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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, abans de començar l'ordre del dia d'avui, deman a les
senyores i als senyors diputats, si hi ha alguna substitució. Sí?

EL SR. PONS I PONS:

Damià Pons substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Sr. Palau?

EL SR. PALAU I TORRES:

Pere Palau substitueix Antoni Marí i Calbet.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Alexandre Pax.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon substitueix Francesc Triay.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix a Carles Cañellas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt únic de l'ordre del dia d'avui, relatiu a
proposicions no de llei.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4409/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a decisió
d'Ibèria de suprimir les línies Palma-Frankfurt, Palma-Orly i
Palma-Gatwick.

Començam per la 4409/96, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a la decisió d'Ibèria de
suprimir les línies Palma-Frankfurt, Palma-Orly i Palma-
Gatwick. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula el
diputat Sr. Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Li record que té un temps de 10 minuts per defensar aquest
tema.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo encara record, deu fer uns dos
anys, que va venir una representació dels treballadors de la
companyia Viva Air i varen plantejar als distints grups
parlamentaris el problema que el Govern els retirava la
concessió d'unes línies que connectaven Palma amb algunes
capitals europees. Es tractaven d'unes línies que eren
perfectament rendibles. La pretensió del Govern era adjudicar-
les a Ibèria, mitjançant aquesta decisió, la companyia Viva Air
es convertia en una companyia exclusivament xàrter que
abandonava tots els vols regulars. Fins i tot, ens varen anunciar
que amb l'estructura d'Ibèria, possiblement, aquests vols
deixarien de ser rendibles per provocar dèficit.

Així ha estat. Hem vist, un temps més tard, que la
companyia Ibèria va prendre la decisió de suprimir les línies
Palma-Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick, unes línies,
que com abans deia, eren explotades amb una rendibilitat
econòmica per part de Viva Air, i ara, amb l'excusa que eren
deficitàries, es proposava la seva supressió. Naturalment,
com era d'esperar, això ha provocat una forta reacció de
molts sectors econòmics i polítics, especialment, del sector
turístic que veu com aquesta decisió pot suposar un cop
molt fort per l'economia turística. És per aquest motiu que,
si bé aquesta decisió s'ha ajornat, però com que encara
planeja l'amenaça de la supressió d'aquestes línies, hem
proposat al Parlament que prengui una decisió en el sentit
d'expressar la protesta davant el Govern central per la
decisió d'Ibèria de suprimir aquestes línies, aquestes tres
línies, i, ara que encara som a temps, demanar la
reconsideració abans que es faci efectiva. Es tracta que el
Parlament, representant la societat de les Illes Balears i dels
nostres sectors econòmics, especialment del sector turístic,
el nostre primer sector productiu, expressi al Govern de
l'Estat la preocupació de les Illes Balears per la supressió
d'aquestes línies, per aquesta decisió d'Ibèria, i instar el
Govern a pressionar aquesta empresa pública perquè
reconsideri aquesta decisió. No dubtam que tots els grups
ens donaran suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Josep Ramon Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull anunciar
que el Grup Mixt donarà suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el Sr.
Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també
donarem suport a la iniciativa. Molt breument, voldria fer
un parell de consideracions.
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Pens que el tema que ens ocupa és un tema greu, afecta a
interessos estratègics de la nostra comunitat, no només
deteriora en termes quantitatius els nostres mitjans de transport
i de comunicació amb l'exterior, sinó que afecta deteriorant,
especialment, les possibilitats o els instruments que podem
utilitzar per lluitar contra l'estacionalitat turística.
L'estacionalitat turística presenta, com tothom sap, jo crec que
tothom ho comparteix, greus inconvenients des del punt de
vista econòmic i també des del punt de vista social. El que
passa és que el tema així com s'ha plantejat, no només és greu
sinó que és, fins i tot, vergonyós. És a dir, el transport serveix,
normalment, i afecta, com és aquest cas, això passa en moltes
ocasions, interessos estratègics d'una comunitat. Per tant, en
principi no és un tema que hagi d'estar sotmès, exclusivament,
a criteris de rendibilitat econòmica de l'explotació, perquè hi ha
uns beneficis externs a la pròpia explotació que reverteixen
sobre el conjunt de la comunitat, a la qual serveix el sistema de
transport, que justifiquen el seu manteniment, fins i tot, amb
explotacions deficitàries. Això és el cas d'una quantitat molt
gran de, per exemple, línies de ferrocarril, que no són rendibles,
però que es mantenen perquè la seva desaparició crearia
perjudicis molt greus per a les comunitats, les comarques, les
províncies o les ciutats afectades.

