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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença aquesta comissió
d'ordenació territorial. En primer lloc, deman si hi ha
substitucions en aquesta comissió.

Sí, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ramon Orfila substitueix Mateu
Morro.

EL SR. LLETRAT:

(...) el Sr. Orfila i Pons té dues preguntes, la número 1 i la
número 2, com a conseqüència d'això, el Sr. Orfila i Pons té
dret a formular dues preguntes i abandonar la comissió. Una
vegada hagi formulat les seves dues preguntes, podrà substituir.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sra. Presidenta, jo entenc que substitueix el Sr. Morro des
del principi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Antoni Pascual per Ramon Balanzat.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Ferrer substitueix Carles
Cañellas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Riera.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Bartomeu Blanquer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 2231/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a eradicació de l'alga Caulerpa taxifolia.

Si no hi ha més substitucions, passam al primer punt de
l'ordre del dia, que són preguntes. En primer lloc es formula
la pregunta 2231/95, presentada pel diputat Ramon Orfila,
del Grup Nacionalista-PSM, relativa a eradicació de l'alga
Caulerpa taxifolia.

Té la paraula el Sr. Ramon Orfila, per fer la pregunta al
Conseller d'Agricultura. Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta.
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Ara fa uns tres anys es va detectar, per primera vegada, la
presència a les aigües de les Illes Balears de l'alga Caulerpa
taxifolia. Les notícies sobre la seva extensió i sobre les
fórmules, o els sistemes que l'administració central i
autonòmica utilitzaven per a la seva eradicació no han cessat de
llavors ençà, i en aquesta cambra s'han produït diferents debats
sobre la qüestió. Sabem que la lluita per eradicar la que s'ha
batiat com a l'alga assassina, és essencialment competència de
l'administració encara que aquest parlament ha instat, en
diferents ocasions, al Govern de les Illes per tal que també hi
dediqui esforços. En aquest sentit, seria interessant conèixer si
el Govern té confirmació del que ahir publicava un mitjà de
comunicació, una notícia signada per Cristina Brotons,
anunciant que 5 integrants del grup especial d'activitats
subaquàtiques de la Guàrdia Civil realitzaran les seves
pràctiques a Mallorca, en una campanya per arrabassar els brots
de Caulerpa. És per açò que en la primera part de la meva
pregunta m'interes per saber quines actuacions ha duit a terme
el Govern de les Illes Balears per eradicar la invasió de l'alga
Caulerpa taxifolia.

Ens interessa saber, Sr. Conseller, quin és el nivell
d'incidència a cada una de les illes, detectat en l'actualitat. La
notícia publicada a través dels mitjans de comunicació, parla de
focus a Cala Petita, a Cala de Pou i Porto Petro, no tenim
notícies del nivell d'incidència, tampoc, i per tant, ens interessa
conèixer-ho per poder calibrar les possibilitats d'eradicació. En
aquest sentit, ahir mateix, també es publicava una notícia a un
mitjà, signada per la mateixa persona, on es parlava de
superfícies afectades molt importants, especialment a la zona
de Cala Blava, per açò, la segona pregunta era quin és el nivell
d'incidència i a quines zones de les illes, de la Caulerpa
taxifolia, en l'actualitat.

I la tercera qüestió plantejada en la mateixa pregunta, fa
referència a una notícia que dia 25 d'agost publicava un diari de
Catalunya, afirmant que dos aquaris de Barcelona venien al
públic, com a planta d'aqüaris, exemplars de Caulerpa taxifolia.
Era la denúncia fruit del descobriment del Centre d'estudis
tècnics avançats de Blanes, que és el responsable del control de
l'alga Caulerpa taxifolia a la Mediterrània. La pregunta
formulada per aquest diputat la varen fer al mes de setembre
quan encara no es tenien notícies de cap classe de control sobre
aquesta suposada comercialització, ara fa pocs dies hem sabut
que la conselleria està prenent mesures, voldríem saber quines
mesures s'han pres, i en qualsevol cas, quin serà el seguiment
que es farà al respecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar la pregunta, té la
paraula el Sr. Conseller d'Agricultura, Marià Socias.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta.

En la pregunta que ha formulat el Sr. Orfila, hi podem
distingir tres parts, actuacions per part del Govern, nivell
d'incidència a zones, i en tercer lloc, la prohibició de
compra o de compra-venda de Caulerpa taxifolia.

Quant a actuacions del Govern, em permetrà, el Sr.
Diputat, que els faci una petita cronologia de tot el que ha
anat passant per veure quines són les concretes actuacions
que s'han fet per part del Govern, vostè ja ho ha indicat, el
setembre del 92 es va denunciar a la Direcció General de
Pesca de la Comunitat Autònoma l'existència d'una colònia
de Caulerpa taxifolia a Cala Petita. Al mateix mes de
setembre de l'any 92, el Govern de la Comunitat Autònoma
va dedicar un fons de caràcter extra-pressupostari de deu
milions de pessetes, precisament, per eradicar l'alga a Cala
Petita. Els treballs que es varen fer, bàsicament, foren
balisament i tancament de Cala Petita, col•locació de (...),
avaluació de la colònia, i eradicació de les plantes. Vull
indicar, quan es varen eradicar les plantes es comprovà que
hi havia plantes d'una antiguitat de més de dos anys. És a
dir, que possiblement la colònia era de l'any 90. Des del 92
fins a la primavera de l'any 95, la Conselleria d'Agricultura
ha fet actuacions amb fons propis, i amb cofinançament del
programa Live, precisament, per a l'eradicació de l'alga
només a Cala Petita. Els fons que s'han destinat, volia fer
una petita relació, són al 92, 11 milions de pessetes, al 93,
1.134.000, al 94, 2.349.000 pessetes, i a l'any 95, després ho
explicaré detalladament, hi havia previst un 1.200.000
pessetes per a l'eradicació definitiva de la Caulerpa taxifolia
a Cala Petita. Durant aquests anys, per tant, la Conselleria
ha actuat, pràcticament, en solitari. Dues (...), sinó, també
vull destacar durant aquests anys, en primer lloc la
intervenció del grup especial d'activitats subaquàtiques de
la Guàrdia Civil, de totes les pràctiques del busseig que va
fer des de l'any 92 fins a l'any 95 ha anat passant uns
informes i uns comunicats mensuals al Ministeri
d'Agricultura, per si trobava qualque cosa o no, uns
informes. I en segon lloc, la intervenció del Centre d'estudis
avançats de Blanes, del Consell Superior d'Investigacions
Científiques, que va intervenir a la primera campanya
d'eradicació, a l'any 92. La relació d'actuacions fetes,
concretes i detallades, crec que el Parlament ja en té
constància, perquè ha donat lloc a distintes preguntes al
llarg de tots aquests anys, a l'anterior legislatura, no les
reiteraré aquí, em centraré, per tant, en les actuacions de
l'any 95. Ja he dit que per a l'any 95 hi havia un pressupost
de 1.200.000 pessetes per eradicar l'alga de Cala Petita, així
mateix s'havia decidit que la Comunitat Autònoma
participàs en el programa Live sobre la Caulerpa taxifolia i,
per tant, ens apuntàrem en aquest programa. Què va passar?
Que el maig d'enguany es va comunicar que hi havia una
nova colònia de Caulerpa taxifolia al Caló des Pou a
Portopetro, i al juliol ens digueren que n'hi havia a
Portopetro. Davant aquesta situació, és a dir, que ja no
només n'hi havia a Cala Petita, sinó que n'hi havia a altres
llocs, es varen desbordar totes les previsions, la planificació
que tenia la Conselleria, que ja he dit que era d'un 1.200.000
pessetes, i es va demanar la col•laboració de l'administració
de l'Estat, el juny d'enguany. L'Estat, en un primer moment,
es va desmarcar, va dir que eren aigües interiors, i que no
era un problema seu, però en canvi al juliol convocaren una
reunió i es creà una comissió de seguiment, coordinada per
la Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma, amb
participació de distints organismes: Delegació del Govern,
Conselleria d'Agricultura, Direcció Provincial del Ministeri,
Institut Espanyol d'Oceanografia, i Geas, Guàrdia Civil,
també. En aqueixa reunió, n'hi ha hagudes tres, em pareix,
es va acordà distribuir la feina que s'havia de fer per
eradicar la Caulerpa taxifolia, i puc dir que encarregaren a
la Conselleria cartografiar en detall les zones que estaven
colonitzades, és a dir, Cala Petita, Portopetro, Caló del Pou,
i a més fer una prospecció i exploració de les cales més
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representatives del Llevant de Mallorca, sobretot, tenint en
compte quines eren les zones i els itineraris que feien les
golondrines, tota vegada que aquestes podien transmetre l'alga
d'un lloc a l'altre. Per altra part, s'encarregà als Geas i a l'Institut
Espanyol d'Oceanografia arrencar les plantes i les mates
concretes. Durant els mesos d'agost i de setembre, la
Conselleria, precisament, ha fet la feina que havia de fer, és a
dir, ha cartografiat detalladament les zones afectades i ha
explorat les distintes cales de Mallorca. Tenc una relació de
dies i llocs, crec que si és necessari en aquest moment explicar-
ho..., però, en definitiva, s'ha estudiat a Cala Llonga, Caló des
Pou, Cala Petita, Cala Gran, Portopetro, Cala Eugos, Cala
Galera, la feina ha estat bastant intensa, han intervengut
distintes persones de la Conselleria, i ha hagut un auxili per part
de la Creu Roja, que també ha intervengut. En el mes d'octubre
començà la feina d'eradicació de l'alga per part dels Geas,
Institut Espanyol d'Oceanografia i tècnics de la Conselleria.
Tenim previst que aquestes feines continuïn durant el mes de
novembre i desembre. Contestant un poc la pregunta que havia
fet sobre Geas, el que puc dir és que aquí, a Mallorca, hi ha un
parell de Geas que intervenen directament, però la Guàrdia
Civil va oferir enviar des de Madrid 4 o 5 Geas més. El
Ministeri es faria càrrec de les despeses de desplaçament de
l'equip, del manteniment, i l'únic que demanaven a la
Conselleria era que ens féssim càrrec de les dietes d'aquesta
gent aquí, a Mallorca. La nostra contestació serà afirmativa, ja
he donat les instruccions, i em pareix que s'acordarà en pocs
dies, per part de Seamasa, que es faci càrrec d'aquestes
despeses.

Segona qüestió, per tant, vistes ja quines són les actuacions
concretes que s'han fet, o que es pensen fer en aquests mesos
que queden, (...) nivell d'incidència, de l'exploració i prospecció
feta, s'ha detectat que només hi havia colònies de Caulerpa a
Cala d'Or i a Portopetro. A Cala d'Or, l'alga es concentra en el
Caló des Pou, Cala Petita i Cala Llonga, la superfície afectada
és de 10.000 metres quadrats, però existeix la possibilitat que
sigui colonitzada una superfície de 119.000 metres quadrats. A
Porto Petro, la colònia important està centrada en el port, la
superfície més afectada també és de 10.000 metres quadrats, es
pot dir que aquí ja hi ha una colònia, 10.000 metres, també, i en
canvi la possibilitat que sigui afectada o colonitzada és de
73.000 metres quadrats. Altres zones on s'han estudiar, i em
diuen que s'ha fet bastant feina en aquest sentit, no s'ha
descobert que existeixin algues.

