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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Comença aquesta comissió
d'ordenació del territori, i en primer lloc demanaria si hi ha
substitucions. Sí?

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Cristòfol Soler.

EL SR. MASDEU I MAYANS:

Joan Robert Masdeu substitueix Antoni Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. No havent-hi, idò, més substitucions,
començarem en primer lloc a formular una sèrie de preguntes
que hi ha per aquesta comissió.

I.1) Pregunta RGE núm. 4609/97, de l'Hble. Sra Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ordenació dels espais naturals de les Illes
Balears, desenvolupament de la Llei d'espais naturals.

I en primer lloc hi ha la Pregunta núm. 4609/97, que
formula la diputada Sra. Barceló i Martí, relativa a ordenació
dels espais naturals de les Illes Balears, desenvolupament de la
Llei d'espais naturals.

Jo en primer lloc vull donar la benvinguda al conseller, que
per mi avui s'estrena en aquesta comissió; i donaria  la paraula
a la diputada Sra. Barceló perquè formuli la pregunta.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller.
Bàsicament aquestes preguntes van lligades totes al mateix
tema, són la redacció del plans especials, o de tot el que és
l'ordenament de desenvolupament de la Llei d'espais
naturals a les ANEI. Bàsicament aquest tema a Menorca és
un tema important, perquè a partir d'aquesta ordenació dels
espais naturals es plantegen diverses coses, com és tot el
que implica els accessos a les platges, l'ordenació, els
possibles convenis amb els propietaris, etcètera. Vull dir
que, per tant, és un tema molt obert, i del qual ens agradaria
poder clarificar alguns aspectes.

En primer lloc, la primera pregunta fa referència a quina
és l'opció del Govern per tal de desenvolupar l'ordenació
d'aquestes ANEI. La Llei d'espais naturals preveu dos
mecanismes, un via Llei d'ordenació territorial de les Illes
Balears, per tant en aquest cas el Govern per tal de tirar
endavant un pla d'ordenació del medi natural, hauria
d'aprovar uns criteris al Parlament, i a partir d'aquí poder
desenvolupar aquesta ordenació de cadascuna de les ANEI,
o bé optar per la Llei del sòl i realitzar un pla especial
d'ordenació com els dos que ja hi ha aprovats referents a la
costa sud i a la Vall de Ciutadella, un tema que va ser
conflictiu perquè també ja aquí es va posar en qüestió qui
era competent a l'hora de redactar aquests plans.

Per tant, la primera pregunta és clara: Quina és l'opció
del Govern per desenvolupar aquesta ordenació: la via de la
Llei d'ordenació territorial, o la via de la Llei del sòl? Quina
és, per tant, aquesta opció del Govern, i qui troba -a partir
d'aquesta resposta- que té la capacitat i la competència per
al seu desenvolupament? Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El conseller té la paraula per
contestar aquesta  pregunta.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com que és el meu primer acte
parlamentari, la meva primera compareixença aquí, crec que és
de justícia, i és obligat que en primer lloc presenti el meu
respecte a la Mesa i també a tots vostès, senyors diputats, i
esper que el temps que estigui al servei d'aquesta comunitat
autònoma sigui profitós per a tots.

Idò una vegada complerta aquesta cortesia, i entrant ja en el
fons d'aquestes preguntes que em planteja  la senyora Diputada,
he de dir que efectivament avui l'opció del Govern balear és
clara, perquè ja està iniciada amb els plans especials a
Menorca, són els plans especials via Llei del sòl els que estan
regulant les 17 ANEI que estan en aquests moments aprovats
inicialment a Menorca, dos a més estan aprovades
definitivament; i aquesta és l'opció que en aquests moments du
endavant el Govern. No obstant això, i de cara al
desenvolupament d'aquesta ordenació de les àrees naturals a les
altres illes, en aquests moments el Govern no descarta que hi
hagi ordenació via Llei  d'ordenació del territori, via plans
d'ordenació del medi natural.

En qualsevol cas, en aquests moments la via oberta és
aquesta, és la que tenim, i lògicament continuarem endavant.
També he de dir-li que tenim previst dins aquest període
parlamentari l'aprovació definitiva --i amb això ja m'estic
anticipant a una pregunta que ve després, però en qualsevol cas
només serà conseqüència de la meva falta d'hàbit a l'hora de
contestar preguntes, però no hi ha cap problema- pensam dins
aquest període parlamentari aprovar definitivament les 15 zones
que en aquests moments estan pendents, per després, durant el
transcurs dels propers períodes legislatius continuar amb
Mallorca, Eivissa i Formentera.

Quant a quina és la institució, Govern o Consell, que creu
que té la capacitat de la seva redacció; el Govern pensa que
sense dubte és el Govern el que té la capacitat i la competència
per redactar aquests plans especials. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per replicar té la paraula la
diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, evidentment no
estam d'acord. No estam d'acord amb el fet que qui s'opta
pels plans especials, en aquest cas des dels consells insulars
hem de defensar el que és la nostra competència, i a partir
d'aquí és clar, i a més a més els dos plans especials ja tenen
contenciosos en aquest aspecte, pel  que fa referència que si
s'opta pel que fa referència a la Llei del sòl, el que està clar
és que les competències en urbanisme, i per tant l'elaboració
de plans que no desenvolupin un planejament general han
de ser aprovats inicialment i provisional per l'organisme que
té les competències en urbanisme. Aquestes competències
són avui dels consells insulars, i per tant consideram que si
el Govern opta per desenvolupar la Llei d'espais naturals via
plans especials, aquesta competència és directament per la
Llei del sòl d'aplicació als consells insulars, i a aquests els
correspondria l'aplicació, quedant només el Govern facultat
a fer un informe vinculant al respecte, però sense capacitat
en absolut de desenvolupar, d'aprovar ni inicialment ni
provisional aquests plans.

Per tant, la veritat és que creim que aquesta opció del
Govern es contradiu alhora també amb el que des del
Consell Insular de Menorca s'està plantejant. El president
del Consell Insular de Menorca dins el mes de setembre ha
declarat i ha fet pública la declaració que l'àrea d'urbanisme
del Consell de Menorca ha iniciat la redacció dels plans
especials, i que aquests seran aprovats pel plenari del
Consell Insular, passat la Comissió Insular d'urbanisme. Per
tant aquí hi ha una contradicció entre el que estableix per
una banda el president del Consell Insular de Menorca, que
defensa les competències d'urbanisme per al Consell
Insular, i per tant la redacció d'aquests plans especials, i per
altra banda el Govern de la Comunitat Autònoma, que es
manté que la redacció vindrà per ell.

En tot cas ens agradaria, ha quedat clar per part del
Govern que no pensa, pel que veim, i en tot cas que ho
ratifiqui, que no pensa respectar aquesta voluntat del
president del Consell Insular de Menorca, que l'aprovació
inicial i provisional sigui de la Comissió Insular
d'Urbanisme, que és qui té avui les competències en
urbanisme lligades a la Llei del sòl. Per tant, si aquesta és
l'opció del Govern, ja està bé que quedi clar, encara que
evidentment des del PSOE som totalment contraris a
aquesta visió intervencionista del Govern. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de contrarèplica, té
la paraula l'Hble. Conseller de Medi Ambient.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Jo crec que, o és que jo no m'he sabut explicar, o és que s'ha
volgut entendre d'una manera distinta al que he tractat de dir.
He parlat que la competència de redacció d'aquests plans
d'ordenació del medi natural és del Govern en qualsevol cas. I
he dit que en aquests moments s'està utilitzant la via de la llei
del sòl, els plans especials. Jo crec que no hi ha cap
contradicció en absolut, perquè d'acord amb la Llei del sòl i els
plans especials qui té l'aprovació definitiva són evidentment els
consells insulars; i jo no he dit en cap moment que això no fos
així, i crec que és el que de qualque manera ha dit el president
del Consell Insular de Menorca, que el seu plenari serà, i així
és perquè ho diu la llei, el que ha d'aprovar definitivament la
redacció dels plans especials d'ordenació de les ANEI de
Menorca.

Això no està en contradicció que a l'hora de redactar la
competència sigui del Govern balear, que en qualsevol cas
aquesta competència el Govern balear pensa dur-la endavant
amb una forta col•laboració amb els distints consells insulars.
Per tant jo no hi veig contradicció en absolut. La redacció i
l'ordenació corresponen al Govern; si la via elegida són els
plans especials, l'aprovació definitiva, per llei, correspon als
distints consells insulars. Per tant, jo crec que no hi ha cap
contradicció en absolut. En aquest sentit crec que el tema està
bastant clar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 4610/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plans especials per a l'ordenació dels
espais naturals.

A continuació passam a la pregunta número 4610/97, que
formula també la diputada Barceló i Martí, relativa a plans
especials per a l'ordenació dels espais naturals. Per formular la
pregunta té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. De fet és redundar en la pregunta
anterior, si el Govern acceptava que els consells insulars
redactin i aprovin. I li deia, textualment: Nosaltres defensam
que el Consell Insular té la capacitat d'aprovar inicialment ja la
redacció i l'elaboració; és a dir que al Govern només li deixam
la capacitat d'informe preceptiu, i punt. Està vostè d'acord amb
açò o no? Açò és la pregunta.

I la segona qüestió: Accepta vostè que la redacció la faci el
Consell Insular de Menorca? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la
paraula per contestar la pregunta.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies. Efectivament, crec que és una pregunta que ja
està contestada, i de qualque manera és redundant. Jo crec
que s'ha de separar clarament el que és redacció i aprovació.
Creim que la competència, com he dit abans, és del Govern
balear absolutament. Pensam que dins la redacció dels plans
d'ordenació hi han d'intervenir, lògicament, els consells
insulars afectats; i estam convençuts, perquè així ho marca
la llei, no perquè es faci cap concessió graciosa, que
l'aprovació definitiva correspon als consells insulars. Per
tant, crec que el tràmit és clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la
paraula la diputada Sra. Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ha quedat clar respecte de
l'aprovacio definitiva, és a dir que el Govern pensa aprovar
inicialment, cosa amb què nosaltres no estam d'acord. El
segon tema encara no m'ha quedat clar: Deixen vostès que
les redacti el Consell Insular de Menorca? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per torn de contrarèplica
té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Tractaré d'explicar-me, el que passa és que repetir les
mateixes paraules no sé si de qualque manera serveix per
ampliar la resposta o aclarir qualque cosa. Deim que la
competència és del Govern, la redacció pensam que l'ha de
fer el Govern, i aquesta redacció la volem fer amb una
col•laboració important i estreta amb els distints consells
insulars afectats; el Govern. Crec que som bastant taxatiu.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 4613/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord entre el Govern i
el Consell Insular de Menorca sobre els instruments
d'ordenació dels espais naturals.

Passam idò a la següent pregunta, que és la número de
registre 4611/97, que formula la diputada Barceló i Martí,
relativa a terminis d'execució de l'ordenació dels espais
naturals. Per formular-la té la paraula la diputada Sra.
Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Insistim en el tema, bàsicament les
preguntes les formulam de vegades de manera reiterativa, a fi
que al llarg de les diferents preguntes tinguem prou temps com
perquè quedin clares. En torn a la redacció, per tant, quin és
l'acord, si vostè es planteja que la competència és seva, la
redacció és del Govern, qui és l'acord concret que estableix la
col•laboració del Consell Insular?, com s'arbitra aquesta
col•laboració. Aquí tenim una contradicció, el Consell Insular
de Menorca ens diu als ciutadans de Menorca a través dels
mitjans de comunicació que ells estan redactant els plans,
aquesta és la realitat. Clar, després no sé si és que açò és
cert i el Govern aquí no ho vol reconèixer perquè després altres
consells insulars no facin el mateix, o si vertaderament no és
cert el que diu el president del Consell Insular, i no les deixen
redactar tampoc a ells.

Per tant, quin és aquest acord de col•laboració per a la
redacció dels plans especials? Quina és la part que fa el Consell
Insular i quina és la part que fa el Govern? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Perdó, una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta: Estam a la 4611
o a la 4613?

LA SRA. PRESIDENTA:

4611...

(veu inoïble)

Contestam, idò, la pregunta 4613, formulada per la diputada
Sra. Barceló.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Estam a la 13. Perdó, és que ens hem saltat l'11 i la 12.

Contestant-li molt breument, i pens que d'una manera clara:
No existeix cap acord formalitzat amb el Consell Insular de
Menorca. Aquesta filosofia de deixar, de fer, que els consells
insulars afectats per l'ordenació de les seves ANEI intervenguin
a la redacció dels plans especials d'ordenació d'aquests és una
filosofia prou coneguda per tothom, i de qualque manera també
coneguda pel president del Consell Insular de Mallorca. Per
tant, a pesar que no existeix formalment aquest acord amb el
Consell Insular de Mallorca signat, sí que és conegut, i és la
nostra intenció dur endavant aquesta redacció d'una manera
amb una estreta col•laboració amb el Consell Insular de
Mallorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No hi ha torn de rèplica.

I.3) Pregunta RGE núm. 4611/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a terminis d'execució de
l'ordenació dels espais naturals.

