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Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada dia 23 de mare; del 1994. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 1131/94, de 1 'Hble. Sr. Diputar Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari M1XT, relativa a con-
cessions de provei'ment d'aigües a l'empresa "Aguas de Formentera S.A." . 4306 

2) RGE núm. 1123/94, de 1 'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALIS-
TA, relativa a delegat del Consell de Govern a la societat concessionaria del túnel de Sóller. 4307 

3) RGE núm. 1132/94, de I'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup ParLamentari M1XT. relativa a COIl-

cessions d'aigua per al regadiu del camp de golf "GoLf de Ibiza S.A. II 4307 
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4) RGE núm. 1134/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a quantitats pressupostades per al Pla de reindustrialització a 1994. 4308 

5) RGE núm. 1135/94, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCiALiSTA, 
relativa apartides pressupostaries que es destinaran al Pla de reindustrialització a 1994. 4309 

6) RGE núm. 1136/94, de lRble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a quantitat en fase "OP" a 1.03.93 de les partides referents al Pla de reindustrialització. 4309 

7) RGE núm. 1139/94, de I'Hble. Sr. Diputa! Valent{ Valenciano i López, del Grup Parlmnentari SOCIALiSTA, 
relativa a empreses a les quals participa el Govem a través de Foment Industrial. 4309 

8) RGE núm. 1124/94, de I'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a propostes del Govern a la Comissió PermanelU de política hidraulica. 4310 

9) RGE nÚ111 .. 1125/9./, de ['Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALiSTA, relativa 
a tancament per raons sanÍlaries deis pous d'Enraya a na Burguesa. 43] 1 

10) RGE núm. 1137/94, de l'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a valoració transferbtcies als consells insulars. 4312 

Il.- MOCIONS: 

1) RGE núm. 1105/94, presentada peZ Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a problematica del túnel de 
Sóller, derivada del debal de la Interpel'lació RGE núm. 80/94 4313 

IIl,- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ presentades a la Proposta de criteris generals per a ['ela
boració del Pla director sectorial d'ubicació d'indústries energetiques de Menorca (Escrit RGE núm. 
4555/92). 4322 

IV,- DEBAT DEL DICTAMEN de la Comissió d 'Ordenació Territorial sobre el Projecte de llei RGE núm. 276/94, 
relatiu a condicions per a La reconstrucció en sol no urbanitzable d'edificis i instaz.Lacions afectats per obres 
públiques o declarades d'utililat pública i executades pel sistema d'expropiació forfosa. 4323 

1.1) Pregunta RGE núm. 1131/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa 
a concessions de prove'iment d'aigües a l'empresa IIAguas de 
Formentera S.A." 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots, comen<;a 
la sessió. Comen<;arem per les preguntes, i en concret per la 
1131/94, del diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a concessions de provelment d'aigües a l'em
presa "Aguas de Formentera S.A. II . Té la paraula el diputat 
Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller 'd'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori, interessaria saber quin nombre de 
nuclis de població del terme municipal de Sant Josep, amb 
indicació sobretot de la corresponent denominació d'aquests 
nuclis de població, proveeix en baixa l'empresa molt impor
tant a Eivissa guant a concessions d'aigua, denominada llA-

guas de Formentera, S.A. 11 , nom bastant xocant, ja que 
pareix ser que a Formentera no hi ha molta d'aigua. 1 
quant a les concessions amb alta, també quines són les 
urbanitzacions que proveeix dins els diferents municipis 
de l'illa d'Eivissa la mateixa empresa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENAClÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President, Sr. Diputat. Els nuclis urbans que hi ha 
dins Sant Josep són Can Raspalls, Can Palerm, Can Toni 
Ratos, el nucli de Sant Jordi, Platja d 'en Bossa, sa Car
roca, es Rafalas, ( ... ), Can Mariano, Can ... 

(Deficiencies en 1 'enregistrament) 

==================================================================~~ 
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.. .i una altra dada respecte de proveiment d'aigua per 
aquesta campanyia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la parau1a el 

Sr. Vidal? 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, perdoni, pero he 
entes perfectament la denominació d 'aquests nuclis de po
blació del terme municipal de Sant Josep, amb indicació de 
les denominacions que m'ha dit que provee ix l'empresa; pero 
el que no he entes és quines són les urbanitzacions que 
proveeix en concessions amb alta dins els diferents termes 
municipals de l'illa d'Eivissa, que esta inclos dins la pregun
ta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

La interven ció ha estat referida, evidentment, a nuclis de 
població, i no a urbanitzacions. Aquesta informació no la 
tenim nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 1123/94, de l'Hble. Sra. Diputa
da Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a delegat del Consell de Govern a la 
societat concessionaria del túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 1123/94 de la 
diputada Sra. Joana Maria Bareeló i Martí, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a delegat del Consell de Go
vern a la societat eoneessionaria del túnel de Sóller. Té la 
paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, al plee de clausules 
particulars que regeixen la concessió de la construeció, con-
ervació i explotació del t únel de Sóller, aprovades i publica

des en el BOCAIB de dia 2S ele juliol del 198 , s estabüa a 
la clausula 28 que el Consel l de Govern nomenaria pe/" 
decret, a proposta del cO Llseller el Obres Pú bliques, el de:Jegat 
~~el Cousell de Govern a la societat concess ionaria. Per tant 
I demanam qu i és el delegat del Consell de Govern a la 

Societat concessiomlria del tímel de Sóller. 

EL SR PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President. Sra. Diputada, el delegat és el Sr. Ga
briel Le Senne Blanes, director general d 'Obres Públi
queso 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
[a Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BAR CELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Un delegat camuflat, perque 
el decret no ha estat publicat, i també pel nivell de 
respostes que va donar ahir el conseller, bastant inefica<;. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? No. 

1.3) Pregunta RGE núm. 1132/94, de I'Hble. Sr. Di
putat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a concessions d'aigua per al regadiu del 
camp de golf 11 Golf de Ibiza S.A.II 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 1132, del 
diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a concessions d 'aigua per al regadiu del camp de 
golf 11 Golf de Ibiza S.A. II . Té la parau1a el Sr. Vida!. 

EL SR, VIDAL I JUAN: 

Grades, Sr. President. Aquest diputat sap perfecta
ment que encara no tenim les competencies plenes en 
aigua; no obstant aixo, també sap que es tramiten les 
eoncessions per la Conselleria, a pesar que es concedei
xen per l'Administració central. Voste m'entén perfec
tament per que li die aixo. I aixo ero permet també de 
fer-li una pregunta sobre unes aigües que no són les de 
provei"ment per al cansum huma, pero que són molt 
importants, perque d'ella esdevé que es pugui complir 
l 'actua111ei de camps de golf. 1 ens agradaria saber res
pecte d'aixo de quina banda procedeixen les aigües per 
al reguiu del camp de golf 11 Golf de Ibiza S.A. 11, quin és 
el volum de la concessió, i quina és extensió de la super
fície que es pretén regar amb aquesta concessió. Moltes 
gracies. 

~~~================================================================================= 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, l'aigua ve de Roca Llisa, el 
volum maxim anual de la concessió és de 228.000 metres 
cúbics, i I'extensió de superfície és de 50 hect,hees. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús cle la paraula el Sr. 
Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller , amb aixo sí 
que tenim una absoluta responsabilitat, em referesc a la 
consellería cle que voste és titular, quant als informes favo
rables que s' han de clonar quan davant la possible concessió 
d 'interes social per a una instaHació com un camp de golf. 
Es diu perfectament a l'article 4.2 de la Llei de camps de 
golf, que el que ha de fer amb l'informe la conselleria de que 
vos te és titular és garantir -si és que és favorable l'informe
la conveniencia i suficiencia de l' aigua per regar aquests 
camps. La xifra que voste en ha donat -ja sé que aixo no és 
més que una pregunta- és realment insuficient per regar 50 
hectarees d'un camp de golf, aixo és evident. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

G racies, Sr. Vida!. Vol tornar fer ús de la paraula el con
seJler Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Aquest volum d'aigua és el que consta a registre a aquests 
efectes. Llevat que hi hagi una denúncia i una comprovació, 
són les dades que hi ha fefaents . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies , Sr. Conseller. 

1.4) Pregunta RGE núm. 1134/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a quantitats pressupostades per al Pla de 
reindustrialització a 1994. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 1134, del diputat 
Sr. Valentí Valenciano i López. del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, relativa a quantitats pressupostades per al Pla de 
reindustrialització a 1994. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
mes de novembre de l'any passat el Parlament va apro_ 
var un Pla de reindustrialització. Era un pla fantastic 
perque es deia que rany 1994 s'invertirien 2.000 milion~ 
de pessetes, i n'hi havia cap ni un de pressupostat, no hi 
havia ni una pesseta a dísposició . Es tracta de saber, per 
tant, el Govern a veure si ja ha comen<;at a complir la 
seva paraula; és a dir quina quantitat tenen pressuPOsta_ 
da per cadascun d 'aquests 13 programes que formaven 
el Pla de reindustrialització. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;:: 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors cliputats. 
Com molt bé diu el Sr. Diputat Valenciano, nosaItres 
varem aprovar en aquest parlament el Pla de reindustri
alització, i nosaltres en aquest moment estam en fase ja 
de dur a Consell de Govern els decrets que el desenvo
luparan; i si no l 'hem duit abans és perque entenem que 
ha de ser un pla que ha d 'estar cofinan<;at amb diners 
provinents d 'aquesta comunitat auto noma i també amb 
fans europeus. EIs fons europeus en aquest moment 
estan pendents d 'aprovació, probablement dins els mesas 
d 'abril i maig, i per tant sera el moment adient en que 
nosaltres completarem les partides a cadascuna de les 
accions que pensam desenvolupar. Per tant, assumim 
que hi ha un retard, pero consideram que aquest pla 
s'havia de fer amb la cofinan<;ació de diners no úniea
ment de la Comunitat Autonoma, també europeus, amb 
els objectius 2, 3 i 5b. Aixo és un poc el criteri que 
nosaltres hem adoptat, i es faran , com die, dins els me
sos d'abril i maig, per poder presentar partida per parti
da aquest pla de reindustrialització, que com també 
voste sap és un pla plurianual, que té una vigencia 
previsiblement entre 2, 3 o 4 anys, depen del moment 
que comenci la seva execució, i que per tant la paraula 
quedara completada en el sentít que els 5.000 milions 
prevists hi serano La data de comen<;ament sera amb un 
retard evident. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 

el Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. Presiden l. Retard darrere retard esta cIar que no 
en trabam davant un cas com el de Can Sales o com el 
ele Bon Sossec, que hi ha un interes desmesurat del 
Govern : el que ens trobam és clavant un cas que bi ha 

-------------------------------~ 
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oc intereso Jo vul! recordar a aquesta cambra que I'any 1993 
P havia promes que sthi dedícarien 600 milions, no o 'hi ha 
Sap A l'any 1994 es varen prometre 2.000 mi/ions, avui Ce . 
encara nO n l1i ha cap: i anam promesa darrere promesa. 
Nosaltres espera m, Sr. Conseller que quan arribi aquest pla, 
COlll a mínim quedin empreses. Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr:kies. Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER( 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. He de dir que evidentment aquest 
Pla de reindustrialització en aquest moment encara no és en 
vigor, pero també li vul! dir que en aquest moment no s'ha 
desates en absolut cap de les peticions, perque hi ha un pla -
el pla anterior- que esta en vigor. i per tant tots els decrets 
del 1987 són els que empram per tot allo que són peticions 
de les empreses. Per tant l'únic que hi ha és acabar les parti
des pressupostaries que varem posar el 1993 cap al 1994, i 
entrara en vigor a partir d'abril-maig del 1994 el nou pla . 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

1.5) Pregunta RGE núm. 1135/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Valen tí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa apartides pressupostaries que es destina
ran al Pla de reindustrialització a 1994. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 1135/94, també 
del diputat Sr. Valentí Valenciano i López, relativa a parti
despressupostaries que es destinaran al Pla de reindustrialit
zació a 1994. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Ates que no hi ha Pla de reindustrialit
zació, segons ha dit el conseller, perque encara no hi ha 
absolutament res, només disposen de 150 milions o de 2.000, 
estam davant un pla ultracongelat. Lógicament i no han 
(lestinat cap doblers a aquests programes no té \loe demanar 
~'on surten les partides. Per tant amb aquesta 1I1tracongelaci
o Sr. President quao es elescongeli ja farem una altra vegaela 
la pregunta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. En qualsevol cas, jo don la pre
g~lnta per formulada i elon opció al conseller si vol interve
nir. No hi ha intervenció. 

1,6) Pregunta RGE núm. 1136/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a quantitat en fase 
"OP" a 1.03.93 de les partides referents al Pla de rein
d ustriali tzació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisen a pregunta, que és la 1136, també 
del diputat Sr. Valentí Valenciano i López, relativa a 
quantitat en fase "OP" a 1.03.93 de les partides referents 
al Pla de reindustrialització. Té la paraula el Sr. Valen
ciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Es tractava de coneixer que s'havia 
gastat en elata 1 ele mans' en fase OP el'aquest pla de 
reindustrialització. la sabem que d'aquest pla no s'ha fet 
absolutament res, per tant suposam que la resposta. si és 
que n 'hi ha d 'haver, és que no hi ha res gastat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<'; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert) : 

Gracies, Sr. President. En qualsevol cas, nosaltres 
farem arribar al Sr. Diputat totes les operacions en fase 
OP que s'han fet, no del pla que es va aprovar a finals 
del 1993, pero sí tates les operacions que s'han fet amb 
el pla en vigor, que són bastants. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Valenciano? 

1,7) Pregunta RGE núm. 1139/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a empreses a les quals 
participa el Govern a través de Foment Industrial. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, també del Sr. Valen
ciano i López, relativa a empreses a les quals participa 
el Govern de la Comunitat a través de Foment Indus
trial. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President, senyores i senyors eliputats. Sempre 
ens assabentam de terceres persones que Foment Indus
t rial participa en una empresa o en una altra. AVlli, per 
exemple, a la Comissió d 'Economia hem sabut que 

