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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Demanaria, en primer lloc, si hi
ha substitucions. Sí?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Neus Marí i Marí.

EL SR. RIERA I BENNÀSSAR:

Andreu Riera substitueix Bartomeu Blanquer.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Miriam Muñoz.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4045/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre elaboració d'un pla
balear de reserves marines.

La primera és la Proposició no de llei RGE núm. 4045/97,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre
elaboració d'un pla balear de reserves marines. Per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Ens
trobam amb una proposició no de llei que persegueix distints
objectius. Naturalment, el més important de tots és la protecció
del litoral, del litoral entenent també la zona marítima
continental, per dir-ho de qualque manera, enfront de l'excessiu
impacte causat per la presència de l'home.

Ens trobam amb una dinàmica d'abocaments d'aigües
residuals i d'altres tipus de residus, construcció de ports
esportius, passejos marítims, platges artificials, tenim la
polèmica precisament aquests dies amb el tema de l'extracció
d'arena a la costa nord de Mallorca, problemes afegits d'una
sobrepesca de caràcter professional, sobrepesca recreativa en
algunes ocasions, en definitiva, tot un conjunt d'agressions que
fan necessària una política proteccionista del litoral.

La protecció d'àrees marines és necessària, per tant, per
distintes raons. Naturalment, entre les principals causes de
degradació trobam la contaminació a què ja fèiem
referència, la destrucció d'hàbitats tant de flora com de
fauna i l'excessiva sobreexplotació. Distants organismes
internacionals s'han pronunciat sobre el tema, com el mateix
Consell d'Europa, l'OCDE, les Nacions Unides, i recomanen
la creació d'aquestes reserves marines, amb la intenció de
complir amb tres dels objectius marcats per l'Estratègia per
a la conservació de la naturalesa i el desenvolupament
sostenible, aquests objectius són mantenir els processos
ecològics i els sistemes biològics bàsics; segon, assegurar la
utilització sostenible de les espècies i els ecosistemes; i
tercer, mantenir la diversitat biològica.

A la Mediterrània ens trobam que actualment, segons les
darreres informacions, que ja són de fa uns mesos, ens
trobam que estan creades més de 50 reserves marines. En el
litoral mediterrani espanyol, hi ha cinc àrees protegides,
segons les nostres informacions són les illes Medes, les
Negres, les illes Colombrets, l'illa de Tabarca, i en el nostre
cas, l'arxipèlag de Cabrera. A part d'això, a Balears hi ha
dues reserves, la reserva marina de Cap de Regana, que va
des del club nàutic de S'Arenal fins al Cap de Regana, que
no coneixem que s'hi realitzi cap tipus de gestió actualment,
més aviat una urbanització projectada que seguirà aquest
procés de degradació, i el parc nacional de Cabrera.

Ens trobam també que hi ha una disminució de les
captures i la mateixa pesca artesanal és amenaçada, per tant,
ens inspira la presentació d'aquesta proposició no de llei un
interès conservacionista, un interès turístic, naturalment les
reserves marines no són àrees tancades, restringides
totalment, sinó que permeten activitats esportivoturístiques,
com per exemple l'escafandrisme, i tercer, la gestió
pesquera perquè, naturalment, les reserves marines es
converteixen en un centre regenerador de pesca, és a dir,
expulsen cap a les zones limítrofs a la reserva recursos
pesquers importants.

Per tant, creim que és perfectament argumentada aquesta
proposició no de llei, la proposta és clara', i és que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern a redactar,
elaborar un pla de reserves marines que contempli, primer
un estudi del litoral de les Illes Balears i de les comunitats
biològiques que hi viuen, en segon lloc, la delimitació de les
àrees que presentin un major interès biològic, i en funció
d'aquests estudis i definicions, ja promoure la protecció i
gestió d'aquestes àrees per tal que quedi assegurada la seva
conservació i el seu ús sostenible.

Moltes de gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions de la resta
de grups. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat
Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que és molt oportuna
aquesta iniciativa. La nostra comunitat autònoma està bastant
endarrerida en el que és protecció marina, no és que estigui
molt avançada en temes de protecció terrestre, però bé, almanco
alguna cosa s'ha fet, però efectivament en temes de protecció
marina, gairebé res no s'ha fet, record que unes setmanes
després, repetesc, unes setmanes després que el PSM hagués
presentat aquesta iniciativa, el Govern va treure un decret que
feia algunes referències a aquest tema bastant inconcretes. Per
tant, probablement la resposta del Grup Popular serà que això
ja ho fan i que ja ho tenen previst, però, en qualsevol cas aquest
decret no parla del que hauria de ser un pla balear de reserves
marines, que és exactament el que proposa el Grup
Nacionalista.

Ja s'han exposat, per part del portaveu nacionalista, quines
serien els avantatges i els beneficis d'aquestes reserves marines,
no tan sols ajudarien a regenerar el fons marí i a protegir-lo i a
fer que els recursos pesquers, a poc a poc, vagin creixent, sinó
que també serien un atractiu turístic de primer ordre important
per a les nostres illes. Per tant, des del Grup Mixt li donarem
suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres pensam que la
figura de la reserva marina és una figura que no és necessari
argumentar, que no és necessari explicar', que és, en definitiva,
una part més de l'instrumental conservacionista i de
l'instrumental de protecció del medi ambient amb el qual
compta l'administració, i efectivament el que es proposa a
aquesta proposició no de llei -valgui la redundància- és que
s'efectuï un estudi sistemàtic del nostre litoral i de les seves
característiques, de tal manera que es permeti que la declaració
de determinades reserves marines a la nostra comunitat obeeixi
no només a uns criteris de caràcter objectiu i científicament
fonamentats, sinó que obeeixi també a una acció planificada per
part de l'administració. 