Amb la qual cosa, idò tornaríem enrere i passaríem a la
Pregunta 4611/97, que formula la diputada Sra. Barceló i
Martí, relativa a terminis d'execució de l'ordenació dels
espais naturals. Per formular-la té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si correspon al Govern, segons
la seva teoria, l'aprovació inicial d'aquests plans, quin és el
calendari, el compromís d'aprovació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies. Com havia anticipat abans, intentarem que dins
aquest període de sessions s'aprovin definitivament la resta
de plans d'ordenació del medi natural a Menorca, els 15 que
queden pendents, i continuar dins el proper període de
sessions amb els de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la
paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan es refereix al període de
sessions, vol dir que a finals de desembre tindrem totes les
ANEI aprovades? Aprovades inicialment, en tot cas, perquè
la definitiva sí que correspondria al Consell Insular de
Menorca. Açò, què vol dir?, que al mes de desembre, que
haurà acabat el període de sessions estaran tots els plans
especials de Menorca aprovats? Més que res, perquè ha dit
període de sessions, i no sabia si ho confonia amb finals de
legislatura o un altre període parlamentari. Bàsicament
aquest era l'aclariment que sol•licitàvem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de contrarèplica, té
la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies. En primer lloc vull dir que inicialment estan
aprovats tots; per tant no hi ha d'haver aprovacions inicials. Els
17 plans de Menorca estan aprovats tots inicialment. Per tant no
hi ha d'haver aprovació inicial, és aprovació definitiva.

Quan em referia al període de sessions em referesc -i tal
vegada estic una altra vegada pecant de desconeixement de la
mecànica parlamentària, si és així deman disculpes- que dins
l'any 98, abans, no sé quan acaba, el mes d'abril o maig, el
període parlamentari, voldríem haver aprovat definitivament els
15 que ens queden a Menorca; per després, a l'inici del proper
període parlamentari -no sé si estic parlant amb propietat amb
el llenguatge parlamentari- iniciar la tramitació dels plans
especials o plans d'ordenació del medi natural de Menorca,
Eivissa i Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 4612/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a camins d'accés a les platges.

A continuació passam a la darrera pregunta que hi ha a
l'ordre del dia d'avui, que és la número 4612/97, que formula la
diputada Barceló i Martí, relativa a camins d'accés a les platges.
Té la paraula per formular-la la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies. Sra. Presidenta. Evidentment hi ha tota una sèrie de
plans especials, que estan aprovats inicialment pel Govern; ho
sabem, però aquests plans no responen en absolut a les
demandes que avui es formulen des de Menorca respecte del
que han de ser els continguts d'aquests plans especials, aquesta
és la realitat. Per tant aquestes aprovacions inicials segurament
de poc valdran respecte del que avui se li demana des del seu
propi partit, a més, a un àrea molt concreta com és Ciutadella,
que se li reclama que aquests continguts de les ANEI resolguin
una sèrie de qüestions com els accessos a platges o aquests
convenis amb els particulars.

Per tant, tots els plans especials aprovats inicialment pel
Govern, d'alguna manera tots s'hauran de modificar, a més amb
modificacions suposadament de pes, que obligaran a fer altres
exposicions públiques o iniciar de nou la tramitació. Per tant és
una qüestió que queda com a molt enlaire la validesa avui
política d'aquestes aprovacions inicials, al marge del problema
jurídic que nosaltres creguem que el Govern no és competent
per fer aquestes aprovacions inicials.

Així i tot, a partir d'aquí, vostè pensa -i a més a arrel
d'unes declaracions bastant conflictives que va fer el
conseller en una visita a Menorca, ràpidament contestades
pel vicepresident del Consell Insular de Menorca, avisant
que des de Menorca, i a més parlant com a Partit Popular,
no acceptaria, vull dir reclamava que els accessos a les
platges es resolguessin a través d'aquests plans especials-
com veu vostè aquest problema, des del moment que a
Menorca es va manifestar totalment contrari a utilitzar
qualsevol via coercitiva i qualsevol via d'ordenació
territorial a l'hora d'explicar viaris públics. Pensa, per tant,
contemplar com a viari públic dins els instruments
d'ordenació, que són aquests plans especials, els camins
d'accés a les platges? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar la pregunta
té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies. Tornant fins i tot un poc enrere, ja que vostè
m'ho ha plantejat així, vull dir-li que si efectivament els
canvis que s'haguin d'introduir dins aquests plans especials
d'ordenació de Menorca són tan importants que es faci
necessària una nova aprovació inicial d'aquests, he de dir
que no hi ha cap inconvenient, que dependrà en tot cas de
les modificacions que es plantegin respecte de l'aprovació
inicial que es va fer en el seu moment. Per tant, no hi ha cap
inconvenient.

Quant a les declaracions suposadament conflictives que
va fer el conseller i que varen ser suposadament contestades
immediatament per Menorca, jo crec que no varen ser ni tan
conflictives ni varen ser tan contestades, sinó que més bé
anaven en un mateix sentit més o manco. De totes maneres,
jo crec que això és objecte d'una altra pregunta que està
plantejada, i tendrem el seu moment parlamentari per parlar-
ne, i per tant em remet a aquest moment parlamentari.

Pel que fa a la qüestió concreta que es planteja, que és
contemplar dins el viari públic els camins dins aquests
espais naturals, li he de dir que en principi no està previst,
més aviat al contrari, aquests camins dins el Registre de la
propietat i dins la legalitat vigent en aquests moments no
estan contemplats com a propietats públiques, sinó com a
propietats privades; i en principi el respecte a la llei ens
obliga a no poder contemplar això com a viari públic.

El que sí és cert, és que s'ha arribat ja a un acord amb
propietaris perquè es pugui tenir accés per aquests camins
a distintes platges i a distints indrets de les Illes, caminant
o bé en bicicleta, no en cotxes. I això és la situació que
tenim en aquests moments. Qualcun està integrat dins la
xarxa interna del propi ANEI, però no com a viari públic.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula
la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que sí el varen
contestar d'una manera bastant complicada a Menorca, quan el
vicepresident avisa: "Miquel Ramis ya puede darse por
enterado". Aquest era el titular quan des de Menorca es planteja
per part de membres del Partit Popular, el president del Consell
Insular i alhora altres càrrecs de Menorca, tant del partit com de
les institucions de Govern del Partit Popular, s'està plantejant
i venent que els plans especials resoldran els accessos a les
platges, i és més, que si aquests acords no es tanquen dins un
període de temps d'un mes sí s'optarà -i aquest és el compromís-
per la via coercitiva, i sobretot dins els plans especials es
promet que es quedaran resolts els accessos a les platges. Clar,
via pla especial només es pot resoldre si vertaderament es
marca com a viari públic algun dels accessos.

Per tant, la pregunta és molt concreta: En cap cas es
plantejarà que hi hagi viari públic a través de les ANEI?, és a
dir, les ANEI resoldran o no resoldran els accessos a les
platges? Això és el que demanam al conseller: Pensa acceptar
que a través de l'ordenació es resolgui el problema dels
accessos a les platges?, que és l'única manera perquè sigui viari
públic. Per tant, aquesta era la pregunta, si vertaderament vostè
comparteix aquestes sol•licituds o no, si pensa que els plans
especials resoldran els accessos a les platges o no. I amb una
qüestió: en aquests moments els dos plans especials que hi ha
aprovats no han resolt el problema d'accés gratuït, en absolut,
perquè el Govern a través d'aquests dos plans permet el
cobrament d'entrada. Per tant es mantindrà la mateixa tònica
que a través d'un pla es possibiliti als propietaris cobrar, o
s'opta per un canvi i es diu que a partir d'aquests plans es
resoldrà el pagament d'entrada. Açò és el que en tot cas li
demanaríem que concretés: Els plans especials resoldran d'una
vegada per totes els accessos pagats a les platges? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula l'Hble. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies. Jo en el tema de les declaracions conflictives no hi
tornaré a entrar, perquè crec que tendrem temps de debatre
aquest tema, quan torni a entrar a la comissió aquesta pregunta,
i per tant m'abstendré de fer-hi qualsevol comentari.

Quant al tema si resoldran o no els plans especials el
problema dels camins d'accés a les platges, li he de dir que
en principi no és funció dels plans especials resoldre aquest
tema, ni molt manco. És a dir, dins la seva regulació
contemplen l'ordenació de tot el que és espai natural, i a
determinats espais naturals aquests camins quedaran
integrats com el que es diu xarxa interna de la pròpia ANEI,
i a determinats espais naturals no hi quedaran integrats.

El que sí li dic és que en qualsevol cas els plans
especials no podran anar per damunt la propietat privada i
per damunt la propietat que té accés al Registre de la
Propietat de Menorca. Per tant no podrem mitjançant la
figura de l'ANEI, "expropiar" determinats camins públics...
camins, no sé si públics o privats, nosaltres pensam que són
privats, des del moment que tenen accés al Registre de la
Propietat; no podrà expropiar per aquesta via indirecta
aquests camins. Per tant, a determinats llocs sí resoldrà, des
del moment que puguin tenir accés a peu i en bicicleta les
persones que vulguin visitar les platges; i a determinats llocs
no es resoldrà pel propi pla especial. No sé si ajudarà
indirectament a resoldre el tema dels accessos a les platges.
No és, en qualsevol cas, la funció dels plans especials
resoldre aquest tema. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En nom de la Comissió li
volem donar les gràcies per haver vengut aquí a contestar
aquí aquest conjunt de preguntes i fer la seva estrena
parlamentària.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4606/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compliment del
conveni de col•laboració entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri d'Obres
Públiques sobre actuacions per a l'abastiment d'aigua i
condicionament de torrents.

A continuació passam al debat del segon punt de l'ordre
del dia, relatiu a proposicions no de llei. En primer lloc
debatrem la de número de registre 4606/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compliment
del conveni de col•laboració entre el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri
d'Obres Públiques sobre actuacions per a l'abastiment
d'aigua i condicionament de torrents. Per defensar-la té la
paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em pareix que ja hem acordat
altres vegades instar al compliment d'aquest conveni, però
aquesta proposició no de llei dóna una passa més enfora,
perquè fins i tot insta a reclamar per via judicial el
compliment d'un conveni firmat.
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La història comença, em pareix que va ser l'any 1993, que
es va produir un fet històric. El fet històric va ser que el Sr.
González va rebre el president de les Illes Balears, el Sr.
Cañellas. I el Sr. Cañellas en el debat general d'aquell any va
dir que havia tornat de Madrid amb un paper "com mentres".
Aquell paper "com mentres" es va materialitzar amb alguns
acords, entre els quals hi va haver la signatura d'un conveni de
col•laboració, el Convenio de colaboración entre el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones
para el abastecimiento de agua a las poblaciones del entorno de
la bahía de Palma de Mallorca y acondicionamiento de cauces y
márgenes en las Islas Baleares, un d'aquests títols que per ells
tots sols omplen una pàgina, però que llavors hi havia
contingut. El projecte de cauces y torrentes era aquest que tenen
aquí: Govern balear, en lletres ben grosses, Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori, Junta d'Aigües, mitjançant
el qual entre l'any 1994 i l'any 1997 s'havien d'invertir 3.000
milions de pessetes em 6 fases perfectament desglossades: fase
1 el torrent de Cala Major, a Palma, 161 milions, els torrents de
Montuïri, Vilafranca, Sencelles i Son Cervera, 78 milions de
pessetes, etcètera. Dins aquest també hi havia el famós torrent
de Manacor, que no sabem si es desvia, si s'amplia o si no es fa
cap de les dues coses. En definitiva, unes actuacions
perfectament delimitades, i amb la firma del president del
Govern, i en representació del Ministeri aleshores del Sr.
Borrell.

Posteriorment hem reclamat vàries vegades el compliment
d'aquest conveni. El Sr. Matas l'any 1996 va dir que encara que
Madrid no hagi invertit els 3.000 milions compromesos per a la
canalització dels torrents, nosotros no dejamos de reclamarlos,
és a dir que cada quinze dies deuen telefonar i els deuen
reclamar, però, en definitiva, nosaltres creim que aquí hi ha un
compromís adquirit i que s'ha de complir. Clar, el tema
preocupa especialment a uns moments en què se'ns anuncia que
es firmarà un altre conveni de col•laboració entre el Govern de
les Illes Balears i el Govern de l'Estat en matèria de carreteres,
i clar, la sospita és que si conveni signats amb anterioritat no
s'han complert i no sé si tan importants, però, com a mínim, tan
importants com el de carreteres, voldria recordar la catàstrofe
de l'any 1989 a Manacor, les famoses inundacions i d'altres
inundacions que hi ha hagut posteriorment, vull recordar que
aquí fins i tot vàrem aprovar una llei de crèdit extraordinari per
fer front a les inundacions que hi ha hagut en dues ocasions i,
per tant, no vull dir que sigui més important aquest conveni de
torrents que el de carreteres, però, com a mínim, igual
d'important per prevenir catàstrofes no només que fan un mal
físic, sinó que fins i tot poden provocar desgràcies humanes i no
volem cridar el mal temps.