Des del nostre punt de vista, fins i tot acceptant el principi
de la no rendibilitat del servei, s'hauria de plantejar el seu
manteniment. El que passa és que ni tan sols és aquest el cas.
La prova d'això és el fet que aquest servei, aquestes línies, en
mans de Viva Air, eren rendibles, i segona, fins i tot, hi ha
empreses privades disposades a accedir a aquesta parcel•la del
mercat del transport. Què vol dir?, que ens trobam amb una
incompetència dins la gestió, per part d'Ibèria, i, en definitiva,
el que ens trobaríem, si aquesta solució provisional fins la
primavera no té continuïtat, és amb un procés simplement de
privatització. És a dir, una empresa pública incapaç de complir
els seus compromisos de servei a la comunitat. Una
privatització que, des del nostre punt de vista, no és una bona
solució, perquè a una empresa privada que du unes
determinades explotacions, efectivament, no li poden demanar
altra cosa que el fet que s'atengui als criteris de rendibilitat de
l'explotació. Són les empreses públiques les que han de tenir
presència en aquests sectors estratègics, perquè són les
empreses públiques les que poden, en un moment determinat,
tenir en compte aquests beneficis externs a la pròpia explotació.

Insistesc que, des del nostre punt de vista, és un tema greu,
una autèntica vergonya des del punt de vista de la gestió de
l'empresa pública, de cap manera té obligació de ser no
rendible. L'empresa pública no és rendible quan es du mal
gestionada. En definitiva, és una cosa suficientment greu
perquè aquest parlament es pronunciï en els termes de la
proposició i, fins i tot, en termes bastant més durs del que la
proposició expressa, és a dir, la proposició, en definitiva, és la
més discreta, diria jo, en l'anàlisi de la qüestió, de totes les
possibles. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

D'entrada, també vull dir que donarem suport a aquesta
proposició no de llei. També ens volem sumar a aquesta
reflexió, això és un cas puntual, específic, però, davant
nosaltres s'obrin totes unes possibilitats de reduccions
diverses (...) política, lligades per una banda, i no lligades,
de liberalització en el tràfic aeri, privatitzacions, poden
deixar a la Comunitat Autònoma de les Illes en greus
dificultats respecte a una qüestió tan important, tan
estratègica econòmicament per la competitivitat de la nostra
economia com és el transport. Aquí faria falta una feina
seriosa del Govern de la Comunitat Autònoma per tal de
determinar quines són o quines poden ser les línies de
caràcter general que s'haurien de garantir des de
l'administració, és a dir, tenir clar per sobre dels problemes
puntuals que es poden resoldre amb aquestes esperes, o
allargant, en definitiva, la resolució del problema, tenir, com
a Govern de la Comunitat Autònoma, com a mínim, un
plantejament clar respecte a les línies d'interès general que,
perquè siguin deficitàries, igualment s'hauran de mantenir.
A l'hora de poder plantejar, en qualsevol moment, que el
Govern de l'Estat pugui avançar, sobretot sobre el tema de
privatitzacions, tenir clares les implicacions del servei
públic, de l'interès general, a una economia i unes illes com
les nostres. Per tant, donarem suport a aquesta proposta.
Així i tot, volem manifestar aquesta preocupació i instar el
Govern perquè treballi en aquest sentit, fer un plantejament
més ampli i, sobretot, tenir clara aquesta estratègia del
transport a futures actuacions i a les previsions que
perfectament coneixen, tant a la liberalització del tràfic aeri
com a les privatitzacions que poden ser un greu perjudici a
tot un muntatge de competitivitat per a la nostra indústria
que es podria anar en orris amb aquestes qüestions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir que el Grup
Parlamentari Popular no donarà suport a aquesta proposició
no de llei pel fet que és una cosa que, setmanes anteriors,
hem vist que el conseller de Turisme ha aconseguit que la
companyia Ibèria i les seves filials estudiïn aquesta
problemàtica. Hem aconseguit que la companyia Ibèria ho
estudiï conjuntament amb el Govern de les Illes Balears,
que anteposi al caràcter de servei públic i d'interès general
per sobre d'altres coses, afegit al tema, també, de la
insularitat. De moment, açò està en una fase d'estudi i,
segons em comuniquen, amb bona predisposició per les
dues parts. Evidentment, són unes línies que tenen certa
problemàtica de rendibilitat, s'està estudiant com s'ha
d'aconseguir eliminar aquesta problemàtica perquè tot i que
no duen un excés de gent, sí que duen gent d'alt nivell
adquisitiu i moltes vegades fora de l'estació turística, això
és important per l'economia de les nostres illes. Ja dic, ho
vàrem veure fa unes setmanes a la premsa. El conseller fa
molt bona feina en aquest sentit. Per tant, no podem donar
suport, no perquè no estiguem d'acord amb el que vostè diu,
Sr. Sampol, sinó perquè és un tema que el conseller té a les
seves mans i està en fase de (...) pròxima i ben encaminada
per a la propera temporada. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica pel Grup que ha
proposat aquesta iniciativa, aquesta proposició no de llei, té la
paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És obligat agrair el suport als grups
que l'han anunciat i lamentar aquest canvi d'actitud, que ja no
és sorprenent, del Grup Popular. Fa un any, el Partit Popular no
només s'hagués sumat a una proposició d'aquestes
característiques sinó que, segurament, l'hagués esmenada
aportant un grau de duresa que aquesta proposta no té. Avui la
rebutja simplement perquè va encaminada o dirigida al Govern
central que té el mateix color polític.

