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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença aquesta comissió
extraordinària d'Ordenació del Territori. En primer lloc, deman
si hi ha substitucions. Sí, Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Vicent Tur substitueix a Miriam Muñoz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 5066/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes administratius adjudicats per la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
durant el 1995.

Passam a la primera part d'aquesta comissió, que són
preguntes. En primer lloc, es formularà la pregunta núm.
5066/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, sobre
contractes administratius adjudicats per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant el 1995. Sr. Triay, té
vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Foment. Aquesta és una pregunta que no està
plantejada per tenir una resposta oral. És una pregunta
plantejada per escrit, per aportar uns llistats de contractes amb
indicació de l'objecte de cada contracte, de l'import del
contracte, de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del
nombre de licitadors i de la baixa obtinguda en cada cas. Però,
el que passa és que això es va formular fa 8 mesos. El
Reglament diu que en 20 dies el Govern contestarà, llevat
explicació justificada, contestarà les preguntes per escrit que li
formulin els diputats, i 8 mesos més tard no tenim resposta. Per
tant, m'he hagut d'acollir al que diu el Reglament, que qualsevol
pregunta per escrit podrà ser formulada oralment, si no és
resposta en el termini establert. Per tant, li formul amb aquests
termes aquest conjunt de preguntes. Li demanaria que la
resposta fos suficientment clara, -vull dir, clara vocalment-, per
tal que el Diari de Sessions pugui recollir tot el detall del llistat
i de les xifres que li demanam. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller de Foment, el Sr. Joan Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo li puc contestar, les obres
realitzades durant el 95 que fan referència a la Conselleria
de Foment. Ho puc fer de dues maneres, és a dir, detallant
punt per punt cadascuna de les obres, -que és tot aquest
paquet-, i si vol li deix a la Mesa d'aquesta comissió perquè
els doni una còpia a vostès. És a dir, no em fa res començar
si la primera era la construcció d'una carretera, contracte,
adjudicació, subhasta, etc, per tant, no tenc cap inconvenient
en posar aquest document a la seva disposició i fer-ho
d'aquesta manera. Crec que tots els membres d'aquesta
comissió podran tenir informació detallada d'aquestes obres,
si no començ i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Triay, té vostè la
paraula.



ORDENACIÓ TERRITORIAL /  Núm. 17 / 3 de juny del 1997 279

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

No tenc cap interès avui en fer patir als membres de la
comissió, per tant, la pregunta que era per escrit i l'hem
convertida en oral, la tornam convertir per escrit. Esper que
aquesta documentació no es perdi entre la Mesa i aquest
diputat, perquè altres consellers han vengut aquí, han promès
que ho duran per escrit per el•ludir la resposta detalla i, després,
no n'hem sabut res més. El que sí voldria deixar clar, no al
conseller de Foment, sinó a la Mesa de la comissió, que aquesta
pregunta amb aquesta documentació no queda contestada,
perquè una part de la resposta està pendent, que és la que afecta
a la Conselleria de Medi Ambient, perquè, lògicament, l'any
1995 era una única conselleria i el que es demana és la
informació de l'any 1995 en matèria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. Per tant, malgrat aquesta informació,
-que esper que sigui completa-, que aporta el conseller Verger
no està contestada la pregunta adequadament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Triay, per no fer-nos patir. Aquesta
informació que ens ha fet arribar el conseller es repartirà en el
seu grup.

Passam a la següent pregunta que ...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Una qüestió d'ordre, entenc que si s'hagués donat la
informació oralment, tots els grups hauríem tengut accés. Per
tant, pregaríem que també es fes arribar un còpia a cada grup
parlamentari.Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No passi pena, Sr. Sampol, la informació que ha deixat a
aquesta presidència, a aquesta mesa, el conseller de Foment
serà enviada a tots els grups parlamentaris perquè en tenguin
coneixement.

I.2) Pregunta RGE núm. 5985/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuacions de l'Ibavi no realitzades a Palma durant
l'any 1996.

Passam a la següent pregunta que és la 5985/96, del Sr.
Triay i Llopis, sobre actuacions de l'Ibavi no realitzades a
Palma durant l'any 1996. Aquesta pregunta, a petició del
Govern, serà ajornada per a la propera comissió.

I.3) Pregunta RGE núm. 6076/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solució als problemes del segon cinturó de ronda d'Eivissa.

Passam, idò, a la següent pregunta, número 3, número de
registre 6076/96 que formula el Sr. Tur i Torres, sobre sol•lució
als problemes del segon cinturó de ronda d'Eivissa. Per
formular la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el faig
coneixedor dels problemes que va crear la construcció del
II cinturó de ronda d'Eivissa pel que fa especialment a la
barriada de Can Escandell i el malestar que ha suposat per
als veïns d'aquesta barriada, problemes d'inundacions amb
les pluges fortes que han fet aquests anys, des de la seva
construcció, però sobretot el fet que la barriada de Can
Escandell hagi quedat aïllada de la ciutat d'Eivissa i el
difícil accés que té tant en aquest cinturó com a l'altra via
que comunica aquesta barriada amb la ciutat. Així com
també la impossibilitat d'accedir des d'aquesta nova via a
l'hospital Can Misses, és un error que s'hagin permès...,
obert, multitud o una quantitat important d'accessos en
aquesta via i, en canvi, no es pugui accedir a l'hospital Can
Misses per evacuacions d'urgència.

El problema de la barriada de Can Escandell és tan
seriós com, supòs que sabrà el Sr. Conseller, que des de la
inauguració d'aquesta via de ronda cap aquí s'han produït
multitud d'accidents a l'accés de la barriada de Can
Escandell al nou cinturó de ronda, fins i tot amb varies
morts en el poc temps que està en funcionament. Per això,
aquesta pregunta que es va formular per escrit no sé quan de
temps fa, però quantitat de mesos, que en aquests moments
la faria coincidir amb informacions que he sentit i que el
conseller ho podrà confirmar, si es pensa ampliar o
desdoblar aquesta ronda i, en tot cas, si és així, quina
previsió tenia prevista la conselleria per resoldre els
problemes que s'han detectat des de la seva entrada en
funcionament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar aquesta
pregunta, té la paraula el Sr. Conseller de Foment, Joan
Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sra. Presidenta. La construcció d'aquest segon
cinturó de ronda d'Eivissa ha provocat en el barri de Can
Escandell problemes derivats d'accessos i també d'un tràfic
important que suporta aquesta ronda. És cert que s'han fet
millores, s'han fet passos de vianants que s'han canviat de
lloc, però hi continuen havent problemes seriosos i, per tant,
s'està estudiant un projecte de contempla totes aquestes
dificultats. També és cert que dins la proposta de conveni
amb el Ministeri de Forment hi figura la duplicació
d'aquesta calçada, de tota aquesta ronda i allà on també hi
figuren tots els accessos, com els que ha dit vostè, a
l'hospital i a tots els barris perifèrics de la ciutat i pensam
que amb aquest projecte tota aquesta problemàtica que
existeix en aquesta barriada i a conseqüència d'aquest segon
cinturó de ronda es pot veure arreglada amb aquest projecte
que s'està estudiant en aquests moments a la conselleria. En
principi, si no hi ha inconvenients i les coses no es
desbaraten, jo pens que l'any que ve aquesta obra es pot
posar en marxa.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 6987/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes adjudicats per l'Institut d'Estudis
Baleàrics durant el 1995.

Passam a la següent pregunta.

Vull agrair la presència del conseller de Foment per
respondre a aquestes primeres preguntes. A continuació,
s'incorpora a aquesta comissió el conseller de Medi Ambient,
el Sr. Bartomeu Reus, que contestarà les preguntes números
quatre i cinc.