Bé, en definitiva, amb aquests antecedents, sabem que s'han
fet algunes petites actuacions, tal vegada la portaveu del Grup
Popular que intervengui ens podrà dir quin grau de compliment
hi ha fins ara, però el que és clar és que som a punt d'acabar
l'any 1997, les fases anteriors no s'han complides i, per tant, ens
trobarem a 31 de desembre amb un grau de compliment ínfim
d'aquest conveni. Per tant, proposam al Parlament que prengui
dos acords, bé, instar el compliment del conveni, nosaltres quan
presentàrem aquesta proposició no de llei, dia 18 de setembre
del 1996, dins aquest mateix acord instàvem que el Govern de
l'estat consignàs la corresponent partida pressupostària als
pressuposts generals de l'estat del 1997, naturalment ja no hi
som a temps, però sí que som a temps a consignar la partida
damunt els pressuposts generals de l'Estat de l'any 1998. Per
tant, aquí suggeriríem o proposam canviar 1997 per 1998,
perquè encara hi som a temps.

I el segon acord és defensar el compliment d'aquest
conveni, si és necessari presentant un recurs contenciós
administratiu si els pressuposts generals de l'Estat no
contemplen aquesta inversió, no contemplen el compliment
d'aquest conveni.

Nosaltres pensam que no només els papers com mentre,
sinó els papers escrits s'han de complir, en aquesta terra no
estàvem avesats que no es complissin les paraules, molt
manco els convenis escrits, això és nou per a nosaltres, en
aquest país la paraula donada era llei, avui ja ni la paraula
escrita i, per tant, creim que el Parlament ha de donar suport
al Govern, ha de donar suport al Sr. Matas que diu que
reclama el compliment d'aquest conveni, li hem de donar
una esperonada moral i, en definitiva, proposam l'aprovació
d'aquestes dues propostes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posició?
Pel Grup Mixt, té la paraula el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dóna la impressió que el
Govern balear utilitza aquests convenis, ho dic en plural
referint-me no només a aquest del qual parlam avui, sinó
també al de carreteres, més que com a intenció d'executar-
los i de dur-los endavant, com a eina propagandística per
tenir portades a la premsa, per poder-se presentar a un debat
sobre l'estat de la Comunitat a moments que tal vegada la
situació del seu partit és més feble, i es necessita donar una
campanada de cara a l'opinió pública. Efectivament, aquest
conveni de què parlam, del tema dels torrents, ja fa devers
tres anys que no s'ha invertit ni una pesseta, que s'ha
incomplit totalment, jo crec que és evident que si el Govern
tengués interès a fer complir aquest conveni, hauria de tenir
una actitud més ferma, més seriosa i més exigent cap al
Govern de l'Estat.

Efectivament, com deia el Sr. Sampol, la situació en què
ens podem trobar és que ara hi hagi desconfiança sobre què
passarà amb el conveni de carreteres, perquè vist el
precedent és molt probable que també passi exactament el
mateix. Per tant, tots aquests convenis queden en paper
mullat, queden sense efecte i jo crec que, per a mi, el punt
segon de l'acord que proposa el PSM és l'important,
realment, vist que el punt primer probablement no
s'aconseguirà, ja que el Govern de la Comunitat Autònoma
ha estat incapaç durant aquests anys d'exigir aquest
compliment, crec que no hi haurà més remei que es dugui
per la via judicial exigir aquest compliment. Per tant, crec
molt encertada aquesta iniciativa i des del Grup Mixt li
donarem suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Si analitzam la data de
presentació d'aquesta proposta, veim que té més d'un any
d'antiguitat, això ja ens va passar  al plenari d'ahir, amb altres
propostes que, per una o altra raó, bàsicament perquè això és un
parlament bastant poc útil a l'hora de fer el dia a dia del control
del Govern i del seguiment de l'actualitat per les seves
limitacions de funcionament que esperam que siguin
corregides; però al marge que sigui simptomàtic d'això, té un
caràcter pedagògic el fet de veure les proposicions amb un any
i busques de retard, i és que moltes vegades te'n tems que les
coses estan exactament igual i que tenen plena vigència, això,
efectivament, té més d'un any des de la seva entrada en el
Registre i està intacta la pobra proposició, és a dir, no li ha
passat ni un dia per damunt, tot el que s'hi exposa, tot el que s'hi
planteja és plenament vigent, llevat, naturalment, d'aquesta
referència als pressuposts generals de l'Estat del 97 que ara,
pietosament hauríem de canviar per "pressuposts generals de
l'Estat del 1998".

Això evidentment significa que des de l'administració de
l'Estat no es tenen massa en compte els compromisos polítics
adquirits a les Illes Balears. S'adopten posicions jo crec que
clarament menyspreatives cap a aquesta comunitat, com fa pocs
dies, quan el ministre del ram va anunciar que no hi hauria ni
un duro per a infraestructures que solucionassin per exemple el
problema energètic de la nostra comunitat. I crec que s'ha de
constatar també que no hi ha una actitud combativa per part del
Govern de la Comunitat Autònoma, sinó tot el contrari, perquè
si davant situacions com aquesta, el que fa el Govern de la
Comunitat és explicar al Parlament i a l'opinió pública que des
de fa un any i mig es viu una lluna de mel apassionada, sense
obstacles i sense problemes amb el Govern de l'Estat,
lògicament un queda absolutament desautoritzat per fer
qualsevol tipus de reclamació, si estan tan bé ..., és a dir, deu
ser que no és ver que s'incompleix aquest conveni, deu ser que
sí és ver que es fan les infraestructures en els terminis prevists,
no deu ser ver que els jutjats s'hagin fet amb retard o el tema
energètic o el tema del REFE o moltes altres qüestions.

Bé, aquesta proposició intenta corregir aquest tema, insta
el Govern de l'Estat, insta el Govern de la Comunitat a
utilitzar una via, una via una mica insòlita en aquests casos,
perquè normalment això es fa des de la reclamació política,
però supòs que des de la desesperació derivada de constatar
la manca d'esma política del Govern de la Comunitat a
l'hora de defensar els nostres interessos, se l'insta a utilitzar
aquesta via de caràcter jurídic que és el contenciós
administratiu. En qualsevol cas, i per les raons exposades,
és evident que nosaltres donarem suport a aquesta
proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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. Bé,
efectivament, jo em sum a les crítiques que una proposta del
17 de setembre del 96 i que a més va ser registrada
l'endemà, per tant de dia 18 de setembre del 96, encara
s'hagi de veure avui, a meitat d'octubre del 97. Per altra part,
em sona, no se si m'equivoc, que en el debat general vam
aprovar una resolució en aquest sentit, no?, en el sentit del
punt primer de demanar el compliment del conveni en
matèria de torrents, per tant, algunes de les previsions aquí
previstes, i que, per tant, nosaltres estam totalment d'acord
amb aquesta exigència de compliment de les actuacions
previstes als convenis, però hauríem de saber amb detall,
perquè és una qüestió bastant confusa i opaca, és realment
que ens passassin comptes de quines obres s'han fet amb
càrrec a aquest conveni, si és que se n'han fet, i quins
projectes s'han presentat a càrrec d'aquest conveni i no han
estat acceptats o no han estat inclosos a les subvencions
previstes, per tenir una visió completa de quin és el grau
d'incompliment de les obligacions per part de l'Estat i quin
és el grau d'insistència o de preocupació per part del Govern
balear amb les previsions previstes al conveni.

En relació a plantejar el recurs contenciós administratiu,
és una figura que el Govern balear quan el govern d'Espanya
era del Partit Socialista ha esgrimit a molt diverses
oportunitats, fins i tot n'ha arribat a plantejar qualcun, o
sigui qualcun recurs ha passat de les muses al teatre, el que
passa és que després va ser totalment desestimat pels
tribunals, i jo crec que sent un últim recurs que normalment
no arregla les coses, crec que s'hauria d'analitzar
jurídicament, ho dic perquè moltes vegades aquests
convenis tenen clàusules en lletra petita que diuen "d'acord
amb les disponibilitats pressupostàries" i coses així que
desarmen qualsevol contenciós plantejat pel seu
incompliment de no inclusió als pressuposts.

Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres estam
d'acord amb la proposició que presenta el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la diputada Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
conveni de col•laboració signat amb el MOPT signat dia 26 de
març del 1994 contempla que com a prestació a les despeses
efectuades per aquesta comunitat autònoma en la conservació
i reparació de la xarxa hidrològica com a conseqüència de les
avingudes de setembre del 1989, octubre del 1990 i febrer del
1991, es realitzaren les obres incloses al Pla general de cauces
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb càrrec als
recursos pressupostaris del ministeri, fins a un total de 3.000
milions de pessetes durant l'any 1994, 1995, 96 i 97, d'acord
amb la despesa que anualment autoritzin els pressuposts
generals de l'Estat. 

Per a l'efectivitat del conveni li correspon a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears l'elaboració dels pertinents
projectes tècnics dels quals ja n'han estat remesos al ministeri
projectes per valor d'uns 3.500 milions de pessetes, com
l'aconduïment dels llits de Felanitx, el desviament del torrent de
Manacor, etc., etc. Si m'ho permeten, els faré arribar aquesta
documentació que m'ha remès la conselleria perquè estaria molt
de temps per donar-los el detall pressupostari i el nom del
projecte.

No estan remesos al Ministeri de Medi Ambient el projecte
de condicionament del traç de diversos torrents de l'illa de
Mallorca, amb un pressupost de 200 milions de pessetes.
Superats els problemes pressupostaris que va suposar per a
l'administració central la pròrroga del pressupost del 1995 per
a 1996, es va començar per part de l'administració de l'Estat
l'execució d'algunes de les obres incloses en el Pla general de
llits, la situació de la qual és la següent: l'aconduïment de
torrents, (...), termes municipals d'Eivissa i Santa Eulàlia, amb
un pressupost d'adjudicació de 64 mil 906, 940 mil pessetes, es
troba en execució; el projecte de dragat i obra de fàbrica del
torrent dels termes municipals de sa Pobla, Muro i Búger, amb
un pressupost d'adjudicació de 58.000 i busques milions, es
troba en execució; el condicionament de llit del torrent dels
termes municipis de Pollença i Alcúdia, amb un pressupost
d'adjudicació de 37.000 milions, es troba en execució;
reconstrucció de murs i obres de fàbrica de torrents dels termes
municipals de Calvià i Fornalutx, amb un pressupost
d'adjudicació de 41.000 milions, es troba en execució.

Amb independència de les obres que ja han sortit a licitació
el Ministeri de Medi Ambient té programat en el seu pressupost
de l'any 1998 l'obra de desviament del torrent de Manacor, amb
un pressupost aproximat de 833 milions de pessetes.

En conseqüència, l'administració central ja ha començat
a donar compliment el que s'ha pactat al conveni de
col•laboració signat amb el MOPT, encara que sí es pot dir
que aquesta activitat ha començat a materialitzar-se amb
bastant retard en relació al que s'ha pactat amb les dues
administracions. Per tant, entenem que malgrat el retard,
s'ha complit.

Per últim, cal assenyalar que en el punt 2 de la
proposició no de llei que ens ocupa, podria ser admissible la
proposta de defensar el compliment del conveni per
qualsevol mitjà admissible, no obstant això, accepta millor
i fonamenta el criteri jurídic la no incorporació d'una partida
pressupostària determinada al pressupost general de l'Estat,
no pot donar lloc a la interposició d'un recurs contenciós
administratiu, la finalitat del qual no és una altra que la de
revisar els actes administratius. Per aquest motiu, no
donarem suport a aquesta proposició no de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de rèplica, té la
paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, queda retirada aquesta
proposició no de llei, perquè si tots els projectes que ens
estan subvencionant pugen tants de mil de milions com ha
dit la senyora diputada, només tenim por que no ens facin
refer, hauríem de tornar doblers. 

Bé, bromes a part, i entenem el lapsus dels zeros que ha
afegit la Sra. Ferrer als projectes que s'estan efectuant, la
veritat és que el que es realitza o el que s'ha de contractar
dins l'any 1997, si és que es materialitza l'obra més
important que és el torrent de Manacor, per valor de 833
milions de pessetes, parlam que dins el 98 s'haurien realitzat
projectes per valor d'uns 1.000 milions de pessetes, quan el
conveni abraçava de l'any 1994 a l'any 1997. Per tant, la
nostra proposta, la nostra reivindicació és el compliment del
conveni de 3.000 milions de pessetes a 31 de desembre de
l'any 1997, encara que la gran part de les obres més
important es realitzin, s'hauran de realitzar ja forçosament
durant el 1998. Per tant, la primera part seria que els
pressuposts generals de l'Estat de l'any 1998 recullin totes
les partides fins als 3.000 milions de pessetes, hi hauria
d'haver una consignació pressupostària, per tant superior als
2.000 milions de pessetes al pressuposts generals de l'Estat
de l'any 1998. I el que hauria de fer el Govern balear per ser
reivindicatiu, bé, no, per reclamar justícia davant el Govern
de l'Estat és reclamar la signatura d'un nou conveni 98, fins
al 2002 o 2003, és a dir un proper quinquenni on es
tenguessin garanties del manteniment dels torrents per als
propers anys, perquè ens imaginam que el Ministeri d'Obres
Públiques al conjunt de l'Estat fa una sèrie d'inversions
anualment en matèria de torrents que no entenem per què la
inversió a les Illes Balears ha de ser de zero pessetes.
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Per tant, dues qüestions, primera insta el compliment del
conveni a 31 de desembre del 1997, encara que sigui amb un
any de retard, que el pressupost del 1998 contemplin el total
dels 3.000 milions de pessetes; segon, animar el Govern a la
signatura d'un nou conveni, i tercer, nosaltres creim que,
efectivament, serà una qüestió simbòlica, però per la via
judicial, encara que hi hagi clàusules de lletra petita, crec que
manifestarem la voluntat d'exigir el compliment dels pactes que
s'han signat entre el Govern de l'estat i el Govern de les Illes
Balears.