Quant a la possibilitat de compra, vostè ja ho ha comentat,
aquesta possibilitat és real i certa. És a dir, a nivell de
l'Estat, només a Catalunya es va dictar un decret, l'any 92,
prohibint la venda, tota vegada s'havia detectat que a certs
llocs es podia vendre, o comprar i vendre aquesta alga. A
nivell de Balears, una vegada que es va detectar que hi
havia aquesta possibilitat, no dic que es vengués, jo dic que
hi havia aquesta possibilitat que es vengués, es va redactar
un esborrany de decret, que precisament aquest esborrany
de decret ha estat aprovat pel darrer Consell de Govern de
24 d'octubre, en definitiva, el que fa és prohibir la venda de
l'alga Caulerpa taxifolia, i s'estableix un mecanisme de
control per part de distintes conselleries, d'Agricultura, de
Comerç i Indústria, i de Sanitat, perquè cadascuna actuï en
el seu àmbit, aplicant el règim sancionador previst a la llei
pel cas que es vengui. Això és, pràcticament, tot el que puc
dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús...? Sí, Sr. Orfila, té la
paraula per replicar. Gràcies.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta.

El nostre grup té un poc la sensació que, a part de
l'actuació extraordinària que es va fer l'any 1992, i es veu a
nivell de la despesa pressupostària prevista, 11 milions de
pessetes, els altres anys s'ha descuidat una mica la lluita
contra aquesta alga. I ho dic a partir de..., sense tenir més
dades que les dels pressuposts que hi han dedicat, al 92, 11
milions, al 93, 1.134.000, al 94, 2.349.000, al 95, tenien
previst 1,2 milions de pessetes, i podria indicar una certa
actitud de pensar que al 92 s'havia fer una campanya
suficient i que, a partir d'aquest any, l'actuació es reduïa, o
es concentrava, en alguna petita zona on no era tan intensa
com la del primer moment. Record molt bé, perquè era
present en aquesta cambra, els debats que vàrem tenir amb
l'anterior conseller d'agricultura, i amb el director general de
pesca, per debatre, intentant discernir la possibilitat real
d'eradicar la presència d'aquesta alga a les aigües de les Illes
Balears, i es deia que, així com a determinades zones de
França, a Mònaco, concretament, on l'extensió d'aquesta
alga era ja tan gran que era ineradicable i, per tant, s'havien
de preveure actuacions de coexistència amb la mateix, ens
havíem d'acostumar a conviure amb la presència d'aquesta
alga, que aquí en canvi es podia eradicar del tot. I es va
parlar d'alguns instruments mecànics que s'utilitzarien per
fer l'arrabasament d'aquestes algues, de forma intensiva, a
les zones on semblava que estava localitzada i que eren molt
concretes. Bé, enguany vostè ja ens parla d'una extensió
bastant més important, 10.000 metres quadrats, tant a Cala
d'Or com a Portopetro, i la possibilitat que, a un lloc dels
dos s'estengui, fins a més de 100.000 metres quadrats, i a
l'altre 73.000 metres quadrats més, la qual cosa faria ja
ineradicable aquesta alga. Tots sabem els efectes
perniciosos que té sobre la flora i la fauna, que no pot
conviure amb ella. Per tant, demanar-li si és cert o no que hi
ha hagut aquesta actitud més tímida, quant a actuació, i si
per l'any que ve pensen tenir una actuació molt més
incisiva, nosaltres els instam a que així sigui.
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D'altra banda, no ens ha parlat en absolut de si s'havien fet
prospeccions a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. A
l'illa de Menorca, fa dos anys, es va detectar un possible focus,
que finalment va resultar que no era cert, va esser una falsa
alarma, però pensam que, així i tot, seria convenient estendre
les prospeccions encara que fossin puntuals, a llocs on pensin
que per la presència de vaixells turístics es puguin haver
introduït, sembla que ha estat la forma com s'ha introduït
aquesta alga a les Illes Balears, a les aigües de Menorca, per
tant, si s'han fet aquestes proves.

Finalment, la qüestió dels mecanismes de control per fer
impossible la venda d'aquesta alga. És cert que a Catalunya, ja
ho he indicat a la primera intervenció, un dels biòlegs que
d'aquest centre de Blanes, va descobrir, ell personalment, que
es venia a aquaris, com a planta ornamental d'aqüaris, i açò va
provocar una gran alarma. No hem d'oblidar que la introducció
d'aquesta alga a la Mediterrània va esser, precisament, a partir
d'uns aquaris, i del buidat dels mateixos, i a partir del
clavegueram va arribar a la Mediterrània, sembla que, en
principi, ha estat així. Per tant, alarma, i demanar-li, en aquest
sentit, Sr. Conseller, que extremin les mesures de vigilància,
que de cap manera es puguin efectuar aquestes vendes i, per
tant, que hi hagi, primer, una informació exhaustiva a les
botigues on es puguin vendre aquests productes, i després un
control també exhaustiu per fer el seguiment i impedir que es
pugui posar a la venda aquesta alga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Orfila. Per contrarèplica, té la paraula el Sr.
Conseller d'Agricultura per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Gràcies, Sra. Presidenta.

Quant a les actuacions, puc dir que la idea és que només hi
havia una colònia de Caulerpa taxifolia a Cala Petita. Per tant,
el pressupost que havia fet la Conselleria des del 92, i no
s'havien detectat altres llocs des del 92 al 95, era només
eradicar l'alga a Cala Petita, pareixia que estava controlada i
que només n'hi havia en aquest lloc. Precisament, la feina que
s'havia fet durant aquests anys era, amb mitjans manuals o
mecànics, intentar eradicar l'alga en aquest lloc on s'havia
detectat que n'hi havia, i no s'havia detectat a cap altre lloc, fins
enguany, al maig i al setembre, que es va descobrir que era a
altres llocs, i, per tant, el pressupost previst de 1.200.000 a Cala
Petita, la Conselleria estimava que era suficient per poder
eradicar l'alga en aquesta zona. En el moment en que es
descobrí que n'hi havia a altres llocs és quan es va demanar la
col•laboració de l'administració de l'Estat, tota vegada que es
superaven totes les previsions que havíem fet, quant a
planificació i a doblers, per poder actuar contra aquesta alga.
Per tant, les actuacions eren limitades, perquè limitada era
l'extensió de l'alga, que només sabíem que era a Cala Petita.

Quant al que vostè diu de Mònaco, de la coexistència, bé,
em consta que fins i tot hi ha certs llocs en què l'alga ni tan
sols s'està eradicat, és a dir, ens han arribat informacions, no
sé si són correctes o no, precisament les estam investigant,
que diuen que el que es pensaven que era tan perniciós,
aquesta alga, després resulta que no ho és tant, i estam
demanant informació a aquests llocs perquè ens diguin si és
cert o no. Concretament, ens diuen que a Mònaco, no sé si
és veritat, a una fase és perniciosa o pot esser tòxica per als
animals, per als peixos, però a una segona fase, idò, no és
perniciosa. No sé si és veritat. Precisament, hem demanat
que se'ns informi, o jo he demanat a la Direcció General que
informi per saber exactament quina és la situació real a
aquests llocs on les colònies d'alga estan pràcticament
esteses per molts llocs.

Quant a Menorca, Eivissa i Formentera, he de dir que no
s'han fet exploracions i prospeccions. No es té constància
que n'hi hagi a cap dels dos llocs, el que no vol dir que l'any
que ve poguéssim fer una prospecció a veure si n'hi ha a
qualque lloc. De l'únic que tenim constància és que n'hi ha
a Mallorca, i només al Llevant de Mallorca, a altres llocs,
no.

Quant als mecanismes de control, precisament el que
s'ha fet en el decret, és preveure el desenvolupament
d'aquest decret, i el control, no només per una conselleria,
que pot esser limitada, sinó per tres conselleries,
precisament, perquè l'inspecció de les tres conselleries,
pugui dur un control més exhaustiu d'aquesta matèria.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2244/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a campanya d'arbres singulars.

Passam a la segona pregunta, amb el RGE núm.
2244/95, formulada pel Sr. Ramon Orfila, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre campanya d'arbres
singulars. Té la paraula el Sr. Ramon Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller.

La Conselleria d'Agricultura ha duit a terme, en el darrer
any, una campanya de divulgació sobre els arbres singulars. El
Parlament de les Illes Balears va aprovà una llei amb aquesta
figura de protecció per aquests arbres, o grups d'arbres, que
mereixessin una protecció determinada, i és cert que la llei
estableix la necessitat d'adoptar des de l'administració mesures
de protecció i divulgació del catàleg d'arbres declarats com a
singulars. A aquest diputat el va sorprendre, no obstant, que
l'única campanya que es fes, tengués com a vehicle exclusiu les
pàgines d'un únic mitjà de comunicació, que es mereix tots els
respectes, però que està centrat quasi exclusivament, pel que fa
a la seva distribució, a una única illa: Mallorca. Com que a gat
escaldat, aigua tèbia li basta, vaig formular una pregunta al
Govern, quin era el cost d'aquesta campanya, quins eren els
objectius de la mateixa, i la resposta em preocupà. Si la
campanya d'arbres singulars que s'havia duit a terme, segons la
resposta del Govern, tenia com a objectiu, i ho diré literalment,
"incrementar la informació pública sobre el particular, i
promoure una actitud més positiva cap els arbres singulars, i el
patrimoni natural en general", com era possible que la quantitat
invertida en la mateixa campanya, 9.900.000 pessetes, s'hagués
concentrat en la publicació d'un suplement incert, dins un únic
diari local que, a més a més, com he dit abans, té una
limitadíssima difusió a les illes d'Eivissa, Formentera i
Menorca. La pregunta era òbvia, Sr. Conseller, interessa manco
que els menorquins, eivissencs i formenterencs rebin la
informació pública perquè puguin tenir després una actitud més
positiva cap als arbres singulars? Seguim essent ciutadans de
segona classe, com moltes vegades hem plantejat, Sr.
Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Marià Socias, per
contestar la pregunta.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Marià
Socias i Morell):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Sr. Orfila, la contestació és molt senzilla. És possible perquè
així ho va decidir l'empresa adjudicatària de l'assitència tècnica,
purament i simplement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Orfila té la paraula per un
temps màxim de 5 minuts per replicar al Sr. Conseller.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. Conseller, l'instam que mai més donin un encàrrec a
aquesta empresa. Si una empresa es capaç d'assessorar al
Govern, i el Govern li fa cas, que una campanya de
conscienciació ciutadana sobre la valoració i la importància
que té respecte als arbres singulars s'ha de dur únicament a
una de les quatres illes que integren les Illes Balears,
deixant fora del objectiu d'aquesta campanya, als ciutadans
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, malament
començam, molt malament, Sr. Conseller, cregui'm que a
les mal anomenades illes menors, estam cansats que es
produeixin situacions com aquesta. I no és la primera, Sr.
Conseller. Jo li he dit al principi que a gat escaldat, aigua
tèbia li basta, fa unes setmanes que aquest diputat que els
parla havia fet una pregunta de com s'havien gastat els
doblers d'Ibatur per una campanya molt determinada parlant
que el futur de les Balears és a les teves mans. Vàrem
demanar les dades referides a aquesta campanya, Sr.
Conseller, i miri, es van gastar 8.822.000 pessetes amb
inserció d'aquesta publicitat a diferents mitjans de
comunicació, també tots ells de Mallorca, revista Brisas,
3.930.000, Guia El Dia del Mundo, 1.700.000..., totes elles
de l'illa de Mallorca. I vam haver d'efectuar una pregunta en
el mateix sentit, Sr. Conseller, és que l'objectiu de promoure
un major respecte al medi natural, és un objectiu que s'ha de
centrar únicament a l'illa de Mallorca? Creu, vostè, que els
ciutadans de l'illa de Mallorca són manco respectuosos i, per
tant, necessiten esser més conscienciats? O és simplement
que quan actuen, massa vegades, es deixen dur per
propostes, en aquest cas, de l'empresa adjudicatària, que n'hi
ha prou fent aquesta campanya a l'illa de Mallorca. Miri, Sr.
Conseller, nosaltres l'instam que es reconegui com a
conseller de les Illes Balears, no com a conseller de l'illa de
Mallorca, i l'instam que, a partir d'ara, actuï d'aquesta
manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Orfila, té la paraula, per contrarèplica, el Sr.
Conseller, Marià Socias.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell):