~~~~~~~~~~~~================~~~~==~==~~~====~====~~~==~============ 
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Foment Industrial participava a un parell de tendetes més. 
Nosaltres esperam que el Govern informi aquesta cambra, i 
li demanam que ens diguin quines són les empreses a les 
quals el Govern de la Comunitat Autonoma participa a tra
vés de Foment Industrial com a socio Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;;: 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. He de c!ir-Ios que en aquest mo
ment en que participa Foment Industrial, totes elles vincula
des al sector del cal<;at. Una d'elles és "Tradición calzado", 
que és les teneles de Fran<;a, en que ja fa tres anys que hi 
participa. Una altra és ( ... ) amb que s'obriran dues ten des a 
Alemanya, concretament a Berlin i a Stuttgart; i la tercera és 
una empresa de comercialització la tasca de la qual és l'ober
tura de mercats al Japó i a Estats Units. Aquesta tercera és 
Nova Generació d'exportació balear, S.A. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Yol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Valenciano? 

1.8) Pregunta RGE núm. 1124/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentad SOCIALISTA, 
relativa a pro postes del Govern a la Comissió Permanent de 
política hidraulica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 1124 del diputat 
Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a propostes del Govern a la Comissió Permanent 
de política hidraulica. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El conseller 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, tan telegrafie 
en les seves intervencions parlamentaries, ha generat nom
broses notícies en el tema de l'aigua. Hem vist que parlava 
de dessaladores portatils. Ha fet una crida a racionalitzar la 
despesa d 'aigua, no sabem com, ens ho ha d 'explicar. Ens ha 
de dur una armada de vaixells d 'aigua, deu ser la Invencible, 
encara no ha arribat, l'armada no ha desembarcat. Ha de 
demanar que es reguli per decret dur l 'aigua des de l'Ebre. 
Ha de gastar 700 milions en sis potabilitzadores mobils. Fa 
cabales sobre que costara el metre cúbic d 'aigua duit per 
l'Armada Invencible. 1, en fi, ha de dessalar l 'aigua del Pont 
d'Inca , de Na Burguesa, i de no sabem quantes coses més. 
Pero de totes aquestes iniciatives, diríem de mitjans de co
munieació, quines ha duit realment a la comissió formada 
per debatre el tema de l 'aigua, Sr. Conseller? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sí, Sr. President. Sr. Diputat, amb molt ele gust li 
diré que la Comissió m'eleva com a propostes de trebal! 
les següents: Primer. demandar de l' Administració de 
l'Estat que dicti una norma jurídica amb el rang opera
tiu suficient per eliminar restriecions el'ús ele l'aigua de 
1 'Ebre tractaela per la planta ele Tarragona, a efectes que 
sigui possible transportar-la a les Illes Balears. Aquesta 
norma és completa perque determina usos el 'aigua, usos 
de ports, respecte a taxes, i temes relatius abanderes 
internacionals respecte a vaixells de transporto 

Un segon punt abordat ha estat, una vegaela que 
després ele molt de temps hem pogut evitar una restrie
ció que imposava l'Estat respecte a l'aigua del Pont 
el'lnca, quant al seu ús i dessalació, és definir que el 
conveni que firmam dia 26 possibilita de manera clara 
que instaHacions no permanents tractin aquesta aigua. 
D 'aquesta manera sera factible amb sis plantes mobils 
tractar un volum el'aigua de 6 hectometres anuals. 

Un tercer punt molt important i signifieatiu és que 
hi ha hagut una pro posta d'acord que l'aigua de Llubí 
i sa Marineta, que entrara a la xarxa de Palma i Calvia 
d'aquí a poc temps, no puc dir quan, es pugui traslladar 
a Calvia en un percentatge tal que equilibri el nivell de 
salinitat a efectes que Palma i Calvia estiguin més o 
menys en la mateixa proporció de sal, i per altra banda 
ens pugui ajudar a tancar na Burguesa. 

Pens que aixo són els punts importants tractats, i no 
obstant aixo es va analitzar com a qüestió de debat futur 
la qüestió d'arribar a suspendre o no la tramitació de 
petieions de concessió administrativa respecte d'aigua 
d 'ús no urba. Aixo és tot, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Yol tornar fer ús de la paraula el 
Sr . Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una reS
posta de manual, Sr. Conseller. L 'aigua l'any 2000 -i na 
hi falta molt- sera bastant més cara, bastant més escas
sa, s'haura de racionalitzar el consumo No hem sentit 
cap mesura ele racionalitzar, tot apunta que l'aigua és 
iHimitada, i vendran vaixells , i podrem dessalinitzar; j 

aixo no és cap raCÍona li tzació. J un element important: 
el control ele t ecniques d irrigació dispendioses. I és 
molt curiós, de tates aqueixes iniciatives vostes són mo1t 
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bons per demanar reials decrets, demanar permisos per dur 
vaixells -les hauran de dur no sé d'on, perque de moment la 
flota encara no esta armada, no és a les drassanes-, pero del 
control de noves irrigacions, del control de la irrigació que 
es fa a Mallorca no hem sentít ni una paraula. 

Si aquí falta aigua, i l'aigua es perd basicament per una 
irrigació dispendiosa, és el primer punt que han de comen
cal' a l'hora d'adoptar mesures; i per tant no se n'han d'anar 
; cercar decrets o vaixells de l'Ebre. Sr. Conseller, s'atreveixi 
a governar. si pot, dins aquesta comunitat autol1oma. Contro
li una irrigació que és la font de perdua principal de l'aigua. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer LIS de la paraula el con
seller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D 'OBRE,5 PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Voste, Sr. Diputat, ha abordat un tema d'unes implicaci
ons socials enormes, el futur d'aigua a Balears quant a man
teniment d'un sector productíu agrari o no. Aixo és un debat 
d'una índole realment densa; no obstant aixo he de dir que 
el Govern balear des de fa temps, la Conselleria d 'Agricultu
ra positiva sistemes d'irrigació molt més rendibles quant a 
cost d'aigua, i de fet el consum d 'aigua de reguiu baixa cada 
any. En aquest sentít el mare comunitari de suport defineix 
una agricultura de reforestació, de ( ... ) eeologic. Avui en dia, 
és cert, l 'aigua se'n va al camp en un percentatge fins i tot 
massa alt; pero pens que hi ha solucions com per emparar 
una carencia momentania i arribar en un compas d'anys a 
un equilibri perfecte d'aigua, sense fer grans escarafalls, 
sense fer batalles socials massa intenses. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.9) Pregunta RGE núm. 1125/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
DamUt Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a tancament per raons sanitaries deIs pous d'Emaya 
a na Burguesa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 1125, també del 
Sr. Pons i Pons, relativa a tancament per raons sanitaries deIs 
pOus d'Emaya a na Burguesa. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

. Sr. President, senyores i senyor diputats. Aigua potable, 
algua apta per a I'alimentació humana etcetera. Reial Decret 
1~23/82 , de 18 de juny. Resultats tolerables maxims en rela
CIO als c1orurs: 350 miligramsllitre. Ajgua qlle des que el 
Pan it Popular va aeonsegui r I'a lcald ía de Palma. no abans. se 

b 

subministra a Calvia, municipi que esta tocat d'una 
malaltía molt greu, que és que té una batlessa socialista; 
pou de sa Vileta, area de na Burguesa: l'any passat més 
de 4.000 miligrams, enguany quasi 7.000; pou de Son 
Serra, l'any passat més de 4.000 miligrams, enguany 
6.771. Aixo és l' aigua que vostes, per decisió sectaria i 
irresponsable d'Emaya consenten que se subministri al 
municipi de Calvia. El resultat: no es pot beure, quasi 
no serveix ni per rentar, tots els jardins que es reguen 
amb aquesta aigua estan condemnats a mort. 1 aixo fa 
bona una dita que diuen a Mallorca, "per als enemics, ni 
aigua". 1 vostes ho fan pitjor, "per als enemics, aigua 
salada 11. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Reus 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. Pons, ja he dit -perdó, Sr. President-, ja he dit 
que l'aigua de Llubí intentani equilibrar el nivell de sals 
de Calvia amb la resta de Palma. El tema d 'aigua de 
badia de Palma és un tema que s'ha d'abordar amb 
solucions ben cIares, que ja gracies a déu estan aborda
des, és a dir que hi ha una inversió estatal molt impor
tant que tots hem d'agrair. A partir d'aquí atacar-nos i 
dir-nos que som responsables d 'una mala política de 
distribució d 'aigua pens que és injusto No obstant aixo 
a partir de dia 4 de febrer, gnicies a déu, soro compe
tents ja nosaItres, som cogestors amb l'Estat; i a partir 
d'aquí les decisions poden ser molt més imperatives i 
executives. Intentarem que en un termini d'un grapat de 
mesos voste pugui dir si realment jo, Bartomeu Reus, 
complesc paraules donades a la batlessa de Calvia, inten
tant derivar una part de l'aigua bona que tenguem de 
cara a Calvia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan s'a
cabara el projecte de salinització de Calvia, que vostes 
subministrant des de Palma aigua en aquestes eondicions 
absolutament insalubres fan? Varen ser vostes que varen 
dur aquestes aigües salobres alla, i que les hi continuen 
bombejant. Abans, aquestes aigües no hi anaven en 
aquestes condicions. Aixo és una operació de castig 
contra un municipi, i les conseqüencies de cara a la 
imatge d 'aquest municipi -és un municipi turístic em
blematic- són realment molt negatíves. 1 per tant, el que 
m 'estranya és com si ara duran la solució a Calvia; no, 
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a Calvia hi han duit el problema i ajornen la solució, perque 
aquesta aigua es bombeja a Calvia només des que a Palma hi 
ha una determinada majoria política, una majoria del Partit 
Popular. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer LIS de la paraula el Sr. 
Reus? Té la paraula. 

