función de necesidades perentorias, de 
agobios en materia sobre todo de capacidad y de seguridad 
o de insuficiencias en materia de geometría y de trazado. 
Hislóricamente, las redes viarias de Baleares se correspon
den a simples trazados de caminos que han ido sufriendo 
con el tiempo mejoras relativas, ensanches, acomodos a la 
nueva situación viaria que poco a poco las iba llenando de 
vehículos automóviles, pero no responde la mayor parte de 
ella, ni siquiera a un concepto de proyecto de carretera co
mo vía construída y proyectada para la circulación de los 
vehículos automóviles, sino como digo, para la circulación 
de carros, viandantes, caballerías o animales en general. 

Esa falta de concepción e ingenierismo de las vías, uni
da a la presión, al aumento muy brusco de la subida de los 
índices de tráfico habidos en todas ellas, exigió, desde hace 
ya muchos años, como digo, un sistema de acondiciona
miento de carreteras, que es aquel tan conocido de "punta
da a tiempo", es decir, de acudir a resolver los problemas 
inmediatos. 

En el año 84, con el paso de las carreteras del Ministe
rio de Obras Públicas a la Comunidad, se procedió, me
diante la elaboración del convenio de carreteras, con este 
Ministerio, al planeamiento del tratamiento que debían te
ner los ejes básicos, que ya no podían resistir más los sim
ples acondicionamientos o mejoras puntuales. Ese plan, o 
ese miniplan, por decirlo de alguna manera, es el que hasta 
ahora se ha venido desarrollando con algunas otras aporta
ciones que, como también me he referido antes, se han dis
cutido concretamente en esta Cámara. Sin embargo, tráfico 
de viajeros y de mercancías, desborda ya todas estas posibi
lidades y las enormes inversiones que son necesarias para el 
acondicionamiento de carreteras exigían efectivamente la 
confección de un Plan. 

Los criterios que hoy nos pasa el Govern para su apro
bación y que nosotros proponemos a la Cámara que así se 
haga responden a cuatro objetivos ya citados aquí reitera-

damente que nos parecen oportunos y adecuados, indepen
dientemente, por cierto, del orden en el que están mencio
nados. Porque yo creo que, en este caso, el orden de los 
factores no altera el producto. Hay que hacer acondiciona
mientos importantes y variantes, que suponen o vienen a 
suponer nuevas vías aunque no propiamente lo son, y así lo 
reconoce paladinamente el primer objetivo, dado que la 
densidad de carreteras de Baleares, sin ser muy alta, sí pa
rece al Govern y a nosotros suficiente. 

Se trata después de mejorar las condiciones fundamen
tales de la oferta, las condiciones clásicas de capacidad, de 
seguridad, economía, nivel de servicio. Se prescinde tam
bién aquí, yo creo que con criterio muy adecuado, de una 
de las características típicas de la oferta, que es la veloci
dad, y digo que me parece adecuado porque tampoco éste 
sería un nivel adecuado para unas redes de carreteras que 
se tienen que desarrollar en unos territorios, como los de 
nuestras islas, muy pequeños. Se procede, también, a expre
sar la necesidad de que todas estas redes de carreteras se 
encajen perfectamente en la planificación territorial y no se 
produzca una disociación entre una y otra. 

y finalmente, aunque yo creo que ese cuarto objetivo 
tiene que estar de alguna manera en los otros tres, sólo es 
necesario expresarlo para luego venir a recogerlo en los cri
terios, como así, efectivamente se hate, si no en todos, sí en 
un gran número de criterios, es necesario en los momentos 
en que estamos, pensar que las carreteras son un potencial 
agresor del paisaje, y que el entorno de las carreteras puede 
ser también un potencial agresor de la capacidad y de la se
guridad de la vía. Por consiguiente, deben adecuarse las 
carreteras al entorno. 