Jo crec que això en si mateix justificaria el vot favorable
a la proposició no de llei, però efectivament d'aquest estudi,
fins i tot en aquelles zones on no es declari reserva marina,
fins i tot per a aquelles altres zones, podria, aquest estudi
que aquí se sol•licita, facilitar-nos una informació
preciosíssima de cara a realment comprendre, conèixer la
realitat del nostre litoral, a dirigir i a fomentar d'una manera
ordenada l'activitat turística, l'activitat d'ús lúdic i esportiu
del nostre litoral, seria també una informació molt preciosa
de cara al tema de la pesca, del control de la pesca, que vol
dir també foment d'una pesca ordenada, i naturalment
facilitaria informació respecte de temes que en aquests dies
són d'extraordinària actualitat, com pugui ser l'extracció
d'àrids per a la regeneració de platges, l'impacte de la qual
té molt a veure, amb un coneixement del nostre litoral, de
com funciona, de quins requisits necessiten les espècies
vegetals i animals que hi viuen per a la seva preservació.

En aquest sentit i globalment, consideram que la
proposta és assenyada, és oportuna, i la votarem de manera
favorable. 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, per
anunciar un vot favorable a aquesta proposta d'elaboració
d'un pla balear de reserves marines, dir que hi ha
antecedents, els pressuposts del 97 varen aprovar una
esmena per la qual el Govern es comprometia a estudiar una
xarxa, un conjunt de reserves marines a l'illa de Menorca,
no tenim notícia que s'hagi avançat en aquest sentit, també
recordar que el Pla de ports esportius, que pot semblar ja
una peça arqueològica, però que existeix dins el món
jurídic, o almanco dins el món dels litigis jurídics, es basava
en la fixació d'uns diversos nivells de protecció i hi havia un
màxim nivell de protecció, i que aquests nivells de protecció
s'havien establert, entre d'altres coses, deien les memòries,
en base a valoracions biològiques i, per tant, amb
l'avaluació de la flora i fauna marina, i que, per tant, també
són elements a tenir en compte a hora d'establir aquestes
reserves marines, aquestes àrees de major valor i que,
lògicament, en molts de casos, coincidiran amb les àrees
naturals d'especial interès que arriben fins a la vorera de la
mar, o sigui que són litorals.

En una paraula, anunciar que el Grup Parlamentari
Socialista dóna suport a aquesta iniciativa i felicita el Grup
Nacionalista-PSM per haver-la presentada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la diputada Sra. Palau.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant al primer aspecte d'aquesta
proposició no de llei, l'elaboració d'un estudi del litoral balear,
cal dir que les Illes Balears tenen 1.057 quilòmetres de costa i
10.708 quilòmetres quadrats de plataforma litoral, cosa que
faria del tot impossible un estudi seriós en sis mesos.

Per altra banda, tot i que els estudis són sempre positius i
interessants, l'estudi en profunditat de tot el litoral i la
plataforma de les Illes Balears, seria extraordinàriament car.
Això no obstant, no podem oblidar que el litoral i les
comunitats biològiques marines de les Illes Balears són dels
millors coneguts de la Mediterrània, i que des del 1902 en què
el professor Odon de Buen creà a Palma el laboratori biològic
marí de Portopí, l'embrió de l'actual Institut Espanyol
d'Oceanografia, han estat molt nombrosos els estudis tan de
caràcter pesquer com purament descriptius de les comunitats
biològiques, bentòniques i pelàgiques de la mar balear,
sobretot, els darrers quinze, on els treballs relatius als recursos
marins del litoral de les Balears són innombrables. Per això
creim que el nivell de coneixement de la nostra mar és prou bo
i que l'estudi del litoral no és imprescindible per emprendre
accions.

Quant al segon punt, a la delimitació de les àrees de major
interès biològic, no podem obligar que la mar i les comunitats
biològiques que la poblen són un ecosistema únic, això vol dir
que a diferència del medi terrestre, on és possible trobar àrees
i ecosistemes relativament aïllats, a la mar, totes les comunitats
es troben íntimament relacionades, i en són mútuament
dependents, i totes les comunitats tenen un interès biològic
notable.

Les comunitats biològiques marines s'han de gestionar de
forma global i les unificacions i la creació de reserves s'ha
d'avesar a aquest concepte. Des d'aquesta òptica destaquen les
zones de reclutament i especialment les badies protegides amb
fons coberts per praderies de fanerògames, atès que són les que
forneixen la resta de la comunitat dels organismes,
especialment els peixos que hi viuen i que poden ser objecte
d'explotació; això no obstant, totes les comunitats tenen un gran
interès biològic i s'ha de ser conscient que no és possible la
gestió dels recursos marins amb les eines habituals del medi
natural terrestre, i que cal una gestió integral del conjunt de la
mar.