Gràcies, Sr. Presidenta.

Miri, jo faré una contestació molt senzilla, la puc
ampliar un poquet, si vol. La Conselleria no va adjudicar
l'assistència tècnica de la campanya d'arbres singulars a cap
diari, la va adjudicar a una empresa adjudicatària, que és Kit
Gràfic S.L. El contracte es va formalitzar en el seu dia,
l'empresa adjudicatària, com sempre, sigui d'obra, sigui de
serveis, o sigui de subministrament, el que ha de fer és
complir el plec de clàusules administratives particulars, i els
plec de prescripcions tècniques. Idò bé, en el plec de
prescripcions tècniques, ho llegiré en castellà perquè està en
castellà, si vol ho tradueix, que està obligant a complir
l'adjudicatari, diu "se realizará una edición en forma de
coleccionable de 32 fascículos y de cuatro páginas cada uno,
para ser distribuido posteriormente con una tirada de 40.000
ejemplares", i això és el que va fer l'empresa adjudicatària.
No es va territorialitzar en el moment en que es va posar en
els plecs, i l'empresa adjudicatària, que era l'adjudicatària
d'un obra i havia de complir els plecs, es va limitar a
complir els plecs. Això és el que puc contestar. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura per haver vengut aquí,
a aquesta comissió, a contestar les seves dues preguntes.

Passam a la tercera, que es formula al Conseller d'Obres
Públiques, a qui donam la benvinguda.

I.3) Pregunta RGE núm. 2245/95, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a dispersió de competències mediambientals
entre diferents conselleries.

La pregunta RGE núm. 2245/94, del Sr. Diputat Ramon
Orfila, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre
dispersió de competències mediambientals entre diferents
conselleries. Té la paraula el Sr. Orfila per formular la
pregunta.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Cregui'm que ens agradaria dir que les bases estàvem mal
fetes, però sé que em cridarà l'atenció, i no ho puc dir. En
diferents ocasions s'ha debatut en aquesta cambra la possibilitat
d'unificar, de concentrar, de centralitzar la gestió de les
polítiques mediambientals del Govern, que avui estan disperses,
com a mínim, entre tres conselleries. La tendència cada dia més
accentuada a enfocar les actuacions de la Conselleria
d'Agricultura des del punt de vista de la gestió i conservació del
medi natural, el propi fet que hagi estat la mateixa Unió
Europea qui, a través d'aquella reflexió, primer sobre l'avenir du
mon rural, i després sobre la reforma de la política agrària
comuna, plantejàs un nou enfocament de la política agrària,
introduint nous conceptes, com és el de món rural, o el de
gestors del medi natural, referit al món agrari, ha fet que les
actuacions en matèria mediambiental hagin crescut dins la
Conselleria d'Agricultura, igualment el fet que, cada dia més,
es reclami una visió de la política industrial des de la
perspectiva, també, del mediambient, i es parli de mediambient
industrial, fa que es produeixi una coincidència de les
actuacions en matèria de mediambient des de, com a mínim,
aquestes tres conselleries. La pregunta era, no pensa el Govern
que seria molt millor la concentració en una única direcció
general, o una única conselleria que dediques els esforços,
específicament, a gestionar la política mediambiental, rompent
amb la dispersió actual que, fins i tot, pot arribar a neutralitzar
alguna de les actuacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller d'Obres
Públiques, el Sr. Bartomeu Reus, per un temps màxim de 10
minuts.

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

Moltes gràcies. Bon dia a tots.

Dia 28 de juny es va publicar una sentència del
Constitucional que, en certa forma, ajuda molt a entendre el
concepte de mediambient, respecte a una matèria completa
i connexa amb altres. Jo pens, i estic ja amb una idea
compartida amb un conjunt de consellers de mediambient
d'altres regions, que ha estat un error, en certa forma, crear,
a altres llocs, conselleries de mediambient, o agències de
mediambient, perquè fins que no s'entén que el mediambient
està en l'acció diària de cada nivell d'administració, i de
cada conselleria, anam errats, un error global. En aquest
sentit, el centrar que el Govern balear fa mediambient quan
fa aigua, aigua d'abastiment, aigua de depuració, quan fa
temes de flora i fauna, quan fa temes d'emissions eòliques,
o residus sòlids, és en certa forma posar dins un calaix petit
el que és el concepte mediambiental. L'ideal seria, a partir
d'ara, veure si tenim tots la capacitat conjunta de reforçar
aqueixa comissió balear de mediambient, que per jo és
operativa respecte a una comissió permanent, que el que
fan, en certa forma, és avaluar impactes, i veure si, entre
tots, li donam una dimensió distinta, perquè vostès pensin
que els consells insulars, ajuntaments, el conjunt de la
societat pública balear, i privada, ha d'estar molt integrat en
el concepte de mediambient. A partir d'aquí, si començam
amb un exemple que sigui centralitzar en una conselleria el
que és mediambient per després crear, no una ficció, sinó
una desconnexió d'altres centres gestors en aquesta matèria,
per mi és un error. Obres Públiques, pens que és intel•ligent
tenir unificat en una direcció general el que és mediambient
amb ordenació del territori. A Balears, els problemes
ambientals més seriosos estan respecta el sòl, respecte
l'aigua, no respecta a emissions eòliques, no respecte a
residus sòlids perillosos, hi ha els urbans, però els
perillosos, realment no tenim els problemes que poden tenir
regions amb un (...) industrial important, i la meva tasca ha
d'esser, més que altra cosa, aquests anys, intentar imbuir al
conjunt d'administracions de fórmules molt participatives,
de fórmules que ens puguin ajudar a tots a fer polítiques
ambientals comuns. A nivell de Govern que hi hagi una
direcció general única, o que hi hagi un conjunt de agents
que facin mediambient, a mi no és el tema en discussió.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, per replicar, el Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Crec que ha encetat un tema prou interessant. Nosaltres
pensam que sí, que la política mediambiental ha d'influenciar
totes les actuacions que té l'administració, i no només el Govern
de les Illes Balears, sinó totes les administracions. Però una
altra cosa és la gestió en aquesta matèria. I nosaltres estam
preocupats davant la dispersió que la gestió té en aquest
moment, a través de diferents conselleries, la qual cosa pot fer
que, en algun moment, es duguin actuacions sornegueres o que,
fins i tot, algunes, en algun aspecte, contradictòries i que
puguin neutralitzar-se les unes a les altres. Podria estar d'acord
amb la idea que vostè planteja que aquesta política
mediambiental ha d'afectar a tots i ha d'impregnar totes les
actuacions del Govern, siguin de la classe que siguin, però a la
vegada nosaltres som partidaris de la unificació de la gestió,
perquè així tendria més rigor i no es produirien aquestes
actuacions dobles que, a vegades, una a l'altra es poden arribar
a neutralitzar. Crec que és un tema del qual n'haurem de seguir
parlant, i crec que, fins i tot, pot valer la pena un dia parlar-ne
amb els diferents consellers afectats, perquè és un tema que jo
reconec complex, i en el que val la pena profunditzar de forma
més seriosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús..? Sí, té la paraula el Sr. Conseller, per
contrarèplica.

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

Sí, només dues paraules. Dir que estic molt d'acord amb el
que s'ha expressat, i si tots partim del convenciment clar i
decidit que les polítiques ambientals no són polítiques
exclusives d'un govern, o d'un consell insular, o d'un
ajuntament, sinó del conjunt del que és la massa social, podrem
anar bé. Tant de bo hi hagi un debat polític intens respecte a
aquest tema, i trobem, no fórmules organitzatives, sinó
fórmules d'arribar al convenciment de les entitats socials
privades i públiques que puguin ajudar en aquest sentit.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

A continuació passam a la pregunta número 4.

I.4) Pregunta RGE núm. 2360/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a expedients d'expropiacions de terrenys
per a la construcció de carreteres.

La pregunta 2360/95, de la Sra. Barceló, del Grup
parlamentari Socilista, sobre expedients d'expropiacions de
terrenys per a la construcció de carreteres. Té la paraula la
Sra. Barceló i Martí per formular la pregunta. Gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Són unes quatre preguntes que
estan lligades al mateix tema, el tema de les expropiacions
i la gestió del Govern de la Comunitat Autònoma en relació
als pagaments dels expedients, unes preguntes un poc
lligades, per tal de fer el seguiment de la gestió a partir del
moment que vam tenir, els grups polítics, coneixement del
deute del Govern balear respecte a quantitat de propietaris
que s'havien de convertir en finançadors involuntaris de la
Comunitat Autònoma amb el seu patrimoni. Per tant, la
primera pregunta és saber quins expedients d'expropiacions
existeixen per terrenys ocupats en la construcció de
carreteres, quin és el seu cost, quin és el tràmit administratiu
en què es troben, i quins estan pendents de pagament per
part del Govern de la Comunitat a 30 de setembre de 1995.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller per
contestar.