Per tant, creim que els dos punts estan totalment vigents i
els mantenim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica? Grups
que vulguin intervenir? Per part del Grup Popular, té la paraula
la Sra. Ferrer.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé,
vull dir que he tengut un lapsus quant als milions, m'he
equivocat, vostès ja se n'han temut que eren 41 milions i no
41.000, com he dit; però el que li vull dir aquí, al Sr. Sampol,
és la bona voluntat per part del Govern atès que, fins i tot, en el
darrer debat de l'estat de la comunitat li vàrem aprovar, el Grup
Popular, una de les resolucions seves, la 7, que instava el
Govern de l'Estat a donar compliment a aquest conveni, si
nosaltres no li donam suport, és perquè entenem que ja es
compleix, però, de totes maneres, ja li dic, per part nostra, per
part del Govern hi ha la bona voluntat des del moment que
acceptàrem la resolució que ells varen presentar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam, idò, a la votació del
text de la proposició no de llei 4.606/96.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació, per favor?

EL SR. LLETRAT:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2856/97, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a l'autopista Palma-Manacor.

A continuació, debatrem la segona proposició no de llei,
la 2856/97, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, sobre l'autopista de Palma a
Manacor. Per defensar aquesta proposició, té la paraula el
diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L'oposició d'Esquerra
Unida a l'autopista Palma-Manacor és, d'entrada, una
oposició conceptual, no vinculada al possible traçat definitiu
de l'autopista o a característiques menors que pugui tenir
aquesta via ràpida a l'illa de Mallorca. Nosaltres pensam que
aquí a Mallorca, i per extensió -naturalment- a totes les Illes
Balears, no hi ha d'haver autopistes per la mateixa raó que
a Binissalem no hi ha d'haver un metro, independentment
del possible traçat de les línies del metro a la població de
Binissalem o a una altra població d'aquestes
característiques.

Més enllà del debat polític, és un fet que s'estudia a les
facultats que aquest tipus de traçat viari, les autopistes, és
una mesura extraordinàriament impactant amb moltes
conseqüències des del punt de vista territorial, però no
només de consum de territori, sinó d'articulació del territori
que només pot justificar-se en el sentit que generi uns
beneficis encara superiors des del punt de vista de facilitar
la comunicació entre indrets molt llunyans i, en aquest
sentit, es pot plantejar una via ràpida, per exemple, que vagi
paral•lelament a una zona litoral, que uneixi comunitats o
ciutats que estiguin a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 quilòmetres
de distància, però fer xarxes d'autopistes per unir 50
quilòmetres de distància entre poblacions és senzillament
aberrant i és un problema conceptual.

Jo, molt breument per no allargar aquesta intervenció,
exposaré quines són les raons per les quals, des d'aquesta
perspectiva general, pensam que aquest traçat viari no s'ha
construir a l'illa de Mallorca. Primer hi ha raons de cost
econòmic, d'utilització racional dels recursos de
l'Administració. Aquesta és una obra molt costosa que
implica el desviament d'aquests recursos d'altre tipus
d'actuacions que, fins i tot aplicats a la xarxa viària,
significarien una millora quantitativament i qualitativament
molt superior respecte a la rapidesa, la comoditat i la
seguretat en les comunicacions per carretera a l'illa de
Mallorca. Hi ha raons de consum territorial, evidentment; en
una illa com la nostra el consum de 400 hectàrees de
territori en funció d'una via ràpida d'aquestes
característiques és un paràmetre molt a tenir en compte i
tenint en compte, a més, que aquestes 400 hectàrees moltes
vegades seran terrenys agrícoles de singular valor:
maldament no es conegui encara el traçat definitiu és
evident que patiran elements arquitectònics rurals sensibles,
patiran zones de garriga i patiran zones de pinar que, des del
nostre punt de vista, haurien de ser preservades. Un tercer
bloc de raons són les mediambientals i paisatgístiques, és a
dir, l'impacte que significa una infraestructura d'aquestes
característiques sobre el paisatge de l'illa de Mallorca. 
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I després hi ha un altre bloc de raons que, si es vol, es
podrien dir econòmiques, que és que, efectivament, una
autopista uneix amb facilitat, però també divideix i també
desestructura el territori. Una autopista és una via de
comunicació i, a la vegada, és una via de separació: el que està
a un costat i a l'altre de l'autopista queda automàticament molt
allunyat, perquè és molt difícil accedir d'una part a l'altra, i
aquesta desestructuració del territori s'ha de tenir molt en
compte, i per a un territori de les nostres característiques és
molt més intel•ligent i molt més adequat anar al disseny d'una
xarxa viària relativament espessa, si es vol, però adequada al fet
que hi hagi una fàcil comunicació entre tots els segments
d'aquest territori. Hi haurà, en aquest sentit, perjudici per
sectors comercials que es veuran perjudicats per aquesta
infraestructura, i no és de bades que, en aquest moment, hi hagi
un moviment social important, format no pel moviment
ecologista sinó per petits comerciants de la zona que veuen amb
preocupació la possibilitat de veure's directament perjudicats
des del punt de vista de la prosperitat dels seus negocis, i no
només ells, sinó propietaris agrícoles que siguin afectats per
l'autopista: no només hi ha el cas d'aquell que l'autopista li
llevarà o li passarà per sobre la propietat, sinó que hi ha aquell
que el que li quedi de propietat fora de l'autopista i de la seva
zona d'autopista ja no serà una explotació agrícolament
rendible, aquells que veuran la seva propietat xapada de tal
manera que veuran dificultada la comunicació entre les dues
parts de la seva propietat...; és a dir, hi haurà perjudicis
econòmics i no hi haurà els beneficis que es deriven d'una
possible autopista que seria, efectivament, que amb distàncies
-insistesc- extraordinàriament llargues, com puguin ser
centenars o milers de quilòmetres, es pugui facilitar la
comunicació i el transport de mercaderies i de persones.

Després hi ha un argument de racionalitat. Jo entenc la
dificultat que té un govern que durant aquesta legislatura ha
descobert que les DOT, les Directrius d'ordenació territorial,
eren un instrument que es pot fer servir. Jo comprenc que un
govern i un partit que li dóna suport, que durant la legislatura
i sobre la marxa fa aquest descobriment, té unes certes
dificultats a l'hora de fer una acció política racional, i això està
en els Diaris de Sessions, precisament, d'aquesta comissió:
durant aquesta legislatura el conseller Reus, com vaig recordar
en el debat de l'estat de la Comunitat, opinava que les
Directrius d'ordenació territorial no eren un instrument útil; ara
han descobert que sí és un instrument útil. Però, en qualsevol
cas, i fet aquest parèntesi, sense Directrius d'ordenació
territorial, sense un pla de carreteres relacionat amb aquestes
directrius d'ordenació territorial, sense un pla de transport que
ni tan sols ens han presentat, encara, malgrat que el seu anunci
sigui imminent, no té sentit adoptar decisions que són
estratègiques, i decisions irreversibles, i decisions que són d'un
enorme impacte. Això vol dir que tota la planificació posterior
que es pugui adoptar o aprovar serà simplement paper banyat.
Les gran decisions s'adopten ja i s'implementen ja. Per tant, jo
no sé de què haurà de parlar el Pla de carreteres o les directrius
d'ordenació territorial pel que faci, per exemple, a la xarxa de
transports. Les grans decisions es prenen per la via dels fets i
des d'una desplanificació, de manca de planificació absoluta.

Jo no vull fer sang, naturalment, en la feblesa que
demostra un govern que, com a gran argument en favor de
l'autopista, exposa als pagesos de la zona que tanmateix
l'autopista torbarà prop de deu anys a construir-se. Mala
seguretat és aquesta i mala argumentació aquella que
simplement diu "Això no és tan dolent perquè tanmateix ens
retardarem molt a fer-ho".

Jo crec, hi insistesc, que l'oposició és conceptual,
que els costos són enormes, des del punt de vista de
recursos de territori, mediambientals i de desestructuració
del territori, que fer una obra d'aquestes ara mateix desvirtua
tota la planificació territorial que hi pugui haver a posteriori,
i el que s'ha de fer ho intentam exposar en aquest punt segon
de la proposta, que és fer obres de millora en el traçat de
l'actual carretera, que no vol dir fer exactament, com va dir
el Sr. Matas en el debat de l'estat de la Comunitat, fer una
via ràpida sobre l'actual traçat, perquè això tècnicament,
evidentment, és impossible, és fer obres de millora sobre
l'actual traçat, desdoblar aquells trams que siguin necessaris
desdoblar, millorar els accessos i les interseccions amb
altres vies, millorar-ne la seguretat en evitar el pas per
l'interior dels nuclis de població i, efectivament, amb molts
menys recursos, amb molts menys consum de territori,
sense ocasionar divisions i desestructuracions del territori,
comunicant, no incomunicant, i sense fer impactes
paisatgístics aconseguirem, naturalment, allò que els usuaris
d'aquesta carretera desitgen, que es, d'una manera ràpida,
d'una manera fluïda i d'una manera segura anar des de
Palma fins Manacor. Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. A continuació, en torn de fixació de
posicions, grups que hi vulguin intervenir? Sr. Balanzat, pel
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No fa falta dir, no fa falta repetir
que Els Verds ja en repetides ocasions ens hem manifestat
contraris a aquest projecte d'autopista Palma-Manacor, per
multitud de motius, la majoria dels quals ja ha exposat el Sr.
Grosske, per tant, simplement jo els enumeraré ràpidament.
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Consum de territori, consum brutal, hem de tenir en compte
que estam parlant de Mallorca, això no és Manhattan, això no
és Califòrnia o no és Alemanya, perquè a vegades se'ns posa
com a exemple per part de membres del Grup Popular o del
Govern que si a Alemanya hi ha unes autopistes precioses, per
què no les hem de tenir aquí? No les hem de tenir aquí perquè
això no és Alemanya, ni és Manhattan, ni és Califòrnia, això és
Mallorca, això és una illa petita, amb un espai físic limitat i on
no podem pretendre fer aquest consum de territori però també
aquesta segregació de l'espai. 

Aquesta separació és com una gran ratlla al mig del territori
que té absolutament molts inconvenients, apart de ser
caríssima, una autopista, com tots vostès saben, és d'un cost
absolutament desmesurat, un cost absolutament desmesurat, per
què?, per guanyar deu minuts de temps per arribar a un punt
determinat? Sincerament, crec que no val la pena. A més, s'ha
de recordar, com també ha fet el Sr. Grosske, que no és
casualitat que no només els ecologistes, sinó també els veïns,
els pagesos, els petits comerciants de les zones que seran
probablement afectades per aquest projecte d'autopista estan
realment enfadats, tan enfadats que estan totalment oposats a
aquest projecte, i això no és casualitat.

Sempre se'ns diu: "Si vostès no volen autopista, què fem
amb la inseguretat?, què fem amb els morts que hi ha, amb els
accidents?", i se'ns en culpa, se'ns diu que som uns
irresponsables per no donar suport a un projecte faraònic
d'aquestes característiques, jo crec que el que s'ha de fer és
utilitzar el seny, el sentit comú. Aquesta carretera actual és
insegura? Segurament que és insegura; que està molt
massificada, que tal vegada faria falta afegir-hi un carril més?
Segurament. Idò, això és el que hauríem de fer, millorar i
condicionar de la millor manera possible aquesta carretera, fer-
la més segura, fer-la més transitable, poder-hi donar més
fluïdesa, i evitar els problemes que ara té. Però una cosa és
millorar aquesta carretera i una altra és dir: "Com que tenim un
problema de mosquits, en llocs de matar-los, a casa, amb un
esprai o amb una paleta, els materem amb un tanc", és a dir,
prendre una alternativa absolutament desmesurada com seria
aquest cas de fer l'autopista. Per tant, res més. Simplement he
de dir que el Grup Mixt donarà suport, òbviament, a aquesta
iniciativa del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No passi ànsia amb el
cronòmetre, no crec que m'excedeixi del temps, perquè, els
arguments, els hem repetit més o menys moltes vegades en
aquesta cambra i són prou coneguts. El nostre grup donarà
suport a aquesta proposició no de llei perquè també
coincidim amb la inadequació general de la solució de les
autopistes, com a principi, com a mínim, hi hauria d'haver
un gran debat primerament, amb la planificació, amb el
model, amb allò que esperam i volem que sien aquestes Illes
Balears, nosaltres no ens imaginam dofins pel Parc de la
mar, sinó una cosa un poc més concreta, i crec que en
aquest debat de les directrius, del Pla de les carreteres, del
Pla de transports és on hi hauria d'haver aquest debat
estratègic sobre cap on anam i, concretament, quines són les
infraestructures viàries que s'hagin d'implementar.