Jo no crec que aquesta iniciativa suposi un desgast, ni
pretengui un desgast polític del Govern central. Simplement,
pretén que una proposta, una iniciativa presa per un acord
unànime del Parlament de les Illes Balears, doni arguments,
reforci l'actitud justa que ha pres el conseller de Turisme en
representació del Govern balear i en representació de tota la
societat de les Illes Balears. Jo crec que el conseller de
Turisme, a l'hora de negociar, haurà de negociar amb molta
força, perquè fins ara només han ajornat la resolució del tema
i s'està estudiant, l'únic que el portaveu del Partit Popular ens
pot oferir avui són bones intencions, fase d'estudi, bona
predisposició, però paraules. El problema és que l'espasa de
Dàmocles penja damunt aquests vols i el perill de la seva
supressió existeix. Crec que el conseller de Turisme i el Govern
agrairien aquest cop a l'espatlla del Parlament de les Illes
Balears, que li diu "ànim", i que diu al Govern central, "alerta
que les Illes Balears, totes les forces polítiques representant als
ciutadans,dels sectors econòmics i del sector turístic, veuen
amb molta preocupació aquest tema, i ens donen suport, i ens
dóna suport l'oposició per negociar amb tots vostès el
manteniment d'aquestes línies, que són molt necessàries, com
han dit els distints portaveus, per combatre l'estacionalitat
turística i per aconseguir un turisme d'un poder adquisitiu elevat
que és el que perseguim. La veritat és que no entenem que el
Partit Popular voti en contra d'aquesta proposició no de llei que,
en definitiva, únicament vol donar suport al seu govern, donar
força al seu govern perquè pugui negociar, amb Ibèria i amb el
Govern central, unes coses que són positives per a les nostres
illes. No ho entenem. Crec que si el Partit Popular vota en
contra d'aquesta decisió, vota en contra dels interessos
econòmics de les Illes Balears. I ho farem saber a l'opinió
pública, això ho puc assegurar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica? Per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Andreu
Avel•lí.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Així com ha
transcorregut el debat, les consideracions del Sr. Sampol i
el reconeixement de la bona feina del conseller que, en
aquest sentit, l'està fent. Nosaltres entenem que el conseller
ja l'està fent, perquè no dubti del nostre esperit constructiu,
si creu que li hem de donar més suport del Parlament, i açò
és positiu per a l'economia de les Illes Balears, canviaríem
el vot que li havíem dit i li donaríem suport, perquè sempre
trobarà en nosaltres el suport cap a iniciatives positives. Per
tant, ho deixaríem així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A continuació, passam a la
votació del text d'aquesta proposició no de llei. Crec que,
després d'haver parlat tots els portaveus, es pot donar per
aprovada per unanimitat. És així? Queda aprovada aquesta
proposició no de llei 4409/96 per unanimitat de tots els
diputats.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4662/96, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a evitar
nous traçats a la carretera del Port d'Andratx.