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

Moltes gràcies. En aquest moment tenim vius 40
expedients d'expropiació oberts per obres de carreteres ja
executades, i (...) expedients oberts per obres en marxa. La
fase administrativa són quatre fases, hi ha obres que estan
pendent encara de mutu acord, propietari-administració, hi
ha obres on ja hi ha un mutu acord, obres on estan pendent
de resolució del jurat provincial d'expropiacions i obres que
estan pendents, en aquest moment, de resolució del
contenciós-administratiu. Jo (...) quin és aquest deute, que
deute és una paraula mal usada, en aquest sentit, perquè jo
vull deixar damunt la taula que la fase expropiatòria és una
fase dinàmica que implica un procés de gestió molt
determinat, que ve taxat per la Llei d'expropiació forçosa, i
en qualsevol cas té una formulació de compte corrent. Jo
pens que en aquest moment la deute viva per principal
d'expropiacions es pot acostar als 2.000 milions de pessetes,
i em puc equivocar bastant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del seu torn de rèplica,
Sra. Diputada?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Es podrien concretar quins expedients existeixen a cadascun
dels tràmits administratius que ha assenyalat el conseller,
especificant, concretament, quins serien els expedients a
cadascun, que es troben en aquestes quatre fases. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sí. En aquest moment no hi ha aquest nivell d'informació
fet. És mal de fer quantificar-ho, exceptuant estimacions. Jo li
dic, el conjunt d'obra pública en aquest moment ha generat un
deute viu per principal que s'acosta als 2.000 milions de
pessetes, em puc equivocar en 500 cap a d'alt, 500 cap a baix.
Crec que sempre seran 500 cap a d'alt, però tampoc no ho puc
saber. Vostè pensi que seran resolucions del Tribunal
Provincial, o resolucions de la Sala del Contenciós que poden
afectar la quantificació d'un expedient o de l'altre. I això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Passam, idò, a la següent pregunta.

I.5) Pregunta RGE núm. 2361/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a deute per expropiacions de terrenys per
a la construcció de carreteres a 30 de setembre del 1995.

La següent pregunta és la número 2361/95, de la diputada
Sra. Joana Barceló, relativa a deute per expropiacions de
terrenys per a la construcciód e carreteres a 30 de setembre del
1995. Per formular la pregunta, té la paraula la Sra. Joana
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

A més de la quantitat que ja ha avançat el Sr. Conseller
respecte als preus justs pendents de pagaments en aquesta
data, sí voldria que afegís, per saber el global, els interessos
de demora que la Conselleria hauria de tenir pendents pel
que són aquestes..., per (...) el termini que té el Govern en
el pagament d'aquest preu just.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller,
per contestar.

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

Sí. És una xifra mala de quantificar perquè això depèn
del moment que es faci el pagament del principal, a partir
d'aquest moment es pot quantificar cap endarrera amb una
definició que està completament taxada i plasmada a la llei
reguladora, i a partir d'aquí es pot quantificar aquesta xifra.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada Joana Barceló per replicar
al Sr. Conseller.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies. Sr. Conseller, voldríem saber quina és la
quantitat, quantificada (...) dels que hi ha pendents, vull dir,
era un poc la pregunta concreta que fèiem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Quantes preguntes i rèpliques hi ha en aquest debat,
perquè no sé quan acabarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ara estam responent a la pregunta número
5...

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
(Bartomeu Reus i Beltran):
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He donat la informació que podem donar i l'he explicada
correctament, és a dir, que es quantifica les xifres d'interessos
en el mateix moment que es fa el pagament del principal.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Passam a la següent pregunta.

I.6) Pregunta RGE núm. 2362/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socilista,
relativa a pagaments fets per expropiacions de terrenys per a
la construcció de carreteres.

La pregunta 2363/95, formulada per la Sra. Barceló, relativa
a pagaments fets per expropiacions de terrenys per a la
construcció de carreteres. Té la paraula la Sra. Diputada per
formular la pregunta.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

M'agradaria, i supòs que aquesta vegada deu esser més fàcil
per al conseller, que concretàs les xifres que en aquest cas, la
diputada demana, i per tant demanaríem quin són els pagaments
fets entre preu just i deute que ha pagat per interessos de
demora el Govern de la Comunitat Autònoma el 1993, el 1994,
i el 1995, per expropiacions de terrenys en la construcció de
carreteres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, moltes gràcies.

Respecte al deute global anterior, vull dir que, per no deixar
un rastre equivocat, el que està quantificat, el que sabem que
realment és una xifra, fixa i certa, quant a deute, en aquest
moment parlam que des del setembre devem, respecte a
valoracions fetes per mutu acord, on ja hi ha resolucions del
Tribunal Provincial, 950 milions de pessetes. A tot això hem de
sumar la xifra que encara hi ha pendent per discutir a nivell de
tribunal, a nivell de contenciós, i obra en curs. Respecte al que
el Govern balear ha anat pagant aquests anys, per aquests
conceptes, ens anam a l'any 93 a una xifra de 471 milions de
pessetes, estic arrodonint, a l'any 94 una xifra de 698 milions de
pessetes, i a l'any 95 una xifra de 805 milions de pessetes. I del
pressupost 96, em puc equivocar de 100 milions, hi ha
pressupostats 1.400 o 1.500 milions de pessetes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Diputada Joana
Barceló, per replicar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Concretament, en els pressupostos de l'any 95 són 1.200
milions de pessetes els que hi ha quantificats per als
pagaments d'expropiacions, d'acord amb els pressupostos
presentats per la Conselleria. En tot cas, assenyalar que amb
les xifres que s'estan pagant, i d'acord amb la documentació
per escrit que ens va donar l'abril de 1994, en què la
Conselleria va fer un esforç que avui no ha fet, d'especificar
clarament quins eren els expedients, quin era el seu cost, a
quina data, i quin era el cost d'expropiació pendent de
pagament de cadascun, i els interessos que cadascuna de les
obres estava generant, ens donaven unes xifres,
evidentment, molt elevades, només amb obres estàvem en
els 3.000 milions de pessetes, i amb interessos dels 1.600
milions de pessetes. Evidentment, no s'ha fet, creim, amb
aquestes xifres que es donen, un esforç gran com per
eixugar, vertaderament continuen essent els propietaris els
que mantenen el deute de la Comunitat Autònoma. Creim,
i així ja ho hem assenyalat en altres iniciatives en el
Parlament, que el Govern de la Comunitat Autònoma hauria
d'haver fet, i hauria de fer, un esforç més important per
eixugar aquest deute que té amb els propietaris i,
evidentment, poder avançar d'una manera molt més ràpida.
Les xifres que ens donen, donen d'entrada, amb les xifres
que tenim, un deute pendent de la Comunitat Autònoma,
que suposa a l'hora un augment de pagament d'interesos,
considerable, i que creim que els ciutadans no han de
finançar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús, Sr. Conseller, del seu
torn de contrarèplica? Té la paraula Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Pens que a nivell de
pressupost hi ha dos subconceptes que sumats (...) 1.400 a
1.500, puc estar equivocat, no ho sé.

També vull dir que, a nivell d'expropiacions, el conjunt
d'administracions públiques tenim el mateix ítem jurídic,
que ens determina unes fórmules de pagament i un tempus,
quant a pagament. Dit això, també vull explicar que moltes
vegades han de saber que hi ha quantitats molt importants
de pagament, quant a expropiacions, que fan referència a
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pocs titulars. És a dir, no hem de pensar que és un efecte social
tampoc massa ampli, ho hem de saber. I en cap forma el
Govern balear ha estat traslladant un problema financer als
administrats. El Govern balear fa un esforç econòmic-financer
per pagar d'acord amb els procediments legals ordinaris, i en
aquest sentit jo voldria que, per aplicació de la nova llei de
contractes, que va entrar en vigor dia 9 de juny, aquestes
demores que hi ha hagut en el temps, provocades per una
regulació complexa, que moltes vegades ens obliga a entrar en
controvèrsies jurídiques, sigui un tema que realment passi a un
altre esquema, en el sentit que la fase prèvia de dipòsit pugui
esser més alta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Passarem a la pregunta núm. 7.

I.7) Pregunta RGE núm. 2363/95, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a termini i actuacions per liquidar el deute
en expropiacions de terrenys per a la construcció de carreteres.

Té la paraula la Sra. Diputada Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

De fet, hem d'assenyalar una qüestió, evidentment, les
expropiacions són una qüestió complexa, però precisament el
fet que el Govern de la Comunitat Autònoma, amb un any,
hagués pagat 95 milions només amb interessos, ja demostra,
evidentment, que la gestió no es du correctament, o fora dels
terminis que la pròpia llei d'expropiacions assenyala. És a dir,
si s'actuàs d'una manera correcta no haurien de menester arribar
a haver de pagar interessos pel deute que té la Comunitat
Autònoma. Tampoc no canvia res el que siguin molts o pocs
propietaris, el fet és que es deu a propietaris, siguin molts o
siguin pocs, i creim que seria molt més correcte que el Govern
degués als bancs que no als propietaris i que, per tant, fos a
través de qualsevol crèdit extraordinari que s'aixugàs aquest
deute que es té amb els propietaris de carreteres, i afavorís,
d'alguna manera, el deute que té el Govern de la Comunitat
Autònoma, d'una manera ben clara i ben transparent respecte al
tema d'expropiacions. Per açò creim que era important fer
aquesta darrera pregunta, amb quin termini de temps, i amb
quines actuacions el Govern de la Comunitat Autònoma es
compromet a liquidar la totalitat del deute pendent amb els
propietaris dels terrenys que s'hagin expropiat per construir
carreteres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Jo ho he intentat explicar bé, he intentat fer veure que
moltes vegades no som nosaltres. Jo pens que, a partir del
moment que hi hagi resolucions fermes, tant del Tribunal,
Jutjat Provincial d'expropiació o del contenciós
administratiu, tendrem per davant unes fites quant a
pagament. Vostè ha de pensar que moltes vegades
l'administració marca un preu i aquest preu és objecte d'un
debat, de controvèrsia. No és un camí tan fàcil com dir "és
un problema exclusivament de l'administració", nosaltres
marcam uns preus justs que moltes vegades no són
acceptats. A partir d'aquí, la dinàmica jurídica és complexa.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, per replicar, la diputada Sra. Joana
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Però, sí ens agradaria saber els
que ja hi ha resolts per una banda, amb quin termini de
temps i amb quines actuacions es pensa pagar aquest deute.
I en segon lloc, assenyalar que evidentment un procés es pot
allargar, en aquest cas, i si anam a tribunals, també, moltes
vegades de la manera que el Govern ho vulgui allargar. Vull
dir que la qüestió del deute creim que s'hauria de poder
resoldre d'una manera molt més ràpida i sense tant de cost
amb pagament d'interesos per part del Govern de la
Comunitat Autònoma, cosa que ens beneficiaria, i sense que
aquestes càrregues anassin a càrrec dels ciutadans. Per tant,
sí que ens agradaria que es fes per part de la Conselleria,
l'esforç d'eixugar el deute que té amb els propietaris de la
manera més ràpida possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller per
contrareplicar. Gràcies.