EL SR CONSE LLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Banomeu Reus i Beltran): 

Sr. President, Sr. Diputat. Jo li he dit que amb la batlessa 
ele Calvia, Sra. Nájera, estic realment molt satisfet de fer-hi 
feina: és una persona inteHigent que domina el problema 
completament, que sap el que és la xarxa de distribució, que 
sap la história quina ha estada, i és una persona que té expe
riencia i sobretot confian¡;a, i un poquet de paciencia. En 
aguest sentit he de dir que aquest debat amb voste -ja sé que 
el Parlament pot abordar quaJsevoJ qüestió- jo pens que esta 
fora de 110c, perqlle gracies a déu avui en dia amb Calvia hi 
ha constancia d'lln problema i cercam solucions, en pla 
positiu i sense crear un corrent negatiu de discussions insul
ses. Gnkies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RGE núm. 1137/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a valoració transferencies als consells insulars. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 1137, també del 
Sr. Damia Pons i Pons, relativa a valoració de les transferen
cies als consells insulars. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR PONS 1 PONS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. S'ha anunciat 
que dia primer de gener de 1995 els consells insulars, de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, tendran ja plenes 
competencies en materia de cultura; i fins i tot ja s'ha anun
ciat el muntant económic de l'operació: Mallorca uns 600 
milions, Eivissa uns 200 i Menorca uns 198, aproximada
mento Naturalment, de totes aquestes xifres ens agradaria 
saber el Govern de la Comunitat Autónoma, que ha divulgat 
als mítjans de comunicació aquest muntant, amb quin estudi 
o calcul racional es fonamenta per difondre aquestes xifres. 
Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula la vice-presidenta, Sra. 
Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(María Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Aquesta proposta va entrar 
dins la Comissíó Tecnica Interinsular, i simplement és 
el que eliuen els artic1es 31 i 33 ele la Llei ele consells 
insulars i legislació aplicable. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sra. Estaras. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Perdonin, senyors. Jo dec haver perdut el sonolOne , 
perque, jo el que deman és a veure si en materia ele 
cultura hi ha un estudi del que es vol transferir. cosa que 
no s'ha elit; i el valor d'aquesta transferencia. Així de 
senzill, perque -jo som de lJetres- resulta que cultura té 
1. 758 milions ele pressupost, l'area estricta de cultura. 
Educació, que és un muntatge, en té 735; i que jo d'a
quest milenar de milions que volen transferir als consells 
insulars, me n'hi falten 1.493: me n'hi falten 758 de 
cultura i els 735 d'educació. Alguna cosa es pot quedar 
la conselJeria, pero si parlam d 'una transferencia plena, 
se suposa que el que es transfereix és bastant superior al 
que es queda. Diuen que volen transferir 1.000 milions, 
i en volen retenir 1.493. Aquí no hi ha estudis ni 
calculs racionals, ni res de res de res, ni comissions 
tecniques; aquí el que hi ha són bolles propagandísti
ques, que igual que hi varen posar 200 milions n'hi 
haguessin pogut posar 400, 500 o 1.000. I la veritat és 
que, com que aixo és tan barat, no comprenc com no 
han estat més generosos. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula la 
vice-presidenta? Té la paraula. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(Maria Rosa Estanls i Ferragut): 

Miri, Sr. Pons -gracies, Sr. President-, voste té l'ha- ~ .. 
bUitat que guan toca un tema de tot fa un comic i un 
acudit, i no és el caso La Comi sió Tecníca Interinsular 
és la que ha de debatre La proposta. La proposta té la 
valoració economica i té aquest estudio Aquest estudi 
s'ha basat en la legislació aplicable; i si voste és membre 
de la Comissió Tecnica Interinsular -cosa que ara na 
record- ho debatrem alla perque és el forum adequat, 
i no crec que una pregunta oral -vosteho sap més que 
jo- hagi de ser el debat d 'aquesta qüestió. MoItes graci-
es. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Vice-presidenta. 

d 
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11.1) Moció RGE núm. 1105/94, presentada pel Grup 
parlamentari SOCIALISTA, relativa a problematica del 
túnel de Sóller, derivada del debat de la InterpeHació RGE 
núm. 80/94. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon a 
la Moció 1105, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a problematica del túnel de Sóller. Aquesta moció ve deri
vada de la InterpeHació RGE núm. 80/94. Té la paraula pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA el diputat Sr. Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Fa 
dues setmanes iniciavem un debat, que segur que no acabara 
avui , sobre els inacabables endarreriments que pateixen les 
obres del túnel de Sóller. Havia d'estar fet en dos anys, en 
duim cinc, i el Govern encara no sap encara quan estara 
acabat. 

A qui són imputables aquests retards? Directament impu
tables, al president de la Comunitat , Sr. Cañellas, i als seu s 
successius consellers d 'Obres Públiques, per sotmetre a gestió 
privada -o sigui a ser pagada pels usuaris mitjan~ant peatge
una carretera com qualsevol altra , més important i priorita
ria que moItes d'altres; que sera. -seria- l'única carretera de 
peatge de les Illes Balears, que pagarien basicament els habi
tants de la comarca de Sóller. Aquesta privatització es va fer 
argüint insuficit~ncies pressupostaries, que curiosament no 
han existint per dilapidacions ben famoses, com l'adquisició 
de terrenys a preu ben generós a Cala Mondragó, com l'ad
quisició a preu multiplicat de Can Sales, al barri de la Santa 
Creu, etcetera. Pero tanmateix si no hi havia recursos, ara els 
haurem de pintar. Perque, ara que ens costara? Per quant 
multiplicarem el pressupost inicial?, per 1,5?, per 2?, per 
2,5? ... 

L'altre argument era la celeritat de l'entrada en servei, en 
24 mesos el túnel estaria acabat; una celeritat desmentida 
pels fets, la celeritat d 'una obra aturada, d 'una obra abando
nada, quin sarcasme! És que el Govern no podria haver fi
nan~at i construit en cinc anys aquesta obra, que són els que 
duim des de 1988? El Govern és responsable de la multipli
cació del cost del túnel, per la benevolencia del president Sr. 
Cañellas amb totes les peticions i els favors requerits per la 
c.oncessionaria, benevolencia que més bé haurÍem de quali
flcar de connivencia política, exercida i practicada a través 
~els seus successius consellers d'obres públiques: un conces
Slonarj que ni tenia merits per guanyar el concurso ni té 
solvencia per compJir Les obJigacions contractuals; un projec
te tecnkamem deficient, fin ancerament imprudent-com I'ha 
(Iefinit encertadament el Govern- pero que ha t ingut un 
SUp,ort incondi.ciona l. Pero totes les impruelencies es paguen 
canssimes; vegin la televisió. No les pagara el president Sr. 
Cañellas, no' ni les pagara el conseller d ' bres PúbUques, ni 
les pagara amb tota probabiJitar el concessionari; les pagarem 
entre tots així, repa rtit entre mol15 tocara a menys. 

El Govern, empes pel seu president, ha sortit de la 
legalitat, s'ha situat al marge de la legalitat, no ha fet cas 
de la regulacíó que estableix que les prorrogues poden 
ser concedides únicament -únicament- en suposits impu
tables al' Administració -quins són aquests?, qui és el 
responsable?-, o en suposits de for~a major, que són 
situacions catastrOfiques: aigua, desbordaments de ríus; 
foc, incendis per electricitat atmosferica; terra, terratre
mols o moviments de terres; guerres, terrorisme o actes 
de similars característiques. Aquestes són, d 'acord amb 
la lIei, les situacions, els suposits de for<;a major que 
únicament poden justificar una prorroga a una carretera 
de peatge. 

El Govem no ha exercit suficientment la seva facul
tat de controlar, supervisar i fiscalitzar per qualsevol 
mitja que consideri pertinent l'autentic cost real d'exe
cució ele les obres. El Govern, el conseller d'Obres Pú
bliques, ha dit aquí, al Parlament, que ignora que és 
aixo de l'autentic cost real de les obres, quan es tracta 
d'una expressió literal del Decret d'adjudicació de la 
concessió del túnel. Només saben que la constructora ha 
facturat 2.622 milions. Tampoc no expliquen quin és el 
pressupost del projecte després de la primera modifica
ció aprovada. Pero dins l'opacitat, l'ocultació d'informa
ció, la fosca en que es mouen les decisions sobre el 
túnel de SólIer, també és possible que l'actual conseIler 
d 'Obres Públiques hagi concedit una tercera prorroga, 
a més de la primera de 24 meso s i la segona de 12 me
sos, conceelides pel Govern quan era conseller d'Obres 
Públiques el seu antecessor el Sr. Saiz. Més inundaci
ons?, més terratremols?, més incendis?, més guerres i 
sedicions? Tot és possible, som tan fluixos de memoria!, 
ja no ens recordam de res del que ha passat en els dar
rers mesos. 

El Parlament va condicionar la concessió a no avals 
a l'empresa concessionaria, no participació directa ni 
indirecta als capitals de l'empresa concessionaria. Hem 
llegit que són pures recomanacions, que no tenen més 
valors que aixo. Que el concessionari va bravejar que 
tenia un patrimoni que respatllava la construcció del 
túnel? Aixo no té cap valor. Que no s'ha publicat tan 
sois el decret de nomenament del delegat del Govern a 
la companyia concessionaria del túnel? Aixo és una 
formalitat sense importancia. Hi ha hagut deixament de 
les potestats de les obligacions de control i d'intervenció 
quotidiana. Comesos els primers errors -el primer la 
privatització, i el segon la concessió a l'oferta del Sr. 
Quart-, els errors s'han multiplicat. No s'han tallat opor
tunament els incompliments, s'han consolidat injusta
ment drets que no existien, s'han acceptat com a catas
trofiques situacions vulgars, que eren i són simple con
seqüencia d'un mal projecte, d'una mala planificació de 
l'obra, d'un aventurerisme financer, perque el concessi
onari sempre ha pensat que el president CañelIas seria 
la xarxa protectora quan inevitablement caigués del 
trapezi, i que els recursos púbJícs -deixant-li qualque bon 
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excedent- es farien carrec de tot, com probablement sera. 

C0111 a conseqüencia del que he exposat, i del que va ser 
el debat de la interpeH ació, presentam una moció, senyores 
i senyors diputats, que és ben senzilla. El Govern no pot 
continuar impassible davant l'abandonament de l'obra. Si hi 
ha possibilitats d 'una finan<;ació suficient, garantida, docu
mentada, en pocs dies o setmanes dugui al Parlament la 
proposta de prorroga; que el Parlament la valori i es pronun
ci'i. Si no n 'hi ha, apliquin amb rigor el contracte: multes 
coercitives, fins a 350.000 pessetes ddtries, resolució del 
contracte, que s'inicil el procés -car, que sera molt car pels 
sells errors contllma<;os- cap a l'assumpció i acabament de 
l'obra, i obertura del seu ús gratui't i sense peatge com a 
totes les altres carrete res de les Illes Balears. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. A aquesta moció hi ha presentada 
l'esmena 1291/94, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Per 
defensar-Ia té la paraula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Triay, pareix, per informacions que ens han arribat o que 
hem vist damunt la premsa -perque amb aixo de les prorro
gues ho hem hagut de veure a la premsa- pareix que hi ha 
una prorroga que no acaba fins al mes d'agost. Nosaltres 
quan hem vist aixo, fora pretendre canviar res del sentít de 
la moció, voldríem introduir aquesta esmena de modificació 
que sois canviaria que aquí on diu "a partír de dia 10 d'a
bril" posas "a partir del dia d'avui ll , supos que després de 
confirmar que aquesta prorroga existeix, que és el nostre 
dubte, a veure si realment hi ha aquesta prorroga fins al mes 
d 'agost, com ha estat publicat. 1 al final, quan es torna repe
tir "dia 10 d'abril del 1994", nosaltres posam Ilal final de les 
prorrogues ja concedides ". Creim que aixo no canvia el sentít 
d 'aquesta moció, i per tant passaríem a la nostra explicació, 
ara que hem explicat la nostra esmena. 

Al PSM 1 EEM, i aixo ho mantenim encara avui, mai no 
ens hem oposat a una millora de les comunicacions, pero 
amb el tema del túnel de Sóller la realitat ens confirma que 
els nostres dubtes, exposats clarament moltes vegades, tenien 
fonament per haver estat recollits . El nostre grup ja va afir
mar en el seu moment que l'estudi economic era molt simple 
i eficient, a més d 'afir~ar que no estava gens clara la viabili
tat d 'aquest projecte. Es bo recordar que un deis arguments 
exposats pel concessionari era que assegurava la viabilitat 
economica del projecte amb el seu patrimoni particular, 
afirmant que amb aixo la finan<;ació estava completament 
garantida. Fins i tot més, el concessionari afirmava el mes de 
setembre del 1988 que l'obertura del túnel tendria Uoc abans 
de l 'estiu del 1991. Si agafam el Decret 86/88, d'adjudicació 
per concessió de la construcció, conserva ció i explotació del 

túnel de SóUer, a l'article 6 podem trobar que l'afirma_ 
ció del concessionari entra dins el que podríem conside
rar com a normal, ja que l'obertura al transit esta va 
prevista per 26 meso s després de l'entrada en vigor 
d'aquest decreto 

El que no podem considerar normal és que s'hagi 
anat retardant aquesta obertura, precisament per falta de 
finan<;ament, quan aixo no havia de ser cap problema. 
Com ja varem manifestar el dia de la interpe¡'¡ació, el 
nostre grup es considera enganat, i molt més encara 
després de veure un govern que no ha aplicat les seves 
potestats, tant de sanció com de resolució del contracte 
contra l'esmentada societat. AixÍ i tot, el conseller s'a
treveix a demanar-nos, Sr. Triay, com va succeir el dia 
de la interpeHació, que estem tranquils . ]0 no vull qua
lificar avui aquestes paraules, perque segur que feriria la 
sensibilitat del conseller d'Obres Públiques; pero sí vull 
recordar que ja en el seu moment el nostre grup va 
demanar que es prenguessen totes les precaucions amb 
aquesta obra, i que si era necessari es penalitzas al ma
xim l'incompliment del concessionari, per evitar preci
sament el que passa en aquests moments. 