Passam a debatre la segona i darrera proposició no de
llei de l'ordre del dia d'avui, número de registre 4662/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a evitar nous traçats a la carretera del Port
d'Andratx. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula
el diputat Sr. Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens congratulam que els
arguments serveixen per alguna cosa dins d'aquest
parlament i, per tant, que constin aquestes paraules com a
continuació del debat que hem tengut sobre l'anterior
proposició no de llei.

Passam de temes internacionals i europeus a temes
locals, perquè crec que també el Parlament de les Illes
Balears ha de debatre qüestions més puntuals, però que, per
ventura, veuen més pròximes els ciutadans. És una
proposició no de llei que he hagut d'explicar abans d'entrar
en aquesta comissió a alguns portaveus, per facilitar la seva
comprensió hem adjuntat un planell, supos que els diputats
el tenen.
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Es tracta que la Conselleria d'Orbres Públiques va redactar
un nou traçat de la carretera del Port d'Andratx conegut com
variant sud. Per als qui coneixen aquesta carretera, aquesta
variant sud pretén unir la carretera d'Andratx amb la carretera
del Port d'Andratx abans d'allà on està construïda una
gasolinera. En aquesta zona, quan ja es va parlar del traçat nou
de la carretera del Port d'Andratx, hi va haver una forta oposició
dels veïnats per varis motius, primer, perquè aquí hi ha un
conjunt de finques molt petites conegudes com veles que és un
(...) de parcel•les molt petites, segon, crec que és un espai
natural emblemàtic, tota aquella vall que du al Port d'Andratx
té un gran valor paisatgístic, en definitiva, aquest nou traçat
suposava espanyar moltes petites finques. Aquestes protestes
veïnals varen acabar amb una sonora picarolada davant
l'ajuntament, encapçalada per l'actual batlessa d'Andratx, que
es va convertir en capdavantera d'aquella picarolada.

Ara han passat dos problemes. Primer, es fa un traçat
conegut com variant sud, i, posteriorment, consisteix en una
rotonda a la carretera d'Andratx que enllaça amb una rotonda de
nova construcció a l'actual carretera del Port d'Andratx, que
seria el dibuixat amb una línia més fina. A causa de les
protestes d'uns veïnats, la Conselleria d'Obres Públiques
modifica aquest traçat, el puja un poc, en el límit de la distància
mínima que ha d'existir en unes cases que estan declarades béns
d'interès cultural, a 75 metres d'aquestes cases, i, naturalment,
ocasionant les protestes dels altres veïnats afectats. Aquí
plantejam, per tant, dues qüestions. Com he dit, és una zona
d'un valor paisatgístic per tenir en compte, hi ha unes
edificacions declarades béns d'interès cultural, per tant,
nosaltres, com a primer punt, com a primer tema prioritari,
entenem que s'hauria de respectar el traçat antic i que no seria
necessària aquesta variant sud. El primer punt de la proposició
no de llei és instar el Govern de la Comunitat Autònoma a
evitar nous traçats a la carretera del Port d'Andratx i millorar els
existents. Sé que hi ha uns problemes que han sorgit per la
construcció d'un supermercat construït sense les previsions dels
problemes de trànsit que això produiria, per tant, tal vegada, li
hauran de donar una solució, però una solució d'acord amb
aquesta empresa, sense una solució tan traumàtica com la que
es proposa. Per tant, aquest és l'objecte del punt número 1.