Finalment, i pel que respecta al tercer aspecte de la
proposició no de llei, la protecció i gestió d'aquestes àrees es
considera necessària i positiva, per això, el Govern balear ha
desenvolupat el Decret 971/97, de 4 de juliol, de protecció dels
recursos marins de la CAIB, on explícitament s'indica que "la
zona costanera litoral de les Illes Balears per les seves especials
característiques, necessita d'una protecció i d'una defensa del
fons que n'asseguri la pervivència. Són especialment
destacables les praderies de fanerògames i les comunitats
detrítiques litorals, perquè són les principals àrees de
reclutament de la fauna marina". Aquesta norma s'ha creat amb
la finalitat de trobar l'eina legal que permeti i reguli les accions
adequades per assegurar el reclutament de les espècies
pesqueres i el manteniment de les comunitats biològiques
necessàries per a la seva proliferació, i amb tal objecte es
faculta la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria del
Govern balear per crear zones protegides, concretament
reserves marines, en conseqüència, l'esmentada conselleria,
d'acord amb el que assenyala l'article 8 del Decret 971/97, ha
iniciat els estudis previs per a la creació de diverses reserves
marines a les Illes Balears i en breu se'n podran apreciar els
resultats.

És per això que no donarem suport a aquesta proposició
no de llei, perquè consideram que no és el moment oportú
per seguir els punts que aquí es demanen. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per torn de rèplica, té la paraula
el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo admet que per part del
Grup Parlamentari Popular, que té coneixement dels
coneixements del Govern, se'ns digui que ja han estudiat
abastament i que coneixen el litoral, de fet, crec que hi ha
una feina de bastant d'anys del laboratori oceanogràfic, amb
un personal prestigiós, que em consta que han realitzat
estudis profunds i, per tant, es pot aprofitar la feina
realitzada; d'altra banda, crec que era el 93 o el 94 que es va
fer un concurs per adjudicar el treball d'elaboració de les
cartes marines, exactament ara no sé entre quins metres,
crec que eren entre 0 i 100 metres, no ho sé, ara parl de
memòria, era un estudi bastant costós,i, per tant, no sabem
si s'ha acabat, però passat aquest temps, suposam que si no
està acabat deu tenir un grau d'execució important. Per tant,
admetem que aquest estudi del litoral, o hi ha un
coneixement profund o distintes entitats i organismes hi han
fet feina i, per tant, aquí bastaria una recopilació de la
informació existent.

Ara, el que és urgent és la delimitació de les àrees que
presentin un major interès biològic o que tenguin un grau
d'amenaça, ja sigui per contaminació, ja sigui per
sobreexplotació de recursos pesquers o per altres causes,
aquesta delimitació d'àrees és imprescindible. I
posteriorment, una vegada delimitades aquestes àrees, és
urgent la seva protecció.

Bé, què ha fet el Govern fins ara? El Govern ha fet un
decret, el decret 91/97, de 4 de juliol, efectivament, on es
declara competent i diu que podrà declarar zones protegides,
concretament l'article 3, de la competència, diu: "Per tal
d'aconseguir els objectiu prevists a l'article 1 d'aquest
decret, que és la protecció, regeneració i desenvolupament
de recursos marins, la Conselleria d'ASgricultura, Comerç
i Indústria, podrà declarar zones protegides que podrien ser
reserves marines, zones de veda, zones d'instal•lació
d'estructures fixes o mòbils, o zones de repoblació, et." Per
tant, l'article 3 diu que el Govern ho pot fer.
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Nosaltres ara ens trobam a un moment, precisament avui és
un dia en què, per part del Partit Popular és un mal moment per
dir "és que el Govern ja ho fa", perquè precisament ahir i avui
la notícia és que hi ha una nova amenaça d'extracció de 7, 8
milions de metres cúbics d'arena d'una de les zones que haurien
de ser declarades reserves marines. Per tant, i ja al marge
d'aquesta proposició que demana fer un pla integral, aprofitant
el moment la nostra proposta és que, acollint-se al decret 91/97,
d'urgència, en el primer Consell de Govern que se celebri, que
suposam que aquesta setmana n'hi haurà un, es declaràs reserva
marina la zona de Sa Ràpita a Portopetro, amenaçada per una
extracció de 8 milions de metres cúbics, que va alarmar tota la
nostra ciutadania, especialment molts de pescadors aficionats
que allà passen molt de gust de pescar-hi raons una bona
temporada de l'any, i una segona reserva marina s'hauria de
declarar la costa davant Banyalbufar i Estellencs, avui
amenaçada per regenerar la platja de Peñíscola.

Per tant, avui llegim que el Grup Parlamentari Popular
presentarà una proposició no de llei instant el Govern de l'Estat,
la portaveu em diu que ja està presentada, per tant ja està
presentada, i crec que el Govern té instruments a la mà, més
que instar a Madrid que per favor no ens prenguin la nostra
arena, declarin reserva marina aquestes dues zones amenaçades,
la de davant Banyalbufar i Estellencs i la costa de Sa Ràpita a
Portopetro. I s'ha acabat l'extracció marina, hauran d'anar a una
altra part a cercar-ne, no perquè no siguem solidaris, però
preferim que se'n duguin els doblers i no l'arena, en aquest cas,
ja n'hi ha, ara, doblers i arena, fins aquí hem arribat.