La pregunta número quatre, RGE número 6987/96, la
formula el Sr. Triay i Llopis, i és sobre contractes adjudicats
per la Junta d'Aigües de Balears durant l'any 1995. Per formular
la pregunta, té la paraula el diputat Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquesta és una
pregunta que també té sis mesos, quasi, i que, per tant, em veig
obligat a formular oralment i en sessió extraordinària, aprofitant
altres temes, ja que el Govern, en sis mesos, no ha donat una
resposta per escrit a una pregunta que no es més que demanar
el llistat de contractes que durant l'any 1995 ha fet la Junta
d'Aigües de Balears, amb indicació del contracte, de cada
contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
conseller de Medi Ambient, el Sr. Bartomeu Reus.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus
i Beltran):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Deman excuses perquè
aqueixa contestació estava preparada des de fa molts mesos, no
comprenc perquè no ha entrat. Si a vostès els pareix bé, la puc
entregar a la Mesa, per tal que la pugui distribuir, si els pareix
bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Jo li agraesc aquesta coincidència, que formulem la
pregunta oralment i que la documentació estigui feta. No és
la primera vegada. Altres consellers també, quan han
comparegut aquí a contestar oralment aquest tipus de
preguntes, tots han dut la resposta elaborada, sembla que
també havia tengut problemes de comunicació. Ja sé que
vostè se'n va, i que, per tant, li és igual el que li  pugui, dir
però agrairia als consellers del Govern que, dins els terminis
que marquen el reglament, donin resposta a les preguntes i
a les peticions d'informació que se'ls plantegen i no haver-
los de fer venir aquí, vostè pensarà que a perdre el temps,
conseqüent amb el plantejament que ha tengut en moltes
qüestions, perquè realment és la necessitat que tenim els
diputats de disposar d'informació, per poder exercir el
control del Govern, tal com ens correspon. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol fer ús de la
paraula?

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Només he de dir que hi té molta raó.

(Rialles)

No hi puc posar cap excusa perquè,  sincerament, no sé
què ha passat. No ho entenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Aqueixa informació que se'na ha fet arribar, a aquesta
presidència, serà distribuïda a tots els grups parlamentaris.
.

I.5) Pregunta RGE núm. 6990/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contractes adjudicats per Sefobasa durant el
1995.

Passarem a la darrera pregunta d'aquesta reunió d'avui,
que és la RGE número 6990/96, que formula el diputat Sr.
Triay i Llopis, sobre contractes adjudicats per Sefobasa
durant l'any 1995. Per formular la pregunta, té la paraula el
diputat Sr. Triay i Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, supòs que també
s'ha perdut per qualque banda i que avui l'ha trobada, i per
tant, li agraesc moltíssim que ja tengui la documentació
aquí, a la mà. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per fer-nos entrega d'aquesta
documentació, la qual serà enviada a tots els grups
parlamentaris per al nostre coneixement. Li donam les gràcies
per haver comparegut davant aquesta Comissió d'Ordenació el
Territori.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5097/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a l'aplicació d'una
línia d'ajuts agroambientals a les propietats privades incloses
en els parcs naturals de les Illes Balears i en altres espais
protegits.

Passarem al segon bloc d'aquesta reunió d'avui, que
correspon a proposicions no de llei.

A continuació, procedirem a debatre la Proposició no de llei
RGE número 5097/96, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a aplicació d'una línia d'ajuts
agroambientals a les propietats privades incloses en parcs
naturals de les Illes Balears i en altres espais protegits. Per
defensar la proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr.
Alorda, del Grup  Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest debat sobre els ajuts
agroambientals a les propietats privades incloses en parcs
naturals és un debat que hem tret amb el conseller
"comiadatari", el sr. Reus, que sembla que se'n va també,
perquè, efectivament, som conscients que tant en el Parc natural
de Mondragó, en el de l'Albufera de Mallorca, en el de
l'Albufera des Grau, hi ha una sèrie de terrenys, com en tots els
parcs naturals, que són de propietat privada, i aleshores, tant per
l'índex d'ús, per la intensitat d'ús amb què poden trobar-se, per
mor de l'allau de visitants, que duu implícita o que moltes
vegades duu aparellada aquesta declaració de parc natural, crea
una restricció en els drets dels propietaris.

Per tant, nosaltres consideram que té un efecte dissuasiu
l'obstinació dels propietaris o el fet que els propietaris,
coneixent que poden tenir perjudicis econòmics davant una
declaració d'aquestes característiques, se'n ressenteixen i, per
tant, provoquen unes dificultats a aquestes declaracions.
Consideram que, a més, és de justícia promoure uns incentius
que facin col•laborar els particulars en tasques de protecció i
manteniment del parc.

En aquest sentit, es presenta una proposició no de llei
perquè el Govern reguli i creï unes línies d'ajuts agroambientals
a les propietats privades incloses en els parcs naturals, en
aquest moment de Mondragó, de l'Albufera de Mallorca i de
l'Albufera des Grau, així com també es podria establir en altres
espais protegits de les Illes Balears, a partir de la consideració
d'aquests espais com una zona d'especial protecció per a les aus,
d'acord amb els programes prevists per la Unió Europea.

És cert que es pot intentar accedir a línies d'ajuts de la Unió
Europea per a aquesta mena d'actuacions, i creim que seria
un error, que seria una manca de diligència,  deixar-les
passar. A més, han de ser aquests propietaris els primers a
poder garantir, a poder gaudir d'una restauració d'elements
patrimonials a les seves propietats, especialment quan
aquestes estan obertes al públic.

També s'ha de completar l'adquisició de terrenys que
siguin necessaris per a la gestió de l'ús públic en els parcs
'naturals de Mondragó, de l'Albufera de Mallorca, de
l'Albufera des Grau i d'altres espais protegits de les Illes
Balears. En aquest moment ens trobam que el 99% del
territori de les Illes Balears és de propietat privada, hi ha
una pressió molt important per part de la ciutadania per
poder gaudir d'espais de lleure, per poder gaudir de parcs
naturals i de zones en les quals poder gaudir de l'esbarjo, i
no tenim aquests espais per garantir aquesta funció social
imprescindible, quan el que pretenem, precisament, és que
la gent visqui a ciutats, i ha de trobar algunes fórmules per
poder gaudir del medi ambient.

Creim que s'han d'anar adquirint terrenys, no tal com
se'ns va mal avesar amb la compra excessiva de preu de
Cala Mondragó, sinó, en tot cas, amb compres molt més
assenyades, però sí que és important a través de
compensacions a propietats privades o a través de compres
directes garantir aquest ús públic, garantir aquests territoris
de titularitat pública.

Creim que amb aquests ajuts agroambientals es podria
aconseguir un clima més favorable als parcs naturals, per
exemple de la Serra de Tramuntana, però també d'altres que
s'hagin de crear, i creim que hi ha d'haver una prioritat
absoluta per part d'aquests territoris de rebre ajuts públics
que els sedueixin amb vista a la protecció mediambiental.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que hi ha algun
aspecte, algun element d'aquesta iniciativa, que em deixa
una mica preocupat, preocupat, tal vegada, perquè no entenc
molt bé què és això d'ajuts agroambientals, em fa molta por
que una cosa sigui el que interpreta el Grup Nacionalista per
ajuts agroambientals, i em fa que, si s'aprova aquesta
iniciativa, el Grup Popular interpreti una altra cosa que no
és exactament allò que és vol. No tenc, per tant, molt clar
què vol dir això d'ajuts agroambientals, em fa por que això
es pugui convertir en una espècie d'ajudes, diguem-ne,
indemnitzatòries, amb la qual cosa no estic d'acord, ̀ perquè,
la veritat, quan he llegit aquesta iniciativa i quan he escoltat
el grup proposant, bona part de la seva intervenció em sona
al que jo diria doctrina Reus, és a dir, els propietaris són
sacrosantos i s'han de respectar els seus interessos, etc. Bé,
jo hi diria sí, però alerta amb aquestes coses.
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Sí que estic absolutament d'acord amb el que fa referència
a restauració d'elements patrimonials, i si aquest tipus d'ajuts
agroambientals s'entenen, i després voldria que m'ho aclarís el
portaveu del grup proposant, com ajudes al manteniment i
restauració d'aquests elements patrimonials exclusivament, crec
que seria la línia encertada, hi estaria absolutament d'acord,
però, sincerament, sense que el grup proposant no aclareixi
això, ara mateix no em puc aventurar a dir què hi votaré,
sincerament perquè voldria, en el segon torn que tengui el grup
proposant, que ho expliqui. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que la
intencionalitat política d'aquesta proposició no de llei és
correcta, en el sentit que els propietaris d'aquests terrenys
inclosos dins parcs nacionals, ja siguin terrenys oberts al públic
o no oberts al públic, pateixen una sèrie de limitacions i
perjudicis dins el que és, eventualment fins i tot, l'explotació
característica d'aquests terrenys, les qual no haurien de patir, en
principi. En aquest sentit, compensar amb una línia d'ajuts
agroambientals aquests propietaris o establir una línia d'ajuts
per a la restauració d'elements patrimonials, hi insistesc, respon
a una intencionalitat correcta, però que, efectivament, hauria
d'incloure determinades cauteles, en el sentit que allò que de
qualque manera s'hauria de compensar amb aquestes línies
d'ajuts són exclusivament els perjudicis objectius derivats de la
condició d'espai protegit d'aquests terrenys, de cap manera, amb
la línia que apuntava el Sr. Balanzat fa una estona, una
compensació a expectatives urbanitzadores no realitzades, que
és una mica, crec jo, la línia que el Govern intenta implementar
a partir dels parcs sui generis que de qualque manera s'han
apuntat en aquest parlament i que, a hores d'ara, no han arribat
a concretar-se en una fórmula determinada, i segons sembla, no
serà ja pel titular de la conselleria corresponent que aquesta
figura es pugui concretar davant el Parlament.