El que hem vist és una negociació bilateral a un conveni
de carreteres Govern central-Govern balear, sense
coneixement per part d'aquest parlament, on es discuteix
precisament quines seran les línies més importants,
bàsiques, de circulació a les Illes Balears. Creim que és un
mal plantejament. El que hi ha d'haver és un debat obert, un
debat polític, però també un debat molt obert a la
ciutadania. Supòs que és el mateix, però, com a mínim, amb
aquests interlocutors. I a partir d'aquí  sabrem cap on hem
d'anar.

Per altra banda, molt abans i prèviament a una decisió
com fer una autopista creim que hi ha d'haver altres
prioritats dins la despesa. És cert que o es pot fer tot d'un
cop i, per tant, els doblers que es destinen a una cosa no es
destinen a l'altra. Nosaltres creim que en aquest moment a
les Illes Balears és necessari invertir en desmotoritzar,
invertir, per tant, en transport públic, molt especialment a
Manacor seria molt interessant recuperar el tren, tant si és
amb una línia nova des de Palma com si és recuperant la
línia existent des d'Inca, o allò que sigui necessari perquè el
transport públic sigui eficient, també línies regulars de
transport per carretera i com sigui necessari.

S'han de repensar els equipaments. En aquest moment,
tot tira cap a desplaçar-se cap a equipaments externs, tant
grans superfícies com ara cinemes a Marratxí, etc. Creim
que és bo que moltíssimes coses estiguin prop del propi
municipi, que Manacor ha d'esdevenir un gran centre
comarcal que tengui molta autonomia, en gran mesura;
evidentment, se n'ha de poder venir amb molta facilitat a
Palma, però també s'ha de pensar en fer cada vegada menys
necessari, i no a l'inrevés, com s'està produint, cada vegada
més i més necessari, a l'era de la telemàtica, haver-se de
desplaçar físicament; creim que no és un bon criteri de
prioritat de la inversió.
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La veritat és que, en aquest moment, si no llevam cotxes de
la carretera, si no llevam cotxes dels carrers, no arribam a
solucionar el problema. Es comenta que l'autopista és la manera
més ràpida d'arribar a un embús, i probablement és ben cert,
perquè allà on hi ha un problema és a les entrades de les ciutats,
que estan col•lapsades, i després per trobar-hi aparcament, a
dins.

Per tant, com que totes aquestes actuacions signifiquen
despeses "milmilionàries", creim que primerament s'hauria de
gastar, i gastar-hi molt, en això que estam dient; després, si
aquest tema no fos solucionat d'aquesta manera, hi podria haver
un debat obert sobre la necessitat o no d'una autopista, encara
que continuam pensant que no seria necessària i que, en tot cas,
el consum de territori, el consum paisatgístic, les distàncies
curtes de l'illa de Mallorca no la requeririen, ja no en parlam de
Menorca o d'Eivissa.

En tot cas, les solucions a Manacor, s'apunta aquí la solució
de millorar la carretera de Manacor, desdoblaments, vies de
circumval•lació als pobles que en volen, vull dir que n'hi ha que
s'oposen fins i tot a la circumval•lació dins el poble però també,
per altra banda, a Llucmajor, a s'Aranjassa, a s'Arenal de
Llucmajor, a la carretera Llucmajor-Campos-Felanitx, cap a
cales de Mallorca, és a dir, hi ha tots uns fluxos que s'han
d'estudiar i que no és just l'eix directament Inca-Manacor.
Certament, hi ha hagut tot un desviament de la carretera de
Manacor cap a l'autopista d'Inca per part de Sineu i d'altra gent.
Creim que és interessant veure tots els afectats, fer totes les
inversions que calguin, seran molt més barates i molt menys
impactants i consumidores de territori.

Per tant, en aquest moment donarem complet suport a
aquesta proposició no de llei i confiam que el Govern balear
s'hi repensi. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. A continuació, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres voldríem una votació
separada dels dos punts. Bàsicament, en el primer punt, ens hi
abstendríem un poc amb els mateixos arguments que ha
establert avui el portaveu del PSM. En aquest moment, hi ha a
exposició unes directrius, hi ha pendent de debatre el Pla de
carreteres, hi ha pendent de debatre un pla de transports, i,
evidentment, la decisió de l'autopista a Manacor és una qüestió
que hauria d'estar supeditada a una sortida clara de la política
clara de transports en aquesta comunitat. Per tant, no té sentit
ni la postura del Govern en aquest moment de negociacions
bilaterals, passant olímpicament del Parlament, vull dir que és
una qüestió, i més quan, per altra banda, i amb paraules,
ofereixen consens sobre l'ordenació del territori. És una política
totalment contradictòria la que duu avui a terme el Govern de
la Comunitat Autònoma respecte d'un traçat d'una autopista que
té perfectament dissenyat i sense voler plantejar amb postures
de negociació, quan hi ha postures de força a la contra, però
fins al moment que no es plantegen postures de força a la
contra, el Govern, d'una manera unilateral, manté traçats
concrets, i en aquest moment plantejar-se abandonar també
d'una manera definitiva qualsevol possibilitat creim que val la
pena dir "Vejam si es pot, a partir del Pla de transports, a partir
del Pla de carreteres, quines són les prioritats per tal de millorar
i justificar la necessitat d'aquesta autopista". Per tant, en aquest
primer punt, ens hi abstendríem, i sí que donaríem suport al
segon punt. Creim que és important, i sobretot perquè també
tenim experiència que el Govern de la Comunitat Autònoma,
quan vol fer un projecte, fins que no s'aprova aquell projecte,
abandona les carreteres a què es plantegen alternatives

diferents. Açò ens va passar amb la famosa carretera de
Deià a Sóller, fins que el Govern no hi va imposar el seu
projecte, en aquella carretera van estar anys infinits a fer
fins i tot un asfaltat normal, i sense invertir-hi ni un duro, a
fi que caigués, abans de poder justificar després que s'havia
de fer el seu projecte. Per tant, creim que és important el
segon punt, hi donam ple suport. Creim que, avui, tant
plantejar la sortida autovia com plantejar abandonar tot
projecte d'autovia, les dues opcions, hauria d'estar supeditat
al que vertaderament en aquest moment hi ha de debat
damunt la taula, el Pla de transports, Pla de carreteres,
directrius d'ordenació territorial.

En aquest cas, demanaríem aquesta votació separada, tot
i donar suport, evidentment, al segon punt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. A continuació, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Si no ho he entès malament, el portaveu del Grup
d'Esquerra Unida ha dit que construir una autopista de 50
quilòmetres era una cosa aberrant. Nosaltres no estam
d'acord amb aquesta afirmació, creim que això no és així,
perquè, en aquest cas, també es podria dir que és aberrant,
per exemple, l'autopista de Palma a Inca, i, l'autopista que
en aquest moment hi ha en funcionament a Mallorca, que
uneix la ciutat de Palma amb la ciutat d'Inca, el nostre grup
està convençut que és beneficiosa, que al llarg d'aquests
darrers anys en què funciona aquesta autopista s'ha millorat
molt el nivell de circulació entre la capital del Raiguer i la
citat de Palma, que la població que es veu afectada dels
voltants d'Inca, de tot el que va fins a Alcúdia, creim que
està contenta que funcioni aqueixa autopista. Crec que de
crítiques, abans que es fes aqueixa autopista, n'hi havia
moltes, com la majoria de grans infraestructures que es
varen fer, abans que es posin en marxa, sempre hi ha grups
que s'hi oposen, però avui per avui no sent a dir a cap grup:
"Estic en contra de l'actual autopista que hi ha entre Palma
i Inca", al contrari, tothom n'està content i tothom utilitza
aqueixa infraestructura. És una via que dóna més seguretat,
l'autopista, hi ha menys accidents i la gent va al volant com
més tranquil•la, més relaxada i gaudeix mes d'anar per la
carretera. Nosaltres no estam a favor de l'afirmació feta, que
una autopista de 50 quilòmetres sigui una cosa aberrant. Jo
crec que s'ha de mirar quin és el nivell d'usuaris que fan un
determinat trajecte i que si hi ha unes xifres que diuen que
a partir de tal nombre de vehicles, és necessari, per a millor
fluïdesa, per a millor seguretat construir una autopista, crec
que és un tema que s'ha de valorar, s'ha d'analitzar i s'ha de
poder discutir, però crec que no es pot dir que sigui una cosa
aberrant. De la mateixa manera, també podríem dir que fer
una via de cintura a la via de circumval•lació de Palma és
una cosa aberrant, jo crec que Palma, la ciutat de Palma,
necessita d'una via de curcumval•lació amb dos carrils o
amb tres, en funció de la densitat de trànsit. Si Mallorca és
la comunitat amb la renda per càpita més elevada i hi ha
molts cotxes, hem de donar qualque solució al trànsit, el que
no podem tenir és Palma col•lapsada, que un senyor que
vulgui venir de la part forana de ciutat o un altre que vulgui
sortir de Palma i anar a la part forana estigui mitja hora o
tres quarts amb el cotxe aturat perquè hi ha un gran embús.
Jo crec que una comunitat com la nostra, turística, que ha de
donar un bon servei, una bona qualitat als turistes que vénen
aquí i a les mateixes empreses d'aquí, a les empreses de
serveis, que aquí tenim una comunitat on la majoria de gent
no comença a fer feina, a la millor, a les vuit i acaba a les
tres, és una comunitat de serveis allà on la gent necessita
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circular, hi ha molts representants, a causa de l'economia
turística, que necessiten circular, anar amb el cotxe a un poble,
a l'altre, venir a Palma, i crec que és bo, que és positiu, tenir-hi
unes bones vies de comunicació.

En aquest cas, des del Grup Popular diem que no és una
aberració una autopista de 50 quilòmetres. Hem de mirar quines
són les necessitats de la nostra comunitat. I, en principi, des del
Grup Popular, creim que fer una autopista que enllaci Palma
amb Manacor, com a concepte general, és bo. No veim, en
principi, quin n'ha de ser el traçat, ja l'analitzarem i en
discutirem, però crec que és positiu avui per avui a la nostra
comunitat intentar juntar Palma amb Manacor amb una via
ràpida, amb una autopista, creim que això és positiu perquè la
societat ho demana. Avui per avui, hi ha moltíssima gent que va
de Manacor a Palma que, en compte d'anar-hi per la carretera
tradicional de tota la vida, per la que tots els mallorquins
havíem emprat, fan Manacor-Inca, Inca-Palma, per anar per
l'autopista, perquè la gent que va de Palma a Manacor o de
Manacor a Palma no pot dir, amb garantia, quin temps emprarà,
no pot dir "jo hi empraré una hora", perquè depèn, un dia és una
hora i un quart, un altre, dues hores, si malauradament hi ha un
accident. Crec que una comunitat moderna com la nostra, que
volem ser capdavanters en un caramull de coses, hem de donar
una bona qualitat i millora la qualitat de vida dels nostres
ciutadans amb una autopista.

Que l'autopista separa, separa i també uneix. Aquest mateix
criteri es podria emprar per al tren, una via d'un tren també
separa però a la vegada també uneix, o sigui, que el criteri que
una autopista separa dos territoris a nosaltres, en aquest cas, no
ens serveix.

I l'argument que vostè deia que abans de decidir
l'autopista, hem de fer un pla de carreteres, jo li dic: (...)
vostè mateix. Si vostè diu que el Govern no s'ha de decidir
per una autopista fins que hi hagi un pla de carreteres, jo li
dic que vostè no presenti aquesta proposició no de llei fins
que hi hagi un pla de carreteres, perquè aquí ja diu:
"Abandonar l'autopista Palma-Manacor". En aquest sentit,
el nostre grup no donarà suport a aquesta proposició no de
llei que té dos punts, un que és abandonar aquest projecte,
nosaltres no creim que s'hagi d'abandonar aquest projecte,
sinó que s'ha de contemplar, i al segon punt, que s'ha de
millorar l'actual traçat de la carretera Palma-Manacor i que
ha de complir amb tota una sèrie de criteris, hi direm que no
perquè el Govern ja ho està fent, el Govern ja està millorant
aquesta carretera; l'enllaç entre Palma i Manacor, l'està
millorant amb una circulació més fluïda, hi està millorant
les condicions de seguretat, hi està fent una sèrie
d'inversions i en té més de previstes per millorar la
circulació entre Pala i Manacor.