Per tant, al marge de la proposició no de llei, si volen fer
arribar al Govern aquesta proposta, que divendres mateix, al
Consell de Govern, dues reserves marines acollides a aquest
decret, i s'ha acabat l'amenaça de l'extracció d'arena cap a
Peñíscola. Ara, creim que el tema no només ha d'obeir a
amenaçar puntuals sobre el nostre litoral, creim que és
necessària la redacció d'un pla integral que obeeixi a una
planificació, a uns estudis previs, i no sé si mig any és molt o
poc, però pensam que el Govern hauria de prendre aquesta
actuació, en base a aquests criteris, és a dir, protecció de la
fauna, i això no vol dir que no es podrà pescar, sinó que vol dir
que els pescadors, a les zones limítrofs a les reserves pesqueres,
tendran més pesca per poder realitzar la seva activitat. Permet
una activitat turística com és el busseig, l'escafandrisme, que
aprofitant aquestes aigües clares i de temperatura elevada que
tenim, és una activitat turística més, i permet, en definitiva, la
protecció del litoral, per tant, esperant que facin cas de les
nostres recomanacions i que s'aturi ...

(Remor de veus)

... Això és can bum avui, eh?, això és ... Bé, ja està,
acab, acab, perquè ja ho havia dit tot i tanmateix no escolta
ningú, que consti al Diari de Sessions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Jo pregaria als diputats i diputades
que prestassin atenció al debat que es produeix dins la
comissió, i demanaria si hi ha qualque grup que vulgui
intervenir en torn de contrarèplica. Pel Grup Popular, té la
paraula la diputada Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Dir que agraïm i recollim les
recomanacions i propostes del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i dir, com ell ha dit, que efectivament el
Govern està facultat per desenvolupar aquest decret, i
anunciar-li més detalladament que ja ho fa. Ja ho fa i
s'establiran de manera exhaustiva les mesures precises per
garantir la més adequada protecció del fons marí. També es
delimitaran unes àrees de veda, també es consensuaran
aquestes mesures amb el sector pesquer que, sens dubte, és
el més afectat per aquesta qüestió, i en pocs mesos, molt
menys temps del que faria falta si ara aprovàssim aquesta
proposició no de llei seva, i haguéssim de començar per fer
un estudi que seria pesat, car, i que no consideram que sigui
imprescindible, ja podrem disposar d'unes àrees protegides
ben definides i per a cada una de les Illes Balears. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam, idò, a la votació
d'aquesta proposició no de llei RGE núm. 4045/97.

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; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició no
de llei.



334 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 20 / 22 d'octubre del 1997

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4300/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre finançament de
l'ampliació dels ponts del tren a Inca.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 4300/97, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; sobre el finançament de l'ampliació dels
ponts del tren a Inca. Per defensar la proposició no de llei, té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició té un abast
menys ambiciós i de menys volada que l'anterior, és menys
urgent, també quant a la necessitat, però creim que també és
important dur un tema com el de l'ampliació dels ponts del tren
a Inca, perquè fos el Govern qui n'assumís el cost.

Es tracta dels dos ponts de tren que van de l'estació d'INca
cap a Llubí, que en aquests moments necessàriament
requereixen crear-hi nous ulls, perquè el trànsit que s'han creat
a la ciutat d'Inca en aquests moments, resulta d'una densitat
extraordinària i requereix necessàriament aquesta ampliació.
Una ampliació que difícilment pot suportar únicament les
arques municipals i que creim que ha de correspondre al
Govern balear.

En un cas concret, aquest tema és evident, és el cas de la
carretera Palma-Alcúdia del Govern balear pròpiament, però no
ens consta que tot i que el planejament general fa passar de dos
carrils a quatre, en aquests moments des de l'autopista es fan ja
aquests quatre carrils, però s'estrangula en el moment d'arribar
al pont del tren. Creim que és el moment, ara, per tal que el
Govern escometi aquesta ampliació del pont i faci una via de
circumval•lació o si més no perifèrica de la ciutat, d'ample, amb
independència que després es pugui fer la via de
circumval•lació pròpiament dita que seria la continuació de
l'autopista.

Per altra banda, ha quedat en aquests moments, un accés al
polígon, també per un altre pont el tren, absolutament
insuficient, molt petit, que és el del carrer Fra Juníper Serra, es
tracta d'una despesa important per poder suportar el pas del tren
per damunt de la via municipal, i creim que el Govern s'hi
hauria de comprometre amb el seu finançament.