Per tant, nosaltres hi donarem suport, perquè estam d'acord
amb el que estrictament diu aquesta proposició no de llei, amb
la lletra estricta d'aquesta proposició no de llei, però
manifestam la nostra cautela i la nostra prevenció respecte dels
possibles mals usos d'una proposta d'aquestes característiques,
segons quines siguin les mans que l'administrin.

En qualsevol cas, també estam d'acord amb el punt tercer
de la proposició, quant a completar l'adquisició de terrenys
que siguin necessaris per a la gestió de l'ús públic en els
parcs naturals, tant de Mondragó com de l'Albufera de
Mallorca, de l'Albufera des Grau i els altres espais protegits
de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Estam d'acord amb els punts u i dos, que realment són dues
cares d'un mateix problema o dos plantejaments
complementaris. Tenim entès, o almanco està anunciat, que
el Govern posa en marxa una línia d'ajuts d'aquests tipus o
pareguts als que aquí es plantegen per a zones humides,
cosa que faria que en part ja estarien també, especialment
l'Albufera des Grau i l'Albufera de Mallorca, incorporades
a aquestes línies d'ajuts, i per tant, ja seria una mica el
compliment o part del que aquí es demana. Lògicament, és
imprescindible la contraprestació que aquí s'estableix, que
aquestes zones aquestes propietats privades, quedin obertes
al públic o que col•laborin activament amb els programes de
gestió d'aquests espais naturals protegits.

I quant al punt tercer, el punt tercer té dos punts de vista,
un de genèric, òbviament el que és ideal seria que tots els
espais protegits fossin de propietat pública, el que passa és
que aquesta situació està molt allunyada en el tems,
especialment pel que això podria suposar de cost, per tant,
de temps necessari per arribar-hi. El que passa és que hi ha
algun cas concret, com el de Mondragó, que és d'una
injustícia flagrant, perquè els grans propietaris, o el gran
propietari, perquè realment n'era un, va ser magníficament
compensat pels seus terrenys, a uns preus absolutament fora
del mercat, i els petits propietaris van quedar allà en una
situació completament desigual i sense cap oferta
equivalent, quant a preu del metre quadrat o de l'hectàrea o
de a quarterada, a la que s'havia pagat als grans propietaris,
al gran propietari, a la gran companyia de Cala Mondragó,
i crec que aquesta sí que és una situació que requereix d'una
solució, que requereix d'un tractament igual, prioritari als
altres, perquè és molt difícil d'explicar a aquests petits
propietaris que igual que el gran propietari de Cala
Mondragó tenia fins i tot sols urbanitzables en el seu
moment però que no tenien força individualment per
pressionar l'Administració, que aquests hagin quedat sense
cap tipus d'oferta de compra dels seus terrenys i que aquells
que tenien la gran propietat, la interlocució directa, aquells
que podien aconseguir preus astronòmics per propietats que
no havien sofert cap transformació urbanística, i que, és
més, tot el procés d'aprovació de documents urbanístics
s'havia fet conscientment i acceleradament, per tal
d'aconseguir aquesta situació de privilegi, fossin els únics
realment i altament beneficiats d'aquesta adquisició. Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular no
donarà suport a aquesta proposició no de llei, no perquè no hi
estigui d'acord, sinó perquè, com ha anunciat el Sr. Triay, s'està
fent, de fet, ja s'ha fet, ja s'ha aprovat el decret regulador de
concessió d'ajudes per fomentar els mètodes de producció
agrària compatibles amb les exigències de protecció i
conservació de les zones humides i zepas de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aquest n'és el títol. I aquest
decret té un doble objectiu, d'una banda, fomentar l'ús de
mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències
de protecció del medi ambient, i d'altra, la conservació de zones
humides, especialment les incloses en la relació de zones
humides d'importància internacional, per ser hàbitat d'aus
aquàtiques, en base a la convenció de RAMSAR, i per ser
zones d'especial protecció per a les aus, les denominades zepas.

Aquest decret preveu un finançament a tres bandes, a través
de la Unió Europea, del ministeri, és a dir a nivell d'Estat, i a
nivell autonòmica, a nivell de Govern balear. Té un àmbit
d'aplicació prou ample, contempla totes aquests zones que hem
anomenat al llarg d'aquest debat, contempla els beneficiaris,
també hi ha un llistat no breu d'actuacions, objecte d'ajuda, i
ben determinat, i també contempla els criteris prioritaris de
selecció, així com els terminis i el pagament de primes, i també
el volum de primes; no entraré en cada un d'ells perquè,
evidentment, prest serà de l'abast de tota l'opinió pública.

Aquest decret va ser aprovat, segons informa el Govern, pel
Consell de Govern en sessió celebrada dia 21 de maig del 97.
Per tant, entenem que..., sí, 21 de maig del 97, entenem que el
temps que hi ha hagut entre aquest decret i en el seu moment va
entrar dia 8 d'octubre del 96 la proposició no de llei del PSM,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que ja no té raó de
ser aquesta proposició no de llei, perquè ja ha estat
perfectament cobert aquest buit a què feia esment i queda
perfectament re(...)t. Per tant, el Grup Parlamentari Popular,
evidentment, no hi podrà donar suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, Sr.
Alorda té la paraula pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de reconèixer que el nostre
grup no coneix aquest decret, no en coneix l'abast, no l'ha
vist publicat en el butlletí, per tant, tampoc no ha pogut
contrastar fins on satisfà allò que pretenia el nostre grup,
fins on, per exemple, es garanteix el punt tercer, completar
l'adquisició de terrenys, que sigui necessari (...) ús públic en
els parcs naturals, per ventura aquest punt no entra dins el
que serien els ajuts agroambientals o sí, no ho sé, no hem
llegit,com dic, el decret, si ens en dóna coneixement, per
ventura, tendríem ocasió de parlar-ne.

Contestant un poc els distints intervinents, creim que és
important que hi hagi aquesta línia d'ajuts agroambientals
precisament per garantir que els propietaris afectats per una
declaració d'una figura de protecció mediambiental
esdevenguin aliats del gestor mediambiental i de
l'Administració pública i no damnificats ressentits que no
participin en absolut, ni tan sols en mantenir-hi el conreu, ni
tan sols en reposar-hi les marjades, la casa, l'entorn, i creim
que podria ser un element en gran mesura contradictori amb
el que pretén la declaració del parc natural.

Òbviament, podria pretenir amb aquesta... L'única
solució hauria de ser l'adquisició després de tot el territori,
i estam convençuts que, tot i que s'ha de fer a poc a poc
l'adquisició de sòl públic, no podem pretendre adquirir tot
allò que mediambientalment cal protegir, molt especialment
quan parlam de figures com un parc natural a la Serra de
Tramuntana, s'ha de ser molt racional a l'hora de mirar
quines són les figures de protecció i què és el que cal exigir
dels propietaris perquè hi hagi una simbiosi.

Estam convençuts que si es produeix aquesta simbiosi,
serà molt més senzill protegir i establir figures de protecció
a les Illes Balears. Per tant, també, pel que fa al cas de
Mondragó, hem de reconèixer que s'ha creat un greuge
comparatiu molt important respecte de la compra que es va
fer a la urbanitzadora i al preu a què es va pagar, on sí que
hi havia expectatives urbanístiques, que, evidentment, de
cap manera s'havien d'indemnitzar, respecte dels propietaris
que han quedat i que es veuen damnificats respecte que no
tenen cap mena d'ajut ii que, en canvi, sí que hi ha un allau
de visitants que circulen per les seves propietats. Aquí sí
que hi ha d'haver una regulació, hi ha d'haver un equilibri,
malgrat la nostra..., la postura bàsica ha de ser la defensa de
l'interès general, de l'interès de tots els ciutadans, és evident
que també és ver que s'ha de tenir present quina és la
situació en què es col•loquen aquests propietaris, i en gran
mesura perquè tenir-los d'aliats provoca una sinergia
positiva envers la protecció.
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He de reconèixer queda en escacs amb aquest decret, del
qual no coneixem l'abast i que, en tot cas, hauríem d'esmenar
amb la proposició no de llei, i, en tot cas, sí que demanaria, si
se'm confirma que no entra aquest decret en l'adquisició de
terrenys, que hi hagi aquest compromís de compra i que, per
tant, s'aprovi el punt tercer.