Entenc que per a un govern que no ha demostrat mai 
voler exigir la potestat, era i és difícil prendre aquestes 
precaucions que no hauria de ser necessari demanar. 1 
no hauria de ser necessari perque aixo ja ho deien els 
diputats del PP l'any 1988 quan afirmaven que tenien 
una bona so lució per al túnel de Sóller. Cal recordar 
que per explicar aquesta so lució ens argumentaven que 
s'havia demostrat i provat a tot el món occidental els 
magnífics resultats, amb gran eficacia i un gran exit, 
afegien, la solució no era altra que un concessionari fes 
l'obra del túnel de Sóller i aplicas un peatge. Aixo sí, 
com deia el portaveu del PP l'any 1988, pretenia ajudar 
el Govern -qui sap si pensant en el que podia passar?
i havien de garantir que cap aventurer ni cap polissó 
tengués accés a aquesta concessió. 

Després de més de cinc anys d'aquell discurs pIe 
d'arguments a favor de la concessió, es pot pensa avui 
el mateix? Per al nostre grup esta clar que si hem de ser 
sincers, ni el mateix govern podria mantenir aquells 
arguments, a no ser que el túnel no es fes, com es va dir, 
per dur malalts a Palma, ni per poder anar a treballar o 
a estudiar amb més comoditat, sinó -i aixo és el que ens 
temem i ens hem temut sempre- que la seva construcció 
anava Iligada a un port esportiu dins la badia, fomentant 
una construcció i unes expectatives que s'han demostrat 
falses. No és gens estrany que els responsables de l'em
presa concessionaria se sen ti n fracassats; ja que possible
ment devien pensar poder treure un bon profit d 'un 
port esportiu que -record- ha estat vetat per tot el poble 
de Sóller. 

Al PSM 1 EEM ens sembla que tot ha estat des del 
principi un gran muntatge basat sobre un projecte que 
no era viable si no anava lligat a al tres interessos. Per 
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aixo cal demanar-nos avui a qui o a quins interessos ha bene
ficiat el Govern quan no ha exercit amb tot el vigor les seves 
potestats. Després de sentir les, explicaci.ons. del ~oven~,' ens 
és difícil contentar-nos, perque les exphcaclOns -1 voste, Sr. 
Triay, i tots, ho comen~am a coneixer- les explicacions del 
Sr. Conseller moltes vegades no donen per més. A l'any 1988 
el grup del PP ens deia que no hi havia doblers, que els re
cursos economics de la nostra comunitat per poder enllestir 
infraestructures eren limitats. Per aixo deien que no era 
possible distribuir aquests doblers per poder fer el túnel. Per 
aixo deien, com ja he dit jo abans, agafaren el camÍ de la 
concessió. Ens haurÍem de demanar si després de tants 
d'anys, amb uns recursos economics limitats, el Govern ha 
canviat d 'opinió. Com aixÍ es dóna a entendre, quan escol
tam el conseller d'Obres Públiques, a pesar de les seves po
ques explicacions, que ara és possible que el Govern hagi de 
posar aquests doblers? 

Per al nostre grup esta ciar que continuam sense planifi
cació, no hi ha unes directrius territorials, no hi ha unes 
prioritats, ens és difícil saber de quina manera s'acabara el 
túnel, si és que s'ha d'acabar o es vol acabar. Sigui com 
sigui, com ja diuen per devers Sóller, que la cosa estígui 
acabada abans d'un parell d'anys, ells tenen molts de dubtes. 
Tal vegada, pero, i cal dir-ho , perque també per devers 
Sóller es diu, el Govern li dóna una altra sortida i es dedica 
al negoci deIs xampinyons; com deia un altre diputat del 
nostre grup, és possíble aconseguir subvencions per a aquest 
negocio Per tant jo, si és aquest el camí, també voldría dir 
que aixÍ i tot convendría que aquest parlament n'estigués 
informat. 

Per aixo i per moltes altres coses el nostre grup, Sr. Triay, 
votara a favor de la seva moció; i a part de la broma que he 
volgut fer, nosaltres deim que el tema és suficientment seriós 
per pensar que ens continuen enganant pero que és possible 
que aquest Parlament, almanco en aquest tema, torni dir la 
seva, perque de moment el Govern esta demostrat que en 
aquest tema poques coses crec que es pugui atrevir a dir, 
quan no ha exercit, com he dit, la seva potestat, que era 
posar multes, que era el mÍnim que podíem demanar els 
membres d'aquest parlament. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari MIXT té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Estam davant 
Un tema en certa manera llastímós, perque l'entrada en 
funcionament d'una obra com és el túnel de Sóller, que des 
d'amplis sectors de la població s'espera a veure si hi ha una 
l11ica de reactivació economica; dic que és un tema llastimós 
perque duim un parell d'anys de retard, i encara no es veu 
la sOrtida del túnel. Per tant , la nostra acció política anira 

dirigida sempre perque la finalització de les obres i la 
posada en marxa del túnel sigui el més rapida possible. 
Aixo es el primer punt que ha de quedar ciar. 

Segona cosa: si es va triar aquesta concessionaria va 
ser perque hi havia una diferencia de peatge molt im
portant entre aquesta i les altres pliques; concretament 
el peatge ha de ser de 312 pessetes per als vei'ns que no 
són de Sóller, i 90 per als sollerics i fornalutxers. Hi 
havia, repetesc, una diferencia molt considerable quant 
al peatge, i aixo jo estic segur que va ser I'argument 
decisiu perque s'adjudicas l'obra a l'actual concessiona
ria. La segona lÍnia de la nostra acció sera que no s'ha 
d'incrementar aquest peatge. Segon punt important. 

El Sr. Triay diu que seria bo que es rescatas la con
cessió, que ho fes el Govern -si no ho entes malament
i que es llevas el peatge. Venc a dir, si hi ha els doblers 
suficients es pot estudiar. Jo no som tan optimista com 
ell, jo pens que és més realista el que dic, de mantenir 
el peatge aixÍ com esta, repetesc, si es veu una possibili
tat que la proposta se va és viable, estarem disposats a 
estudiar-la. Evidentment, aquesta proposta del Sr. Triay 
d'eliminar peatges pens que és contradictoria amb el fet 
que digui que l'haurien d'haver adjudicat a una altra 
perque si l'haguéssim adjudicat a una altra el peatge ha
gués estat molt més gros. Les altres tres tenien uns 
peatges bastant superiors. 

1 després hi ha un tercer punt que crec que també 
s'ha de posar aquÍ en consideració, que és que el con
seller ens va dir fa quinze dies que pensava que dia 31 
de mar¡; tendria unes solucions al problema. Sr. Conse
ller, estam a dia vint i tants de mar¡;, no hem arribat a 
dia 31, voste ha demanat aquest temps i jo pens que se 
li ha de donar aquest temps perque voste ens dugui una 
solució, fin s dia 31. 

Tot aixo vol dir que el nostre vot dependri una mica 
de l'explicació que doni el portaveu del grup que parla
ni després de jo, i en principi nosaltres estam disposats 
que el conseller pugui dur aquest pla aquÍ, a aquest 
parlament. Amb el fons del que diu la moció del Sr. 
Triay esta m d'acord, en el sentit que no s'han de donar 
més prorrogues a l'empresa concessionaria. Igualment, 
tampoc no se'ls ha de perdonar més la vida. O sigui, 
que si hi ha d'haver unes indemnitzacions per dies de 
retard, s'han de produir indefectiblement a partir que 
acabi la darrera prorroga que té concedida. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gricies, Sr. Pascual. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. González Ortea. 
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EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Yo creo que 
sobre el tema del túnel de Sóller es el momento, y aunque 
sea brevemente, y aunque no tenga una correspondencia 
directa con lo que se nos presenta hoy aquí por el Grupo 
Parlamentario Socialista, efectivamente de hace quince días 
una interpelación al conseller, y después de lo que se ha 
dicho y escrito en los medios de comunicación, creo que 
valdría la pena clarificar un poco cuál es la situación desde 
el principio de todo el desarrollo de la obra del túnel de 
Sóller. 

Yo me vaya remontar -como el Sr. Sansó, que leía algu
nas de mis palabras, que desde luego mantengo- al Diario de 
Sesiones de 6 de abril de 1988. Había entonces en la cámara 
cinco grupos parlamentarios, tres de los cuales aprobaron las 
siguientes cuestiones planteadas, por cierto, por los tres; 
incluso creo recordar que hubo que retirar alguna porque 
eran similares. La primera decía que el Gobierno balear 
recogerá de los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx un 
informe previo a la adjudicación del concurso del proyecto, 
obra y explotación del túnel, donde éstos puedan expresar 
sus preferencias en cuanto a las condiciones ofertadas por los 
licitadores, o en su caso la conveniencia de declararlo desier
to. Esto se aprobó por una mayoría de tres grupos parla
mentarios, como decía, el 6 de abril de 1988, cuando se 
discutía aquí el anteproyecto del túnel de Sóller que trajo 
el Gobierno a la consideración de esta cámara. 

Se aprobaba también que el pliego de condiciones parti
culares del concurso -esto presentado por otro grupo parla
mentario- establecerá como uno de los factores de la valora
ción de las ofertas presentadas los posibles descuentos que 
del peaje puedan gozar los vecinos de Sóller y Fornalutx. Me 
disculparán si en algún momento la traducción es literal y no 
literaria. Y finalmente se aprobaba también, presentado, por 
cierto, por el Grupo Parlamentario Popular, que en el ante
dicho pliego de condiciones -se refiere al pliego de condi
ciones para el concurso de la concesión del túnel de Sóller
deben quedar recogidos los siguientes puntos: 2.1.- No se ga
rantizará beneficio alguno al concesionario. 2.2.- No se com
prometerán avales públicos para los capitales concurrentes. 
2.3.- No se garantizará al concesionario en caso de rescisión 
indemnizaciones de ningún tipo, salvo las contempladas en 
la Ley 8/1972 y en del Decreto 215/1973, de 25 de enero, que 
la desarrolla. 2.4.- Se arbitrarán las oportunas fórmulas de 
pago de las indemnizaciones antes aludidas, de forma que se 
espacien suficientemente en el tiempo, para no comprometer 
gravemente los recursos de la Comunidad Autónoma. Y 2.5.
Se valorarán especialmente las condiciones más beneficiosas 
para los habitantes de Sóller y Fornalutx de entre las presen
tadas por quienes opten a la concesión. 

Como ven aquí. había una manifiesta preocupación de 
la cámara, de tres grupos de ella, por lo menos, por dos 
temas fundamentales con relación a la concesión del túnel de 
Sóller. El primero de todos, la opinión de los habitantes, los 
residentes en el valle de Sóller, en Sóller y en Fornalutx. La 

segunda, la preocupación porque la cuestión económica 
no desbordara en absoluto las previsiones iniciales qUe 
sirvieran de base para la adjudicación del concurso. ¿Se 
hizo eso así? A mi juicio sin ninguna duda, y así lo 
recoge precisamente el Decreto de 18 de noviembre, de 
adjudicación de la concesión administrativa, que ya en 
su preámbulo, en el quinto párrafo dice: Ilsimultánea_ 
mente y conforme a lo prescrito en la base octava, se ha 
solicitado informe de los ayuntamientos de Sóller y de 
Fornalutx, decantándose ambas corporaciones por la 
primera alternativa de las ofertas, por el Sr. Cuart, pOr 
entender que su propuesta económica es la más favora
ble para los residentes de ambos municipios ll . 