Quant a allò que es deia que perjudica i molesta
determinats col•lectius de comerciants o de pagesos,
evidentment, fer una autopista, a l'hora de fer una autopista,
perjudica aquest col•lectiu, però també millorar el traçat de
la carretera actual també perjudica determinats col•lectius,
a aquell senyor que té una determinada finca devora la
carretera, a la zona que s'ha d'ampliar, també se'l perjudica.
Jo crec que, en un moment determinat, els representants
polítics hem de mirar quin és l'interès general de la
col•lectivitat i, a més, en aquest moment creim que ens
demanen fer una via ràpida entre Palma i Manacor. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. A continuació, dins el torn de
rèplica, té la paraula el diputat Sr. Grosske, pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Si se'm permet iniciar la intervenció
amb un to una mica distés, que anirà una mica amb el clima de
claca que es viu en aquesta comissió, jo resumiria l'exposició
dient que, el Sr. Balanzat ho ha dit bastant bé, una autopista és
en aquest cas matar mosquits a canonades, i vostè, Sra. Salom,
em diu: "Sí, sí, però queden ben morts, els mosquits, queden
ben morts amb els canonades", idò, sí, Sra. Salom, queden
morts amb les canonades, els mosquits, queden morts els
mosquits, s'espenya l'habitació, però els mosquits, evidentment,
queden absolutament difunts. Aquest és el problema. És a dir,
vostè no té altre paràmetre, i quan dic vostè, vull dir el partit
que representa i el Govern a què dóna suport, que situen com a
paràmetre pràcticament exclusiu del seu raonament el fet de dir:
"Quin temps torb jo per anar de Palma a Inca quan hi ha una
autopista i quin temps hi torbava abans de fer l'autopista; quin
temps torb ara per anar a Manacor, o viceversa, i quin temps hi
torbaré si es fa l'autopista", i això amaga, des del nostre punt de
vista, amaga o demostra, una simplicitat bastant extraordinària
del plantejament, una simplicitat molt grossa, perquè,
lògicament, si es tracta exclusivament de saber quin temps
torbam a fer el trajecte: autopistes, per tot, la Sra. Ferrer la
demanava per Valldemossa, venga, som-hi, per anar allà on
sigui, de sa Pobla a Muro, de Porreres a Felanitx, autopistes per
tot, no es tracta de saber quin temps torbarem entre que ens
asseim en el cotxe i ens n'aixequem, idò, autopistes per tot; però
no ho defensa ni el Partit Popular, això, per què? Perquè hi ha
una avaluació, evidentment, de costs i beneficis. Evidentment,
ara es fa més ràpidament el trajecte Palma-Inca, hi ha més
seguretat que abans, amb la carretera, és clar que sí, i no hi ha
protestes, Sra. Salom, perquè tenim altres coses a fer. El
problema de les autopistes és que una vegades fetes, estan fetes.
Tampoc no faig protestes per el alzamiento nacional del 36, per
què? Perquè jo no té remei, no perquè m'agradi el alzamiento
nacional.

No sé si està bé o no, Sr. Riera.

Efectivament, no es pot dir que en aquest moment no hi ha
un moviment social de protesta contra l'autopista d'Inca i que
això significa que hi ha un suport o canvi de posició substancial
respecte d'aquesta qüestió, és simplement que l'autopista d'Inca
ja està feta i és un fet irreversible.

Però entre altres simplicitats hi ha el fet de comparar el que
passa amb l'autopista que han construït o que volen construir i
el que passava o passa amb la carretera que en aquest moment
és l'única via d'accés. I això amaga una trampa importantíssima,
perquè vostès, a més, juguen conscientment, i ho ha explicat un
altre portaveu fa una estona, al deteriorament de la xarxa viària
primitiva. En tot cas, i ja sé que han fet algunes obres de
millora en la carretera de Manacor, renuncien a optimitzar la
xarxa viària primitiva, i no m'ho pot negar, això. Per tant, fan
una mala comparació, fan la comparació entre l'actual carretera
Palma-Manacor i l'autopista o l'antiga carretera Palma-Inca i
l'autopista Palma-Inca, i això és fer trampa, senzillament,
perquè el que jo vull és comparar una carretera optimitzada
Palma-Inca, que fa circumval•lacions, que es desdobla allà on
faci falta, que millori els accessos i les sortides d'aquesta
carretera, que tracti ben tractat el tema de les interseccions amb
altres vies, i vull comparar això amb el tema de l'autopista, en
termes de seguretat, i en termes de rapidesa, i en termes de cost,
i en termes de consum de territori i en termes de molts altres
paràmetres, i és que, aquest estudi, vostè no el tenen ni fet, ni
fet, perquè nosaltres els el vàrem demanar en començar aquesta
legislatura i no ens han contestat, no el tenen ni fet, i així és
impossible fer una presa de decisions polítiques mínimament
sustentada sobre bases objectives i sobre bases reals. Vostès
haurien d'explicar que optimitzar la via Palma-Manacor
passaria per això, per això i per això, em costaria això, i jo faig
el càlcul que llavors fer aquest trajecte en automòbil suposaria

tant de temps. L'altra possibilitat és fer l'autopista, i no
sortirien més de deu minuts de guany, no hi hauria menys de
deu minuts de guany, i aquest és el problema. I en termes de
seguretat no hi hauria una diferència apreciable. Aquí hi ha
el fons de la qüestió, és a dir, vostès ni es plantegen que
realment una política de construcció de xarxa viària, com
explicava el Sr. Alorda, ha d'anar en relació amb una
política d'ubicació d'infraestructures, que hem d'intentar
eliminar, en la mesura que sigui necessari, aquests trajectes,
que a vegades són inevitables i a vegades, evitables, si hi ha
una ubicació correcta d'infraestructures i de serveis. S'ha de
contemplar la qüestió en relació amb el que dóna de si, o les
possibilitats que tengui el transport públic a la nostra
comunitat; així sabrem les necessitats reals. I tercera, hem
de tenir un estudi ben fet, que vostè no el tenen fet, per tant,
jo crec que els invalida a donar una sola passa més en
aquesta direcció, del que significaria una optimització de
l'actual carretera, que és el mitjà més econòmic a nivell
territorial de recursos i de desestructuració del territori,
efectivament, i comparar-la amb l'altra alternativa que
posen, però aquesta, permeti'm dir que petita grolleria de
comparar sempre els paràmetres d'una carretera que,
efectivament, ja no està en condicions, que ja no pot
suportar el trànsit que suporta, amb la solució de l'autopista,
és una trampa per a beneits, i evidentment el nostre grup no
hi cau, i jo crec que qualsevol ciutadà intel•ligent tampoc no
hi caurà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin intervenir en
el torn de contrarèplica? Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. D'una manera molt breu,
nosaltres no compartim aquest criteri que s'ha dit, que
volem matar mosquits a canonades, que és una cosa que ja
se'ns deia fa un parell d'anys quan l'autopista Palma a Inca,
nosaltres no creim que això sigui així; creim que avui per
avui la carretera Palma-Manacor és un problema, està
totalment i absolutament col•lapsada, hi ha un caramull
d'accidents i que s'ha de prendre qualque determinació, s'ha
de donar qualque solució al nivell de trànsit que hi ha avui
per avui en aquesta carretera. Nosaltres creim que la millor
solució és fer una autopista Palma-Llevant que no només
doni complida resposta a la necessitat de descongestionar el
trànsit que hi ha a l'actual via Palma-Manacor, sinó que
també doni una resposta a tota la zona del Llevant de
Mallorca per canalitzar-hi tot el trànsit i circulació. Creim
que és fer un mal ús o una mala interpretació de les paraules
que he dit jo en la meva primera intervenció dir i simplificar
que només ho feim per temps, per estalviar temps i per
emprar menys temps; això, Sr. Grosske, permeti'm que li
digui que no és així de senzill, que això és, més aviat, fer
demagògia. Jo li he donat una sèrie d'explicaacions. Per
motius de seguretat, creim que és bo, i no queda més remei,
perquè és una necessitat avui per avui, fer una via ràpida de
Palma cap a Manacor per evitar accidents; creim que és bo
per intentar fer, a nivell de les Balears, uns eixos importants
de comunicació; que això redundarà, creim en la millora de
la qualitat de vida de tots els ciutadans, per una raó molt
senzilla, perquè avui per avui la gent que utilitza aqueixa
via de comunicació acaba histèrica dins el cotxe, perquè no
sap mai..., no pots tu decidir "ara aniré a una reunió, aniré
aquí, aniré allà", no et pots organitzar i et poses nerviós
estant al volant del cotxe, i això crea problemes.

I des del punt de vista nostre, dir això, que és necessària
perquè està col•lapsada i per millorar l'actual nivell de
comunicacions que hi ha a la nostra comunitat.
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I evidentment que quan es prenen determinades decisions,
perjudiques determinats col•lectius, això és correcte, però, en
un moment determinat, un grup com el nostre, té la
responsabilitat d'haver de governar, en determinats moments
creim que s'han de prendre determinades mesures, pensant en
l'interès general de la nostra comunitat, i en aquest sentit, Sr.
Grosske, el nostre grup no donarà suport a aquesta iniciativa
presentada pel seu grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Una vegada acabat el debat d'aquesta proposició no de llei,
passarem a la votació, i ho farem separant-ne els dos punts, tal
com s'ha demanat. Per tant, començarem votant el primer punt.

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President, el resultat de la votació ha estat vots a
favor, 3; vots en contra, 9; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passarem a votar el segon punt de la
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat vots a
favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
objecte de debat.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 2859/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a revisió de les
condicions de l'abocador de cendres de la central tèrmica
des Murterar.

Finalment, passam al debat de la tercera i darrera
proposició no de llei, que és la núm. 2859/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre revisió de les
condicions de l'abocador de cendres de la central tèrmica
d'es Murterar. Per defensar la proposició no de llei, té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es refereix aquesta proposició no
de llei a mirar de millorar les condicions ambientals de
l'abocador de cendres i escòries de la central tèrmica d'es
Murterar d'Alcúdia. En aquests moments, l'abocador
s'efectua a una vall immediata, molt propera a la central, a
la finca de Biniatria, i la quantitat de cendres allà
dipositades és força important, de fet està a una altària de 20
a 25 metres per damunt del nivell de quan es varen
dipositar, i avui creim que resulta necessari trobar alguna
mena de solucions, parlam que es dipositen de l'ordre de
100.000 tones l'any, unes 260 tones cada dia, i evidentment
la capacitat de l'abocador necessitarà créixer i encara envair
nous espais, probablement un ullastrar, un torrentó que
també hi ha en aquella zona, i sigui com sigui caldrà tenir
molt present quines han de ser les mesures que s'han de
prendre perquè l'abocador no sigui perjudicial.

De fet, les característiques físiques del material de les
centres el fan extremadament volàtil i la seva humidificació
sembla que no té prou garanties, de fet se sol humidificar al
mateix temps que es diposita quan s'hauria de dipositar ja
humit. Això pot suposar uns grans niguls de pols que en els
moments de vent, especialment, quan es procedeix a
descarregar els camions, volen les cendres i s'espargeixen
moltes vegades a molta distància als aneis de prop, a
s'Albufera concretament, i poden crear veritables
problemes. Així succeí, ha estat oportuna aquesta proposició
no de llei, diumenge mateix on es veia perfectament el nigul
de pols. Jo vaig tenir ocasió de poder-lo veure des de
Formentor, i efectivament resulta bastant impactant veure
com el vent mou les cendres, se les emporta i les diposita,
evidentment, després dins les àrees naturals. En aquest
moment, per altra banda, l'extensió és tan enorme que hi ha
un gran impacte paisatgístic, si un hi va i el contempla,
realment sembla un gran paisatge lunar, ja l'extensió de
cendres del dipòsit.
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Per altra banda, les característiques químiques del material,
tot i que són inerts, resulten preocupants pel caràcter
fonamentalment bàsic del material alcalí, que pensam que
poden tenir uns efectes sobre les aigües superficials i
subterrànies, uns efectes, una capacitat d'agressivitat d'aquest
material que fins i tot s'ha posat en dubte que podria tenir una
incidència negativa als polls, a l'Albufera o, en general, sobre
la capa vegetal. A aquest impacte paisatgístic i ecològic, s'hi
afegeix, a més, que en aquella zona i a prop hi ha unes restes
talaiòtiques que podrien ser afectades pel front d'avançada que
té aquest abocador perquè va augmentant d'una manera
considerable. 

En aquest moment, no es compleixen, segons les nostres
dades, les condicions imposades per la Direcció General
d'Energia, del Ministeri d'Indústria, de 27 de maig del 1986,
quan es va autoritzar l'abocador, d'entrada per allò que dèiem
de la humidificació de les cendres, que és parcial i que no
reuneix les garanties, el fet mateix de diumenge, veure volar les
cendres, ho demostra, creim que palesament. Per altra banda,
no hi ha una depuració dels lixiviats, clar, allà hi plou, a més hi
ha abocaments d'aigües i després no es recullen amb un
col•lector les aigües, sinó que van directament a l'aqüífer i
poden afectar una zona com és l'Albufera, precisament. I a més
a més s'ha pogut constatar que a més d'abocadors de cendres de
la central, n'hi ha de deposició de ferralla, de cotxes, i també
d'aigües residuals, concretament hi ha una empresa que hi
deposita habitualment les aigües residuals sense tenir camp
mena d'autorització per fer-ho.