Nosaltres, de moment, com ja dic, sense conèixer, no havent
vist en el butlletí oficial aquest decret, mantenim la proposició
no de llei, perquè, senzillament, no som conscients que no
tengui objecte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr.
Andreu Avel•lí Casasnovas.

EL SR. CASASNOVAS I COLL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Només confirmar al Sr. Alorda que
el punt tercer d'aquest decret no ho contempla exactament com
ell ho proposa, perquè ja hi ha altres plans d'actuació del
Govern que ho fan. Per tant, no és necessari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passarem, idò, a votar el text d'aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada la Proposició no de llei número 5097/96,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5245/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla director
sectorial de pedreres.

A continuació passarem al debat de la Proposició no de
llei 5245/96, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al Pla director sectorial de
pedreres. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula
el diputat Sr. Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que confiàvem no
haver de defensar aquesta proposició no de llei, perquè com
que s'ha ajornat en el temps el seu debat, confiàvem que ja
hi hauria aprovada una aprovació definitiva i que, en tot cas,
l'hauríem d'haver canviat.

Recordam que els criteris del Pla de pedreres varen ser
aprovats el 8 de novembre de 1989 en aquest parlament i
que de llavors ençà han patit tota una sèrie de processos:
una aprovació inicial, que va ser derogada per una altra
aprovació inicial el 16 de maig de 1996, i de llavors ençà no
hem tornat a saber res d'aquest Pla director sectorial de
pedreres.

Per tant, defensarem aquesta proposició no de llei amb
tota una sèrie d'elements que consideràvem que milloraven
o canviaven alguna de les premisses de què parteix aquesta
aprovació inicial de maig de 1996.

En primer lloc, la proposició no de llei, explicaré molt
breument cada un dels seus punts, demana una cosa de
justícia diguem-ne primària, que és que es contestin les
al•legacions presentades durant l'exposició pública. És un
hàbit que té el Govern, no contestar les al•legacions, per
tant, no se sap si les hi ha incorporades en part, si no les hi
ha incorporades o el motiu pel qual les ha denegades, i
creim que s'hauria de contestar absolutament totes les
al•legacions que es presenten als plans.

En segon lloc, hem presentat un llistat d'una trentena de
modificacions parcials o una vintena de modificacions
parcials d'aquest Pla director sectorial de pedreres.
D'entrada, hi demanam que la memòria explicativa expliqui
el motiu d'aquesta segona exposició pública, justificant
plenament els canvis introduïts, que no ho ha fet, per tant,
hi ha un motiu d'inseguretat de saber, de cercar quines són
les novetats de la nova exposició.

Un tema cabdal per al nostre grup és que el pla abandoni
la postura de legalització a ultrança, a despit i ignorant la
situació legal i mediambiental de l'explotació, que és d'on
parteix el Pla de pedreres. Ja ens va dir el conseller que el
que pretenia el Pla de pedreres era legalitzar les pedreres
existents. Nosaltres entenem que s'han de regular aquelles
que sigui possible, però sobretot s'han d'establir quins són
els mínims i quines són les premisses, les garanties, que
s'exigiran. D'entrada, hi  ha un criteri del Parlament que s'ha
ignorat en el text dels criteris, i és aconseguir la idoneïtat de
la ubicació de les noves pedreres, partint d'uns criteris que
respectin els factors mediambientals així com la possibilitat
d'excloure les pedreres existents, en base als mateixos
factors.
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També creim que ha d'establir inequívocament que totes les
pedreres, absolutament totes, necessiten d'una avaluació
d'impacte ambiental, un document d'aquesta avaluació
d'impacte ambiental ha de sr el Pla de restauració. Tal com ve
redactat en aquest moment el pla director, embulla , creim, molt
els conceptes, i no deixa clara aquesta premissa.

També creim que ha de recollir explícitament l'article 19 de
la Llei 8/95, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'activitats classificades, en el sentit que el consell
insular pot establir mesures correctores. S'ha d'aclarir en quin
moment l'activitat classificada pot rebre mesures correctores,
que, en els casos especialment greus, fins i tot poden arribar a
suposar el tancament de la pedrera, si no els garanteix.

També s'ha de preveure el tancament immediat o diferit de
les pedrers que afectin zones especialment protegides, i en
qualsevol cas, la regulació de les pedreres clandestines que es
preveu en la disposició transitòria del pla director no pot
significar deixar-les immunes a qualsevol actuació
disciplinària, atès que si hi ha hagut una infracció urbanística i
una infracció de caràcter d'activitats classificades, això s'ha de
reconduir a través de les pertinents llicències municipals.

Una de les condicions que també ja demanàvem a l'anterior
exposició pública i que hem demanat amb requeriment
documental al Govern i que fins ara no se'ns ha satisfet,  és
demanar una fitxa individual de cada una de les pedreres, on
constin de manera exhaustiva els límits de les autoritzacions
existents, quina és la superfície màxima que es pot..., que queda
afectada per la declaració. Aquesta superfície màxima és
especialment important en els casos que afectin una zona
d'especial protecció.

També, quin es el termini de l'explotació, per saber si ja s'ha
exhaurit a hores d'ara o no; la producció màxima autoritzada,
per saber de quins metres cúbics, de quines quanties, estam
parlant.

Les pròrrogues, hauria de quedar molt clar que han de tenir
els efectes de noves pedreres, perquè si no, la situació de
transitorietat que preveu el pla director, si les pròrrogues es
considera que prorroguen, precisament, el règim de les pedreres
existents, ens aniria allargant en el temps el règim transitori.
Una precisió que consideram especialment important a les
pedreres existents a les àrees d'especial protecció, que han de
complir immediatament amb aquella previsió que feia l'article
22.2 de la Llei d'espais naturals.

En aquest sentit, hi ha una limitació de producció en el
pla director, quant que hi hagi com a màxim el quíntuple de
producció..., és una producció durant cinc anys, previst en
el pla, però nosaltres consideram que aquesta producció
màxima que es pot fer, d'acord amb el pla director, en àrees
d'especial protecció, s'hauria de quantificar numèricament.

També s'ha de precisar la demanda rellevant per a
l'autorització d'una nova pedrera, i en conseqüència, creim
que el pla ha de prohibir l'explotació de pedreres amb
finalitat d'exportació.

S'ha de recollir també explícitament l'objectiu primer
dels criteris, que va aprovar aquest parlament, en el sentit
que un recurs que no sigui renovable o estigui en perill
d'esgotament ha de ser un motiu suficient de denegació.

També demanam que sigui el pla qui d'una manera
precisa, clara, digui en quins espais naturals protegits es pot
instal•lar..., es pot posar una pedrera. Així ho diu
explícitament la Llei d'espais naturals, i en canvi el pla
director, ignorant la Llei d'espais naturals, diu que serà el
Govern, cas per cas, qui dirà quan una pedrera es pot
instaurar en una zona d'especial protecció. Creim que és un
error, creim que hem de ser especialment rigorosos en
aquestes zones, si és que se n'ha d'autoritzar cap, ha de ser
el pla qui ho ha d'argumentar i qui ho ha d'argumentar
indicant-les una per una.

Respecte de les explotacions areneres, també s'ha
d'eliminar la frase "delimitades per la delimitació de
costes". La Demarcació de Costes no delimita àrees dunars,
perdó, zones dunars, volia dir, sinó que delimita béns de
domini públic.

També hi ha d'haver una previsió específica que quan
l'extracció pugui provocar un cost social superior al benefici
que la societat balear n'obtengui, que és un criteri específic
també aprovat en el Parlament, l'han de recollir
específicament, textualment, els criteris, millor dit, el text
del pla director sectorial.     

Caldria també, segons el nostre grup, que el pla reguli el
règim de distàncies a zones urbanes, que, en aquest cas,
ignora el pla director, i també que un dels criteris del
Parlament era establir una adequada coordinació a totes les
administracions implicades a l'hora de fer autoritzacions
administratives. Es tractava de fer un iter lògic en el qual
totes les administracions actuants estiguessin coordinades
per aconseguir llicència municipal, el permís de l'interès
social per la Comissió Insular d'Urbanisme, la llicència o
autorització per part de l'autoritat minera, etc., tots els
permisos creats (...) d'un sol procediment que evitàs
greuges, que evitàs complicacions burocràtiques al
promotor i que, a més, garantís totes les passes i totes
aquells condicions legals que ha de tenir una pedrera. Ho
ignora també, això, la llei, com ignora..., el pla director
sectorial, com ignora també la modificació de la Llei de
règim jurídic i procediment administratiu comú i el règim de
silencis.
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El pla hauria d'incloure un compromís explícit de rehabilitar
les pedreres de caràcter etnològic i no sols garantir-ne la
conservació. De fet, al pla director hi ha una sèrie de motius, hi
ha una sèrie de condicionats de moments en què es remet a una
memòria existent dins els documents del pla director però que
l'articulat del pla director no recull, creim que això no és
correcte, sinó que l'articulat del pla director és el que ha de
recollir totes ls obligacions legals i no les memòries, els
documents que han ajudat a formar l'opinió del redactor del pla
però que no formen part de les disposicions jurídiques del propi
pla director.