Como digo, el desarrollo de los criterios nos parece 
que se ajusta perfectamente a estos objetivos, a los tres pri
meros, prácticamente podrían numerarse los criterios que 
se corresponden con cada uno, al último, al cuarto objeti
vo, yo creo que se dedica una buena, una importante parte 
de todos estos criterios. Ellos configuran una red en la que 
se destaca una cosa importante, y es la utilización con la 
acomodación del modelo histórico. Modelo que utiliza 
unas redes de primer orden, canalizadoras del tráfico prin
cipal, unas vías exprés que separen esos tráficos de larga 
distancia y digo "larga distancia" (entre comillas), esos tráfi
cos más gruesos tos separe de las localidades y de los pue
blos y después una ramificación frondosa aprovechando to
da la red existente tanto perteneciente a la propia Comuni
dad como a los Consellls Insulares y a los municipios para 
llegar a los puntos de orgien y destino. 

Nos parece, por consiguiente, un modelo adecuado, 
unos objetivos ajustados y unos criterios que, con las cor
recciones y las salvedades que hoy se han hecho aquí, algu
nas de ellas, como he dicho en otras intervenciones, suma
mente interesantes, creo que pueden configrar un modelo 
de red que garantice el equilibrio territorial de las islas y 
que tenga, además, y eso también lo dicen los criterios, la 
flexibilidad adecuada para que en esta próxima década sea 
capaz de acomodarse a las necesidades que surjan. Nada 
más y muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Srs. ponaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per pan del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
seu Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, per raons de 
complir la litúrgia i la cortesia parlamentaria, logicament 

.. en coherencia amb la nostra esmena, que preconitza la de
volució al Govern i l'espera a les directrius d'ordenació del 
territori, nosaItres no donarem suport a una Proposta de 
Resolució que demana I'aprovació de les directrius de les 
quals nosaltres demanam el rebuig i el retorno Crec que ha 
estat sobradament argumentat al Ilarg del debat i seria re
tierar arguments innecesaris perque ja figuraran al Diari de 
sessions. GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gnlcies, Sr. President. Jo, sense que ho vulgui treure 
de context ni que la volgués deformar, vull agafar una frase 
que ha explicat el Sr. González Ortea. Ha dit que les carre
teres de Mallorca, en general, pateixen d'una falta de con
cepción enginyera. Jo, a partir d'aquí, diria que aquest Pla 
pateix d'un excés i {i'unll exclusiva i excloent concepció en
ginyera. 1 li falta el component polític que, al meu ente n
dre, els criteris haurien de recollir d'una manera molt més 
expressa. 1 li'n posaré dos exemples. 

El primer té relaci6 amb els temes mediambientals. Fa 
una diagnosi previa encertada, ja li ha havia comentat a
bans, quan diu que el medi natural esta fortament afectat 
per processos urbanístics desordenats. És ver. Aixo forma 
part del quart punt de la introducció, punts que a continua
ció es desenvolupen. El primer objectiu ocupa quatre pAgi
nes, el segon objectiu ocupa dues pagines, el tercer objectiu 
ocupa una pagina, quasi i el quart objectiu, que és el que fa 
referencia als temes ambientals, es despatxa en dos para
grafs amb un contingut més aviat poc dens, per utilitzar 
una expressió molt parlamentaria. 

Quan se li parla, i és un altre exemple puntual, des de 
I'oposició de les prospeccions previes a qualsevol obra de 
carreteres, no ens contesta - i perdoni'm, Sr. González Or
tea - el poUtic, ens contesta l'enginyer: "aixo no sabem ni 
que vol dir, no entenem que s'hagin de fer prospeccions 
previes". Nosaltres entenem que sí i que successos com el 
pou deIs artesans de Marratxf, que deixaran de tenir argila 
perque l'autovia sepultarA el jaciment no s'haguessin pro
du'it, que la destrucci6 del lloc de nius de milanes entre 
Ma6 i FomelIs per una ampliaci6 de la carretera que afec
tat un alzinar, no s'hagués prodult o s'hagués pogut evitar i 
que sucessos com el Talaiot de Son Danús, que la carretera 

s'hi ha acostat i no se n'ha allunyat, no s'hagués produ'it o, 
com a mínim, s'hagués valorat previament si valia la pena 
que es produ'issin, pero no es valoren. S6n fets que passen 
sense que es decideixi si han de passar o no han de passar i 
nosaltres creim que aixo és moIt important que es tengui 
presento 