Aquest és únicament l'objecte d'aquesta proposició no de llei
que el que pretén és procurar que aquestes millores puntuals de
la xarxa viària, d'allò que pot fer possible treure el trànsit de les
ciutats, sigui una prioritat de la Conselleria de Foment envers
d'aquestes grans inversions que es preveuen a través del Pla de
carreteres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sembla que aquesta és una
iniciativa que pretén desviar el trànsit de la ciutat i evitar els
col•lapses que es produeixen en alguns punts en concret i,
per tant, es proposa una ampliació, un eixamplament
d'aquests ponts. Jo crec que, evidentment, sempre, quan
parlam de trànsit, hem parlat ja moltes vegades i en
continuarem parlant de les solucions als col•lapses
circulatoris, jo crec que sempre és més adequat donar
solucions que siguin condicionar, crear en lloc de crear
noves autopistes o carreteres de nou traçat. Per tant, crec
que és adequada aquesta iniciativa, i per això el Grup Mixt
li donarà suport. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

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:

Sí, molt breument. Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Aquesta proposició no de llei el que demana en
definitiva és una participació del Govern balear a dues
ampliacions de la xarxa viària d'Inca, que pel seu cost
l'Ajuntament té dificultats a assolir, i que, evidentment, són
necessàries, atès el volum de trànsit que discorre en concret
per aquests dos ponts, objecte de la proposició no de llei. Jo
vull adherir-me a les paraules que ha dit el Sr. Balanzat fa
un moment, és a dir, aquest tipus de millores dins la xarxa
que van a cercar l'ajustament entre l'actuació administrativa
i el problema objectiu són absolutament correctes, han de
ser empreses sense cap tipus de dubte per part de
l'administració, sembla correcte un cofinançament d'aquesta
iniciativa i, simplement volíem fer constar que ens hagués
agradat, malgrat que tal volta no sigui l'objecte mateix de la
proposició ni formi part dels seus objectius, que es fes
constar com a mínim que, especialment en el cas del pont
del carrer Fra Juníper Serra, seria bo que les obres
d'eixamplament no alterassin, diguem-ne, la tipologia que
de qualque manera caracteritza aquest pont. No és un
element arquitectònic que pugui ser catalogat
d'especialment valuós, però té, evidentment, un caràcter i
una personalitat apreciada pels propis veïnats. Seria bo que
de qualque manera aquestes obres es fessin amb cura, de tal
forma que es respectàs aquesta sensibilitat i que l'obra
subsegüent, de qualque manera, mantingués aquesta
tipologia tradicional i característica. Insistesc que no és
l'objecte de la proposició no de llei definir la manera com
s'ha de fer tècnicament aquesta ampliació, es refereix al
tema del finançament i de les institucions que han de
participar-hi, però em sembla necessari fer constar en el
Diari de Sessions la posició del nostre grup respecte
d'aquesta qüestió. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei ens ve a dir que hi ha dues obres
necessàries, viàries, relacionades amb el ferrocarril a Inca i que,
per tant, que el Govern les pagui. Esper que, com que són
necessàries, aquesta comissió avui tindrà un tractament
comprensiu per a aquestes necessitats i que, per tant, aprovarà
aquesta proposició, tenint en compte que el batle d'Inca és del
Partit Popular.

Nosaltres hi votarem a favor, perquè és ben necessari
superar les dificultats que té el ferrocarril. El que lamentam és
que, quan vam presentar una proposició no de llei on
demanàvem que es fes definitiu un baixador provisional del
tren al municipi de Marratxí, no hi hagués aquesta comprensió,
però aquestes dues obres són necessàries. N'hi ha una que és del
Govern balear i, per tant, no és que l'hagi de finançar, el que ha
de fer és construir-la ja, perquè és l'obra viària de la carretera,
de la carretera 713, la carretera de Palma a Alcúdia. L'altra és
una obra municipal, però crec que hem de tenir una visió
àmplia dels problemes que crea el ferrocarril, que té grans
avantatges però que crea dificultats. Vertaderament, si una part
d'Inca està incomunicada i només té determinats passos, a una
zona d'expansió industrial, especialment, com és el de Fra
Juníper Serra, i així és a causa del ferrocarril, és lògic que el
propietari del ferrocarril, que és el Govern balear, el gestor, el
responsable d'aquesta companyia ferroviària, contribueixi i
assumeixi l'actualització d'obres que en el seu dia, quan es van
construir, resolien segurament perfectament els problemes de
comunicació, la comunicació amb el cementiri, amb zones de
caràcter rural, però que avui en dia té dificultats, són colls de
botella que han de ser resolts, i, per tant, el nostre vot serà
favorable a la proposició que presenta el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. He d'anunciar, com és lògic, que el
nostre grup donarà suport a aquesta proposició no de llei. (...)
en relació amb dos ponts, un, que efectivament correspon,
indubtablement, al Govern de la Comunitat Autònoma, ja que
és una carretera de la Comunitat, com deia el Sr. Triay, la
comarcal 713, i és lògic que si s'hi fan ampliacions, no quedin
en un embut que sigui el pont del tren, i que hi hagi més vials
abans d'arribar al pont i després de passar el pont, i que el pont
no hi faci d'embut, és a dir, que és una qüestió perfectament
lògica i entenem que ha de ser així.