També a la devolució de les fiances hi ha d'haver un tràmit
d'informació pública, i que (...) utilitat pública (...) que es
deriven del pla se circumscriguin a les que s'hi declaren de
manera clara i concreta. La Llei d'ordenació del territori permet
que els plans directors declarin utilitats públiques, però el que
no permet és que ho faci el Govern balear cas per cas, perquè
en el cas que no ho faci el pla director, qui ha de donar la
utilitat pública és la Comissió Insular d'Urbanisme, i no com fa
aquest pla a través d'acords puntuals de la comissió del Govern
balear, molt especialment a través d'una direcció general que no
té en aquest moment competències per declarar utilitats
públiques, perquè aquesta competència està atribuïda en
exclusiva als consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo demanaria, per favor, que acabàs, perquè s'ha excedit del
temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sra. Presidenta. Molt breument respecte des principals
punts d'aquesta proposició de què consta i que, efectivament,
tenen tots els diputats.

Creim que és molt important concretament que a través del
pla director no es canviï el règim competencial dissenyat per les
lleis aprovades per aquest parlament. Hi ha una sèrie de
competències que són de les comissions insulars d'urbanisme,
com són les declaracions d'utilitat pública, que ignora aquest
pla director; també hi ha algunes atribucions que es donen als
consorcis, i per últim, també per no allargar-nos-hi, hi ha un
tema que ha quedat en entredit, respecte del que fa el pla
director, i que nosaltres demanam que sigui una llei del
Parlament qui ho reguli, em refresc al cànon per explotació de
la pedrera. No hi pot haver de cap manera un cànon negociat a
un document obligacional que obligui l'explotador de la
pedrera. Es tractaria d'un autèntic xantatge a l'administrat
perquè pagàs una pretesa negociació amb el Govern perquè se
li atorgàs una llicència. Creim que si hi ha una conseqüència
d'una llicència, s'ha d'establir a través d'una taxa, però de cap
manera intentar camuflar darrera un argument obligacional allò
que és realment una taxa. Si és una taxa, l'ha d'aprovar una llei
del Parlament, de cap manera una disposició addicional d'un pla
director pot obligar els promotors  a signar un document
obligacional.

La resta dels elements estan prou argumentats, coneguts
per aquesta cambra en distints debats que s'han produït en
el Parlament i, en tot cas, el que demanam és que el pla
director reculli tot allò que ha de preveure i no ho doni o ho
cedeixi a d'altres instruments posteriors. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament ja duim vuit anys
d'ençà es varen aprovar els criteris del Pla de pedreres i
encara no tenim pla. Avui, el Grup Nacionalista, jo crec que
fa bé, és a dir, en vista que encara no tenim pla, ells intenten
esmunyir una sèrie de coses que millorarien substancialment
aquest pla, i jo hi estic d'acord. En vista que encara no tenim
pla, per favor, com que encara no l'han redactat, aprofitin
per incloure-hi aquestes coses, que el poden millorar.

Jo he llegit una per una totes les propostes que fa el Grup
Nacionalista,i estic absolutament d'acord amb totes i cada
una, i per això, hi donaré suport. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que
aquesta proposició no de llei és bàsicament un toc d'atenció
al Govern respecte d'una cosa que jo he tengut oportunitat
de manifestar en un altre dels temes que s'han plantejat en
aquesta comissió avui al capvespre, és a dir, és l'opció de no
governar com a manera d'exercir la responsabilitat de
govern, o de no exercir la responsabilitat de govern.

Hi ha el tema que hem tractat abans, hi ha el tema de les
pedreres, hi ha un munt de qüestions, ja no només aquestes
fantàstiques directrius d'ordenació territorial, només
invocades de tant en tant, com si estiguessin publicades en
el butlletí, quan no passen de ser, en aquest moment més
que un fullet informatiu, això sí, perfectament editat i amb
molta cura.
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Bé, el Pla de les pedreres, efectivament, és un tema, jo crec
que és absolutament escandalós que aquest parla,ment aprovi
uns criteris l'any 89 i l'any 97 aquest pla estigui encara en
tramitació, és escandalosa la situació del Pla energètic, és
escandalosa la situació del Pla territorial del Pla, és escandalosa
la situació de les directrius d'ordenació territorial, efectivament,
és tota una filosofia de negligència o d'inhibició en l'exercici
del Govern el que ens planteja de manera reiterada el Govern
de la Comunitat Autònoma.

Planteja, per tant, aquesta proposició no de llei, jo crec que
un toc d'atenció en el sentit procedimental, aquest sobretot, un
altre menor, però també important, que és el tema de la contesta
a les al•legacions, que es planteja en el punt primer, i després
hi ha, a partir del punt segon, jo crec que més o menys, no ho
he contrastat d'una manera detallada, però més o manco el que
podrien ser les al•legacions o les perspectives des de les quals
el Grup Parlamentari Nacionalista va afrontar el tema del Pla
director de pedreres, perspectives que nosaltres, com a grup
parlamentari, compartim i que de qualque manera, amb
diferències no de fons, es plantegen també en les nostres
al•legacions, i e les quals, no per descortesia parlamentària, ni
molt manco, evidentment, no hi entraré, perquè jo crec que en
aquest moment no parlam tant d'una proposició no de llei on
realment es vulgui promoure un debat encès sobre el Pla de
pedreres i sobre el contingut, sinó que jo crec que bàsicament
es planteja una iniciativa que intenta situar el Govern davant les
seves responsabilitats, les quals, com en tants d'altres casos,
l'exercici de les quals els suposa entrar en conflicte o entrar en
un joc d'interessos contraposats dins el que és la seva base
social i electoral, idò, efectivament, s'opta per la inactivitat, i
com que, efectivament, aquest pla suposa un cert conflicte
d'interessos entre alcaldes i empresaris de pedreres, etc., la
solució és el col•lapse de la qüestió, com ha passat, hi insistesc,
en altres qüestions.

Des d'aquest punt de vista, tant per la coincidència amb el
fons de les al•legacions o de les propostes que figuren en el
punt dos de la proposició no de llei com amb la coincidència
amb el punt primer i, en definitiva, amb tota la denúncia que
aquesta proposició no de llei traspua respecte de la inactivitat
del Govern, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament per dir que donarem
suport a tots i cada un dels apartats de la proposició no de llei
que presenta el Grup Nacionalista-PSM, perquè coincideixen
bàsicament amb les iniciatives parlamentàries que hem vengut
presentant en aquesta qüestió, així com també amb les
al•legacions que durant els períodes d'informacions públiques
d'aquest pla el nostre partit ha fet. Per tant, no m'allargaré molt
en l'exposició, jo crec que ha quedat ben aclarides les
argumentacions exposades pel representant del Grup
Nacionalista, només he de recalcar una sèrie d'apartats.

Nosaltres coincidim que realment hi ha una manca de
justificació de la memòria, pel que s'hi ha introduït després
de la primera exposició pública, manca de justificació que
nosaltres ja en el moment de l'aprovació inicial de qualque
manera vàrem apuntar, perquè, de fet, el Pla de pedreres,
amb el temps que fa que es tramita, en el seu moment ja
neixia sobre uns estudis, de qualque manera, desfasats, per
això també ens pareix oportú que es demani aquesta fitxa de
cada pedrera, allà on constin les característiques, les
condicions reals de les parcel•les allà on hi ha ubicades les
diferents explotacions, així com les característiques i les
condicions de les llicències que realment tenen, és a dir,
segurament, amb el temps que fa que es tramita aquest Pla
de pedreres, alguna d'elles ja ha duplicat i triplicat
l'explotació. Per altra banda, també he de  dir que, en aquest
mateix sentit, que és importantíssim el tema de l'evolució
d'impacte ambiental i que, sense aquesta fitxa i sense
aquesta primera feina, és impossible donar compliment als
criteris del Parlament, als quals es referia el Sr. Alorda, que
eren aconseguir la idoneïtat de la ubicació de les noves
pedreres partint d'uns criteris que respectin els factors
mediambientals, així com la possibilitat d'excloure'n les
pedreres existents, en base als mateixos factors.