No cabe duda, pues, que cuando el Gobierno emite 
este decreto está atendiendo a la petición primero ma
yoritaria de esta cámara, y segundo la petición clara y 
nítida de los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx. Y no 
es de extrañar que eso sea así, porque efectivamente ya 
ha aludido a ello el Sr. Pascual, la diferencia de tarifas 
para los residentes era notable. De las cuatro empresas 
que se presentaban, uno presentaba tarifas especiales 
para los residentes del valle, que oscilan entre 170 y 242 
pesetas a lo largo del tiempo; otro presentaba 450 pese
tas; y finalmente otro distinguía entre tres clases de 
bonos para residentes, según fueran bonos de un mes, 
bonos de un día o bonos anuales, y oscilaba entre 130 
y 178 pesetas. La propuesta del Sr. Cuart ofrecía para 
los vehículos que constituyen el 95% del tráfico, ofre
cía una tarifa a los residentes para todo el período de 
la concesión de 90 pesetas. La diferencia -no necesito 
decirlo porque los números son contundentes y yo creo 
que no necesitan ninguna mayor aclaración- era evidente 
en favor de la propuesta del Sr. Cuart; propuesta que 
por otra parte, y como así lo consideró la comisión que 
en su momento se nombró en atención también a lo 
contenido en el pliego de cláusulas particulares se pro
nunció por ella. Es cierto, como decía el otro día el Sr. 
Triay, que también puntuó por encima alguna otra de 
las presentadas, pero esa comisión era una comisión 
técnico jurídica política, a la que no correspondía en 
absoluto más que hacer un informe, en ningún momen
to, por supuesto, tomar la opción política de prestar o 
de hacer la concesión a la oferta que se considerara más 
idónea, y en la cual por supuesto, como vuelvo a repetir, 
tuvieron una importantísima parte de la decisión el 
parecer del Ayuntamiento de Sóller y del Ayuntamiento 
de Fornalutx. 

Por consiguiente, eso es la adjudicación, y aquí no 
hay más misterios ni hay porque andar pensando en 
cuestiones extrañas o raras, o dejar sobre· esta tribuna la 
impresión de que es que había otras cosas que no se 
saben. No, están aquí, y están contenidas, expresadas y 
especificadas claramente en el decreto de adjudicación, 
en el que por cierto se alude incluso y se especifica 
claramente la puntuación que la comisión técnico-jurí
dica-política dio a las otras ofertas. Por consiguiente 
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desde el primer momento hubo una absoluta luz sobre este 

asunto. 

Desarrollo de las obras: el desarrollo de las obras de un 
únel no nece ita clecir que es problemático. E l Sr. Triay el 
~tro día en la interpelación aludía a un ilustre escritor e 
'ngeniero ele camino, ya fallec ido bab lando de las dificu lta
~e'S precisamente de un túne l. Un túnel es una incógn ita. Yo 
compararía precisamente en UD edificio al mOluento en que 
hay que hacer los cimientos, ése es el momento verdadera
mente difíci l -estoy hablando de un edificio de cierta consi
deración- porque eso es enfrentarse a lo desconocido, y cual
quier técnico en la materia lo sabe. Una vez concluido eso, 
lo demás ya se sabe, lo demás es todo conocido, lo demás se 
controla y se conoce perfectamente; pero uno se enfrenta a 
lo desconocido cuando tiene que hacer la cimentación de 
algo importante. Un túnel es una pura cimentación. Un 
túnel es un agujero en una montaña en la cual se conocen 
más o menos aproximadamente sus condiciones geológicas 
o geotécnicas, pero que en la práctica presenta siempre -o 
por lo menos casi siempre, para no equivocarme, estoy ha
blando de túneles de una cierta envergadura. Naturalmente 
si hablamos de un túnel de 20 metros, ése no es el caso. 
Estamos hablando de un túnel de 3 kilómetros- siempre se 
presentan algunas circunstancias que pueden ser ele mayor o 
menor gravedad. 

Es también evidente que cuando se presentan esas cir
cunstancias que hacen que se produzca concretamente una 
falla en boca norte, en la boca del lado de Sóller, una falla 
importante del terreno, que se presenta además sucesivamen
te. Primero es una falla que afecta exclusivamente al interior 
del túnel, después empieza afectar a la carretera de Sóller; 
se puede ver hoy mismo, porque todavía están visibles per
fectamente las reparaciones que hubo que llevar a cabo en 
ella; y finalmente, más adelante todavía, se presenta un 
grave problema de movimiento de terrenos, lo que en la 
técnica se suele llamar un círculo sueco, cuyas marcas tam
bién todavía pueden verse sobre todo desde el aire, o desde 

. unas determinadas posiciones. 

A la vista de todo eso, efectivamente se complica la reali
zación de las obras. Se piden prórrogas, y aquí se habla de 
la ilegalidad, se ha hablado ya el otro día con unas preguntas 
-ayer, creo- de una diputada del Grupo Socialista, hoy se ha 
referido a ello también el Sr. Triay. Mire, en temas jurídicos 
es muy difícil pronunciarse sobre la legalidad y la ilegalidad 
de las cosas. Ustedes tienen una buena experiencia sobre el 
tema, además experiencias muy recientes, después de haber 
SOstenido en esta tribuna ilegalidades producidas, por cierto 
en este parlamento; pues resulta que luego las tales ilegalida
des no han merecido más que el simple archivo de las cosas. 
Pero, en fin, admito que es muy discutible, y que unas veces 
efectivamente en determinados aspectos los juristas deciden 
POr una cosa o por otra. 

b' Yo sinceramente creo que en este caso el Gobierno hizo 
11~n en dar las prórrogas; y hay una cláusula a la que el Sr. 

nay se ha referido muy de pasada, ha hablado de incendios, 

terremotos, catástrofes, guerras, y ha dicho de pasada 
movimiento de terrenos. Pero yo la voy a leer entera 
para que todo el mundo vea con claridad exactamente el 
contenido de la cláusula 73 e), que dice: Ilprórroga de 
plazos. En relación con lo estipulado en el artículo, 
etcétera... se entenderán supuestos de fuerza mayor 
únicamente los que siguen 11 , Y habla efectivamente, entre 
otros, de terremotos y otras cosas. El e) dice: lilas que 
provengan de los movimientos del terreno en que estén 
construidas obras o que directamente las afecten 11. 

Bien, éste es un caso absolutamente de aplicación, a 
mi juicio. Insisto en que ustedes lo quieren llevar más 
lejos; veremos si los juristas consideran que esto no es 
así, pero insisto: lilas que provengan de los movimientos 
del terreno en que están construidas obras o que direc
tamente las afecten 11. Y los movimientos del terreno -les 
podría leer informes técnicos de ingenieros del Depar
tamento de Carreteras, pero yo creo que no vale la pena 
leerlos; basta ir a Sóller -y todos ustedes seguramente 
habrán ido recientemente, y ver las obras de consolida
ción que ha habido que hacer en las proximidades de la 
boca norte, pero mucho más arriba, en la propia carre
tera C-711 de Sóller, para ver que esos movimientos 
efectivamente se han producido. 

Por consiguiente a nuestro juicio las prórrogas eran 
razonables, y además yo quisiera ponerme en la situa
ción que entonces se producía. Porque, claro, no hay 
que olvidar que cuando se hace la concesión y comien
zan las obras, se empieza a atacar por las dos bocas del 
túnel, por la boca norte y la boca sur. Se hacen avances 
razonables, se trae la maquinaria más moderna que hay 
en el mercado, se disponen los medios adecuados según 
las condiciones del terreno, se utilizan dos sistemas -no 
vaya entrar en detalles- concretos, que son los habitua
les; y por consiguiente las obras van a buen ritmo y en 
buenas condiciones. Se presentan estas cuestiones, inclu
so una de ellas afecta también, presenta una chimenea 
que hace que caiga el material y amenace un hundimien
to de grandes dimensiones. 

Bien, ante todo esto el contratista que está haciendo 
la obra para la concesionaria va tomando las medidas 
oportunas y va desarrollando las obras. Por consiguiente, 
ante esto, cuando el concesionario pide una prórroga, 
quiero ponerme en el pellejo del Gobierno que recibe 
eso, dice 11 bueno, ¿qué es, que ahora vamos a imaginar 
que éste nos pide una prórroga porque luego va a tener 
problemas de financiación, o porque luego va a tener no 
se qué o no se cuántos? 11 . Parece que lo lógico es que 
efectivam.ente las obras siguen su razonable curso, y que 
conceda esas prórrogas, en tanto piensa que las obras -
insisto- están llevándose a cabo con absoluta normali
dad. 

¿Problemas? Efectivamente, aparecen y van apare
ciendo los problemas. Los problemas se agravan, porque 
al costar más la obra precisamente por la cantidad de 
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terreno que el concesionario no contaba con él, el concesio
nario tiene un contrato con el contratista que le obliga a 
pagarle un determinado precio unitario por dos clases de 
terreno fundamentales, que son los que se habían deducido 
de los estudios geológicos y geotécnicos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, acabo enseguida, Sr. Presidente. 

... Y aparece una nueva clase de terreno a la cual tiene que 
hacer frente el concesionario pagando la obra por adminis
tración. Eso significa que inmediatamente se le encarece 
extraordinariamente la obra, y como consecuencia del enca
recimiento extraordinario de la obra, y como consecuencia 
también de la petición de prórrogas, disminuye el plazo de 
explotación previsible, y por consiguiente disminuye el bene
ficio posible. Por consiguiente, cuando el concesionario trata 
de recurrir a la financiación mediante acciones, financiación 
que pueda considerar como propia, y que por consiguiente 
no le cargue excesivamente de plazos de amortización y de 
intereses, lógicamente encuentra cada vez más dificultades, 
yeso hace que llegue a una situación de paro, en la que 
necesita acudir a financiación bancaria, digamos de tipo 
extraordinario, y a replantearse él nuevamente las condicio
nes de construcción y de explotación del túnel. 

y ésa es la situación. Como me han encendido la luz roja 
y me ha avisado el Sr. Presidente que vaya concluyendo, y 
tendré oportunidad de réplica, continuaré después. Simple
mente, con esto creo que habré dejado suficientemente claro 
cual ha sido el desarrollo de la adjudicación y de las obras 
del túnel de Sóller hasta este momento. Gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. González Ortea. Té la paraula el diputat Sr. 
Triay Llopis. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades i senyors dipu
tats, ja ha han sentit: tot va bé, no hi ha cap novetat, I'ope
ració ha estat un hit, pero madona és morta. 

Sr. Sansó, acceptam la seva esmena. L'acceptam perque, 
com es pot comprovar en aquesta sala, la fosca sobre el túnel 
és total, les boires són persistents, no sabem quantes prorro
gues té concedides aquest túnel, i per" tant convé que la 
redacció que se sotmeti a votació estigui per damunt de 
qualsevol eventualitat, que per tant sigui generica, i amb la 
redacció que ens propasa el Grup Parlamentari PSM 1 EEM 
és suficientment generica en relació a les prorrogues, com 

igual de contundent en relació al contingut. També li 
vull agrair el seu suport i argumentacions aportades. 

Nosaltres en aquesta moció no venim a defensar cap 
rescat de la concessió; en aquesta moció es defensen 
dues coses molt senzilles: si hi ha una possibilitat de 
finan~ament que es faci efectiu, pero a través d'un 
pronunciament del Parlament, quant a la necessitat o no 
d'una nova prorroga. Si no hi ha possibilitat de financa
ment, no és que s'hagi de rescatar, és que s'haura d~a
plicar amb rigor el que diu el contracte, ! aquest COn
tracte s'haure ele resoldre, no rescatar. Es que no hi 
haura més remei, és que s'ha de resoldre, és de llei. 
S'han cl'haver acabat ja les complaences amb aquestes 
excuses que reiteradament han anat aportant, quan real
ment tot aixo és contradictori amb allo que el conseller 
ha dit. El conseller diu veritats com a punys: projecte 
deficient, un finan~ament aventurat, imprudent, i a~o 
és tot, no n'hi ha més. 1 aixo de qui és culpa? Per des
comptat, és culpa del contractista, o del concessionari, 
i de qui el va seleccionar. No n'hi ha més que dos, de 
culpables: el qui el va triar i el responsable; i després 
aixo afegit amb totes les continuades acceptacions de les 
seves excuses per no resoldre el compromís que ell va 
assumir. 

No entraré en el tema sobre la manera com es va 
resoldre el concurs, esta perfectament explicat al de
cret. Una comissió avaluadora va tenir en compte tots 
els factors, tots, entre ells el peatge, va fer una proposta, 
i al tercer li varen concedir l'obra, i ja esta. 1 els ele
ments que varen tenir en compte per fer la proposta -
probablement el Sr. González Ortea hi era, a la comis
sió que va fer la proposta, també hi era- el va posar el 
tercer. 1 que va tenir en compte? Va tenir en compte 
peatge, canon, termini d'obertura, condicions tecniques 
de l'obra, impacte ambiental, explotació, pressupost, 
estudi financer i fiabilitat global de I 'oferta. Fiabilitat 
global d'aquesta oferta, entre altres coses, tercer 11oc; 
clar, el peatge era molt barat, pero que l'ha pagat qualcú 
de vostes, aquest peatge barat? Que fa tres anys que el 
paguen, aquest peatge, o no? No és barat, ido; ha estat 
molt car, molt car ha estat aquest peatge, i més car que 
ens costara, molt més, perque haurem de capitalitzar 
tots aquests errors, totes aquestes faltes d'estudi, totes 
aquestes aventures financeres, al final les pagaran els 
ciutadans de les Illes Balears. 