En aquest sentit, creim que la importància del tema és gran
com per merèixer una actuació puntual del Govern, d'estudiar,
de mirar fil per randa totes les condicions d'aquest abocador de
cendres de la central tèrmica d'es Murterar, d'exigir
escrupolosament les condicions que té en aquest moment
l'abocador, de prohibir, per tant, tots els usos que no té, i anar
més enllà. Nosaltres no hem volgut fer un llistat de quines
haurien de ser les mesures que s'haurien de prendre, ho hem
deixat obert que el Govern emprengui, dicti noves mesures,
com per altra banda permet la Llei d'activitats classificades,
quan la tecnologia actual, la tecnologia vigent pugui millorar
les condicions mediambientals d'una determinada explotació,
doncs incrementar els requisits que es varen exigir al moment
de la llicència. Nosaltres creim que s'hauria de canviar,
probablement, el material de crema, de carbó per fuel, per gas;
que hi hauria d'haver un altre abocador, probablement es podria
trobar una pedrera o un lloc més adient; es podrien inertitzar
amb més condicions les cendres, per ventura amb cimentació,
si no calgués, com a mínim, garantir que es depositin en forma
sòlida o en forma humida, no que pugui ser un material volàtil,
que s'haurien de reutilitzar si és possible, si no hi ha cap
necessitat de fer-les més inerts i es poden reutilitzar doncs
reutilitzem-les, i ja s'hauria de començar a rehabilitar una part

de l'abocador, perquè l'abocador ja és prou enorme, ja és
prou ple com perquè determinada zona es rehabiliti ja i se
sàpiga exactament com acabarà el final de tot l'abocador.

Creim que tot això no està prou estudiat ni s'estan
implementant en aquest moment mesures suficients, però en
la proposició no de llei no hem volgut llistar les mesures
perquè sigui el Govern, previs els estudis escaients, qui
delimiti, digui precisament quines han de ser les mesures
que s'han d'emprendre. El que ens sembla evident a hores
d'ara és que alguna mesura s'haurà d'adoptar per evitar
aquestes voladisses que vàrem patir diumenge passat
mateix.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de
posicions? Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, pel que sembla el que avui
tractam és el cas, per dir-ho així, de les cendres voladores,
que efectivament és un problema, i el problema és que
l'abocador on s'han de depositar i gestionar aquestes cendres
no funciona, és a dir, no es fa aquest abocament amb les
condicions que haurien de ser les adequades per tal d'evitar
que aquestes cendres s'escampin per tots els voltants i que
creïn aquest impacte, no només visual, sinó que, com ha
comentat el Sr. Alorda, també és un impacte ecològic, amb
riscos d'infiltració a aqüífers, etc., que poden afectar, per
exemple, l'Albufera. Sembla també que s'incompleixen les
condicions que la Direcció General d'Energia va imposar
per tal de fer aquest abocament d'una manera el més
controlada possible i, per tant, crec que és lògic que un grup
parlamentari proposi revisar en quines condicions es porta
a terme aquesta activitat i que s'implementin mesures per
millorar aquest abocament de residus i que es busquin
mesures per evitar la seva producció, la seva generació per
tal de reduir-les al màxim.

Crec que la proposta d'acord és prou oberta com per
permetre al Govern prendre les mesures que cregui
necessàries. Jo crec que en aquests moments, la tecnologia
actual ja permet disminuir aquest impacte i, per tant, per tot
això, el Grup Mixt li donarà suport. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
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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:

Sí. Bé, jo crec que no tendria excessiu sentit en aquest debat
intentar minimitzar o maximitzar el problema, intentar fer veure
que tot va normalment bé o intentar posar l'èmfasi en els
possibles inconvenients, en els possibles perjudicis que es
derivin d'aquest abocament. El fet és que ens trobam davant
d'un abocador de molta importància, que té un impacte evident
sobre l'entorn, fins i tot en condicions òptimes, i que, és un fet
també, amb els estudis que per exemple s'han fet sobre la
situació del parc natural de l'Albufera, aquest abocador és citat
com un dels elements d'impacte negatiu. Fins a quin punt?,
insistesc, crec que és un exercici una mica inútil intentar
avaluar-ho en aquests moments. I també és un fet que es
produeixen en aquest abocador abocaments de caràcter
incontrolat, no previst i, per tant, negatius, fins a quin punt
quantitativament?, quin impacte té això?, no crec que sigui el
moment d'avaluar-ho.

Però la veritat és que la proposta, per ser aprovada, no ho
necessita. La proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Nacionalista en la seva primera part pràcticament
el que demana a l'administració és que faci una cosa que
l'administració ha de fer pràcticament d'ofici. És evident que
l'administració autonòmica, és a dir el Govern ha de revisar
aquestes condicions en què es produeix l'abocament de cendres
de la central tèrmica d'es Murterar, i evidentment, el Govern ha
d'exercir una labor d'inspecció, de vigilància, de control, sobre
les condicions en què s'efectua aquest abocament.

I el que a més a més es demana, jo crec que és també
absolutament raonable, el que es diu és que si la tecnologia
actual permet minvar l'impacte de l'abocament, que s'arbitrin
les mesures reglamentàries, oportunes per tal de reduir-lo tant
com sigui possible, és a dir no hi ha aquí cap tipus de
compromís quantitatiu ni tan sols direcció determinada a l'hora
de modificar les actuals condicions de l'abocament, simplement
hi ha una manifestació de voluntat que es trasllada al Govern
que, en la mesura que sigui tècnicament possible, s'arbitrin les
mesures necessàries per minvar l'impacte de l'abocador. 

Jo crec que, insistesc, és una proposició no de llei
extraordinàriament raonable, extraordinàriament susceptible de
ser aprovada per unanimitat i, la veritat, crec que s'ha de ser una
mica malvat per oposar-se a uns termes com els d'aquesta
proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei, però així i tot voldríem
assenyalar dues qüestions, creim que evidentment aquesta
és una qüestió gairebé d'ofici, d'ofici de les administracions
de vigilar i controlar els impactes ambientals que
produeixen activitats molestes per una banda o per altra
banda també l'aplicació de tot el que fa referència a
impactes ambientals. És a dir, per una banda, primer de tot,
el Govern de la Comunitat Autònoma hagués adaptat, com
ja li toca, i s'ha compromès, a més, en plenari, multitud de
vegades, hauria d'haver adaptat el seu decret d'avaluacions
d'impacte ambiental al que és la normativa europea, al que
és el reial decret existent a nivell d'estat i, per tant, a aquesta
legislació ja comunitària i adaptada per part del Govern de
l'Estat, estableix que de manera, d'ofici, quan qüestions
tècniques permetin avançar respecte a impactes, s'haurien de
revisar les condicions d'impacte ambiental que la Direcció
General de Medi Ambient hauria de revisar. és a dir, que
aquí hi ha una manca d'actuació d'ofici per part del Govern
de la Comunitat Autònoma, per un deixament total de les
seves responsabilitats d'adaptació de directives europees que
haurien d'estar en vigor ja a la nostra comunitat autònoma,
i que, a més, el Govern de la Comunitat Autònoma ha
rebutjat en plenari quan se li han presentat proposicions de
llei que recollien aquestes adaptacions. Per tant, aquesta
primera manca d'actuació d'ofici per part del Govern que
impossibilita amb l'adaptació dels estudis d'impacte
ambiental les revisions d'aquestes activitats.

I després també no hem d'oblidar una altra qüestió, que
és la competència municipal, la competència municipal que
té l'Ajuntament d'Alcúdia en aquests moments a hora de
revisar els impactes que una activitat molesta provoca al seu
municipi. Per tant, aquesta és l'altra qüestió, s'hauria de
prendre part, per part de l'ajuntament, de demanar a través
de la Direcció General de Medi Ambient, que s'establissin
o es revisassin les condicions de permís d'obertura, permís
d'obertura que dóna l'Ajuntament d'Alcúdia i que, per tant,
és revisables des del moment que es poden justificar que els
avanços tècnics permeten aquesta millora de les condicions
d'impacte.

Açò són qüestions que a d'altres bandes s'han donat, a
l'abocador de residus sòlids al municipi de Maó, de
Menorca, es van plantejar tota una sèrie de modificacions
per disminuir l'impacte de les cendres volants dins tot un
àmbit prop d'una anei, es va revisar el permís d'obertura a
instàncies de l'ajuntament, i a partir d'aquí es van establir
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correccions que des del consorci que és el titular d'aquesta
instal•lació es van revisar. 

Són dos camins i, per tant, una necessària, en definitiva,
actuació, donam suport a aquesta proposta, però, repetim, hi ha
una manca d'actuació del Govern que ha estat incapaç d'adaptar
aquests estudis d'impacte ambiental reiteradament demanats per
aquest parlament, i en tot cas també una actuació municipal de
permís d'obertura i de revisió d'un expedient on milloren les
condicions tècniques i, per tant, està perfectament capacitat
com per disminuir els impactes que es produeixen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Popular té la
paraula el diputat Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. En
primer lugar, decirle al Sr. Grosske que no somos malvados y
que no vamos a apoyar esta proposición no de ley por los
motivos que voy a explicar ahora concretamente al Sr. Alorda
y a toda esta comisión.

En primer lugar, este vertedero es un vertedero que está
autorizado y legalizado. En segundo lugar, la conselleria, a
través de Gesa, tiene un control constante de todas aquellas
cantidades de cenizas que se puedan depositar en este vertedero
y, por lo tanto, conoce el estado del vertedero, conoce el estado
y la capacidad que tiene, y sabe perfectamente si es necesario
o no realizar algún tipo de actuación suplementaria. En este
sentido, en estos momentos, parece que todavía no es necesario
realizar ningún tipo de actuación en cuanto al volumen de
cenizas depositado.

En este sentido también comentarles que el impacto
paisajístico del citado vertedero está siendo tenido en cuenta, se
está realizando, de hecho, una recuperación paisajística, tal
como se indicó en su momento en el proyecto, y tal como la
correspondiente evaluación de impacto ambiental exigía. En
este sentido también Gesa utiliza un sistema de humedecer
cenizas, ustedes ya lo conocen, aparte de utilizar ese sistema en
el propio vertedero con unos aspersones, también utiliza ese
sistema en el momento de la carga de los camiones, en la propia
central de es Murterar, intentando minimizar, por supuesto, al
máximo, reduciendo al máximo el posible hecho de que la
ceniza se levante y vuele y se desplace.

También hay una cosa con la que supongo que todos ustedes
estarán de acuerdo, en según qué condiciones ambientales y en
según qué condiciones de viento, como no pongamos una
piedra a cada granito de ceniza, ya me explicarán ustedes cómo
vamos a evitar que se levanten cenizas, si se levantas tejas, se
levantan árboles y se levantan casas, hay condiciones
atmosféricas que impiden que las medidas que se utilicen para
evitar que esas cenizas vuelen, no hay manera técnica de evitar
que determinadas cosas ocurran, y lo que es importante es
reconocer que se están haciendo y se están tomando las
medidas necesarias para evitar, en condiciones normales, que
son condiciones que se dan día a día, que determinadas cosas
sucedan. En este sentido, no podemos pedir imposibles, y
efectivamente la tecnología permitirá algunas cosas, pero no

solamente la tecnología permite algunas cosas, sino que esas
cosas se puedan poner en la práctica y que sean
económicamente asequibles por esta comunidad y por los
ciudadanos.

En este sentido, comentarles, además, que la posible
incidencia de ceniza y de contaminación ambiental que se
pueda producir en los alrededores de este vertedero, por
ejemplo, concretamente en el parque natural de la Albufera
se tiene en cuenta, se ha tenido en cuenta, de hecho, desde
los meses de junio a octubre del año pasado, se realizaron
unos estudios, Gesa realizó mediciones dentro del propio
parque natural a petición precisamente de los responsables
de ese parque, y los resultados de esas inspecciones y de
esas mediciones demuestran que no hay ningún parámetro
que sea preocupante y que están todos los niveles
controlados, incluso, incluso, el de la suspensión de cenizas
en el aire. Efectivamente, si un día se levantan unos vientos
huracanados, como si tenemos un tifón, me imagino que no
pretenderá usted que las cenizas se queden todas paradas,
igual que no pretenderá que no se caigan algunos árboles.

También, en cuanto al impacto de ese vertedero sobre las
aguas, le podemos decir que se han realizado los estudios
que marca la ley y que se ha realizado el lixiado de las
cenizas, se han evaluado los resultados y se han realizado,
en los laboratorios homologados para eso, y que en los
ensayos de toxicidad ecológica no se afirma en ningún
momento que haya un impacto de esas cenizas sobre las
aguas, todo lo contrario. Precisamente, estas mediciones y
estos ensayos demuestran que no hay ningún impacto
negativo sobre las aguas en estos momentos.

De la misma manera, no hay peligro o por lo menos eso
se nos ha dicho, no hay ningún peligro de que ese vertedero
y esas cenizas puedan llegar a afectar a los restos
arqueológicos que puedan estar cercanos al mismo. En ese
sentido, también, comentarles que en los posibles vertidos,
tanto de aguas residuales como de otros productos, que se
puedan producir en este vertedero, igual que se pueden
producir en otros vertederos, igual que se producen fuera de
vertederos, igual que se producen en solares, son vertidos
incontrolados, son vertidos no consentidos por la
administración por supuesto, me imagino que ninguna de las
administraciones competentes lo permite, y que, además, ni
se da permiso ni se tiene constancia de ellos, y en el caso de
que se produzcan, lo que debe hacer cada ciudadano es
denunciarlo, y lo que deben hacer las administraciones es
poner los medios para evitar que eso se produzca, y en este
sentido, ni Gesa como responsable y titular del vertedero,
que vigila y debe vigilar que esos vertidos no se produzcan,
así como las administraciones competentes, suponemos,
suponemos que están tomando las medidas adecuadas para
que eso no se produzca, y si se produce, y a veces es
imposible evitar que eso se produzca, poner medidas o
tomar las medidas después para evitar que se vuelvan a
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producir o para encontrar a los responsables, a veces no es fácil
encontrar a los responsables de las atrocidades ecológicas que
se producen.