El de Juníper Serra, es tracta d'un pont..., és a dir, jo he
quedat una mica sorprès pel valor que algun portaveu li ha
volgut atribuir, és a dir, gràcies a Deu, dins Inca hi ha vint-i-
quatre mil casos, des del nostre punt de vista, amb més valor
patrimonial que aquest pont en concret. Aquest pont està al
que avui en dia és un carrer, és a dir, és un pont que no
deixa ni que hi passin camions, és a dir, que és un pont que
en un temps..., aquest vial feia de comunicació entre el nucli
d'Inca i el cementiri, avui ja no és mera comunicació entre
el nucli d'Inca i el cementiri, sinó amb un polígon industrial,
és a dir, indubtablement, un vial per on han de passar
camions és lògic que estigui en condicions, el pont, i per
altra part, no hi ha aquest pot perquè faci més maca Inca o
estigui en condicions per a Inca, és un pont que és de pura
i exclusiva necessitat del tren, de l'empresa, en aquest cas,
SFM, i és lògic que qui hagi de pagar aquesta inversió del
pont sigui l'empresa que l'utilitza, i l'empresa que l'utiliza no
és de cap ciutadà d'Inca ni és de l'Ajuntament d'Inca, és de
l'empresa Serveis Ferroviaris, en conseqüència, és
perfectament lògic que aquesta empresa, no el Govern,
aquesta empresa en concret, financiï aquest pont, perquè és
qui l'utiliza.

He de dir, en aquest sentit, que hi ha ja acord per a
aquest finançament entre el Govern, entre l'empresa SFM i
l'Ajuntament d'Inca, en aquest moment ja hi ha un esborrany
a nivell d'avantprojecte allà on s'han posat d'acord les dues
parts sobre les característiques de les obres a escometre, i en
aquest sentit s'està pendent de dues possibilitats: una, que
seria que dins la prolongació que es faci de la línia
ferroviària fins sa Pobla, s'escometi l'obra conjuntament
amb aquesta, és a dir, que es facin les dues obres a la
vegada, i l'altra, si la urgència així ho reclama, que es faci
la construcció de nous ponts d'una manera aïllada, abans
que s'escometi aquesta inversió a la prolongació de la línia
de tren fins sa Pobla. En qualsevol cas, és un assumpte del
qual ens consta que està pendent tan per l'Ajuntament d'Inca
com per part de l'empresa ferroviària, i en aquest sentit,
d'una manera o de l'altra, tenim la certesa que això es durà
a terme dins aquesta legislatura.

En conseqüència, el nostre vot és a favor, i també de
donar l'enhorabona al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
per haver presentat aquesta iniciativa. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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Passam a la votació d'aquesta proposició o de llei. Si no ho
he entès malament, per part de tots els portaveus s'aprovaria per
unanimitat.

Idò, queda aprovada aquesta proposició no de llei per
unanimitat de les senyores i dels senyors diputats.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4521/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, sobre obligatorietat de disc
tacògraf i d'inspeccions de temps de conducció i descans en els
autocars que operin a Menorca i a les Pitiüses.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
4521/97, presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
sobre obligatorietat de disc tacògraf i d'inspeccions de temps de
conducció i descans en els autocars que operen a Menorca i a
les Pitiüses. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula
el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que els membres de la
Comissió de Sinistrabilitat hem quedat ja bastant convençuts de
la necessitat d'incrementar i de millorar les mesures de
seguretat, de garantia, en la xarxa viària, en la seguretat vial, i
que un dels elements dins el transport regular és el control del
temps de conducció i de descans dels conductors. Creim que és
un tema important, sobretot a una comunitat on l'activitat
turística és tan important, i que el transport en autocar, per tant,
ha tengut n desenvolupament extraordinari. Aquest control del
temps de conducció i de descans es fa a través d'un disc
tacògraf, la fidelitat del qual ha quedat qualque vegada en
entredit, però que certament tendrà moltes més garanties que la
seva inexistència absoluta, i que, en tot cas, si ha de ser
substituït per algun mecanisme més fidedigne, doncs, es tracta
que hi hagi, d'entrada, una obligatorietat de tenir-lo dins tots els
autocars.

Volem recordar, i ho fem a l'exposició de motius d'aquesta
proposició no de llei, que durant l'any 96 s'han obert 190
expedients per incompliment de les normes que regulen aquest
esmentat temps a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
tots ells referits a l'illa de Mallorca, perquè a Menorca i a les
Pitiüses aquest control és inexistent. Si aquests 190 expedients
han estat considerats insuficients a l'illa de Mallorca, creim que
és un element de reflexió la necessitat, per al nostre grup
indubtable, que aquest control també sigui a Menorca i a
Eivissa.

És cert que, en aquestes dues illes, no hi és d'aplicació els
reglaments de la Unió Europea, que exigeixen, amb caràcter de
mínim, l'ús de tacògrafs en els autocars. És cert, pensam
nosaltres, que el motiu és per les dimensions territorials, perquè
no pot haver pensat el legislador europeu en tots els supòsits.
Això no obstant, a les Illes Balears sí que coneixem que,
malgrat les petites dimensions, a escala europea, de Menorca o
de les Pitiüses, no hi ha dubte que la freqüència i l'ús sistemàtic
de l'autocar pot tenir també veritables problemes de descans del
conductor i del temps continuat de conducció.