En comptes de fer tota aquesta feia, el Pla de pedreres
opta per una legalització massiva, que si és greu de forma
general, ho és encara molt més a les àrees protegides, i
sobretot a les zones previstes a l'article cinc del pla.
Nosaltres ja hem argumentat diverses vegades que creim
que no s'haurien de poder obrir noves pedrers dins les ANEI
i que s'haurien de preveure els terminis, la fórmula, els
sistemes per fer el tancament d'aquestes pedreres existents.

Per altra banda, he de dir que, quant ales àrees d'especial
protecció, el pla, creim, i ho hem manifestat en diverses
ocasions, va més enllà del que diu l'article 22.1 de la Llei
d'espais naturals: "Excepcionalment", diu la llei, "es podran
obrir noves pedreres si el pla ho preveu a un indret
determinat". El pla ho ha de preveure, el que no pot fer el
pla és deixar-ho a una potestat o a un procediment posterior
fet a través del Consell de Govern. Nosaltres creim que
sobre això el pla s'excedeix.

Altres temes que també creim que són importants
recalcar són la manca de compliment del criteri de
coordinació entre totes les administracions implicades, i per
això creim molt oportú el tema que es proposa a la
proposició no de llei, relatiu a crear un procediment únic per
a l'atorgament de les llicències d'obres d'activitats
classificades i de els autoritzacions mineres, però, a més, no
s crea aquesta coordinació perquè tampoc el pla no respecta
les competències quant a les declaracions d'utilitat pública,
que són competències de les comissions insulars
d'urbanisme ni les competències per ordenar les
modificacions de planejament, que també les tenen els
consells insulars; el pla tampoc no coordina les diferents
administracions implicades quan s'oblida constantment de
preveure períodes d'informació pública i d'audiències als
ajuntaments. En són exemples, com ja ha dit el Sr. Alorda,
els temes de la declaració d'utilitat pública o el procediment
per a la devolució de fiances.
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Una altra de les qüestions importants, i també n'ha parlat el
Sr. Alorda, és en relació amb el principi de legalitat, a la
cobertura de legalitat de certes qüestions com puguin ser tot el
tema de sancions, tot el tema de tipificació d'infraccions i, com
no, el famós cànon, que també ha estat objecte de discussió en
diverses ocasions en aquest parlament. Per tant, totes aquestes
qüestions, ho diem en la discussió de criteris de diversos plans
que hem vist darrerament en aquest parlament, de limitació de
competències, de responsabilitats, de sancions, (...) fiscals, que
han de tenir una cobertura legal i que no es poden establir
normes per sota d'aquesta cobertura legal.

En definitiva, totes aquestes qüestions més altres que
figuren en la proposició no de llei fan que hi votem a favor.
Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. tot i
que això pugui causar una certa perplexitat en el grup
proposant, el Grup Popular comparteix la major part dels
criteris que reflecteix aquesta proposta del Grup Parlamentari
Nacionalista. El problema crec que és d'extemporaneïtat.
Aquesta proposta té data de 15 d'octubre de 1996 o de 14
d'octubre de 1996, entregada en aquesta darrera data en el
Parlament, i es tracta avui, gairebé vuit mesos després. Llavors,
aquests criteris, crec que estan basats en la primera versió
d'aquest Pla director sectorial de pedreres el qual, per altra
banda, ha sofert ja dues exposicions públiques i que en la segon
versió recull la pràctica o quasi tots els punts en què es basa
aquesta proposició, inclosa la supressió d'aquest cànon negociat
que tant preocupava el Sr. Alorda.

Llavors, no tan sols tots són contemplats dins aquesta
segona versió, sinó que l'aprovació inicial d'aquest pla s'ha
previst per a la setmana propera, concretament per a dia 10,
dins la Comissió de Política Territorial. Llavors, el Grup
Parlamentari Popular, en aquest cas, pensa que no ha de donar
suport a aquesta proposta, no pel fet que el Govern ja ho estigui
fent, que és l'excusa que diuen que posam en cada cas, quan ve
una proposta d'aquest tipus, sinó perquè, en aquest cas, el
Govern ja ho ha fet, i no tan sols ho ha fet, sinó que és pendent
d'aprovació, i s'aprovarà, ho repetesc, provisionalment la
setmana que ve a la Comissió de Política Territorial. En
conseqüència, el Grup Parlamentari Popular, no hi donarà
suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Certament, em deixa perplex, perquè si fins ara era... si,
a l'anterior punt se'ns ha sorprès amb un decret que no
coneixem i que no ha estat publicat, ara ja se'ns diu amb una
versió corregida i augmentada, que, evidentment, no
coneixem, que no ha estat ni aprovada, sinó que, supòs, és
d'un document de treball on, entenem, hi ha hagut, com a
mínim tràfic d'influències o hi ha hagut tracte de favor entre
uns diputats i els altres, nosaltres no ho coneixíem. Hem
presentat multitud d'al•legacions que no han estat
contestades, molts de les quals en el mateix sentit..., o totes
les que aquí hi ha hagut en aquest sentit que presentam aquí,
i d'altres que, per una extensió de la proposició no de llei,
senzillament hem preterit o hem llevat.

No sé exactament com quedarà aquesta segona, darrera
o última versió, la veritat és que demanar als grups
parlamentaris que..., o argumentar que no s'hi donarà suport
perquè hi ha un document de treball que sembla que en
alguns aspectes dóna cobertura a aquestes propostes, ens
pareix molt poc seriós, perquè, com a mínim, quan s'utilitza
aquest argument que ja està fent o que el Govern ja hi està
fent feina, se sols referir, en tot cas, a feines reals, a feines
efectives i físicament comprovables.

El fet que s'hagin acceptat algunes de les premisses,
algunes de les contribucions que hem fet des del Grup
Parlamentari Nacionalista a aquest pla director i no es
vulgui expressar amb el vot a favor a una dotzena d'aquests
punts, la veritat és que ens resulta, com a mínim, decebedor,
perquè no arribam a saber en què ha quedat aquest esforç.
En tot cas, hem de dubtar que el primer punt, que és
contestar les al•legacions, s'hagi tengut present perquè, a
aquells que n'hem fetes, ens sembla que cap ha rebut cap
mena de contesta.

I per la resta de casos, he de dir que no és que hagi
quedat obsolet, entenem, de moment no hi ha hagut cap
mena d'aprovació, i la veritat és que no sap ben bé un què
contestar a una intervenció que es remet a un document, que
només que l'ha citat coneix. Per tant, hauré d'acabar aquí la
defensa de la meva proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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En no haver-hi més torns de paraula, passam a la votació de
la Proposició no de llei número 5245/96.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ah estat: Vots a
favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 5984/96, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a construcció del
carril-bici i línia de tren Palma-campus UIB.

I per acabar, debatrem la tercera i darrera proposició no de
llei de l'ordre del dia d'avui, que és la número de registre
5984/96, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a construcció del carril-bici i línia de tren Palma-
campus de la Universitat de les Illes Balears. Per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr. Alorda, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats. Aquest
torna a ser un tema recurrent, la construcció d'ampliar la xarxa
de línies de tren de les Illes Balears, en concret de l'illa de
Mallorca, per parlar de xarxa al que és una simple línia que va
entre Palma i Inca, 30 quilòmetres, i després una altra en
concessió fins Sóller. Creim que  s'han de fer esforços
importants amb vista al transport públic i amb vista a la
construcció de carrils-bici, i en aquest cas la proposta que duim
és la que ens sembla més urgent i més fàcil d'escometre, que és
comunicar Palma amb el campus universitari. Es tracta d'una
distància molt assolible, de 7,5 quilòmetres, que provoca un
allau de desplaçaments d'universitaris, pensem que la
Universitat ja supera amb escreix els 10.000 alumnes, per
ventura de l'ordre..., també supera els 12.000..., de l'ordre dels
14.000, em citen ara, i que, per tant, això crea uns fluxos molt
importants, una pressió automobilística damunt una via que en
aquest moment no la pot suportar. Diàriament, hi ha uns
desplaçaments en cotxe que, a més normalment, és unipersonal
i, per tant, amb un cost energètic i mediambiental molt poc
assenyat. Per altra banda, també és cert que seria molt
interessant potenciar l'ús de la bicicleta, l'ús d'un instrument tan
adequat per a aquestes distàncies, i probablement en la població
jove, en la població universitària, és on primerament s'haurien
d'intentar fer aquestes novetats.