En cualquier caso, aquí se ha hablado del Gobierno balear,
se ha hablado de la conselleria, se ha hablado del ayuntamiento,
supongo que también hablarán ustedes de las responsabilidades
del Consell Insular de Mallorca, por ejemplo, en el tema de las
actividades clasificadas, aquí tenemos a un responsable que
también algo tendrá que decir, yo no le estoy echando la culpa,
pero de la misma manera que se piden a las autoridades
municipales y a las autonómicas que dispongan las medidas
oportunas, y supongo que también se lo pedimos todos a Gesa,
también se lo podemos pedir al Consell Insular de Mallorca,
que también tiene alguna responsabilidad en este tema. Yo creo
que todos hemos de hacer lo posible para evitar que cualquier
mal uso de este vertedero se produzca y que el vertedero sirva
y cumpla los objetivos que tiene, y no los de recibir otros
vertidos incontrolados y no autorizados.

En este sentido, vamos a votar que no a esta proposición no
de ley, porque creemos que no es necesaria esta revisión de las
condiciones, creemos que ya se toman las medidas adecuadas
para evitar que este vertido de cenizas en el vertedero de
Biniatria tenga efectos negativos sobre el medio ambiente, y
que alguna solución debemos darle a este vertido de cenizas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica? Pel grup autor
de la proposició no de llei, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup, com ja havia
apuntat, consideràvem, només apuntàvem dins l'exposició de
motius tota una sèrie de mancances que nosaltres havíem
percebut, però havíem fet la proposició no de llei d'una manera,
jo crec que molt flexible, precisament per permetre que fos el
Govern qui després d'una anàlisi exhaustiva cercàs solucions,
perquè les competències en energia i medi ambient són
pròpiament del Govern, des del moment que, per exemple, una
mesura a què es podria arribar, i és quin ha de ser el
combustible de la central d'es Murterar, no la pot adoptar,
entenem, difícilment podria quedar dins l'abast de la llicència
d'obertura de caràcter municipal. 

Per altra banda, en aquest moment sí que les condicions que
pel nostre partit s'estan incomplint o hi ha seriosos dubtes sobre
el seu incompliment, són de la Direcció General d'Energia, del
Ministeri d'Indústria, unes competències en aquest moment
transferides al Govern balear.

No oblidam l'ajuntament, ja presentarem una iniciativa
o una sol•licitud per part de l'ajuntament.

Recordar-li que el Consell Insular l'únic que fa és donar
les llicències d'activitats i en el cas que no hi hagi disciplina
municipal, hi ha una possibilitat que s'hi subrogui d'entrada,
és evident que la primera actuació de caràcter disciplinari,
en matèria de llicència d'activitats classificades, que és una
llicència municipal, a la qual cal que dictamini
favorablement una comissió, que aquesta sí, és la Comissió
insular d'activitats classificades, no és, diguem-ne,
primigènia del consell insular; la mediambiental, tant de bo
que ho fos, però és del Govern, i energia és del Govern.

Però, de totes maneres, tampoc no ho negam. Nosaltres
pensam que des del Govern, i no des de Gesa, a mi m'ha
preocupat quan ha dit que la conselleria, mitjançant Gesa,
controla ...; la conselleria, vostè ha dit, per dir-ho
textualment, "la conselleria a través de Gesa, comprova totes
les dades. Llavors, la conselleria ha fet estudis sobre el parc
de s'Albufera, a través de Gesa, també, no, siguem seriosos,
és la conselleria qui ha de controlar Gesa, no Gesa qui ha de
dir a la conselleria allò que ha de pensar. Començam a tenir
una relació bastant estranya amb Gesa, per una banda tot és
privat, però, per altra banda, resulta que qui ha de fiscalitzar
l'actuació privada de Gesa, que és la Conselleria d'Indústria,
sembla ser que allò que es diu és per boca de Gesa, la teva
boca és mesura. creim que això precisament és el que s'ha
d'evitar.

Es produeix, diu que s'està començant a rehabilitar, a
nosaltres no ens consta, ja farem una pregunta si ara no ens
queda clar, a la contrarèplica, què es fa, perquè no hem vist
res. 

Amb el que no podem estar d'acord és amb que s'hagin
pres les mesures que deia la Direcció General d'Energia. La
primera qüestió, els humidificadors, els monitors que hi
havia d'haver per evitar núvols de pols que es negava que
n'hi havia d'haver, els tres aspersors sectorials,
l'electrobomba centrífuga, eren fórmules, eren prescripcions
per evitar el que era la major, que era que hi hagués núvols
de pols, que no es podien aixecar, vostè em diu que només
si a cada grum de cendra se li posa una pedra, no sé, m'ha
sonat un poc a Abraham i la seva descendència, nosaltres
creim que la tecnologia té moltes altres maneres, Sr. Riera,
que sé que llavors ens il•lustrarà sobre el Gènesi, però crec
que hi ha d'haver altres fórmules del segle XXI, i no del
moment de la revelació, que ens permetin algunes coses, si
no, cimentin-les, nosaltres creim que si és un material inert,
per ventura no caldria, però si no ho és, si l'única manera és
cimentar, si l'única manera és fer-les esdevenir un element
sòlids, contundent, llavors no quedarà més remei, el que no
hi pot haver són núvols de pols, el que no hi pot haver és
quan s'estan abocant camions d'un grapat de tones, que entre
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que baixa i li tiren aigua, li tiren aigua en el moment que
descarreguen, voli, vostè em parla de vents huracanats i de
tifons, jo no sé què he de dir, jo era justament diumenge a
l'homenatge a Mossèn Costa i Llobera, jo li recoman
encaridament que hi vagi qualque any, i justament vàrem poder
pujar al mirador, i veies perfectament un núvol de pols, i hi
havia un poc de vent, un poc de vent, vol dir que era molt
agradable mirar el paisatge amb un poquet de vent, d'huracans
jo, la veritat, no, però, en tot cas, demani dades al Centre Balear
de Meteorologia i li diran quina era la força del vent en aquell
moment, però d'huracans, li puc assegurar que no n'hi havia
cap. 

Per tant, el tema del núvol de pols no està correctament
treballat, i nosaltres no qüestionam que es pugui trobar una
fórmula, jo crec que el top de la proposició era en un sentit
positiu o en aquest sentit el volíem redactar. Avui ha quedat
garantit, diumenge ha quedat garantit que no hi ha aquesta
mesura.

Dels lixiviat no n'ha parlat, però segons les nostres dades -
idò jo no l'he sentit- la correntia superficial del tema, no va al
col•lector perquè no es va arribar a posar en marxa el col•lector
que preveia l'estudi d'impacte ambiental de l'any 88, aquestes
són les nostres dades, si es desmenteixen, quedarem a la seva
disposició.

Per altra banda era la mateixa Direcció General d'Energia
que deia que no era correcte que s'espargissin aquestes cendres.
Per tant, tant si tenen un efecte positiu com si és negatiu no n'hi
ha d'haver, no s'ha d'espargir. Però, així i tot, tothom ens diu -i,
per tant, si hi ha uns estudis jo li agrairia que ens els passàs-
que el caràcter bàsic, el (...), diguem-ne, d'aquestes cendres, pot
ser perjudicial per al sòl. Fins a quin punt?, no ho sabem, però
quantitats importants ho poden ser. És absolutament rellevant?,
o no? Realment jo som el primer que no li puc contradir, però
sembla que, com a mínim, tenen un efecte nociu -això ningú no
ho discuteix- pel seu caràcter bàsic. Per tant nosaltres creim que
sí, que s'han de prendre mesures, sobretot perquè parlam de
moltíssimes de tones. 

Però, per l'altra banda, creim que és el moment ara, que s'ha
d'avançar un nou front i que encara creix aquest abocador, de
pensar a veure si es pot reutilitzar, si realment amb la cimentera
poden tenir algun interès aquelles cendres, si poden tenir un
altre ús, què es pot fer i, fins i tot, si hi ha d'haver una altra
ubicació més idònia. Creim que descartar, d'entrada, aquestes
solucions és massa feliç i nosaltres, ja li dic, ho redactàvem
d'una manera -pens- molt suau perquè fos el Govern que, amb
més coneixement de causa, acabàs prenent les decisions, però
que no fes allò que Gesa li digui. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Diputat. Torn de rèplica per part de
distints grups. Per part del Grup Popular té la paraula el diputat
Sr. Rovira.

EL SR. ROVIRA I ALÓS:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Alorda no dudo de su
espíritu constructivo, ¿pero usted se ha leído su proposición
no de ley? Aquí dicen, nada más y nada menos, que se
tolera de deposición de aguas residuales para las cuales no
se ha autorizado. ¿Ustedes saben que están diciendo y
acusando a la Administración competente que está tolerando
los vertidos incontrolados? Léase su proposición no de ley.
Yo no la veo tan constructiva. Si ustedes pueden demostrar
que esa tolerancia existe, lleven las administraciones a los
tribunales, ¡así de claro!, lleven ustedes a los tribunales al
responsable, yo estoy de acuerdo, si hay un culpable de que
se esté tolerando. Esto lo pone en su proposición no de ley.
Si ustedes acusan de que se tolera determinada actividad
denúncienla donde tengan que denunciarla. Precisamente lo
dicen aquí y luego me dicen que esto es tan constructivo.
Pues sí, será muy constructivo, pero lo que están ustedes
diciendo que se está haciendo en este momento denúncienlo
en los tribunales, denúncienlo donde tengan que
denunciarlo, nosotros lo entenderemos perfectamente: si
realmente las cosas se están haciendo mal y las
administraciones están tolerando que se hagan mal y ustedes
pueden demostrarlo, háganlo, no hay ningún problema, yo
creo que es la obligación de todo el mundo.

Además, en el tema de los posibles errores que se estén
produciendo o de los posibles defectos que tenga este
vertedero yo no le niego que puedan existir como pueden
existir en muchos otros sitios, pero ya le digo que están
poniendo las soluciones, que se están tomando las medidas
para evitar que esto suceda y que estas medidas son las que
se preveían y las que se exigen y las que se están tomando
por parte de la empresa que es propietaria y titular de ese
vertedero y, en ese sentido, se están cumpliendo esas
medidas, y si en algunos momentos determinados se puede
producir alguna nube de polvo, le puedo asegurar que a lo
mejor un huracán no es necesario, para levantar ese polvo,
pero a lo mejor con determinadas condiciones atmosféricas
se produce y, bueno, ¿qué quiere que le diga?, a lo mejor
habrá alguna solución. En estos momentos se considera que
la solución más adecuada es regar esas cenizas tanto en la
planta de electricidad de Gesa como en el mismo vertedero,
y si esos métodos que se están utilizando en algún momento
no son suficientes, pues mire, en estos momentos por lo
visto no hay manera de evitar de una forma práctica que
esto se produzca. Se supone que se van a poner todos los
medios para evitar aquello que sea normal; ahora, cosas y
situaciones incontroladas y situaciones que no sean
normales y que se salgan de la normalidad que puedan
producir, en un momento determinado, que se levante algo
de ceniza, pues mire, ¿qué quiere que le diga?, hay cosas
que no se pueden evitar.
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Y también un tema clarísimo: el tema de que esas cenizas
son inertes y que esas cenizas si son inertes y se les da el
tratamiento que se considera adecuado para las cenizas inertes,
pues ¿qué quiere que le diga?, se están poniendo los medios. Si
se ponen los medios, todo aquello que ustedes piden de poner
otros medios y de poner..., si no es realmente necesario e
imprescindible y no van a beneficiar ni van a solucionar ningún
problema que se pueda producir puntualmente, pues no es
necesario hacerlo y, además, yo lo que le he dicho es que Gesa
es la que ha hecho esas mediciones a través de laboratorios
competentes y de laboratorios que están legalmente
reconocidos para realizar esas mediciones y que no tenemos por
qué dudar que esas mediciones sean falsas, y si cada cosa que
se hace se tiene que comprobar ocho veces para ver si alguien
nos está engañando ya me dirá usted, habrá que crear un cuerpo
de miles de funcionarios especializados en investigar a todos y
cada uno de nosotros para saber si cada una de las cosas que se
dicen son falsas. 

Yo le aseguro que si Gesa es la responsable de ese vertedero
y Gesa toma las medidas para que eso no se produzca, y si esas
medidas se están tomando y se observa que esas medidas se
toman y, además, se realizan los análisis oportunos para
demostrar que todas las medidas que se toman son las
necesarias y son las que se tienen que tomar, pues mire, si usted
desconfía mala suerte. Lo lamentamos mucho, pero no vamos
a apoyar esta proposición no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passarem, idò, a la votació
d'aquest text de la Proposició no de llei 2859/97, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

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, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, senyores i senyors
diputats, els don les gràcies per haver assistit a aquesta
comissió i s'aixeca la sessió.

*
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