En conseqüencia, no acceptarem la pro posta que vos
te, que el seu Grup ens propugna. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el seu Portaveu, Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nada más que para contes
tar muy brevemente al Sr. Mayal dos cosas. Primero, que la 
concepción ingenieril se refería obviamente al trazado de 
carreteras, no al Plan. Si usted quiere hacer una trasposi
ción del término y decirlo con carácter además peyorativo 
con relación al Plan, es su problema. De todas maneras, yo 
me refería a las carreteras y las carreteras, logicamente, si
go diciendo que tienen que tener un concepto ingenieril, en 
el sentido de que tienen que ser vfas proyectadas y cons
trufdas para la circulaci6n de vehfculos y automóviles yeso 
desde luego es propio de ingenieros. 

y en cuanto al tema del objetivo cuarto, la verdad es 
que lo estaba subrayando, pero no he tenido suficiente 
tiempo para subrayarlo todo, pero fíjese. El cuarto objetivo 
está recogido en todo tipo de criterios, en criterios de ám
bito general - se habla de adaptación al entorno en el pár
rafo tercero, se habla de acondicionamientos de gran im
pacto en el territorio en el párrafo sexto -, en criterios par
ticulares, el octavo se refiere en dos ocasiones a que los 
efectos negativos sobre la"población incidan gravemente en 
la calidad de vida de los habitantes. El noveno dice: "el 
Plan establecerá los principales factores ambientales a te
ner en cuenta en los proyectos de construcción y conserva
ción ... ". Bueno, aquí me quedé. Estaba subrayando ... No, 
perdón, todavía tengo aquí algunas cosas subrayadas: "crea
ción de miradores, plantaciones, disefios, puntos singula
res ... ", No me ha dado tiempo a subrayarlos todos. 

El punto cuarto, y en eso he querido insistir desde la 
tribuna, está recogida no en un criterio, en dos o en tres 
concretos, está recogido en un montón de criterios yeso, 
además, es bastante lógico. Si usted lee con detalle el obje
tivo cuarto, es bastante l6gico que se plasme no en unos 
criterios concretos, sino prácticamente en todos o en la ma
yor parte de los criterios en que es procedente ponerlo. Y 
usted mismo, en las alternativas que da, que como le he 
dicho antes, responden en gran parte a decir con otras pa
labras lo que aquí dicen los criterios, utiliza la misma técni
ca. No utilitza criterios puramente medioambientales, sino 
que utiliza criterios de carrreteras en los cuales el tema me
dioambiental o el tema de adaptaci6n al entorno o de cali
dad del entorno, se recoge en muchos de ellos. Es la misma 
técnica. Ya 10 ven, lo suyo no sé si es también ingeniería o 
es de otra característica, pero en cualquier caso, eso se re-
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coge aquí perfectamente. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Esgotat el debat de les Propostes de Resolució, i abans 
de procedir a la votació, hi ha unes Propostes d'alguns 
Grups a les Propostes de Resolució del Grup NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES. Per tant, aquesta Presidencia ha 
de demanar primer si el Portaveu accepta aquestes modifi
cacions. 

És a dir, a la Proposta de Resolució núm. 2 s'ha propo-
sat un canvi. Alla on diu: " ... Parlament de les Illes Balears 
considera necessari un Pla ... ", que digui "el Parlamenl de 
les IlIes Balears reitera la necessitat d'un Pla de Trans
ports". En primer lloc, si l'accepta el Sr. Portaveu. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Sí, Sr. Presidenl. S'accepta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aleshores, si accepten que hi vagi, que es modifiqui, 
els alLres portaveus de la Cambra. 

Acceplada, ido, aquesta primera modificació. En el 
punt sise s'acorda també una nova redacció, en el sentit 
d'incloure unes excepcions. Aleshores, Sr.- Mayol, primer 
voste si accepta modificar el punt sise de les seves Propos
tes de Resolució. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Sí, Sr. President, acceptaria modifcar-ho, pero se 
m'hauria de proposar la fórmula que desitgen que figuri, 
perque les excepcions no les he aportades jo. Per tant, afe
gir "amb l'excepció de:" i els tres noms concrets, seria ac
ceptat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, em pareix que eren les carreteres a les quals he fet 
referencia eren Andratx-Port d'Andratx, Consell-Alaró i la 
travessera de Peguera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Com que aquesta Presidencia no vol la responsabilitat 
d'equivocar-se, facin el favor de passar-ho per escrit a Pre
sidencia i després ho sotmetrem a vota ció. 

