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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem aquest primer ple
ordinari del darrer període de sessions d'enguany.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència...

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula?

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de Llei RGE núm. 5270/97, de creació
del Consell balear de transports terrestres i del Comitè balear
del transport per carretera.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Per una qüestió d'ordre. Demanaríem que d'acord amb
l'article 68 del Reglament del Parlament es fes una alteració de
l'ordre del dia d'avui matí, i bàsicament la retirada del punt quart
de l'ordre del dia, que correspon al debat del dictamen de la
Comissió d'Ordenació Territorial sobre creació del Consell
balear de transports terrestres i del Comitè balear de transport per
carretera, bàsicament perquè els darrers esdeveniments que s'han
produït de l'inici de transferència als consells de la competència
de transports a Menorca i a Eivissa i la que s'ha intentat a
Mallorca, bàsicament per aquesta qüestió volem deixar aquest
tema aparcat fins que es culmini aquest procés de transferència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part dels altres portaveus... Grup
Mixt? Esquerra Unida? Grup Parlamentari PSM? Grup
Parlamentari Popular?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President.  El nostre grup no està d'acord en
el fet que s'alteri l'ordre del dia. Creim que aquesta
iniciativa està en condicions de ser inclosa en aquest ordre
del dia en el punt número quart, i nosaltres creim que el fet
que avui s'aprovi aquesta llei no altera el procés de
transferències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa,
que han dit que sí a aquesta competència, i que a Mallorca,
com que ha dit que no, encara menys afectarà que s'aprovi
avui aquesta llei en aquest parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem...

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sr. President. Demanaríem...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, s'ha de votar, ja sé que s'ha de votar.

Passarem a votació. És un fet que no estava previst; per
tant, se suspèn la sessió per dos minuts.

A partir d'aquest moment procedirem a la votació.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor de la proposta
de retirada del punt número 4 de l'ordre del dia, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 23; en contra, 21. Per tant, queda retirat de
l'ordre del dia el punt número 4.

I.1) Pregunta RGE núm. 4038/98, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a caseta del port de Fornells.

Passam al primer punt que fa referència a preguntes, i
formula la primera la diputada... Per favor... Formula la primera
la diputada Sra. Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la caseta del port de Fornells.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta de caire local, però
crèiem que era important que el Govern donés explicacions.
Bàsicament, en els mitjans de comunicació de dia 28 de
desembre del 1987 sorgeix...

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet; un momentet, Sra. Diputada. Per favor...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...surt als mitjans de comunicació l'opció del Ministeri de
Defensa a oferir tota una sèrie d'immobles, quatre immobles, al
Govern de la Comunitat Autònoma per a la seva compra.

Aquesta oferta torna a sortir el mes de març del 1998 als
mitjans de comunicació i, de fet, el Govern, d'aquests quatre
immobles que el Ministeri de Defensa ofereix, dos han estat
comprats: l'edifici del Sector Naval i un garatge al carrer Joan
Crespí. 

De fet, però, de la caseta del port de Fornells, també valorada
dins aquesta oferta que el Ministeri fa al Govern de la Comunitat
Autònoma, no se'n sap absolutament res. Per tant, demanam per
quins motius no s'accepta aquesta compra. Pot ser que sigui
perquè des de Menorca no s'hagi demanat i, per tant, voldríem
saber si és aquesta la motivació, o simplement si aquesta compra
es posposa. Per tant, demanaríem al Govern per quins motius
aquesta part del patrimoni ofert pel Ministeri de Defensa no s'ha
executat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Des de la Direcció General de
Patrimoni us feim saber que no hem rebutjat l'oferta de
compra esmentada perquè es tracta d'un immoble que està
ubicat a zona portuària i pròximament tot aquests seran
transferits a la nostra comunitat autònoma sense cap tipus de
despesa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Celebram que es tengui en
compte l'opció que sigui de titularitat de la Comunitat
Autònoma aquest immoble, però ens agradaria saber si és
possible saber la data en què açò serà efectiu i, per tant,
aquesta disponibilitat per part del Govern de la Comunitat
Autònoma sobre aquest bé immoble. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir? Té vostè la
paraula, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Les meves informacions són que
en un termini de temps bastant curt en principi tots els béns
de la zona portuària seran transferits sense cap tipus de
despesa, i la informació que tenc és en un termini de temps
bastant curt. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 4045/98, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aportació del Govern als
concursos morfològics de bestiar vacum.