Hem sentit parlar al Govern en distintes ocasions que s'estan
fent plantejament en aquest sentit, però tan bon punt com
surten anunciats, també surten desmentits. Confiam que, en
aquest cas, aquesta proposició no de llei..., ja ens agradaria
que tengués  l'èxit de les anteriors, que ens diguin que el
Govern, la setmana que ve o la setmana passada ja ha
aprovat fer aquesta obra i, per tant, nosaltres la retiraríem,
en aquest cas, amb satisfacció; si no és així, confiam que de
resultes de l'aprovació d'aquesta proposició no de llei,
obliguem el Govern a tenir-la en compte. Estam convençuts
que tots compartiran l'interès d'aquesta obra, d'aquesta
construcció del carril-bici i d'aquesta línia de tren Palma-
campus de la Universitat de les Illes Balears, i, per tant, no
m'estendré més en la seva defensa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que seria fantàstic,
i començaré pel final, que, efectivament, com deia el Sr.
Alorda, ara ens sortís representat el Grup Popular dient que
ja està previst i que estamos en ello, seria fantàstic, perquè
la veritat és que els grups de l'oposició i aquest diputat que
els parla han insistit moltes vegades en temes de transport,
com saben molt bé. Precisament, han estat objecte d'alguns
debats amb el Sr. Verger i amb algun altre portaveu del
Grup Socialista temes com el que aquí ens duen a debatre
avui, la línia de tren Palma-UIB o el carril-bici. I bé, una
vegada més insistirem en la necessitat que hem de ser un
país, hem de ser un lloc europeu, un lloc modern, i a un lloc
modern és absolutament insostenible que 14.000 estudiants
universitaris es desplacin, no tots, però bàsicament la
majoria es desplacin en cotxe per fer un trajecte de set
quilòmetres i busques, és absolutament inaudit que hi passi
això; probablement a molts altres llocs, especialment a llocs
europeus i a molts altres llocs de l'Estat espanyol,
segurament no es creurien el que passa aquí.

Per tant insistirem, i estic content que el Grup
Nacionalista, una vegada més..., com dic, que hem de tenir
una xarxa de transport públic com Déu mana, una xarxa de
transport públic que sigui modern, que sigui eficaç i que
eviti col•lapses de cotxes i que eviti que cada vegada
contaminem més la nostra atmosfera, i, òbviament, només
em cal dir que, amb molta satisfacció, donaré suport a
aquesta iniciativa. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. Presidenta. Jo crec que tothom és conscient que
la situació actual de la comunicació entre el campus i la ciutat
és particularment calamitosa. Això ens hauria també de dur a
una reflexió de caràcter urbanístic sobre si aquestes
concepcions de grans concentracions d'equipaments són
correctes i no duen a la llarga a una sèrie de perjudicis majors
que l'aparent economia de mitjans que s'amaga darrera el fet de
dir que hi ha sòl rústic, que hi ha camp per córrer, començarem
a sumar facultat darrera facultat, infraestructura darrera
infraestructura. Nosaltres pensam que això va ser una
concepció incorrecta que va fer el Pla general, i més encara
quan les noves tecnologies permeten comunicar informació,
transmetre documents per xarxes informàtiques i per totes les
vies que coneixem i que molts pocs dominam. Efectivament, la
creació d'aquests tipus de grans infraestructures creen uns
problemes de transport, entre d'altres, realment difícils de
solucionar. I aquí es proposa una determinada solució que està
en les antípodes de les perspectives i de les solucions que a
aquests tipus de problemes s'aporten des del Govern de la
Comunitat Autònoma. Això respon a una concepció que no té
res a veure amb la filosofia del Govern. Òbviament, no importa
aclarir que nosaltres donarem suport a aquesta proposició.

La proposta del Govern respon als més rancis criteris de
política de creació d'infraestructures de transports, parteix de
primar el vehicle privat sobre qualsevol altra concepció, d'una
"satisfacció" de l'usuari, que fa abstracció dels beneficis
col•lectius que es desprenen d'altres mitjans de transport,
beneficis econòmics, beneficis energètics, beneficis
mediambientals, beneficis de protecció del territori, tot això
sona a xinès dins el "juràssic parc" que en definitiva constitueix
l'hàbitat dels tècnics de la Conselleria de Foment, en matèria de
carreteres, jo crec que ni entenen aquest tipus de llenguatge,
estan encallats en paràmetres d'infraestructura viària de fa
quaranta o cinquanta anys, en fi, a la millor qualque dia es
jubilen i coneixem qualque canvi a aquest nivell. En qualsevol
cas, això, evidentment, no té la més mínima possibilitat que hi
hagi cap projecte en marxa ni en perspectiva, es fa demagògia
de tant en tant per part del Govern, que si s'estudia tal qüestió
o tal altra, però mentre s'estudien aquestes coses que proposa
l'oposició i que responen a una altra concepció política, es va
fent la real política de la construcció de grans infraestructures
viàries i d'infraestructures que fins i tot compten amb l'oposició
radical dels propis gestors de la Universitat de les Illes Balears,
és a dir, que aquí arreglaran l'estructura viària de comunicació
a la Universitat en contra dels criteris de la Universitat, la qual
cosa ja és esperpèntica.

En definitiva, no em vull allargar en aquesta intervenció,
aquest és un tema debatut dins l'àmbit general del que és la
política de carreteres i d'infraestructures de transport
d'aquesta comunitat autònoma, i a més, ha estat un tema
que, com tal, específic, de relació o de comunicació entre la
Universitat i la capital de les Illes Balears també ha estat
objecte de múltiples debats, per tant, simplement he de dir
que votarem favorablement aquesta proposta i que estam
segurs que no comptarà ni amb el suport ni amb la
comprensió ni del grup majoritari d'aquesta cambra ni del
Govern de la Comunitat Autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Estam d'acord amb aquesta proposició, tal com s'ha
plantejada.

En relació amb el segon punt, que fa referència al
ferrocarril, al tren, he de recordar que hi ha una partida
pressupostària, aprovada per esmena...

(Se sent que sona un telèfon)

Ja està bé,  no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Que esperin.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

És que em volien gravar en directe.

Bé, per tant, hi ha partida pressupostària de la qual no
sabem quin ús s'ha fet, per estudiar, precisament, les
possibilitats de dur el ferrocarril a la Universitat des de
l'estació de Palma, i nosaltres creim que, efectivament, això
no tan sols s'ha d'estudiar, sinó que ja s'hauria de projectar
tal com planteja la proposició no de llei.

En relació amb el carril-bici, el carril de bicicletes des de
Palma a la Universitat, hi estam d'acord, però que s'hi
tenguin en compte algunes consideracions. Per una part, que
la carretera actual és una carretera estreta, una carretera
inadequada, una carretera que no té voreres i, per tant, no és
possible ficar-hi un carril de bicicletes, que seria
summament perillós, perquè un carril de bicicletes ha d'estar
degudament separat i protegit de les vies de circulació, i
que, en qualsevol cas, ningú no pensi que amb un carril de
bicicletes es resoldran els problemes de trànsit d'accés a la
Universitat, i que, per tant, igualment s'haurà de fer una
millora substancial de la carretera actual, per adaptar-la a un
fet nou i que no existia, que és que existeix allà una
universitat que crea els moviments pendulars que
precisament explicava el Sr. alorda en la presentació de la
proposició.
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I jo no crec que sigui una política de jubilacions la que
resolgui aquests problemes, sinó una política de transports, una
política de transports que contempli, en aquest cas concret,
l'accés a la Universitat, amb una oferta modal plural, o sigui,
que s'hi pugui anar en autobús, que hi hagi un bon servei públic
d'autobusos, que hi hagi un accés per ferrocarril, si hi ha un
carril de bicicletes per aquells que vulguin utilitzar aquest mitjà
de transport, i que també hi hagi unes carreters amb tamany
suficient per al trànsit que realment s'hi produeix i que s'hi
produirà en el futur, segurament d'una manera creixent, però
que quedi clar que amb les dues idees, ferrocarril i carril de
bicicletes, en si mateix, tal com aquí es plantegen, nosaltres hi
estam d'acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per al Grup Popular, la solució a
l'actual problema de congestió que actualment presenta el tram
de carretera PM-111, entre Palma i la Universitat, passa per un
desdoblament d'aquest tram de carretera, i en aquest sentit
figura entre les actuacions prioritàries del Departament de
carreteres de la Direcció General d'Obres Públiques; està
previst, per altra banda, la seva execució dins el conveni amb
el Ministeri de Foment.