1 que consti que tot aixo supera ampliament la res
ponsabilitat del conseller d 'Obres Públiques. L'actual 
conseller fa molt poc que hi és, sembla ser que també hi 
ha posat qualque decisió, pero les decisions grosses no 
són d'aquest conseller d'Obres Públiques, són del pre
sident Cañellas, i deIs seus consellers d'Obres Públiques 
aixo ho supera ampliament. Aixo és una decisió tan 
important, que no es pensaran que la pren un conseller 
d'Obres Públiques, que el tercer guanyi un concurs, que 
se li donin prorrogues continuades, que es facin els 
informes necessaris per avalar-les. Aixo és una decisió 

l 
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de molta més impOl1incia, aixó és de la Presidencia, com 
corres pon a una obra d 'aquesta magnitud . Que aquí no 
parlaro ele comprar Can Sales no; en compram lO, de Can 
Sales, i no sabem encara si ens bastara. 

Sembla que es meu Hum va més rapid que els deis altres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Van tots iguals, Sr. Triay. Se cenyeixi a la qüestió. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Segurament el que parla creu que el temps li corre més 
rElpidament. 1 el que escolta ha veu eI'una altra manera . 

EL SR. PRESIDENT: 

Així deu ser, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. 

Ara ens diuen que duguem als tribunals. Que nosaltres 
duguem als tribunals les prorrogues que vostes han donat al 
marge de la llei? No, no anirem als tribunals, entre altres 
coses perque no és possible, perque vostes no han publicat 
ni una prorroga al Butlletí Oficial. Si són acords secrets; 
varen publicar el decret d'adjudicació, on es deia quan havi
en d'acabar, quin termini tenien ... , prorroga, no n'han publi
cada ni una. Quina és la publicitat d'aquests acords perque 
puguin ser recorreguts? Hi ha massa irregularitats en tota 
aquesta historia. 

1 després ens parlen de la falla catastrófica. Fa quants de 
mesas? 12?, 24?, 36? Fa 36 mesas que hi ha una falla catas
trófica que impedeíx que les obres avancin, i ( ... ) els esfor~os 
que fan per superar-la. Falla catastrófica que, cIar, logica
ment esta dins el conjunt d 'aquestes catastrofes naturals pre
vistes, com dins el conjunt de les catastrofes naturals previs
tes esta el fet que no tenen un abocador a la zona de Sóller. 
Aixó també és una catastro fe natural, no tenir un abocador; 
o que la ventilació no els era suficient; o que varen trobar un 
cable coaxial. Ens varen dir ahir que havien trobat un cable 
coaxial, i que no els donaven energía electrica. No hi ha 
dubte que terrorisme no n'hi ha hagut, que sapiguem, a les 
obres del túnel de Sóller; pero un atracament, ho comen~a 
a ser. Aixo sí, no esta qualificat com a causa catastrófica 
excepcional, pero ja és preocupant. 

De totes maneres jo pensava demanar-li, Sr. President, -a 
la fi i al cap és el responsable de tot aixo, no el cap de Car
reteres- qui és el responsable de tot aixo que passa? A qui 
POdríem carregar la culpa? Normalment la culpa es carrega 
a Madrid ... , sempre hi ha un responsable. En aguest cas 
concret, aquests abusos que es donen, aquest cost extraordi
nari que haurem d 'assumir, qui és el responsable? Jo pensava 
qUe aixo és una pregunta que no té resposta, i m'he equivo-

--
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cat; ha ha dit el Sr. González Ortea, els responsables 
són els habitants de Sóller i Fornalutx, que són els que 
varen voler un peatge més barato Ja tenim el responsa
ble, per tant aquest problema esta resolt. 

Molt bé, idó com que ja tenim el responsable, com 
que posteriorment hi ha hagut uns problemes financers, 
no al principi, al principi no n'hi va haver cap ni un; per 
aixo quan el conselIer diu que deuen 3.300 milions de 
pessetes per unes obres valorades en 2.600, es veu que 
els problemes financers varen comen~ar molt prest, 
perque aquests senyors no han bestret ni una pesseta. La 
deuen tata, l'obra; i tots els interessos, i per tant els 
problemes financers varen comen<;:ar el mateix dia que 
es va publicar el decret d 'adjuelicació. 

Pero no, aixo no és el motiu pel qual I 'obra estigui 
aturada. No, no pot ser el motiu mai, perque aixó seria 
absolutament il·legal. El motiu no pot ser el problema 
financer, perque efectivament no és una catastrofe 
natural, és una cosa habitual , no és inundació, no és 
foc, no és terra, no és mort, no són els quatre genets de 
l'Apocalipsi. Per tant no ha poden argumentar. 

Jo per acabar, ja que ell ha fet una mica d'historia 
sobre la manera com va anar en aquest parlament el 
debat pel qual es va autoritzar la concessió del túnel de 
Sóller, només voldria dir que proposta nostra no se'n va 
aprovar cap, perque la nostra proposta era molt senzilla: 
canicter públic de l'obra, sense privatització del seu 
projecte, construcció i explotació, i en conseqüencia ús 
gratui"t per a tots els ciutadans, ates el greuge compara
tiu i el greu precedent que significaria la concessió pel 
sistema de peatge d'aquesta instaHació. Aixo és el punt 
de vista que varem mantenir l'any 1988, i s'ha de veure 
com anavem de bé, el que hauríem estalviat, el que 
tindríem ja en servici, i els maldecaps que ens hauría 
llevat si realment s'haguessin posat en aquell moment el 
seny que el Grup Parlamentarí Socialista proposava en 
aquesta qüestió. Ara és I'hora de les lamentacions. Les 
imprudencies es paguen, caríssimes. Moltes gracies, 
senyors diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Intervencions en contrareplica? El 
Sr. Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Després de 
sentir la incompleta intervenció del Sr. González Ortea, 
he d'anunciar una abstenció; perque si bé pensam que 
en aquests moments no és hora d'armar renou, per una 
part, perque I'important és acabar el més aviat possible 
les obres, i com he dit al peatge actual no superior; per 
l 'altre costat també hi ha una reserva sobre el que pas
sara, i aquesta abstenció va en el sentít que ens volem 
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quedar amb les mans lliures per intervenir amb posterioritat 
si no s'arregla el problema. 

Jo vull tornar al tema del caracter gratuH proposat pel 
Grup Parlamentari Socialista. A mi em pareix molt bé, el 
que passa és que per tenir un caracter gratuH el túnel hi 
havia dues solucions: una és llevar inversions de la Comuni
tat Autonoma d'un altre Uoc; afer-lo per l'any 2010, o l'any 
2000, o no sé quan. 1 l'altra solució era anar a l'Estat, que el 
Grup Parlamentari Socialista a través del seu partit ha té 
molt bé, per cercar una financ;ació addicional, -que se'ns ha 
tractat injustament en materia de carreteres, plans bilionaris 
deis quals nosaltres en som aliens- i que hagués duit la finan
c;ació adequada per fer una obra de caracter públic i gratuIt. 
Aixo hagués estat la soluCÍó, i jo veig que al que varen de
fensar !'any 1988 aquesta part no hi és, la qual cosa és de 
lamentar. 

Ha quedat clar d'aquest debat -a més els fets ha consta
ten- que efectivament el Sr. Triay té raó en una cosa, i és 
que el túnel esta aturat no per motius catastrOfics, sinó que 
estan aturats per motius financers . Aposta hi ha uns envans 
a les dues baques, han aturat l'obra des del mes de mar~ de 
l'any 1993, i Sóller reclama amb insistencia l'obertura del 
túnel, perque jo vull recordar que el municipi de Sóller és 
un deis que té més problemes economics, amb la planta 
hotelera més obsoleta, i que necessita una reactivació; és un 
municipi de muntanya que necessita especialment una reacti
vació que el túnel pot ajudar a donar-li. 

1 res més sinó, com he dit el principi, dir que ens abs
tendrem degut a aquestes raons. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Pascual. En torn de contrareplica el Sr. San
só té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Només 
vull dir que no entrarem -aixo ens agradaria, pero no és el 
tema d'avui- en temes tecnics, com aquí dins s'han explicat. 
Nosaltres entenem que aquests temes tecnics s'han volgut 
justificar davant el concessionari, i nosaltres no hi entrarem 
perque creim que la moció és clara en aquest aspecte. La 
moció demana que el Govern n'o doni altra prorroga, i si la 
dóna, que sigui aquest parlament qui se'n faci carrec. 1 dic 
que no entraríem en coses tecniques, perque crec que el 
túnel de Sóller no esta aturat per problemes tecnics, esta 
aturat per problemes de finan~ament, i les obres no han 
seguit el seu curs, després d'aquestes prorrogues que hi ha 
hagut. La prova és que des de fa bastants de mesas, del mar~ 
del 1993, les obres estan aturades. . 

Si aquestes prorrogues haguessen fet avan~ar el túnel , 
encara seria una cosa; pero és que no és per aquí, tampoco 
El problema d'aixo és que les prorrogues no han fet conti
nuar el túnel perque hi ha una falta de doblers per part de 

qui té la concessió. 1 nasal tres aquí sí que volem mani
festar una altra vegada que és per aixo que el tema és 
polític; i que aquests polítics, i els polítics del nostre 
grup, se senten enganats, perque quan es va donar 
aquesta concessió sempre es va justificar que la finan~a_ 
ció estava coberta. Llavors, per moltes excuses tecniques 
que se'ns posin, nosaltres entenem que en aquel! any 
varem ser enganats, perque se'ns va fer creure que no 
hi havia problemes de financ;ació. Ara ens diuen tot el 
contrari, que els problemes només són de financ;ació, no 
n'hi ha d'altres. Aleshores sí que creim que el Govern 
no ha exercit el seu dret, sancionant aquesta empresa 
així com toca. Per tant, una vegada més confirmam que 
aquesta moció és valida, que aquesta moció és bona, i 
que és el Parlament en tot cas qui ha concedir una nova 
prorroga. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sansó. Té la paraula el Sr. González 
Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Sr. Sansó, como ha hablado usted el último, le diré que 
me deja usted verdaderamente sorprendido de decir que 
yo salgo aquí a dar excusas técnicas. Yo no doy ninguna 
excusa técnica, yo me he limitado a hacer una exposi
ción de lo que había pasado hasta ahora. Yo no doy 
excusas porque entre otras cosas no tengo que darlas, o 
creo no tengo por qué dar ninguna excusa de orden 
técnico, ni mucho menos de orden financiero; claro, yo 
no tengo nada que ver con la financiación del túnel; de 
manera que lógicamente excusas, yo, no tengo que darle 
ni a usted ni a nadie ninguna con relación a este asunto. 

A lo que me he limitado, insisto, es a explicar lo que 
pasaba. Desgraciadamente me quedó un punto, y lamen
to que el Sr. Pascual, que había aludido antes a esperar 
mis explicaciones, se haya ya adelantado a decir que se 
abstiene antes de que completara un punto que a mi 
juicio es fundamental, y que ha hecho que también el 
Sr. Triay, muy ocupado por el congreso y por las cosas 
de su partido, pues tampoco conoce con detalle. 

(Remar de veus) 

y me extraña que no lo haya preparado, porque 
usted es un hombre que suele preparar bien las cosas, y 
parece mentira que no lea algunas cosas fundamentales. 
Porque se ha hablado aquí, y faltaba, -el tema del dine
ro, el tema de los célebres costes, que andan ustedes 
preguntando cosas, que cuánto cuesta y cuánto no cues
ta, y todo esto. ¿De qué hablan? ¿Cuánto cuesta el 
túnel? Miren, la oferta del Sr. Cuart se presenta en su 
momento, y la acepta la administración, por 4.514,4 
millones de pesetas. En esto van gastos concesionales y 

========================================~================================================~~ 
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varios, estudios, dirección y control de obra, instalaciones, 
obra civil, expropiaciones, etcétera. 