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

Sra. Diputada, constantment, cada dia que passa, estam
creant una obligació que ve derivada d'una obra pública,
aquest deute és mòbil, és dinàmic, ho he explicat. Nosaltres
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intentarem, volem, tenim la voluntat, de fer els pagaments
liquidatoris a partir dels tres mesos des del moment que hi ha
resolució ferma,sigui d'una entitat, jurat d'expropiació, o sigui
de la sala del contenciós. A partir d'aquí, a vegades un pot, i
altres vegades no pot, els doblers a vegades no basten per a tot.
Però aquest deute, que es diu d'una forma molt ràpida, s'ha
d'expressar, realment, respecte al que és. Un tema és saber el
que hi ha en marxa i el que hi ha retardat. Puc explicar que el
que hi ha retardat no és tant com la gent imagina, no és tant
com vostè vol pensar i vol fer veure i, en qualsevol cas, l'esforç
que fa l'administració avui en dia, és molt intens i important.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per haver vengut aquí, a
aquesta comissió, i per respondre aquestes preguntes.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2182/95, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a condicions a complir per la
carretera Deià-Sóller.

Passam a debatre les proposicions no de llei que s'han
presentades, que són dues. En primer lloc examinarem la
primera, RGE núm. 2182/95, del Grup Socialista, relativa a
condicions a complir per la carretera Deià-Sóller.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Joana Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, per un temps
màxim de 10 minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Una vegada més tornam tenir el tema de la carretera de
Deià-Sóller damunt la taula. Un tema ja objecte d'intervencions
parlamentàries, que anaven lligades, fonamentalment, a les
sol•licituds per part del Grup Socialista que reconsideràs el
projecte que s'estava executant en base al compliment de les
condicions de respecte màxim als elements singulars d'aquesta
carretera, a les condicions assenyalades per una comissió de
seguiment, i amb les condicions imposades per la comissió de
patrimoni històric. De fet, i amb el temps, els fets han
demostrat que els socialistes teníem la raó, en aquest camp.
Quan l'obra es treu a subhasta per primera vegada, amb una
baixa temerària, un projecte pressupostat en 704 milions, que
s'adjudica a Bayopsa per 341, ens trobam ara que després d'una
rescissió, encara no sabem si ferma, del contracte, s'adjudica de
manera directa el tram iniciat per l'empresa antiga, d'un tram de
2,6 quilòmetres, que es planteja, i s'assenyala per part del
Govern, que és necessari que l'empresa que agafàs l'execució
d'aquest tram de 2,5 quilòmetres de carretera ja començada, fos
una empresa que utilitzàs una manera de treballar diferent a la
de Bayopsa. És a dir, que el sistema de realització del projecte
que es posa en el plec de clàusules sigui diferent al de Bayopsa.
Evidentment, serà diferent, el projecte dels 2,5 quilòmetres el
Govern l'havia pressupostat en 125 milions quan es dóna, en
contractació directa, per 138. És a dir, aquí no hi ha baixa
temerària, al contrari, puja fins i tot el pressupost que havia
calculat la Conselleria d'Obres Públiques. Per tant, una situació
totalment diferent amb la primera subhasta. Es veu que el
sistema de treball de la companyia Bayopsa va esser totalment
inviable, i es retorna, hem de suposar, a un sistema de treball
diferent, imposat per la Conselleria d'Obres Públiques, amb un
preu, ja no es produeix baixes temeràries, sinó que fins i tot s'ha
d'augmentar el pressupost. I passarà, hem de suposar, el mateix
quant s'adjudiqui, o es posi a subhasta, el segon tram, el tram
que Bayopsa no havia iniciat les obres, aproximadament 8
quilòmetres, i que podria sortir a concurs, segons dades
sorgides en els mitjans de comunicació, abans del proper estiu,
encara que les obres no s'iniciarien fins a final de l'estiu de l'any

1996. Per tant, aquest marge de temps, i els fets aquests que
evidentment els pressupostos s'han d'augmentar, s'ha de
canviar el sistema de treball, tot açò demostra, creim, que és
necessari, i perquè se'ns dóna un marge de temps important
fins que no surtin les obres a concurs i fins que no s'hagin de
començar aquestes obres a final d'estiu de l'any que ve, que
el Govern reconsideràs el que és el projecte que hi manca
per l'execució d'aquests 8 quilòmetres, i es donassin
garanties que es compleixen les condicions assenyalades per
la comissió de patrimoni històric, i es compleixin, per tant,
les condicions que implica treballar en un bé d'interés
cultural a la Serra de Tramuntana. Condicions establertes,
com el fet que s'hagin de respectar els elements d'interés
singular, tot fet un catàleg exhaustiu de 24 marjades, dos
(...) de contenció, 30 elements relacionats amb la
infraestructura hidràulica, de ponts, sèquies, desguàs, el fet
i la pròpia construcció de les marjades i objectes
arquitectònics que la comissió de patrimoni assenyalà que
tots aquests elements que es vessin afectats per la reforma
haurien d'esser reconstruïts utilitzant la mateixa tècnica i les
mateixes pedres, cosa que evidentment, i es pot observar no
només en el llibre que ha publicat Arca, sinó també visitant
la zona, que tot açò no s'ha tengut en compte. Per tant,
demanam en aquesta proposició no de llei que reconsideri
d'una manera molt clara, amb un compromís molt clar per
part del Govern, que tot aquest projecte de la reforma que
manca fer, que s'iniciarà el proper estiu, hi hagi temps com
perquè sigui el màxim respectuós per tractar-se d'un element
prou singular dins la Serra de Tramuntana i, per tant, s'hagin
de respectar també totes aquestes obres lligades a la
carretera que val la pena que es puguin protegir d'una
manera molt clara. Per tant, vist que el propi govern ha
començat ja a reconsiderar amb fets, encara que no ho digui,
aquesta destrossa que va fer Bayopsa, si voldria que quedàs
clar amb aquesta proposició que es recondueixi l'execució
de l'obra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. A continuació procedeix un torn
de fixació de posicions per part dels distints grups
parlamentaris, per un temps màxim de 10 minuts. Les
intervencions es produiran de menor a major. En nom del
Grup Mixt, té la paraula el Sr. Antoni Pascual.



ORDENACIÓ TERRITORIAL /  Núm. 3 / 25 d'octubre del 1995 41

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí. Gràcies, Sra. Presidenta.

Davant aquesta proposició presentada pel Grup Socialista,
volem dir que qualsevol mesura que vagi a la línia de respectar
al màxim els valors paisatgístics naturals de la Serra de
Tramuntana serà benvinguda. Ja que no es pot evitar l'execució
d'aquest projecte, que ha estat reiteradament rebutjat per amplis
sectors de la població, encara que demanat pels ajuntaments de
Sóller i de Deià, pensam que és fonamental el compliment dels
dos punts de la proposició no de llei. Esperam que l'execució
del nou tram i acabament de la carretera, es duran a terme
respectant la condició de bé d'interés cultural de la Serra de
Tramuntana, i que la nova empresa executòria del projecte no
acabi com a Bayopsa, fent fallida després de fer uns danys
irreparables, provocar grans mal de caps al responsable de la
conselleria, i fent més coneguda la problemàtica d'aquesta
carretera que el conte de la moixeta. El Grup Mixt donarà
suport a aquesta proposició no de llei, en els termes que s'ha
presentat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr. Diputat Eberhard
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sra. Presidenta.

L'adjudicació de les obres de la carretera Deià-Sóller va
esser una adjudicació tèrbola a un empresari tèrbol, i el resultat
d'aquesta adjudicació tèrbola a un empresari tèrbol, donant
suport des dels propis poders públics que feien l'adjudicació, és
a dir, des del propi govern autònom, en aquesta empresa perquè
pagàs la preceptiva fiança, el resultat, insisteix, no podia esser
altra cosa que un desastre. Efectivament, aquesta adjudicació,
que en el seu moment Esquerra Unida va denunciar de manera
reiterada, ha tengut un resultat, desastrós. desastrós
econòmicament, retards fora de mida, fins i tot deteriorament
de l'obra feta, en funció, naturalment, d'aquests retards, de les
pluges caigudes, etcètera, desastre socialment, perquè hi ha
hagut problemes amb els creditors, problemes amb els
treballadors, hi ha hagut molta gent que ha quedat penjada, com
sempre que es fan desastres, i, naturalment, molèsties pels
usuaris, també importants, i més allà que això, problemes i
conseqüències negatives de caràcter mediambiental que han
estat successivament i reiteradament denunciades per partits
polítics i per molts de col•lectius ciutadans, associacions
ecologistes, etcètera. Per tant, jo crec que aquesta adjudicació
tan polèmica, tan criticada, efectivament, ha estat el que es va
anunciar en el seu moment, i els fets han donat la raó a aquells
que efectivament van denunciar que això no es feia d'una
manera correcta. Però els problemes de la carretera Deià-Sóller
van més enllà d'aquesta rocambolesca, i jo no diria que atípica,
sinó típica, contractació per part del Govern autònom. El
problema ve de la mateixa concepció de la redacció del projecte
de la carretera, que no es fa d'acord amb el doble criteri que,
pensam nosaltres, hauria de presidir una actuació d'aquestes
característiques, és a dir, la seguretat dels usuaris i la
preservació del territori i del mediambient. No, lògicament,
facilitar comunicacions ràpides per tal d'afavorir un transport,
per exemple, de viatges en òptimes condicions, des del punt de
vista de la rendibilitat econòmica d'aquest transport. Ha d'esser
seguretat en la carretera, insisteix, i preservació d'un paratge
natural, jo crec que incomparable, dins el conjunt de la
Comunitat Autònoma. Per tant, la proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Socialista, em sembla correcte en
els seus termes, efectivament s'han d'acomplir les condicions
assenyalades per la comissió de patrimoni històric, s'ha