Passam a la segona pregunta, que formula la diputada
Sra. Carme Garcia, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aportació del Govern als concurs morfològic de
bestiar vacum. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. En resposta escrita, el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria el mes de juny ens
contestava que l'Ajuntament de Campos ha tengut una
subvenció de 2.500.000 pessetes per la Fira de Maig del 97
del 20è Concurs morfològic de bestiar boví de raça frisona,
i tot seguit, a sota, a l'Ajuntament d'Alaior una subvenció de
500.000 pessetes per l'organització del 12è Concurs
morfològic de bestiar boví frisó.
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Per aquest motiu, Sr. Conseller, li demanam quins són els
motius que justifiquen la diferència d'aportació del Govern als
concursos morfològics de bestiar vacum que es realitzen a les
Balears. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, els motius vénen
justificats a l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 15 de
gener del 1990, que és la que regula les concessions d'aquestes
ajudes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Conseller, vénen regulades en
una ordre. El número de vaques que participen és el mateix;
l'efecte sobre l'economia municipal, com a mínim hem de dir que
és el mateix; l'efecte sobre l'economia de l'illa, com mínim he de
dir que deu ser la mateixa, si no més important a Menorca; de
2.500.000 pessetes a 500.000 pessetes per organitzar exactament
el mateix concurs morfològic em diu que per això hi ha algun
motiu que justifiqui aquesta diferència, això significa molta més
subvenció per a un poble de Mallorca que per a un poble de
Menorca. En qualsevol cas, significa molta més subvenció per a
un poble governat pel seu partit i molta menys per a un poble
governat pel PSOE.

Jo encara esper que em justifiqui quina diferència pot
provocar organitzar la mateixa cosa entre 500.000 pessetes i
2.500.000 pessetes. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Ara ha sortit el que volia dir vostè; a
vostè no l'interessava saber quina era la quantitat ni quins els
motius; vostè el que volia era contraposar un poble de Mallorca
amb un poble de Menorca, i li ha sortit foradat, Sra. Diputada.
Miri, l'any 95 a Campos tengueren una subvenció que
representava l'11% del seu pressupost; a Alaior el 21%. El 96, el
5,60%; a Alaior el 14%. I així li puc anar passant any rera any.

En aquest moment, si hi ha un increment a favor o si hi
ha una diferència en favor d'algun municipi és el d'Alaior.
No li dic el dels anys en què no governava el PSOE o el PP,
perquè la tendència és exactament la mateixa. En tot
moment, en tot moment, l'Ajuntament d'Alaior ha tengut un
percentatge molt més elevat que el de Campos, i vull dir-li
que consider lamentable que per poder fer una miqueta de
política, per poder-se'n anar amb un paperet presentat al seu
poble, hagi d'enfrontar dues illes. Això no és manera de fer
país.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 4081/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a noms del personal que
treballa a empreses públiques.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa als noms del personal que treballa a les empreses
públiques. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El passat 5 de març d'enguany
vàrem registrar una sol•licitud de documentació que
demanava el personal que treballa a les empreses públiques
que depenen de la Conselleria de Comerç i Indústria i
Agricultura. Concretament demanàvem el nom dels
treballadors, el lloc de treball, el tipus de contracte, la
remuneració i data de contractació de cada persona.

Se'ns va contestar tota la informació manco el nom de
cada treballador. Pensàrem que era un error i reiteràrem
aquesta sol•licitud de documentació, i la sorpresa va ser que
ens contestaren que la informació era la mateixa que ja se'ns
havia remès en el seu temps.

Posteriorment, concretament dia 10 de juliol, vàrem
sol•licitar empara al president del Parlament i li demanàrem
que intercedís davant la Conselleria perquè ens remetés
aquesta informació. A hores d'ara encara no l'hem rebuda i
això motiva aquesta pregunta parlamentària. No sabem si hi
ha cap tipus d'informació reservada o si dins aquesta
informació, els noms de les persones que treballen a la
Conselleria, hi ha qualque tema que pogués ferir la nostra
sensibilitat. Pensi, Sr. Conseller, que la informació fa lliures
les persones i dignifica els governants que la donen. A veure
si s'anima i compleix el Reglament del Parlament. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sí, Sr. President. Miri, efectivament nosaltres vàrem contestar
les preguntes, i jo aquest tipus de preguntes, quan em demanen
documentació o quan em demanen dades que ja tenim, vull dir
que són dades ordinàries, normalment fan el seguiment els
departaments corresponents de la Conselleria i no els don més
importància, els firm de tràmit, entre altres raons perquè és
principi nostre contestar tot el que ens demanen, i no hi ha cap
inconvenient en el fet que sàpiguen no només el nom, sinó
qualsevol detall.