En el punt 17, hi ha una Proposta d'afegir "preferent
ment", pero no sé si va la final o després de "vegetació au
toctona". 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Entre "vegetación i "autóctona". (Rilllles.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Seria "vegetació preferentment autóctona". 

EL SR. MAYOL I SERRA: 

Així és, Sr. President i també l'acceptam. 

EL SR. PRESIDENT: 

Accepta també el Sr. Mayol. S'accepta també per part 
deIs altres portaveus que es modifiqui en aquest sentit? 
Moltes gracies. Esperarem que ens passi el Sr. Pascual ... , 
després jo el sotmetre al Sr. Mayol i als altres portaveus i 
comen<;arem les votacions. 

El temps que esperam aixo, aquesta Presidencia ... Sí, 
Sr. Mayol, té la paraula. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 

Sí, Sr. President. Jo havia demanat també que hi ha
gués una modificació amb una del Grup SOClALIST A. 
que era incloure el terme "biologic" després de ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay, s'accepta, perque voste ja ha acceptat públi
cament el terme "biologic". Hi ha inconvenient per part 
deIs altres portaveus. 

Sr. Portaveu del Grup Parlamentarí NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, Sr. Mayol, en aquest cas concret: se
gons la redacció que han fet arribar a aquesta Presidencia, 
quedaría de la manera següent: "Ates el paper impulsor o 
dissuasor del viari per al desenvolupament urbanístic del 
territori, en cap cas no s'obriran carreteres de nou tra<;at a 
l'ambit de les arees naturals d'especial interes ni de la pro
posta d'actuació en materia d'espais naturals presentat pel 
Govern de les Illes Balears al Parlament, en tant que no 
s'aprovi el Cataleg d'Espais Naturals en elaboració actual
ment, excepte en els casos de les carreteres Andratx-Port 
d'Andratx, travessera de Peguera i Consell-Alaró." 

Sr. Mayol, té la paraula, per dir si ho accepta o no. 

'. EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Ho accept, Sr. President i si m'ho permetés, em faria a 
mi mateix una correcció gramatical, perque quan diu "ni de 
la proposta d'actuació en materia d'espais naturals presen
tat pel Govern" ha de dir "presentada pel Govern". 1 agrai
ria que aquesta incorrecció gramatical fos corregida. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mayol. Per corregir aquesta incorrecci6 
gramatical, no fa falta dir si tornen a donar suport els por
taveus perque és obvio 
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Srs. portaveus, accepten també la inclusió d'aquesta 
modificació al punt sise? Moltes gnkies. 

Comenc;am, ido, les votacions, que seran de la manera 
següent: en primer Iloc, es votara I'esmena a la totalitat de 
devolució al Govern del Grup Parlamentari SOCIALISTA; 
en segon 1I0c, es votara I'esmena del Grup Parlamentari 
CDS, que implica un rebuig total als criteris presentats pe! 
Govern; després se seguira I'ordre de presentació: es votara 
primer la Proposta de Resolució del Grup Parlamentari 
POPULAR; seguidament, les Propostes de Resolució del 
Grup SOCIALISTA que no siguin contradictories amb les 
aprovades anteriorment; acte seguit, les propostes de reso
lució del Grup Parlamentari d'UNIÓ MALLORQUINA; 
després les Propostes de Resolució amb les modificaciones 
introduldes, del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES; finalment, les Propostes de Resolució 
del Grup Parlamentari MIXT. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Proposta 
de Resolució núm. 1707/90, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, que és de totalitat amb devolució al Govern, es 
valen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
25; abstencions cap. Queda, ido, rebutjada aquesta Propos
ta de Resaludó que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar la Proposta de Resolució del Grup 
Parlamentari CDS, la 1.704/90. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
25; abstencions no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada també, 
aquesta Proposta de Resolució del Grup Parlamentarí CDS 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Pro posta de Resolució núm. 
1.686/90 del Grup Parlamentari POPULAR. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
23; d'abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada la Pro-

posta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a volar les Propostes de Resolució del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, lenint en compte que queda 
decaiguda I'esmena de substitució del punt cinque, deis cri
teris d'ambit general, perque acaben d'esser aprovaLS. Pas
sam, ido, a votar... Sí, Sr. Quetglas, té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES. 