d'acomplir els condicionants que implica la declaració de bé
d'interés cultural per la Serra de Tramuntana, però notam a
faltar, en aquesta proposició no de llei, allò que la Sra.
Barceló sí que ha al•ludit reiteradament en la seva
intervenció, que és la necessitat d'una modificació del
projecte. És a dir, hauríem d'aprofitar la malaurada
avinentesa provocada per aquesta desastrosa adjudicació,
per replantejar el projecte del tram que queda per executar,
d'acord amb aquests criteris i d'acord amb els criteris que he
expressat anteriorment. I per tant, m'agradaria, de tota
manera la votarem a favor perquè, en definitiva, estam
d'acord amb els seus termes, però jo demanaria que
s'inclogués, d'una manera explícita en el text de la
proposició, el tema de la modificació del projecte, al què ha
al•ludit reiteradament, la Sra. Barceló, en la seva
intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM donarà suport,
com no podia esser d'altra manera, a aquesta proposició del
Grup Socialista, però també notam a mancar una, per
ventura, més important modificació, replantejament, del
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projecte, perquè creim que, precisament, l'únic benefici que
podia tenir aquesta fallida seria obrir un nou termini, unes
noves possibilitats a la reconsideració. No entrarem en el tema
de la baixa temerària, ens agradaria conèixer si la rescissió és
ferma, però avui no hi entrarem. Del que estam convençuts és
que el compliment correcte de les prescripcions de la comissió
de patrimoni han d'implicar, naturalment, una modificació del
projecte, perquè la reconstrucció, talment com estan les
marjades, és d'un cost i fins i tot d'un replantejament, o la
preservació de cadascun dels elements, que dubtam molt que es
pugui fer, ni tan sols, amb aquesta petita diferència sobre el
projecte que, efectivament, s'ha hagut de fer i per contractació
directa. Ara tenim aquest marge de temps, hauria d'haver
aquestes modificacions substancials, i a través d'elles una nova
exposició pública que permetés un replantejament, com dic,
global del projecte, fins i tot, tenint en compte que s'està
redactant un pla especial de la Serra de Tramuntana.
Desgraciadament, les consideracions de la comissió de
patrimoni, entenem que ni tan sols varen esser suficients, avui
hi ha un judici, encara, als tribunals plantejat per Arca sobre
aquest dictamen, i difícilment hi haurà conciliació,
desgraciadament la comissió de patrimoni actual no pot
resoldre allò que va deixar fermat una altra comissió de
patrimoni, amb una altra sensibilitat. Tant de bo fos possible
perquè segurament sí que hauria possibilitat d'agafar cartes, una
altra institució, en aquest assumpte. I ens preocupa perquè el Sr.
Reus, fins i tot a la darrera compareixença que va fer, ens va
demostrar una sensibilitat, o ens va explicar la importància que
donava a la qualitat de les obres, que les obres que feia la
conselleria hi havia interès que tenguessin qualitat però
immediatament després ens va contar una anècdota sobre unes
senyores i una paret, i aquesta exigència de qualitat sembla
esser que no implica, precisament, aquestes obres d'enginyaria
quan ens va dir que es feien amb formigó folrat de pedra. Això
ens preocupa, especialment a una carretera de la importància
etnogràfica que té la de Deià-Sóller. Són tristament
desconsoladores i evidents les diferències del primer tram, del
que ha succeït amb unes obres que eren, realment,
emblemàtiques. Tant de bo que això no es repeteixi. I és que al
final compartim allò que diu Arca a l'exposició, diu "els nostres
objectius no coincidíem amb els d'Obres Públiques, la seva
intenció ha estat fer una carretera econòmica, ràpida i àmplia,
i això és incompatible amb qualsevol voluntat de preservar els
elements d'enginyaria popular i l'entorn paisatgístic", talment
ho creim i a propòsit, com a primera passa, donarem suport a
aquesta proposició del Grup Socialista. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Diputat Josep Maria González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. La verdad es que lamento, una vez
más, que en este parlamento no se atienda, en según que temas
especialmente, a la precisión. Hay una absoluta falta de
precisión, tanto en la propia proposición no de ley que nos
presenta el Grupo Socialista, tanto en el fondo como en la

forma. En la forma porque no sabemos exactamente a qué
se refiere, si a la nueva adjudicación, a la ejecución de la
reforma de la carretera de Deià-Sóller, si al tramo que se
adjudicó por emergencia, o si se refiere a la totalidad del
tramo. A lo largo del debate, después, han surgido toda
clase de cuestiones sobre esta proposición no de ley que,
realmente, no tienen nada que ver. Hay incluso grupos que
hablan que les hubiera gustado tratar de otra serie de
asuntos, no sé porqué no han hecho uso del reglamento para
proponer las enmiendas que fueran del caso, escribieran las
proposiciones que fueran del caso. Pero en fin, centrándonos
en el tema, que me parece que es lo que importa más, la
propia proposición no de ley, digo, es poco rigurosa, porque
dice que se cumplan las condiciones señaladas por la
comisión de patrimonio histórico, y las condiciones..., la
comisión de patrimonio histórico, se cumplen a raja tabla.
La comisión de patrimonio histórico, con relación al
proyecto que nos ocupa, hace un escrito, el 2 de agosto del
93, que comunica lo siguiente, dice "aprobar el proyecto de
referencia", el proyecto de referencia, lógicamente, es el de
ampliación o acondicionamiento de la carretera Deià-Sóller,
"y solicitar a la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio que un miembro de la comisión de patrimonio
pueda formar parte de la comisión de seguimiento de las
obras de acondicionamiento de la carretera Deià-Sóller para
inspeccionar, vigilar y controlar todos los acabados relativos
a las obras señaladas". Efectivamente, eso se cumple
religiosamente y el miembro designado por la comisión de
patrimonio, que venia personándose habitualmente en la
comisión, y no sólo en la comisión de seguimiento sino en
las obras de la carretera, y al cual el Gobierno le dio toda
clase de facilidades, pues escribió un informe, al cual yo ya
aludí y enseñé en un debate similar que hubo en el Pleno,
me parece que ya hace un año, que es un informe referente
a la preservación de elementos de obra civil afectados por
la modificación del trazado y ensanchamiento de la calzada,
carretera comarcal número 710 del tramo Sóller-Deià. Un
trabajo que yo creo que se puede calificar, cuando menos,
de cuantioso, de amplio, no es un trabajo de dos hojas, pero
como no voy a leerlo todo, me limitaré a leer la última que
dice "conclusiones, en consecuencia tengo a bien informar
según mi leal saber y entender y en base a todo lo expuesto
con anterioridad, e insistiendo en el sistema operativo
llevado a cabo por los técnicos de la Conselleria de Obras
Públicas, departamento de carreteras, donde la prioridad sea
siempre la mayor y mejor adecuación del nuevo trazado con
el antiguo, la actuación que se está llevando a cabo es
correcta", y añade que "las recomendaciones propuestas
sean tenidas en cuenta, y a poder ser, llevadas a la práctica",
efectivamente, hay una serie de recomendaciones que se
llevan a la práctica, "y que de forma aproximada,
dependiendo siempre del replanteo definitivo, se constata
que los puentes de torrentera se respetan al 100%, las
canaletas de desagüe a un 90%,, el molino de Son Micó
100%, los muros en un 70%, los desagües en un 80%, los
pretiles en un 65%, se derriba la caseta de peones
camioneros..." no sé si esto..., es grave, no lo constata así el
informe, "y se conservan otras referencias de interés". Así
concluye este informe, firmado y visado por el
correspondiente colegio profesional y, naturalmente, hecho
suyo por la comisión de patrimonio. Por consiguiente, basta,
creo yo, leer esto para concluir que realmente no tiene
mucho sentido que ahora se proponga, por parte del Grupo
Socialista, una proposición no ley diciendo que se cumplan
unas condiciones que, evidentemente, se cumplen. Por
consiguiente, creo que no procede, y nuestro grupo no va a
votar favorablemente esta proposición.