Eso es la oferta del Sr. Cuart, yeso es lo que obliga y lo 
que obliga y lo que acepta el Gobierno. Y punto. Natural
mente, ¿cuánto cuesta la obra? ¿Cuánto cuesta la obra, a 
quien?, ¿cuánto cuesta al Sr. Cuart?, ¿cuánto cuesta a Fo
mento, que la está haciendo? ¿Cuánto cuesta un edificio? 
Ahora ustedes se van a comprar una casa, y entonces el coste 
de la casa es muy diverso: hay un coste que es el del promo
tor. un coste que es el del constructor, y otro coste que es el 
de ustedes si van y se la compran. Por consiguiente, al hablar 
de coste hay que ser un poco más preciso y hablar de cuál 
es el coste. 

Muy bien, materia de dinero, que es lo que me faltaba por 
hablar, como decía antes. En caso de que haya que ir a una 
resolución, que al fin es lo que importa, ¿cuál es el coste 
realmente que importa al ciudadano? El que pueda tener que 
pagar de su bolsillo; y desmiento desde este mismo momento, 
no yo, desmiento armado de la correspondiente documenta
ción legal, que pueda costar una sola peseta más, ni en el 
coste de la resolución, ni en su caso en el peaje que pueda 
ponerse. La cuestión del peaje queda suficientemente aclara
da en el pliego de cláusulas particulares que alude al pliego 
de cláusulas generales para el caso de autopistas de conce
sión: el peaje, por supuesto, es absolutamente inalterable; 
mientras sea el mismo concesionario, por supuesto. Se con
tiene en este pliego, eso sí, una fórmula de revisión de pre
cios, la clásica fórmula de revisión de precios a lo largo del 
tiempo de la explotación. Pero el peaje de partida, insisto, es 
absolutamente inalterable. 

Pero lo más importante no es el peaje. Lo más importan
te es cuánto costaría en caso de resolución. El artículo 5 
del decreto de adjudicación dice, punto 1: "El presupuesto de 
ejecución de las obras según el proyecto de construcción que 
deberá presentar el adjudicatario en cumplimiento de lo 
prevenido en la cláusula novena del pliego de condiciones 
particulares, no podrá ser en ningún caso superior al presu
puesto ofrecido por el propio concursante en su plica, para 
la ejecución de las obras, conforme a la base 4.0 del pliego 
de bases, a efectos del aumento de tarifas propuestas y acep
tadas y del abono de las indemnizaciones o compensaciones 
que puedan ser procedentes en caso de extinción anticipada 
de la concesión. Asimismo las modificaciones de obra no 
tendrán repercusión económica alguna en las tarifas, y en su 
caso en el abono de las indemnizaciones o compensaciones, 
salvo que aquéllas sean consecuencia directa de una imposi
ción expresa y escrita de la Administración 11 • 

Está suficientemente claro que ni peaje, ni indemnización 
cabe una sola peseta más de lo que se presentó en su mo
l11ento en el concurso. Ni una sola peseta, aquí está; es por 
imperativo legal, por consiguiente no es porque lo diga yo. 
Me sorprende extraordinariamente que el interpelante ni 
siquiera se haya leído para presentar esta moción el decreto 
de adjudicación. Me sorprende extraordinariamente en usted, 
Sr. Triay, lo confieso; pero la verdad es que lo que ha dicho 
Usted aquÍ responde a mi juicio. no creo que sea pura de-

magogia y puros fuegos artificiales, tiene que deberse 
exclusivamente a que no ha leído usted este artículo y 
no sabe de qué está hablando. Y usted, cuando pregunta 
cuál es el coste -que lo han preguntado al conseller- de 
las obras hasta ahora, y el conseller les ha dicho que el 
coste facturado por Fomento, por la empresa construc
tora, son 2.600 millones. Efectivamente, eso es así; 
pero, ojo, ése es el coste facturado por Fomento a la 
empresa Cuart; eso no es el coste de las obras a las que 
se refiere el decreto de adjudicación de las mismas. Por 
consiguiente, insisto una vez más, hasta ahora y de 
acuerdo con esto, ni una sola peseta más. Hagan ustedes 
los chistes que quieran, de champiñones, o de si culpa
bles los de Sóller, o los de Fornalutx; hagan ustedes los 
chistes que quieran, aunque yo creo que la cosa es muy 
seria y no va de chiste. 

Yo creo que vale la pena pedirle al Gobierno la mis
ma responsabilidad que ha venido teniendo hasta ahora, 
la misma prudencia en el tratamiento del tema, y que 
finalmente, efectivamente en eso creo que coincidimos 
por lo menos una parte importante de los portavoces 
que han salido aquí, y yo lo decía al fijar la posición 
del grupo, que hay dos cosas importantísimas: una, que 
al ciudadano no le cueste un duro cualquier error del 
concesionario en el cálculo de la financiación; y dos, que 
el valle de Sóller tenga rápidamente, cuanto antes, una 
comunicación tan buena como representa la conclusión 
del túnel de Sóller. Nada más, muchas gracias, Sr. Pre
sidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, passa
rem a la votació de la moció, tenint en compte que 
queda modificada amb l'esmena del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
moció, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

Tornarem repetir la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 28 en contra, 5 abstencions. Queda 
rebutjada la moció. 
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IB.- Debat de les pro postes de resolució presentades a la 
'roposta de criteris generals per a l'elaboració del Pla di
'ector sectorial d'ubicació d'indústries energetiques de 
.1enorca (Escrit RGE núm. 4555/92). 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al tercer punt de l'ordre del dia, que correspon 
,1 debat de les propostes de resolució presentades a la Pro
losta de criteris generals per a l'elaboració del Pla director 
ectorial d 'ubicació d'indústries energetiques de Menorca. 
\questa proposta ve consensuada per tots els grups parla
nentaris, i es fara un torn d'intervenció de deu minuts per 
:ada grup, de menor a major. Té la paraula pel Grup Parla
nentari MIXT el diputat Sr. Peralta i Aparicio. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Tal com ha dit, aquest tema es va 
:onsensuar en la ponencia, i posteriorment va passar a co
nissió, i en definitiva es va arribar a un acord sobre aquests 
Titeris generals. Jo cree que hi ha poca cosa per defensar, i 
'es més que dir , que per part nostra el vot sera favorable a 
lquesta proposta de resolució. Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM I EEM té la paraula 
:1 Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats . Es 
:vident que aquesta proposta ha tingut la unanimitat de tots 
:ls grups que hem participat en la seva elaboració, pero 
ambé és cert que ha tingut un retard en la seva tramitació 
)astant important. Val a dir que va ser aprovat el novembre 
le l'any 1989 en el Consell Insular de Menorca, i que s'han 
lecessitat més de cinc anys per a la seva elaboració. 1 he de 
lir que la situació de les indústries energetiques que tenia 
vienorca 1 'any 1989, on hi havia una serie de problemes, en 
lquests moments molts d'ells ja estan solucionats, i que 1 'únic 
.ema important que hi ha a debatre és la descarrega de pro
iuctes petroliers al port de Maó, perque a la resta més o 
nanco ja s'han manifestat les solucions. Pero així i tot, cree 
lue és important que Menorca tengui aquest pla director 
;ectorial, i per a<5o el nostre grup també li donara suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
r A té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors dipu
ats . Avui, no sen se una petita -o grossa- dosi d 'ironia, hem 
le dir que ens hel11 de felicitar a tots . A la fi, han estat ne
:essaris quatre anys i mig de tramitació per arribar al punt 

que d'una manera unanime tots els grups polítics do
nem suport a l'aprovació deis criteris que hauran de 
regir per tal d'elaborar el Pla director d'ubicació d'in
dústries energetiques per a l'iHa de Menorca. Una apro
vació unanime de tots els grups després de quatre anys 
i mig de tral11itació, sí voldrÍem assenyalar avui des 
d'aquesta tribuna el que ha justificat aquests retards. 
Fent memoria, haurem de dir que no han estat els des
acords entre els grups polítics discutint modificacions 
perque les dues variacions que hi ha hagut de la redac~ 
ció inicial deIs criteris, hem d'assenyalar -i al11b satisfac
ció- que no han duit més ele dues hores de discussió. 
S'han aprovat per unanimitat les dues vegades, i hem 
de dir que s'ha millorat la redacció del text, i s'ha inclos 
especificar el 'una manera més ciara la inciusió de les 
indústries de generació, transpon i transformació d'e
nergia electrica. 

Per tant s'ha millorat, s'ha arribat sense discussions 
polítiques insalvables a tenir uns criteris que tots troba
vem que eren necessaris. Per tant, fer memoria i no 
trobar cap moti u de desacord polític perque es tramiti 
tot a<5o, sí hem de lamentar, per tant, la manca d 'inte
res del Govern d'aquesta comunitat autonoma a hora de 
tramitar uns criteris que va aprovar el Consell Insular. 
1 hem de lamentar la manca d 'interes del Govern de la 
Comunitat Autonoma quan es u'acta de tramitar qualse
vol tipus de desenvolupament de la Llei d 'ordenació 
territo rial, perque pensar una altra cosa seria admetre 
que va ser l'oportunisme polític la causa perque no es 
va aprovar l' any 1992 la reunió de la Comissió tecnica 
que va donar llum verd, quan el Partit Popular va pujar 
al Consell Insular de Menorca, a la tramitació d 'aquests 
criteris. 

Per tant, sigui utilització partidista de les institucions, 
sigui manca d'interes per part del Govern d'aquesta 
comunitat autónoma en donar tramitació i desenvolu
pament de la Llei d 'ordenació territorial, creim que les 
dues situacions són lamentables, encara que evidentment 
també hem d'assenyalar que va bé que hi hagi com a 
mÍnim un acord a hora de tramitar uns criteris impor
tants per a l'illa de Menorca. Tot un record, quatre anys 
i mig, per discutir dues hores els partits poIítics, és una 
situació vertaderament bastant kafkiana. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
nostre grup I'únic que vol és congratular-se per l'apro
vació unanime d 'aquests críteris generals. No és ocasió 
d 'entrar en contradiccíons, i només vull assenyalar que 
no compartim de cap manera les intencionalitats parti
distes o poiítiques que la portaveu del Grup Socialista 

======================================================================================~~ 

--------------------------------~ 



b 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 106 / 23 de mar~ del 1994 432: 

ha volgot deixar entelldre en el procés de tramitació d 'a
quests criteris. Dit a~ó, vuU agrair una vegada més a totes les 
diputades i els c1iputats que aprovin aquests criteris per a la 
redacció del Pla director sectorial c\ ' ubicacíó d indústries 
energeliques ele I illa de Menorca. Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat, entenc que es pot 
considerar per assentiment el Pla director sectorial d'ubicació 
d'indústries energetiques de Menorca. Queda, ido, aprovat 
per assentiment. 

IV.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació 
Territorial sobre el Projecte de llei RGE núm. 276/94, 
relatiu a condicions per a la reconstrucció en sol no urba
nitzable d'edificis i instaHacions afectats per obres públi
ques o declarad es d'utilitat pública i executades pel sistema 
d'expropiació fon;osa. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al darrer punt de I'orc\re del dia, que correspon 
al debat del Dictamen del Projecte de !leí núm. 276/94, sobre 
condicions per a la reconstrucció en sol no urbanitzable 
d 'edificis i instal-lacions afectats per obres públiques o de
c1arades c\ 'utilitat pública i executacles pel sistema d'expro
piació for~osa. Al títol del projecte de !leí no s'hi mantenen 
esmenes, i en conseqüencia passarem a la votació del títol 
del Projecte de Ueí. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies , poden seure. 

Entenc que queda aprovat per unanimitat el títol del 
Projecte de llei. 

Passam ara al debat de les esmenes 822, a l'artic1e primer; 
i 823, d'addidició d'un nou artic1e, del Grup Parlamentarí 
SOCIALISTA. Es fara el debat conjunt d'aquestes esmenes, 
i té la paraula pel grup esmenant la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President, senyores diputad es, senyors dipu
tats. L'objectiu de les esmenes que el Grup Socialista ha 
presentat a aquest projecte de llei tan just era que s'inclo
guessin les necessaries mesures cautelars que justifiquessin les 
excepcions que al compliment de la parcel 'la mínima i la no 
formació de nucli de població en la reconstrucció d'edificis 
~ instal-lacions que han estat totalment o parcialment demo
hts per motius d'expropiació en la realització d 'una obra 
pública o d'utilitat pública fossin les més possibles. 1 queden 
?omés aquestes dues esmenes que d 'alguna manera voldrÍem 
lnsistir per darrera vegada perque s'aprovessin. 