És per això que, tenint com tenim competències sobre
transport per carretera, a través de l'Estatut d'Autonomia,
instam el Govern que faci extensiva aquesta obligatorietat
de l'ús del tacògraf, ens fem ressò en aquest sentit d'unes
demandes que ha fet el sector, a les illes de Menorca i
d'Eivissa. Creim que això únicament pot redundar en
benefici de la seguretat i del control de l'ús de la via pública
i que, per tant, no té cap efecte nociu, més enllà de..., ans al
contrari, un efecte positiu i de seguretat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions
de la resta de grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. President. Bé, efectivament, en els
diferents compareixences que hi ha hagut en la Comissió de
Sinistrabilitat, especialment pel que fa a representants de
sindicats de transports d'aquestes illes, ens han fet palesa la
importància dels controls, és a dir, els tacògrafs. És evident
també que també ens varen explicar les mil i una maneres
de burlar aquest tacògraf i els mil i un trucs perquè no
siguin evidents les trampes, però, apart d'això, i de manera
generalitzada, no existeix fins ara un sistema que sigui més
fiable; s'hi va comentar que s'estaven experimentant altres
sistemes, digitals, de targeta, etc., però fins ara només hi ha
el tacògraf. Per tant, crec que seria important que aquest
control, que en aquest moment només es fa a Mallorca,
també es pogués fer a Eivissa i a Menorca.

És cert que les dimensions de les illes de Menorca i
d'Eivissa són, òbviament, molt inferiors a les de Mallorca,
però això no vol dir que la freqüència, la intensitat i els
quilòmetres que fan els autocars d'aquestes illes menors
siguin menors que a Mallorca. Per tant, crec que és
adequada aquesta iniciativa, i per això el Grup Mixt hi
donarà suport. Gràcies, Sra. Presidenta.

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. Efectivament, la
Comissió de Sinistrabilitat ha posat de moda el tacògraf en
aquest parlament, però hem de tenir en compte que el
control que es deriva d'aquest instrument no l'és
exclusivament en termes de seguretat o d'evitació de la
sinistrabilitat, sinó que obeeix també a un control normal de
l'activitat econòmica i de les relacions laborals que
s'articulen al voltant d'aquesta activitat econòmica, és a dir,
també és un control a aquests nivells, i que mereix la
importància i..., bé, la consideració d'important i tota
l'atenció per part de l'Administració i per part d'aquest
parlament.
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Efectivament, la normativa que regula la utilització dels
tacògrafs, pel que fa a les dimensions territorials on és
obligatori, és una normativa de mínims, i, per tant, res no
impedeix l'Administració a establir uns criteris més restrictius,
que, en el cas de territoris insulars i en el cas de territoris
insulars que tenen una activitat bàsicament lligada a l'activitat
turística tan intensa com és Menorca i Eivissa, jo crec que,
efectivament, està més justificat que l'Administració vagi més
enllà del mínim i abordi la qüestió de la millor manera possible.

Efectivament, s'ha comentat aquí, el sistema és vulnerable,
el sistema no garanteix el compliment absolut de la norma,
quasi diria que jo que en absolut, però, efectivament, és el
millor dels sistemes possibles en aquest moment, i, en tot cas,
el que ha de fer l'Administració és allò que diu l'apartat b) de la
proposició no de llei, és a dir, estendre les inspeccions de temps
de conducció i descans, per tant, no només estendre-les, com
diu la proposició, al conjunt del territori de les Illes Balears,
sinó també intensificar aquesta labor inspectora per tal de
compensar aquest caràcter vulnerable de l'instrument de control
al qual fa referència la proposició no de llei.

Per tant, votarà, Esquerra Unida, a favor d'aquesta
proposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Jo crec
que amb aquesta proposició no de llei pensam, d'alguna
manera, en alguna de les possibles conclusions de la comissió
especial d'estudi de la sinistrabilitat, però, en qualsevol cas,
aquí la tenim i, per tant, ens hem de pronunciar sobre el seu
contingut.