Sí quisiera hacer algunas precisiones porque, como digo,
al margen ya de la proposición no de ley, se ha hablado de
tantas cosas que valdría la pena, quizá, precisar algunas de
las que se han dicho. La adjudicación que se ha hecho, no se
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ha hecho al alza. Se ha hecho, efectivamente, a la baja. Los
medios de comunicación publicaron en su momento que para
las obras de emergencia, para concluir los 2,5 kilómetros,
aproximadamente, iniciados por Bayopsa, y concluirlos por el
sistema de emergencia, serían necesarios del orden de 125
millones de pesetas. Eso fue una estimación inicial cuando se
vio que la empresa Bayopsa era incapaz de concluir las obras.
Naturalmente, a continuación de esa estimación se hizo un
proyecto concreto que es el que se consultó con una docena de
empresas, obteniéndose, concretamente, siete ofertas distintas,
y ese proyecto tenía un presupuesto de 148 millones de pesetas,
en números redondos, no tengo aquí la cifra exacta, pero era
148, y se adjudicó a quien lo ofertó en 138. De manera que
hubo una baja de 10 millones de pesetas sobre le proyecto de
esos 2,5 kilómetros, aproximadamente. El resto, está el
proyecto en elaboración y saldrá a concurso, porque no hay
ninguna razón para hacerlo por emergencia, como sí la había
para concluir las obras de la primera parte, por razones obvias,
una obra a medio acabar, sin los desagües concluidos, sin los
muros acabados, con una señalización en franco deterioro, y
una empresa que, en definitiva, pide la resolución, era bastante
lógico que se abordara por un sistema rapidísimo y urgentísimo
la conclusión de estas obras. Por consiguiente, exactamente esa
es la situación de las obras que se están realizando ahora, que
se hacen, lógicamente, sobre el proyecto, que es un proyecto
modificado del inicial, y que es sobre el que se elaboró esos
informes en su momento, la comisión de patrimonio y los
técnicos designados por ellos. En cuanto a las condiciones de
la carretera, también, y ya por acabar, dar una pincelada, que
también he dicho ya, pero en fin, conviene repetir varias veces
las cosas porque parece ser que algunas personas, o algunos
diputados de esta cámara, no se enteran, el decir que esto es una
obra que se hace para adquirir o para proporcionar a los
vehículos una mayor velocidad, una mayor posibilidad de
desarrollar su velocidad, y que esto sea un sistema de
comunicación rápido, pues resulta un poco pintoresco. Esta
obra tiene radios de curvatura de algunas de las curvas de 18
metros, y no hay que ser ingeniero para saber que con esos
radios de curvatura difícilmente se pueden alcanzar velocidades
superiores a 30 kilómetros por hora, estoy diciendo,
naturalmente, en esos tramos. La velocidad específica, que es
un concepto un poco técnico pero que, en definitiva, viene a ser
la velocidad razonable con la que puede ir un vehículo que esté
libre de la presión de otros vehículos, es decir, que tenga la
carretera para él solo, la velocidad razonable media en que
podría hacer eso difícilmente superaría los 50 kilómetros por
hora, en que podría hacer este tramo entre Sóller-Deià una vez
concluida la obra. Por consiguiente, hablar de comunicaciones
rápidas también resulta, insisto, una cuestión pintoresca pero
que, desgraciadamente, esa, como la que contradice
manifiestamente este informe que se están derribando muros,
molinos y toda clase de elementos de interés histórico-artístico,
me parece completamente de lugar y de tono. Nada más.
Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A continuació, procedeix un
torn de rèplica pel grup autor d'aquesta proposició no de llei, té
la paraula la diputada Joana Barceló per fer ús d'aquest torn de
rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Primer, agrair el suport del Grup d'Esquerra Unida i del
PSM, i d'UM, i recordar que evidentment l'aprovació
d'aquests dos punts que els socialistes proposam implica
modificar el projecte, perquè automàticament respectar tots
els elements singulars i establir, complir les condicions
imposades per la comissió de patrimoni, implica que el
projecte que Obres Públiques ha tirat endavant en els 2,5
quilòmetres que es varen iniciar, no es pot dur a terme. Però
pensàvem que posar explícitament com a un punt la reforma
del projecte, cosa que havíem fet altres vegades, a altres
propostes, perquè aquest tema és un tema molt debatut en el
Parlament, implicava automàticament que el Govern no ho
acceptaria, i sí crèiem, evidentment, que el Govern sí
acceptaria aquests dos punts. I ho crèiem per aquest
precedent que abans he assenyalat, que les obres que
s'adjudiquen dels 2,5 quilòmetres, que es tornen adjudicar
de manera directa, aquí ja no val cap tipus de baixa
temerària. Va sortir, i és així, que el pressupost, concret i
especificat, era 125 milions, quan s'adjudica per 138. Aquí
ja no va a la baixa, va a l'alta, i fins i tot, la Conselleria
d'Obres Públiques posa una clàusula i fa les consultes a 7
empreses dient que el sistema d'execució del projecte ja no
pot esser el mateix inicial que es va posar a l'abast quan es
va subhastar l'obra i la va treure Bayopsa, és a dir, que la
Conselleria d'Obres Públiques ha hagut de rectificar en tot
el que va començar a esser l'execució d'aquest projecte. Una
execució d'aquest projecte que els mateixos tècnics d'obres
de Bayopsa assenyalaven que el Govern, per exemple, havia
acceptat el folre de les parets de pedra seca, ciment, posar
les pedres una al costat de l'altra, a més molt mal
col•locades, envers de complir el que deia la comissió de
patrimoni, que era emprar la mateixa tècnica i els mateixos
materials. I açò no s'ha complert, en absolut, hi ha
fotografies prou il•lustratives que demostren que en cap
moment el Govern de la Comunitat Autònoma va permetre,
acceptant un sistema d'execució a Bayopsa, que les obres es
fessin així com es feien. Evidentment, molt barates però no
podem demanar duros a quatre pessetes, i així va funcionar,
i clar, hem hagut de rectificar en aquesta primera
contractació dels 2,5 quilòmetres, i demanam que per la
resta, 8 quilòmetres que queden, sigui compromís del
Govern el respecte total i absolut al que va establir en el seu
moment la comissió de seguiment, que era la protecció
integral de tots els elements singulars, i hi ha el llistat, i hi
ha l'inventari de tots aquests elements, i que totes les
marjades, tots els objectes arquitectònics que es vessin
afectats per la reforma, haguessin d'esser reconduïts amb la
mateixa tècnica i amb els mateixos materials. Aquestes dues
condicions modifiquen el projecte inicial, per la protecció
integral d'uns elements i per la reconstrucció d'uns altres, i
açò és el que volem que quedi, com a mínim, compromès el
Govern, a fer, abans que es contracti novament, el segon
tram dels 8 quilòmetres. Hi ha temps suficient, no
paralitzem res, perquè la subhasta, han sortit informacions
de la pròpia conselleria, les obres no poden començar fins
després de la temporada d'estiu de l'any que ve. Tenen tot el
temps del món per fer les coses bé. I açò és el que
demanam, una cosa ben clara i ben senzilla, que el Govern
rectifiqui d'una manera pública, i entenc que açò és difícil,
quan el defensi aquí la postura del Partit Popular és qui té
responsabilitats en matèria de carreteres del Govern balear,
clar, la rectificació encara és molt més difícil, perquè és,
evidentment, acceptar errors greus per part del servei de
carreteres de la Comunitat Autònoma. Però bé, així i tot,
creim que una vegada es rectifica de manera soterrada,
serien capaços, en nom del rigor que tant s'exigeix a
l'oposició, que fossin rigorosos amb els seus errors i que per
tant rectifiquessin públicament. Però evidentment, així i tot,
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sembla que açò és massa, i entenc perfectament els motius,
perquè qui ha de rectificar avui aquí, i qui ha d'aprovar aquesta
proposició, evidentment, és un dels encarregats de l'execució i
de la vigilància del compliment d'aquesta obra. I per tant, queda
bastant minvat el paper del Partit Popular aquí, quan qui
defensa la postura del Partit Popular és el cap de carreteres del
Govern. Per tant, entenem que fins i tot la moderació en que
s'havia fet la nostra proposta, que ha xocat a altres partits, com
Esquerra Unida o el PSM, ni tan sols d'aquesta manera s'ha
pogut tirar endavant modificacions que creim que, com a
mínim, i encara que no ho reconeixin aquí, siguin capaços de
fer-ho a la pràctica, siguin més respectuosos amb uns elements
singulars, un paisatge tan singular com és la Serra de
Tramuntana. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. A continuació, procedeix un torn de
contrarèplica per part dels distints grups parlamentaris que així
ho vulguin fer, per un temps màxim de 5 minuts.

 Per part del Grup Parlamentari de Izquierda Unida, té la
paraula el diputat Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Sra. Presidenta.

Simplement una observació a la Sra. Barceló, en el sentit
que, efectivament, han pecat d'ingenuïtat a l'hora de plantejar
la proposta. Han fet una proposta d'una elementalitat
difícilment superable. És a dir, complir les condicions de la
comissió del patrimoni i complir la llei, per tant, insisteix,
elementalitat difícilment superable. Però, efectivament, no feia
falta que fessin l'esforç, així ho ha demostrat abans la
intervenció del grup que dóna suport al Govern, en el sentit
que, com s'ha fet en altres ocasions, es reserven, moltes
vegades, la possibilitat de no donar suport a allò en que estan en
desacord, cosa que és bastant raonable, i fins i tot a no donar
suport i oposar-se a allò que és elemental, i amb què
teòricament estan d'acord, simplement perquè estan d'acord. És
a dir que, com ja vaig assenyalar a un altre plenari, les dues
vies, estar d'acord i estar amb desacord, moltes vegades
condueixin al mateix fi, és a dir, a un vot desfavorable a una
proposició de l'oposició. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Josep Maria González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta.

Sra. Barceló, me gustaría que me dijera usted por qué se
mantiene en dos cosas que yo creo que no se pueden
sostener. La primera, dice usted, la comisión de patrimonio
ha pedido no sé que cosas que no se están cumpliendo,
¿dónde están?, ¿dónde están, por favor?, facilítemelas. Me
interesa enormemente tenerlas. Yo no tengo más que esto
que les he enseñado, se lo creerá o no pero es así.
Efectivamente, como soy el jefe de carreteras, el jefe del
departamento, lo lógico es que tenga mucha documentación
a propósito de carreteras. Y la tengo, y créame que no tengo
más. Si usted me enseña esa otra documentación dónde se
nos dicen otras cosas, yo con mucho gusto, las que se
puedan cumplir, se cumplirán, porque si, por ejemplo, la
comisión de patrimonio dijera una cosa que yo creo que no
puede decir seriamente, no por sostener seriamente una
comisión de la envergadura de la comisión de patrimonio es
que se rehagan unas cosas, y concretamente los muros de
mampostería, con la misma técnica que se hicieron en su
momento. Tenga usted en cuenta que cuando se hicieron los
muros de mampostería de la carretera Sóller-Deià, a finales
del siglo pasado, se hicieron para que pasaran personas,
animales y carros con pesos, no lo sé, yo creo que carros
que pesaran o llevaran más de 500 o 600 quilos no creo que
hubiera muchos, por eje, y fíjese que ahora tienen que pasar
vehículos que alcanzan 13 toneladas por eje, y que en su
totalidad, el vehículo, por ejemplo, los vehículos turísticos
pesados, que son los más frecuentes por esa ruta, pesan 16,5
toneladas. Por consiguiente para aguantar esos pesos, al
borde de la carretera, lógicamente, hay que hacer muros de
hormigón, de hormigón armado o de hormigón en masa.
Otra cosa es que la terminación de esos muros pueda ser tal
que entone con el conjunto, y así se viene haciendo hace 50
años. La carretera, por ejemplo, de Sóller al Puig Major, o
la carretera de Valldemossa, etc., otras que se han puesto
como ejemplo, tienen los muros de hormigón,
exclusivamente la mampostería es la cara exterior, lo puede
usted comprobar. A veces, incluso se hacían de dos caras
con hormigón en el centro, pero eso es así. Y es así, porque
en el momento en que empezó a haber tráfico pesado tenía
que ser así. Por consiguiente, los muros deben hacerse de
esta manera, y eso, la comisión de patrimonio, supongo que
lo sabe. Pero, vuelvo a insistir, que usted me dice que la
comisión de patrimonio pone unas condiciones, ¿dónde
están, por favor?. Yo le he leído este papelito, que es el que
tengo, de aprobación de la comisión de patrimonio, y que le
facilito con todo gusto después, si quiere, y este informe que
también le facilito. No tenemos otra cosa, y con esto
cumplimos.

La segunda cuestión que usted plantea, no tiene nada que
ver, directamente, con la proposición no de ley, pero dice
que se adjudica al alza. Sra. Barceló, yo también le brindo,
porque es público, los proyectos de carretera, una vez
aprobados, son públicos, que vea usted el proyecto que
ahora se ha hecho la adjudicación por emergencia, y verá
que su presupuesto son 148 millones y pico de pesetas, ya
digo que no tengo la cifra exacta, y que de las propuestas,
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que también son públicas y que se pueden facilitar, si ustedes
las piden al conseller, no creo que tenga ningún inconveniente
en facilitarlas, las 12 empresas que presentaron 7 propuestas,
porque varias de ellas eran en unión temporal de empresa, y
verá usted como todas parten del presupuesto de 148 millones,
y se adjudica a esta que son 138, que efectivamente se hace con
baja. No tiene demasiado interés que hubieran sido 145, 148,
pero no sé porque insiste usted en decir cosas que no se ajustan
a la realidad, no se ajustan a la realidad.

Y finalmente, lo que usted me atribuye..., vamos a mi
partido, en definitiva, mi grupo parlamentario, una cierta
incapacidad para hablar del tema de carreteras por el hecho de
ser yo el jefe del departamento de carreteras, le digo que me
parece dudoso. Es decir, en mi puesto de jefe del departamento
de carreteras, que es un puesto funcionarial pero de confianza,
como sabe, es un puesto que el Gobierno designa a quien
quiere, pues este gobierno me ha designado a mi, por razones,
además, bastante lógicas. Yo soy un funcionario que llevaba
muchos años en el tema, soy funcionario por oposición y,
realmente, era el más antiguo, y el más llamado a ocupar ese
cargo. De todas maneras, no acabo de ver la relación, usted dice
que por ocupar ese cargo yo obligo al partido a votar en contra
de sus proposiciones para evitar el que yo quede mal, o el que
yo no tenga que reconocer mis errores, me conoce usted
bastante mal, Sra. Barceló, lo reconoceré sin duda. Pero, mire,
quizá por formación, lo que me gusta enormemente es la
precisión, y usted lo sabe porque hemos discutido muchas
veces, y yo reconoceré aquellos errores que provengan de una
definición precisa de los temas, pero mientras usted insista con
temas que son falsos, pura y simplemente falsos, la obra se
adjudica al alza, la comisión de patrimonio nos pone unas
condiciones, que no sabe más que usted por lo visto, porque los
demás no las hemos visto, mientras usted insista en eso,
evidentemente, votaremos las proposiciones de forma negativa.
Y créame que lo siento, porque en definitiva la carretera Deià-
Sóller yo creo que es una carretera, efectivamente, de una
importancia muy singular en Mallorca, muchísimo, usted es
menorquina y probablemente ni siquiera sabe hasta que punto
esa carretera es verdaderamente singular, y tiene una
apreciación desde el punto de vista de los mallorquines
extraordinaria, y créame que se va a hacer con todo el respeto
del mundo a, no sólo los elementos anteriores, sino a los que
venga a añadir la carretera, que viene a añadir elementos, y que
eso se va a hacer así, o pondremos el mejor empeño en que eso
se haga así. Y yo el primero, no le quepa duda. Gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat procedirem a la votació del text de la
proposició no de llei RGE núm. 2182/95, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. 