Una vegada que aquest desdoblament estigui fet, llavors,
evidentment, s'hauria de passar al foment del transport públic
a través d'autobusos, com ha dit molt bé el portaveu que m'ha
precedit en l'ús de la paraula.

El problema de les línies fèrries o de la línia fèrria o del tren
que pugui anar des de Palma a la Universitat, o al campus
universitari, són diversos, per una banda, el cost d'instal•lació
i de manteniment, que segurament seria bastant elevat, un altre
seria, evidentment, l'ocupació d'espai per la pròpia
infraestructura ferroviària i de les obres necessàries per poder
assegurar aquest pas del ferrocarril a distints nivells a totes les
carreteres i a tots els camins que s'hi puguin veure afectats, i
finalment, una cosa que és evident i clara, que seria l'obstrucció
que produiria en el trànsit a tota la ciutat, a tota la xarxa arterial
de la ciutat, la implantació d'una línia fèrria.

Quant al carril de bicicletes, també ja s'ha dit amb
anterioritat, i això és cert, que és bastant perillós que es faci
un carril de bicicletes a la vorera d'una carretera. En aquest
cas, ens consta que el Govern estudia la possibilitat de dotar
d'un accés a la Universitat per a bicicletes no fent un carril
de bicicletes a la vorera de l'actual carretera ni a la vorera
del desdoblament de la carretera, sinó a través de camins
veïnals. Tant una cosa com l'altra, de totes maneres, tant
aquest accés a través de bicicletes com l'accés a través de
ferrocarril, són dues opcions que en aquest moment s'estan
estudiant per part del Govern, de la Conselleria de Foment.
No puc dir, com molta gent ha dit abans que tendria ganes
que digués que és una cosa que estigui feta, que estigui
acabada o en marxa, sinó que és un tema que s'està
estudiant, que s'estudia si és viable, que se n'estudia la
viabilitat.

En conseqüència, el Grup Popular estaria d'acord, en tot
cas, que el Parlament instàs el Govern que estudiàs aquesta
viabilitat i que, en cas que fos viable, doncs, que ho tiràs
endavant, a allò que no pot donar suport el Grup
Parlamentari Popular és al fet que es digui directament a la
Conselleria de Foment, o al Govern, que construeixi el carril
i que projecti la connexió, independentment que això sigui
o no viable. En conseqüència, el Grup Popular no donarà
suport a aquesta proposta. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, he d'agrair el
suport a la iniciativa a tots els grups que l'han expressat.
Efectivament, he de reconèixer que s'ha plantejat en
distintes ocasions, i les que es plantejarà, suposam nosaltres,
si els resultats dels estudis del Govern no fan via en sortir
publicats i són de caràcter positiu, perquè allò que no podem
acceptar és que se'ns digui que s'està solucionant el
problema de la carretera a través del seu desdoblament com
la contestació a allò que nosaltres presentam. Efectivament,
hi ha molt més, és un problema filosòfic i és un problema de
prioritats i de model el que nosaltres plantejam.
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No creim que primerament s'hagin d'arreglar els problemes
dels embussos de cotxes i després, una vegada que tothom ja
s'ha instal•lat dins aquesta cultura i ha solucionat el seu
problema personal de desplaçament, perquè ha hagut de
comprar el cotxe perquè no hi havia transport públic, perquè no
hi havia altra manera de desplaçament, i s'han creat uns hàbits,
després, mirar d'estudiar que hi hagi una alternativa. Creim que
el que s'ha de fer és precisament, quan hi ha un moment de
tensió, quan hi ha un moment en el qual hi ha la possibilitat
d'un canvi cultural, a causa, per exemple, que hi ha embussos
a una carretera, crear un altre hàbit, com és anar en tren, i
després, si efectivament aquest nou hàbit no basta, en tot cas,
haurem d'intentar ampliar la carretera o prendre una altra mena
d'opcions, però primerament unes que les altres. És un
problema de model, és un problema, naturalment, de prioritats,
com ho és quan es parla de costos, perquè quan parlam de més
de 50.000 milions de pessetes en aquests anys en carreteres, és
un problema de saber quina és la prioritat, perquè si establim
una prioritat en el transport públic, el cost és assumible, si no,
no ho és, perquè sempre el cost d'oportunitat, òbviament, s'ha
de comparar amb allò que un consideri prioritari, com el mateix
fet que les obres implicaran distints nivells, com si una
autopista no creàs problemes per a tots els camins per on passàs
i no fos una autèntica franja que xapa aquell terreny que ara
ocupa l'autopista, com qualsevol mena d'obstrucció, ben al
contrari del que és el handicap de la ciutat de Palma, apart de la
solució tècnica que s'hagués d'articular, de sortir de la ciutat a
través de la via actual o de qualsevol altra, nosaltres consideram
que el repte d'un tramvia dins la ciutat de Palma seria molt
interessant d'estudiar i seria molt interessant veure si podria
crear simbiosi amb aquesta mateixa proposta. Veim a totes les
ciutats europees, com s'ha comentat, però, en general, amb
modernitat i en aquest moment amb un revival important
d'aquest model, que hi ha tramvies, que hi ha una sèrie de
transports públics eficaços a moltíssimes ciutats, i entenem que
a una ciutat com Palma, amb l'atractiu turístic, que, a més, té
aquesta fórmula de transport, potenciar-lo, estudiar-lo amb molt
d'interès i amb molta viciadura per part del Govern. No
és,evidentment, la postura que hem vist durant tots aquests anys
per part del Govern balear.

Quant al carril-bici, el que nosaltres reclamam aquí és la
construcció o adequació d'una manera eficaç d'accedir a la
Universitat en bicicleta, és evident que tant ens és que sigui
amb un carril addicional com que sigui a través d'una via
específica, no sabem si serà molt més lúdica, però si hi haurà
sotracs, si serà exclusiva, si hi haurà o no trànsit rodat, si
després hi haurà cotxes, i què és més perillós dins una via per
a bicicletes? De totes maneres, sigui com sigui, estam oberts,
des del nostre grup, a qualsevol possibilitat que plantegi el
Govern, és evident que el que es pretén és que hi pugui haver
un accés fàcil, senzill, eficaç, amb aquest mitjà de transport a
la Universitat.

I per últim, evidentment, no acceptam cap transacció que
ens dugui que el Govern ho estudiï, efectivament, ja hi ha un
compromís per part del Govern d'estudiar-ho, i voldríem que
aquest govern, aquestes coses, ja les tengués estudiades i
implementades. Creim que la viabilitat d'un model com el
que..., perdó, d'una via de set quilòmetre, amb un potencial de
consumidors de 14.000 ciutadans, creim que si hi ha una
prioritat mediambiental, si hi ha una prioritat política, la
viabilitat està garantida, si no hi ha aquesta prioritat i
s'analitzen els costos sense assumir l'estalvi energètic i l'aposta
per un model de futur, evidentment, probablement els números
no surtin. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la
paraula el diputat Sr. Blanquer.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com diu
el Sr. Alorda, és una qüestió de punt de vista, de model, de
forma de resoldre els problemes i de prioritats, però és que
si tots tenguéssim els mateixos punts de vista, si tots
tenguéssim els mateixos models, les mateixes formes de
resoldre els problemes i les mateixes prioritats, no hi hauria
aquí varis partits polítics, sinó que tots formaríem part del
mateix grup i no hi hauria diferència alguna. Llavors, en
aquest cas, prescindint del que pugui ser el carril de
bicicletes, amb el qual fonamentalment estam d'acord, quan
anam cap al que és el foment del transport públic, que estam
d'acord també a fomentar el transport públic, mentre el PSM
creu que la manera més adient per fomentar aquest transport
públic, que és a través de la línia ferroviària o de la línia
fèrria, i per això, evidentment, minimitza els problemes que
aquesta línia fèrria pugui tenir i maximitza els seus
avantatges, el Grup Popular fa a l'inrevés, en el sentit que
considera que s'ha de fomentar aquest transport públic, per
carretera en aquest cas, a través d'autobusos, i el que fem,
evidentment, és minimitzar els problemes d'aquest mitjà de
transport i maximitzar els problemes, evidentment, que té
un altre, com pugui ser la línia ferroviària. L'acord,
evidentment,  no és possible, pensam de manera
completament diferent, i vist que aquesta mena de
transacció que he presentat a la meva intervenció anterior no
ha estat acceptada per part del Sr. Alorda, el Grup Popular
continua mantenint que votarà en contra de la seva proposta.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a votar el text d'aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, per favor.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat:
Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

Arribat aquest punt de l'ordre del dia, no havent-hi més
assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, i moltes gràcies per la
seva paciència.
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