Evidentment, si s'aprova el número 1, el punt número 2
d'aquesta proposició no de llei ja no tendria cap objecte i
quedaria retirat immediatament. Ara bé, si el Govern i el grup
que li dóna suport, o aquesta comissió, consideren
imprescindible desviar el trànsit, creim que s'hauria d'evitar al
màxim l'impacte ambiental i el consum de territori que suposa
el projecte d'aquesta variant sud. Aquí veuen que suposa la
construcció d'una rotonda a la carretera d'Andratx i la
construcció d'una nova rotonda a la carretera del Port
d'Andratx, ja existent. La proposta que fèiem, el punt número
2, seria evitar la construcció de la rotonda número 2 i connectar
aquesta rotonda amb la ja construïda, la carretera del Port
d'Andratx, que té el número 34 a l'inventari, -no sé la
terminologia que utilitza la Conselleria d'Obres Públiques-.
Veuen, per tant, que ens evitaríem la construcció d'una nova
rotonda a la carretera del Port d'Andratx, a l'actual carretera del
Port d'Andratx, i un tram important d'aquesta variant sud
utilitzant, adreçant, cap a la rotonda número 34. Això, a part
d'un estalvi econòmic molt important, ens allunyaria un poc de
les cases declarades béns d'interès cultural, evitaríem un
consum de territori important i crec que seria beneficiós, tant
per a les arques del Govern balear, que faria un projecte molt
més econòmic, com per als veïnats i al municipi d'Andratx que
veuria més preservat el seu territori. Esperam que hagin entès
aquesta explicació que he acompanyat de l'exhibició d'aquesta
planimetria i que votin a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el diputat Sr. Ramon Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan es dissenyen les xarxes
de comunicació a les nostres illes, i a qualsevol lloc, pensam
que sempre s'ha de fer estrictament el necessari, s'ha de fer
l'estricament imprescindible en aquest tipus
d'infraestructures tan impactants. És obvi que aquestes obres
que s'han de fer sempre han de tenir el menor impacte
possible. Per tant, el Grup Mixt donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr.
Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, crec que
ens trobam davant un cas d'una mala planificació genera
problemes de circulació que després són solucionats, o
agreuja problemes que, en definitiva, ja existien, que
després són solucionats mitjançant solucions traumàtiques
per al territori i traumàtiques per al paisatge. Jo crec que a
la sessió plenària vàrem tenir oportunitat de comentar una
mica aquestes qüestions. Lògicament, nosaltres estam
totalment d'acord amb el punt 1 de la proposició no de llei.

Trobam el punt 2 més problemàtic, perquè la veritat és
que la formulació, si om considera imprescindible la variant
sud, aquest om s'ha de referir necessàriament al Govern,
estam absolutament convençuts que el Govern balear ho
considerarà imprescindible, perquè al Govern balear li
encanten les solucions per procurar que la gent arriba com
més aviat millor als seus destins, independentment de
qualsevol altra consideració. És a dir, el cronòmetre és el
seu instruments, jo diria quasi exclusiu, d'adopció de criteris
en matèria d'execució de xarxa viària. Per tant, des d'aquest
punt de vista, (...) posar les coses en mans del Govern,
demanaríem votació separada del punt 2 i ens abstindríem.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament, ens trobam amb un
problema, com altres vegades, en la construcció de carreteres,
estam com fa 20 anys. No tenim pla de carreteres, no
existeixen, quan s'ha de projectar una carretera, estudis
d'alternatives amb els factors que corresponen i els motius de
decidir una alternativa o una altra. No hi ha valoracions
econòmiques, no hi ha valoracions d'impactes ambientals, dins
les alternatives, abans de dibuixar una ralla, i, per tant, el
Govern sempre decideix en base a uns criteris totalment
desconeguts i, evidentment, l'oposició sempre demanant
clemència perquè sigui el menys pitjor. També, moltes vegades,
entrant en el joc d'haver de dibuixar nosaltres, o fer nosaltres,
la proposta que creim menys impactant.