El resultat de la votació ha estat: vots a favor, 8, vots en
contra, 9, abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En conseqüència, queda rebutjada aquesta
proposició no de llei  RGE núm 2182/95, del Grup
Parlamentari Socialista.

A continuació, passarem a la següent proposició no de
llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2421/95, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a revisió del
projecte de reforma de la carretera Palma-Manacor.

La proposició no de llei 2431/95, relativa a revisió del
projecte de reforma de la carretera Palma-Manacor. Per
defensar la proposició no de llei, té la paraula el Sr. Diputat
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
per un temps màxim de 10 minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sobraran, Sr. Presidenta. És una modificació molt puntual,
tan sols a un punt quilomètric, el 25,7, proposar una
modificació del projecte, intentant aprofitar l'antiga carretera,
o una esgaiada que queda, mirant de minvar el nombre
d'expropiats i, per tant, el perjudici de particulars. Creim que tal
com queda redactada la proposta, queda suficientment
explicada, i queda argumentada, per tant. Es tracta que
l'ampliació del traçat de l'actual carretera Palma-Manacor, a
l'altura, com deia, del quilòmetre 25,7, preveu una ampliació
per la part esquerra de la calçada, quan a la part dreta existeix
aquesta altra possibilitat. Aquest punt coincideix amb una finca
propietat de la Comunitat Autònoma, coneguda com El Molí,
d'Obres Públiques, i per davant la finca, i des d'uns centenars
metres abans, encara existeix l'antic traçat de la carretera de
Manacor, el qual podria esser utilitzat per a l'ampliació
projectada, estalviant-se una part de les expropiacions i
adreçant, en part, el revolt existent, que amb la solució que es
proposa, fins i tot, es pronuncia. És per això, que proposam
aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A continuació, procedeix un
torn de fixació de posicions pels distints grups parlamentaris,
de menor a major, per un temps màxim de 10 minuts.

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Diputat
Antoni Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Tant a l'exposició com a la proposta d'acord, d'aquesta
proposició, sembla aconsellable una revisió del projecte de la
carretera Palma-Manacor en el punt concret que s'ha explicat
abans. El nostre grup, en principi, donarà suport a aquesta
proposició no de llei, pel que suposa d'estalvi de doblers
públics, evitant expropiacions, i per altra banda no hauria
d'obrir nous trams evitant l'impacte ambiental corresponent.
Entenem que l'aprovació d'aquesta proposició podria aportar
una millora en tots els sentits, sempre i quan tècnicament es
pogués donar suport a la proposta que està intentant. Res més.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Josep Maria González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí. Gracias, Sra. Presidenta.

Vamos a ver, efectivamente, en el trazado del carril lento,
los carriles para vehículos lentos que se están llevando a cabo
en la carretera de Manacor, hay el tramo de carril lento que se
construye entre Montuïri y Algaida, que tiene unos 4 kilómetros
de longitud, y todo él discurre por el lado izquierdo de la
carretera, porque es un carril que va a ser utilizado en el sentido
Montuïri-Algaida, es decir, en el sentido de vuelta, por decirlo
de alguna manera, en el sentido descendente de la
kilometración. Entonces, efectivament, hay un momento en el
que la parte derecha hay un viejo trazado de la carretera, y un
trozo de propiedad de Obras Públicas, que en su momento fue
un vivero, hay incluso un molino, etc., y algún almacén, la
razón por la que no se empleó ese trozo de carretera fue porque,
como digo, todo el trazado venia por el lado izquierdo por dos
razones fundamentales, una, por razón de firme, puesto que el
nuevo carril para vehículos lentos lleva un firme un poco

especial, precisamente porque es un carril para vehículos
lentos subiendo una cuesta, y en segundo lugar, porque
normalmente en esos casos por razones constructivas no
conviene cambiar de un lado a otro. Las razones
constructivas son dos, la primera es que las interrupciones
de tráfico, de una carretera con el tráfico como el que tiene
la carretera Manacor, si se va cambiando de lado, exigen,
como digo, unas interrupciones de tráfico mucho mayores
que si toda la obra se puede desarrollar por un solo lado. Y
la segunda razón es que el hacer estos carriles con estos
firmes especiales, exige empezar de cero hasta conseguir la
anchura total del carril. Eso supone meter unas cuñas que
son difícilmente consolidables, en las que es dificil ponerles
el firme común que tiene todo el carril. Por consiguiente, se
suele llevar, siempre que se pueda, el carril lento por uno de
los dos lados nada más. En este caso, la propietaria, que
supongo que motiva esta proposición no de ley del Grupo
Nacionalista-PSM, es una señora que estuvo y nos pidió
esto, nos lo viene pidiendo desde que conoce el desarrollo
del proyecto, ha dado lugar a que trataramos de estudiar la
cuestión, y aún obviando el tema de las dificultades
constructivas que, como señalo son esas dos, que tienen una
relativa importancia, en este caso, sobretodo, la del firme,
hay otro problema adicional, y es que si se quiere modificar
el radio de la curva hay que hacerlo en un longitud mayor
que la que ocupa el sector en el está la finca de Obras
Públicas. Por consiguiente, obviar esta expropiación nos
llevaria, para conseguir una trazado adecuado, muy
probablemente, a tener que expropiar otras fincas del lado
izquierdo. No sé si me explico, esto es muy facil de explicar
sobre un plano, no sé si me explico así, y esto es lo que, la
verdad, nos ha frenado más de hacer esto, porque, claro, si
después resulta que atendiamos la petición de esta señora
nos ibamos a encontrar con las peticiones de algún otro
afectado, que de repente se vea afectado, por evitar eso. De
manera que es un tema complejo, de todas maneras se está
estudiando, y siempre que se pueda, trataremos, por lo
menos, de minimizar el efecto de la expropiación sobre
estas fincas. La verdad es que comprendo que el aspecto...,
en principio, es fácil de decir, "hombre, no cogen...", que es
lo que plantean los propietarios de las fincas, "no cogen lo
suyo, porque quieren conservar lo suyo". La verdad es que
lo que es de Obras Públicas, ni siquiera tiene demasiada
trascendencia, porque donde está el almacén, y el algibe,
etc., es un poco más atrás, o sea que ni siquiera tendría
mucha trascendencia el coger eso, ni mucha trascendencia
para el servicio, no tendria ninguna, pero como digo, hay
todas esas dificultades constructivas. Yo, desde luego, no
puedo evitar pensar qué hubiera pasado si la finca de
enfrente no fuera propiedad pública, sino que fuera
propiedad, por ejemplo del jefe de carreteras, o fuera
propiedad de algún familiar de alguien conocido, ¿qué
pasaria?, es decir, cómo hoy podria llegar a tratar de
explicar aquí las dificultades técnicas y constructivas que
justifican el que se haya hecho por un lado y no por otro.
Seria verdaderamente dificil, lo pongo simplemente como
ejercicio de filosofia política. Nada más. Muchas gracias,
Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

A continuació, (...) torn de rèplica per part del grup que ha
presentat aquesta proposició no de llei, té la paraula el Sr.
Diputat Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARUBIAS:

Moltes gràcies. Naturalment que allò que ha de quedar
bastant clar és que el que defensa el nostre grup, confiam que
siguem tots, és l'interés públic i no els interesos particulars ni
d'un, ni d'una veïna, ni de miges, ni de deu, cercam..., i crec que
l'argumentació que s'ha fet quan a la propietat pública xerram
perfectament, com ha reconegut no sé si el Sr. Cap de
carreteres, o el Sr. Portaveu del PP, el que ha reconegut és que
es tracta d'una gaia que no té cap altre utilitat. En aquest sentit,
no és que mirem de perdre territori de la Comunitat,
senzillament parlam d'un terreny que no té cap sentir econòmic,
tenint en compte que l'altre terreny és una carretera, i que la
nostra postura com a grup, i ho és continuament, és mirar de
recuperar els traçats antics en la mesura que es puguin
incorporar dins els nous, i evitar la duplicitat d'impacte, creim
que és un interés públic que cal defensar.

Per altra banda, entenem que es redreça el revolt, i la veritat
és que a l'espera d'una informació tècnica, tot i que s'aprovi
aquesta proposició, naturalment com deia el Sr. Antoni Pascual,
estam d'acord, que hi pot haver un (...) tècnic, perquè no està
redactat des d'un punt de vista d'enginyaria, els dos motius que
han donat d'entrada, ens semblen de poca empenta. El tema del
ferm de la carretera és una cosa que no coneixem prou, però la
provisionalitat de la modificació de l'obra, el temps que duren
les obres, que sigui un motiu com per no utilitzar, per no
adreçar, i per no estalviar aquestes expropiacions i utilitzar la
nova carretera, no ens semblen suficients, per tant, mantendrem
la proposició no de llei, tot i que agraim aquesta sensibilitat,
l'aplaudim, de minimitzar aquest impacte, i el compromís que
s'assumeix, o es verbalitza, que es mirarà d'esser el més
respectuos, o cercar una solució de compromís en aquest punt.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Qualque grup vol fer ús del seu torn de contrarèplica? Sí,
pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Josep Maria González i
Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Para aclararle al Sr. Alorda, exclusivamente, una
cuestión. Yo estoy aquí a título de portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, sin ninguna duda, pero como que se
ha aludido a mi profesión, vamos, en definitiva, pues, no he
podido por menos mencionarlo. Pero estoy aquí, y estaré
siempre en este parlamento, exclusivamente como miembro
del Grupo Popular, y además, naturalmente, a las ordenes de
lo que el grupo decida en cada uno de los temas que se
plantean aquí. Nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, procedirem a la votació del text de la
proposició no de llei RGE núm. 2421/95, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor d'aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor, 3; vots en contra, 9; abstencions, 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei. Arribat aquest punt, conclou
aquesta sessió. Moltes gràcies.
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