. Volem afegir una altra garantia a les aprovades, la garan
ha previa que l'obra pública o d 'utilitat pública, la causant 
de les demolicions i les expropiacions, el moti u basic d'a-

questa llei que regula excepcions, sigui objecte d'estudi 
d'impacte ambiental. Per que demanam a~o? Senzilla
ment perque volem ten ir garanties suficients que el 
projecte causant de les demolicions i expropiacions, i 
que és necessari per tant de regular les excepcions que 
aquesta lIei estableix, sigui el millor projecte possible a 
nivell d'utilització mediambiental. Pero les sol-licituds de 
les nostres esmenes són molt senzilles: establir que el 
projecte s'adeqüi a estudis d'impacte ambiental, i sobre
tot a examens de les diferents altematives tecnicament 
fiables, i per tant una justificació de la so lució proposa
da. 

L'objectiu de la llei, creim, amb aquesta esmena 
incorporada seria que a la vegada que triam el millor 
projecte possible a nivell d'avaluació d'impacte ambien
tal, els afectats poguessin exercir les excepcions que 
aquesta llei regula. Sense I'aprovació d'aquestes esmenes, 
senzillament queda que es permetí realitzar un projecte 
d'obra pública per part de I'Administració, pero al mÍ
nim cost d'indemnització. És a dir, no volem reduir el 
projecte d'aquesta llei, on la finalitat és de rebaixar els 
drets d'indemnitzacions, sinó senzillament tenir les 
garanties maximes que aquest projecte és el millor pos
sible de totes les altematives que es permeten. 

Per tant, és una esmena que creim que millora, com 
altres que hem pogut presentar, la redacció del text, i 
sobretot dóna garanties tant al' Administració de triar el 
millar projecte, com als administrats que l' Administració 
fa aquestes expropiacions i demolicions perque el pro
jecte que ha de tirar endavant és el millor a nivell d'im
pacte ambiental. Res més, ens agradaría que s'aprovés, 
repetim, com a garantia, no només per als administrats 
sinó també perque les obres que realitza l'Administració 
tenguin els millors projectes possibles. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que vulguin intervenir 
en tom a favor o en contra? Pel Grup MIXT el Sr. 
Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo vull 
aprofitar aquesta intervenció per dir que en ponencia es 
varen admetre certes esmenes in voce, que han fet més 
restrictiva l'aplicació d'aquesta llei, ja que aquesta llei ha 
de ser de caracter excepcional. La reconstrucció d 'unes 
cases que s 'han d'enderrocar per causa d 'una expropia
ció amb obres d 'utilitat pública, normalment carreteres, 
permetre que es reconstrueixin a un altre 110c, té un 
caracter excepcional; i per tant en ponencia varem 
presentar una series d'esmenes in voce, després es varen 
transacció amb els altres grups i es varen admetre, en el 
sentít que aquesta reconstrucció s'ha de fer dins la ma
teixa parcel'la -evidentment no es pot fer dins una altra-, 
amb que el volum i l 'ocupació. i també la superfÍcie de 
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l'edificació s'ha d'ajustar a la normativa urbanística; o sia 
que no es poden legalitzar obres fetes il-legalment, aquestes 
no es poden reconstruir. Dic aixo, que es varen admetre 
aquestes esmenes, i per tant la llei pens que és més acurada 
en aquests moments. 

El sentit de I'esmena de la Sra. Barceló vol anar en aques
ta direcció, el que passa és que no és afortunada. ]0 admet 
la bona intenció d'aquesta esmena en el sentit que es facin 
estudis d'impacte ambiental. Ara bé, per que és desafortuna
da aquesta esmena? En la meya opinió és desafortunada 
perque qui ha de reconstruir les cases són els afectats, els 
velns, els propietarís, i no ha ha de fer l 'administració. 1 en 
canvi, quí fa un estudi d'impacte ambiental?, el fa l'adminis
tració, i no el fan els velnats. O sigui, si es fa un estudi 
d 'impacte ambiental és perque hi ha una legisla ció específi
ca sobre impactes ambientals, o sobre carreteres, que impo
sen que un tipus determinat de projectes necessiten un estudi 
d'impacte ambiental i uns altres no. 

Si nosaltres introdulm en funció que un senyor particular 
hagi de reconstruir una casa seva, que l'administració faci o 
no faci un estudi d'impacte ambiental, aixo és bloquejar 
aquesta llei. Tal vegada es pot discutir en quin ti pus d'obra 
fa falta un estudi d'impacte ambiental, i tal vegada s'ha 
d'ampliar, pero no en aquesta llei, perque aixo és fermar de 
mans i peus els propíetaris, que en funció que l'administració 
faci un estudi d 'impacte ambiental o no el faci podran re
construir la seva casa o no. S'introdueix, per tant, un factor 
d'irracionalitat en aquesta llei, ja que no estaría en les mans 
deis particulars decidir si hi ha d'haver estudi d 'impacte 
ambiental o no. Si es vol corregir, repetesc, que es facin 
avaluacions d'impacte ambiental en la construcció de carrete
res i altres obres públiques, que es faci a la legislació de 
caracter específic, es retoqui, pero no en aquesta llei. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM 1 EEM té la paraula 
la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Aquesta llei que avui debatem és 
una llei d'excepcions, i el que fa és regular les condicions per 
construir edificis o instal-lacions afectats per obres públiques, 
que estan executades pel sistema d'expropiació fore;osa en sol 
no urbanitzable. L'esmena que ha presentat el Grup Parla
mentari Socialista fa referencia a la necessitat de fer un 
estudi d'avaluació d'impacte ambiental abans d'executar 
aquesta obra, l'obra pública. Ho hem entes aixÍ. Pero ente
nem que aquest no és el mitja adequat. Entenem que inten
tar resoldre les deficiencies que es donen dins l'avaluació 
deIs impactes ambientals prodults per obres públiques, no 
s'hauria de regular mitjan<;ant aquesta llei, que precisament 
és una llei d'excepcions. Si el decret 4/1986, de 23 de gener 
no és suficient per garantir que les obres es facin amb rigor 
i amb un mÍnim d 'impacte sobre l'entorn: cree que seria 

més adequat o redactar un altre decret, O fer una llei 
que regulas precisament tots aquests temes. 

Nosaltres pensam que en aquest cas el propietari és 
el perjudicat, i que el propietari ja es veu bastant afectat 
sobretot amb la introducció de l'apartat b) o amb l~ 
modificació de l'apartat d) que es va veure en ponencia 
i ja que se li exigeix que acrediti fefaentment precisa~ 
ment la legalitat en el moment en que es va construir 
aquesta obra. Malauradament hi ha molt poques obres 
creim, que podran acreditar aquesta legalitat, per tant I~ 
reconstrucció d 'obres que es podran acollir a aquesta llei 
crec que seran molt poques. Per tant creim que és sufi
cient el que la llei preveu, sobretot amb la introducció 
de l'apartat d) dins l'article 2. Per aixo nosaltres no 
votarem en contra, pero ens abstendrem en aquest apar
tat, perque sí que voldrÍem més rigor en l'avaluació 
deis impactes ambientals en les obres públiques. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup PP-UM el Sr. Gonzá
lez Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Sra. Barceló, la intervención del Sr. Pascual y, sorpren
dentemente, de la Sra. Vadell, sorprendentemente en 
cuanto que en este caso estamos absolutamente de 
acuerdo en todo, salvo en el sentido del voto, porque ha 
hecho un razonamiento perfecto de los motivos por los 
cuales no se puede aceptar su enmienda. Sin embargo y 
sorprendentemente no va a votar en contra, se va a 
abstener. Nosotros vamos a votar en contra, ya lo hemos 
explicado en ponencia y comisión. Sra. Barceló, yo creo 
que su enmienda no tiene encaje en esta ley. En esta ley 
se pretende facilitar en definitiva a los administrados, a 
los propietarios de unos edificios afectados por una obra 
pública las condiciones para que puedan reconstruir la 
edificación afectada con similares volumetrías, superfi
cies, condiciones y características que las que tenía. Por 
consiguiente las condiciones hay que ponérselas al ad
ministrado, para que pueda hacer esto. 

Ustedes pretenden con esta enmienda ponerle unas 
condiciones a la administración, pero es que las condi
ciones a la administración no tienen encaje en esta ley, 
al fin y al cabo la administración las podría cumplir o 
no cumplir y el perjudicado sería el administrado. Yo 
creo que es una cosa evidente y clara. Desde luego rni 
opinión es, insisto, como la de la Sra, Vadell y la del Sr. 
Pascual, que si ustedes tienen queja en cuanto a las 
condiciones o características de la legislación en materia 
de evaluaciones de impacto ambiental, que no es sola
mente el decreto; después las legislaciones específicas, 
por ejemplo la de carreteras, vuelven a referirse al terna; 
de manera que no es solamente el decreto que se refiere 
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a las necesidades de hacer evaluaciones de impacto ambiental 
en las obras públicas. Pero eso es discutible, si se considera 
que está suficientemente bien recogido o no; pero insisto, 
creo que en cualquier caso en el marco de esta ley no cabe. 
Nada más, gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Sra. Barce1ó, vol fer ús del 
torn de replica? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Només vull assenyalar dues coses. 
La primera: aquesta esmena, com les altres esmenes que 
s'han transaccionat amb els altres grup evidentment -amb 
aco coincidesc amb el Sr. Pascual- han mi!lorat la redacció 
i~icial del projecte de !lei. Evidentment nosaltres no ens 
plantejam des del Grup Socialista el que es plantegen elstres 
portaveus deis grups que han parlat, que és el fet que l'ad
ministració no compleixi les normes. Si d'alguna manera 
aquí es demana que el projecte causant d'aquestes demolicí
ons i expropiacions dugui estudi d 'avaluació d 'impacte ambi
ental , vertaderament jo no puc pensar que el Govern no 
complira, encara que hi hagi exemples d incom pliments per 
part del Govern de les seves Ile is. A¡;o é evident, pero no 
he de pensar d'entrada que el Govern no compleix les nor
mes, jo he de pensar que el Govern sí compleix les normes. 

Per altra banda també he d 'assenyalar per que plantejam 
aquesta mesura, perque de vegades ens trobam amb proble
mes com el fet que, per exemple, el projecte de la carretera 
Deia a Sóller es planteja per part d 'Obres Públiques com un 
condicionament de la carretera, i no com un projecte d'obra 
nova; o tenim diferents interpretacíons a hora de quantificar 
la magnitud de les obres; i moltes vegades oposició i altres 
grups, i sobretot el Govern, que amb a<;o sempre té la paella 
pe! manee a I' hora d 'imposar les seves ínterpretacions, evi
dentment ens preocupa el fet que e doní una lliure interpre
tació a la utiLització del concepte utilitat pública i d 'obra 
pública a I' hora d 'avan<;ar en expropiacions, en demolicions, 
i en tirar endavant una Ueí que hanria de ser d 'excepcions i 
no d 'altres coses. Per tant, coro a excepcions que són, dema
ll<\ vem més garanties a I'administració abans de tirar-les 
endavant. Res més, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló . Hi ha intervencions en contrarepli
ca? Sr. González Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Simplemente quiero hacer una precisión: la carretera 
Sóller-Deía, lógicamente la ampliación yacondicionamjento 
de la carretera, Uevaba u evaluación de impacto ambiental 
com,o es natural está recogido en la legislación y a í e hizo. 
Quiero dejarlo claro, porque parece ded ucirse de lo que ha 
diCho usted que esa carretera no tenía eval uación de impac-

to ambiental, o que cuando se hacen este tipo de obras 
no se hacen esas evaluaciones. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, passa
rem a la votació ele les esmenes 822 i 823, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Grades, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

18 vots a favor , 33 en contra, 5 abstencions. Queden 
rebutjades les esmenes 822 i 823. 

Pas arem ara a votar conjuntament els articles primer 
i segO D, la disposició addicional, la disposició derogato
ria i la d isposició final del text del dictamen del Projecte 
de L1ei. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gn'tcies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

38 vots a favor , cap en contra, 18 abstencions. En 
conseqüencia queden aprovats els articles primer i se
gon, la disposició addicional, la disposició derogatoria i 
la disposició final. 

Passarem ara a l'exposició de motius. No s'hi mante
nen esmenes, i se sotmetra directament a votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

38 vots a favor, cap en contra, 18 abstencions. Queda 
aprovada l'exposició de motius, i en conseqüencía queda 
aprovada la Llei sobre condicions per a la reconstrucció 
en sol no urbanitzable d'edificis i instal-lacions afectats 
per obres públiques o declarades d 'utilitat pública 
executades pel sistema d' expropiació for<;:osa. 

1 esgotat l'ordre del día, conclou aquesta sessió. Gra
cies a tots. 

~~---------------------------------
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