Evidentment, crec, en aquests moments, que és millor que
no es faci fins que, com a mínim, el pla de carreteres, que
també hauria de dur el seu corresponent estudi d'impacte
ambiental i estudi de cada alternativa a l'hora de dibuixar les
infraestructures d'aquestes illes, seria el que correspondria fer
al Govern, després de tants d'anys, després d'una primera
exposició al públic, ningú sap quan s'ha de fer la segona, (...)
una paralització de l'ordenació del territori, francament, es fa
difícil donar sortides al Govern per dibuixar traçats manco
pitjors.

Així i tot, donarem suport a la iniciativa del PSM, però amb
aquesta denúncia que volem fer al Govern a l'hora de dibuixar
projectes, que es plantegin, d'una vegada, per quan hi haurà pla
de carreteres, i, sobretot, quan es faran els estudis o les
avaluacions d'impacte ambiental en els plans i en els propis
projectes. I això que es faci com toca, no fent l'estudi quan ja
s'ha decidit l'alternativa, sinó abans de triar l'alternativa, per
cada alternativa es justifiqui, de la manera més científica i
objectiva possible perquè els polítics puguin triar, quina és
l'alternativa que millor dóna sortida a les necessitats d'aquesta
població, de l'hiper instal•lat o de les necessitats de trànsit. Es
fa difícil, sense tenir aquesta quantificació, per açò hi ha
experts que ho fan, que els polítics hagin de decidir sobre
criteris (...) totalment subjectius, no coneguts i opacs.
Evidentment, d'aquesta manera no avançarem, no estam
avançant, amb tots els grans discursos que es fan de
sostenibilitat, de racionalitat o de valorar el medi ambient com
a una cosa important. Amb aquestes petites coses, el Govern va
demostrant que l'actuació segueix exactament igual i que no hi
ha cap tipus de proposta d'esmena a les seves actuacions o a les
possibilitats d'un canvi d'actuació en aquest sentit.

Donarem suport a aquesta proposta i lamentam aquesta
paralització del Govern quant als compromisos de
l'ordenació del territori, amb el pobles d'aquestes illes, i,
sobretot, açò, que ens estam carregant tot un territori a base
de decisions totalment injustificades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir que el Grup
Parlamentari Popular no pot donar suport a aquesta
proposició no de llei pels motius que ara explicarem.

Entenem que el Govern ha mantingut, els darrers anys,
una política de carreteres bona i seriosa, respectuosa amb el
medi ambient, i així ho està fent i demostrant dia a dia.
Però, també entenem que les decisions les ha de prendre el
Govern, perquè per açò és el poder executiu, a través del Sr.
Conseller de Foment, en aquest cas, i de la Direcció General
de Carreteres. En tot cas, hi pot haver traçats per diferents
gusts, com és el cas actual, però açò està assessorat per uns
serveis tècnics, que no són polítics i que diuen el que creuen
millor en cada cas i, després, el Govern decideix. Nosaltres
no tenim cap inconvenient en fer arribar, després, aquesta
proposta que vostès presenten al Govern perquè la tengui en
compte en cas que ho cregui pertinent, però, entenem que el
Parlament no pot dir al Conseller de Foment com ha de fer
els traçats perquè per açò té els serveis tècnics. No obstant
açò, sí que ens pareix positiu aquest traçat, li farem arribar,
però no l'instarem des del Parlament. Per açò no li donarem
suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica pel grup que ha
proposat aquesta proposició no de llei, té la paraula el
diputat Sr. Sampol.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ.

Per una qüestió d'ordre, perquè crec que les
intervencions dels diputats, ens hem d'ajustar al que és el
Parlament....

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló...
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...i el Parlament té competències per decidir el que vulgui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, en aquest moment...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... respecte al Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, en aquest moment, jo havia donat la paraula
al Sr. Sampol pel seu torn de rèplica respecte a aquesta
proposició no de llei. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, anava a començar
dient que és nou això que el Parlament no ha de poder dir al
Govern el que vol fer. Jo entenc que no he dibuixat un nou
traçat, perquè això correspon als projectistes de la Conselleria
d'Obres Públiques, ara, sí que entenc que el Parlament de les
Illes Balears ha d'adoptar criteris polítics, sobretot, quan no
existeix un pla de carreteres que hagi definit els nous traçats,
perquè estam parlant d'un nou traçat.