Gracies, Sr. President, era per si un cas la Presidencia 
decidía propasar votadó conjunta, demanariem votaci6 se-
parada del punt 3. .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Quetglas. És a dir, la Proposta de Substi
tució del punt Se. queda decaiguda i passaríem a votar... Jo 
no sé si el Sr. Portaveu vol dir si ha vol votar conjuntament 
en el cas o vol votar per separat. Aquesta Presidencia esta 
disposada a qualsevol... 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Nosaltres volem donar satisfacció a tots els qui vulguin 
qualque votació separada. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Triay, pero passa que aquí, del sentit de 
les intervencions, pareix que convendría votar-ha per sepa
rat, perque uns Grups en valen votar unes i els altres, votar 
les altres i farem més via si ho yotam una per una que no si 
ho votam per separat. . 

Sr. Mayal, demanava la paraula? Era en aquest sentit? 
Gracies, ido, pel seu silenci. 

Passam a votar, ido, deis crileris d'ambit general que 
s'addicionen, el primer, que diu "en absencia de les direc
trius d'ordenació territorial, el Pla Director Sectorial de 
Carreteres haura d'esser aprovat pel Parlamenl". 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 2 deIs críteris d'ambit 
general que s'addicionen. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
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posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la núm. 
3. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 20; vots en contra, 
30; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
núm. 3 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la núm. 4. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada també la 
Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

La Proposta de Resoludó de sub tilució de) punt 26 
deIs criteris partículars queda també decaiguda, ates que -
s'ha aprovat ja el punt 26. Passam a vOlar les esmenes d'ad
dició als criteris particulars. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del núm. 1 d'a
quest apartat, es volen posar drets? GrAcies. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada el criteri
núm. 1 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el criteri núm. 2. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar el criteri núm. 3. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votadó: vots a favor, 45; vots en contra, 
cap; abstencions, 5. Queda, ido, aprovada la Proposta de 
Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la núm. 4 d'addició en el punt que toca 
de ni biologic", que ha estat acceptat pel Sr. Portaveu i no 
hi ha hagut inconvenient per part deIs altres Srs. portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 24; vots en contra, 
26; no hJ ha abstencions. Queda, ido, rebutjat també el cri
teri"núm. 4 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 5 i dar
rera del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 24; vots en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada també la 
Proposta de Resolució núm. 5 que acabam de sotmetre a 
votació. 

Passam a votar les Propostes de Resolució del Grup 
Parlamentari UNIÓ MALLORQUINA 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena 
núm. 3 d'addició al punt primer, parAgraf segon, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 45; vots en contra, 
cap; abstencions, 5. Queda, ido, aprovada la Proposta de 
Resolució assenyalada com a esmena núm. 3 que acaba m 
de sotmetre a votació. 
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Passam a votar la Proposta de Resolucíó assenyalada 
com a esmena núm. 4. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 45; vots en contra, 
cap; abstencions, 5. Queda, idO, aprovada la Proposta de 
Resolució assenyalada com a esmena núm. 4, 

1 passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada 
com a esmena núm. 5. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 42; vots en contra, 
cap; abstencions, 8. Queda, idO, aprovada la Proposta de 
Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les Propostes de Resolució del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. El Sr. 
Portaveu supos ql!e també vol que es votin una per una, no? 