Jo crec que aquesta és una proposició no de llei que,
d'aprovar-se, té una aprovació provisional, en el sentit que
si qualque cosa ha quedat aclarida, o queda aclarida en la
comissió, és que aquest tipus de control mitjançant tacògraf
és obsolet o és fàcilment manipulable, per tant, s'ha d'anar
a altres tècniques més compactes, menys accessibles, menys
vulnerables, com deia el Sr. Grosske, per part dels usuaris
i dels empresaris, però mentrestant, mentre això no
succeeixi, mentre aquesta nova tecnologia no s'implanti a
nivell europeu, primerament amb caràcter pilot i després ja
com a normativa generalitzada, jo crec que està bé que en el
conjunt de les Illes Balears sigui aplicable el mateix tipus de
control, perquè si bé Menorca i Eivissa són illes petites en
dimensió geogràfica, el pes del transport discrecional és
molt important a causa del caràcter turístic de la nostra
economia, i, en qualsevol cas, introduir aquest tipus
d'instrument, el tacògraf, si hi ha un suficient control per
part de la inspecció de transports i un suficient control per
part de la Guàrdia Civil de Trànsit, que hi poden fer una
bona aportació, en el sentit de controlar que no se superin
les velocitats màximes, en el sentit de controlar les jornades
màximes de feina per part dels conductors i, en teoria,
també en el sentit que no hi hagi unes hores de conducció
continuades, excessives, cosa que és difícil que es produeixi
en unes illes de dimensió petita, però ja és una passa
endavant controlar aquests dos altres aspectes i, per tant,
estar en condicions que a totes les illes tenguem una
experiència equivalent per contribuir a aquesta millora del
sistema de control. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de dir en primer lloc que
el nostre grup no donarà, en aquest as, suport a aquesta
proposició no de llei, i és més, des del nostre grup
demanaríem al Grup Nacionalista-PSM que retiràs aquesta
proposició no de llei. Creim que amb aquesta proposta, i
amb això no venim a dir si creim que és necessari o no el
tacògraf a Menorca i a Eivissa, no hi entram, creim que amb
aquesta proposta el que es fa és passar l'arada davant el bou
del que seran les possibles propostes de resolució, les
propostes recomanacions de la Comissió no permanent de
Sinistrabilitat, una comissió on jo crec que, amb un esperit
molt constructiu per part de tots els grups, hem estat durant
aquest mes passat escoltant diverses compareixences, jo
crec que la majoria ja tenim bastants idees formades en
relació amb el tacògraf i les conseqüències del tacògraf i el
funcionament del tacògraf, jo crec que en aquest moment i
una vegada arribem a les darreres compareixences, que són
aquesta mateixa setmana, s'imposarà ja la reflexió i el diàleg
entre tots els grups per tal de mirar quines propostes s'han
de fer en relació a les conseqüències de la comissió, de les
compareixences que s'han fet a la comissió, i de la
documentació que hi ha, i creim senzillament que amb
aquesta proposta el que es fa avui és el que dèiem abans,
passar l'arada davant el bou.
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Però també hi ha un altre caire a tenir en compte, i és que
pareix que el Grup Nacionalista-PSM no sap que el Govern no
pot dictar una normativa, no pot dictar un decret, en relació
amb aquesta qüestió. Estam davant una normativa comunitària,
el reglament de la Unió Europea, que és normativa
d'harmonització, té el caràcter de mínims, amb això estam
d'acord, és normativa que és d'aplicació directa dins tots els
estats de la Unió Europea i les matisacions o les modificacions
previstes que es facin en relació amb l'aplicació d'aquest
reglament han de venir dictades per normativa del govern
membre, de l'estat membre, en aquest cas, el Govern de la
Comunitat Autònoma no pot dictar cap normativa en aquest
aspecte, correspon fer-ho al Govern de la nació, i el Govern de
l'Estat, efectivament, va dictar ja un reial decret, el 2242/96, de
18 d'octubre, precisament, que és un decret en aplicació dels
reglaments comunitaris. En conseqüència, amb això avançam
una mica esdeveniments, si la Comissió no permanent de
Sinistrabilitat consideràs convenient, és a dir, en aquest
moment no ens pronunciam, ni sí ni no, sobre aquesta qüestió,
creim que s'ha de reflexionar una mica més sobre aquest tema,
però en el cas teòric que la Comissió no permanent de
Sinistrabilitat consideràs necessària la implantació del tacògraf
a Menorca o a Eivissa, no seria el Govern de la Comunitat
Autònoma qui hauria de dictar la normativa corresponent,
estam en un cas de cessió de sobirania, sinó que seria el Govern
central qui hauria de prendre la mesura concreta sobre aquesta
qüestió perquè, d'acord amb la normativa de la Unió Europea,
no correspon fer-ho a ningú més que, en aquest cas, al Govern
central, perquè és aplicació de reglaments comunitaris, de
normativa d'harmonització.

En conseqüència, una vegada més, i jo crec que la raó de
més pes o la raó més profunda és el fet que deixem fer feina la
Comissió no permanent de Sinistrabilitat sobre aquesta qüestió,
i, en conseqüència, demanam una vegada més al Grup
Nacionalista-PSM que retiri aquesta proposició no de llei.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, el nostre grup no coincideix en absolut quant a la
capacitat normativa que té el Govern balear, i, per tant, les Illes
Balears. Si tenim competència exclusiva en transport terrestre
per carretera, segons l'Estatut d'Autonomia, no acabam
d'entendre que perquè hi hagi una directiva europea de mínims,
resulti que l'Estat recuperi, com dic, per mor d'una directiva
europea, espúriament competències que siguin de caràcter
autonòmic. Creim que amb aquesta interpretació quedarien
buides de contingut, rapidíssimament, competències
importantíssimes ja transferides a la Comunitat Autònoma,
estic pensant, evidentment, en una de cabdal, com és
agricultura, per ser política comunitària, però n'hi ha moltes
altres, i aquesta en seria un clar exemple.

És una normativa de mínims i, per tant, creim que no hi ha
d'haver inconvenient per adequar-la a la realitat insular que
vivim a Menorca i a Eivissa.

De totes maneres, i en vista que hi ha hagut ja una
advertència o, com a mínim, una consideració, una reflexió,
per part també del Grup Socialista, nosaltres consideram
que és urgent aquesta regulació, però no tenim
inconvenient, per no violentar el clima que hi ha, d'alguna
manera, de treball o de col•laboració, confiam que el Partit
Popular qualque vegada també ens escoltarà a les propostes
que nosaltres facem, i hi hagi aquest clima a la recíproca, de
retirar aquesta proposta i esperar als resultats de la comissió
no permanent. En aquest sentit, retir en aquest moment la
proposta i ja la reiterarem probablement més endavant.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Idò, si es retira aquesta iniciativa, donam per conclosa
aquesta sessió, i don les gràcies a les senyores i senyors
diputats.
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