Estam parlant d'un nou traçat que, a més a més, aquest
planell que he adjuntat demostra la improvisació mitjançant la
qual actua la Conselleria d'Obres Públiques, avui Conselleria de
Foment. Veim, en aquesta fotocòpia del planell oficial, hi dos
traçats, un damunt l'altre, que s'han fet córrer uns metres i,
simplement, perquè el traçat original ocupava una finca i
pressions, no sabem de qui, han provocat la modificació
d'aquest traçat. Per tant, si per atendre uns interessos legítims,
que jo no vull criticar, d'un particular o d'uns particulars, que
s'han mogut perquè es veien afectats per aquest traçat, la
conselleria ha modificat el projecte, un criteri polític del
Parlament de les Illes Balears que diu "mirin, el Parlament està
preocupat per un excessiu consum del territori a una zona d'un
alt valor paisatgístic, a una zona eminentment turística, que, a
més a més, les parcel•les tenen unes característiques molt
especials, els recomanam que estudiïn un nou traçat que no
tengui un impacte tan fort com aquest que vostès han projectat".
Em sembla que el Parlament és sobirà per prendre una decisió,
i en funció d'aquesta decisió, no li dèiem "mirin, ha d'anar
exactament per aquí", crec que la conselleria hauria d'estudiar
una nova alternativa, per a nosaltres era mantenir el traçat
actual i si això suposava no superar els problemes de trànsit que
s'han creat, una altra vegada, per la mala planificació, en aquest
cas, de l'ajuntament per autoritzar a la vorera de la carretera un
supermercat, sense preveure uns aparcaments, o sense preveure
un lloc..., o una via lenta de càrrega i descàrrega, ara ho patirà
el territori i ho patiran els particulars que veuran expropiades
les seves finques per aquest nou traçat. Aquí hi ha una manca
de planificació absoluta de l'ajuntament d'Andratx, en mans del
Partit Popular, de la Conselleria d'Obres Públiques, que ha de
fer un traçat damunt l'altre, i amb uns criteris de consum del
territori inacceptables d'acord amb els noves corrents que avui
tots diuen defensar. Nosaltres mantenim la proposició no de
llei, em sembla correcte que es voti un punt darrera l'altre
perquè, en certa manera, serien incompatibles, nosaltres
votarem a favor dels dos punts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica, algun
grup vol fer ús de la paraula? Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només vull puntualitzar
un parell de coses abans de procedir a la votació. Vull dir al
Sr. Sampol que abans no m'he explicat amb prou claredat,
deman disculpes. No dic que el Parlament no sigui sobirà
per dur a terme les recomanacions que cregui convenients,
sinó que nosaltres entenem que, en aquest cas, l'executiu
està fent correctament i, per tant, no donarem suport a
aquesta proposició no de llei. Creim que la política que du
la Conselleria de Foment, no compartir les seves
asseveracions, volem deixar constància, creim que és una
política seriosa i ben feta, amb una planificació important,
per tant, rebutjam aquestes afirmacions fetes per vostè. No
entram en altres subliminars, com ha entrat vostè, de
possibles pressions, o d'actuacions a l'ajuntament, perquè no
són motiu de debat en aquests moments. Només donam
suport a la feina que fa la conselleria, creim que ho fa
correctament, ho veurà molt positivament, li farem arribar
aquest traçat, ja li he dit, que vostè ens ha posat aquí, però
no creim necessari que el Parlament insti res, perquè el
conseller de Foment està actuant de forma totalment seriosa
i responsable. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A continuació, passam a la
votació del text de la proposició no de llei, la votació es farà
per separat, els dos punts. Passam a votar el punt 1 de la
proposició no de llei núm. 4662/96.

Vots a favor del punt 1?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, Sr. Lletrat?
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EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. Vots a favor, 7; en contra, 9;
abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjat el punt 1 de la proposició no de llei.

A continuació passam a la votació del punt 2 de la
proposició no de llei 4662/96.

Vots a favor del punt 2?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. Vots a favor, 6; en contra, 9;
abstencions, 1. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. També queda rebutjat el punt 2 d'aquesta
proposició no de llei. Senyores i senyors diputats, acabat l'ordre
del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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