EL SR. MA YOL I SERRA: 

Sí, Sr. President, Ji ho agrairia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Pro posta 
de Resolució núm. 1 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, idO, rebutjada la Proposta 
de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm, 2 amb el canvi que 
s'ha dit de "reitera la necessitat d'un Pla de Transports" en
lloc de "considera necessari un Pla de Transports". 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 21; vots en contra, 
26; abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada la Proposta de 
Resolució núm. 2 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 3. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 24; vots en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, idO, rebutjat el punt núm. 
3 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada 
amb el núm. 4. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; ValS en contra, 
27; abstencions, 18. Queda, ido, rebutjada també la Propos
la de Resolució núm. 4 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a l'assenyalada amb el núm. 5. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
42; abstencions, 3. Queda, idO, rebutjada la Proposta de 
Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada 
amb el núm. 6 a la qual el Sr. Secretari Primer de la Cam
bra donara lectura perque tenguem una idea clara del que 
votam. Té la paraula el Sr. Secretari Primer. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

"Ates el paper impulsor o dissuasor del viari per al 
desenvolupament urbanlstic del territori, en cap cas no s'o
briran carreteres de nou tra~t a l'Ambit de les Arees natu
rals d'especial interes, ni de la proposta d'actuació en matt
ria d'espais naturals presentada pel Govern al Parlament 
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en tant que no s'aprovi el cataleg d'espais naturals en ela
boració actualment, excepte en els casos de les carreteres 
Andratx-Port d'Andratx, travessera de Peguera i Consell
Alaró." 

EL PRESIDENT: 

Grades, Sr. Secretario Sres. i Srs. Diputats que en vo
ten a favor, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar el punt assenyalat amb el núm. 7. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta Pro
posta de Resolució, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
de Resoludó que acaba m de sotmetre a votadó. 

Passam a votar la Proposta de Resolució amb el núm. 
8. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 21; vots en contra, 
26; abstendons, 3. Queda, ido, rebutjada la Proposta de 
Resoludó que acabam de votar. 

Passam a votar la Proposta de Resaludó assenyalada 
amb el núm. 9. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada 
amb el núm. 10. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votadó: vots a favor, 23; vots en contra, 
26; abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada la Proposta de 
Resaludó que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta assenyalada amb el núm. 
11. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
de Resolució que acaba m de sotmetre a votació. 

La Proposta de Resolució núm. 12 queda decaiguda 
ates que ja s'ha votat el criteri 11.2 deIs aportats pel Go
vern. No hi ha lloc a aquesta votació. Passam a votar la 
Proposta assenyalada amb el núm. 13. Té la paraula, Sr. 
Mayal. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. Presidente. Entenc que ja s'ha votat una 
Proposta igual del Grup SOClALIST A i per tant, també ha 
de quedar decaiguda. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grades. Queda, ido, decaiguda i passam a votar 
la núm. 14. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es valen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vats a favor, 23; vots en contra, 
26; abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada la Proposta que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta assenyalada amb el núm. 
15. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 



7086 DlARI DE SESSIONS / Núm. 92 / 14 de juny del 1990 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vOLS a favor, 23; volS en contra, 
26; abstencions, 1. Queda, idO, rebutjada també la Proposta 
de Resolució núm. 15 que acabam de sotmeLre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 16. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vats a favor, 24; vots en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queda, idO, rebutjada la Proposta 
de Resolució núm. 16 que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar la Proposta núm. 17, amb la modifica
ció acceptada pel Sr. Portaveu del Grup NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, sense oposició d'altres portaveus, que 
quedaria de la següent manera: "El Pla recollira les actua
cions necessaries per repoblar amb vegetació preferent
ment autoctona els entorns i els trams que s'abandonin 
-com a conseqü~ncia de variants." 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es valen po
sar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada 
amb el núm. 18. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
26; abstencions, 1. Queda, idO, rebutjada la Proposta de 
Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada 
amb el núm. 19. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a VOLar la Proposta de Resolució assenyalada 
amb el núm. 20. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
45; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
de Resolució núm. 20 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar, finalment, la Proposta de Resolució 
núm. 1.711/90 del Grup Parlamentari MIXT. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que en voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abs tencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
23; no hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la Proposta 
de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

1 amb aixo queden <1p.rovats els criteris del Govern 
amb les incorporacions fetes mitjanc;ant les esmenes apro
vades. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la sessió. 
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