Jo crec que, aquí, hi va haver un error a l'hora de transcriure
i es varen posar les altres dades i es deixà aquesta. No sé..., vull
dir que tramitam les preguntes, les tramitam totes i ha oblidat,
dins l'exposació que ha fet, que prèviament a la remissió
d'aquesta empara que varen sol•licitar al president ens tornaren
a presentar la pregunta i aquesta pregunta s'està tramitant. Jo ara
en aquest moment no li puc dir exactament en quina situació
processal es troba però s'està tramitant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no dubtaré de la seva bona
voluntat, ja que ho diu. Ara, és curiós que una documentació
sol•licitada dues vegades no es respongui i que tampoc no es
respongui després d'una petició que en parlamentarisme és
extrema, com és sol•licitar l'empara del president de la Cambra.
Aquesta empara es va sol•licitar el dia 10 de juliol, perdó, es va
registrar el dia 14 de juliol. Pensi que vostè té 20 dies per
contestar des que reb la sol•licitud. Per tant, el que jo crec és que
ara dóna la informació motivat per aquesta pregunta davant
plenari.

En tot cas, donarem aquest incident per tancat si d'aquí a una
setmana, com a màxim, rebem la informació sol•licitada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Home!, jo li agraesc que vulgui
tanca l'incident, però, vejam, jo li insistesc en el fet que
s'està tramitant la pregunta. I em deia vostè fa un moment
que la informació fa lliures les persones i dignifica els
governants. Parlant d'això jo li dic que nosaltres contestam
totes les preguntes; s'apliqui a vostè mateix això de
dignificar els governants i es dignifiquin vostès una mica
quan neguen a tots els consellers del Partit Popular del
Consell Insular de Mallorca la informació que els demanen.
Jo els dic que això s'està tramitant, i jo esper que hi hagi el
mateix nivell de compliment i que tota la informació que
tenen pendent al Consell Insular de Mallorca, la tramitin
amb el mateix interès que ens demana...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, Sr. Conseller, estam a preguntes del
Parlament de les Illes Balears. Moltes gràcies.

Passam a la següent pregunta, que formula...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. He...

EL SR. PRESIDENT:

El president ha tancat aquesta qüestió cridant a l'ordre.

I.4) Pregunta RGE núm. 4095/98, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a himne de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Passam a la darrera pregunta, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l'himne de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Veig que els ànims, per ser el
primer dia, estan ja escalfats. La nostra pregunta és una
pregunta molt senzilla: és per què la nostra comunitat, per
què una comunitat amb llengua, cultura i història pròpies,
institucions d'autogovern des de fa 700 anys, avui per avui
encara no té un himne. 

La pregunta és: per què els nostres esportistes, els de les
Illes Balears, quan pugen al pòdium perquè han fet primers,
perquè han fet campions, no poden escoltar l'himne de la
seva comunitat, mentre que totes les altres comunitats sí el
tenen i els altres esportistes sí el poden escoltar?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo no contestaré la pregunta o
l'afirmació que fa vostè del fet que totes les comunitats el tenen;
jo crec que no. En qualsevol cas està ben desinformada pel que
fa a les competicions nacionals, a les competicions espanyoles.
Les competicions espanyoles, les regulen les federacions
respectives, les federacions espanyoles o, en tot cas, el Consell
Superior d'Esports. No hi ha reglamentació específica al voltant
dels himnes i no sé si és per aquest motiu o per qualsevol altre no
sona cap himne de cap comunitat autònoma en aquestes
competicions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Faltaria més, que em contestàs!
Realment el que no té ni idea del tema és vostè, i crec que no ha
assistit mai a cap tipus d'aquestes competicions. Sàpiga que sí
s'escolten els himnes de les altres comunitats, en canvi no el de
la nostra. I ja que gasten tants de doblers en aquestes campanyes
dient que ho tenim tot, afortunadament a les Illes Balears ho
tenim tot, no gràcies al Govern, però sí a allò que tenim d'una
manera natural, però no estaria de més que des del Govern fessin
alguna cosa en positiu per donar aquest sentiment de poble que
vostès volen vendre. 

Des d'Unió Mallorquina sempre hem dit que les Illes Balears
no tenen passat ni tenen present, però no dubtam que podrien
tenir futur si tenguessin un govern que funcionàs, i és important
tenir una diada, és important tenir un himne i que aquest es pugui
escoltar. De totes maneres, mentre es posin d'acord -cosa que
seria molt difícil- entre Mallorca, Menorca, Eivissa i el mateix
Govern, idò els esportistes de les Illes Balears, si no poden
escoltar els menorquins i eivissencs els seu himne, almanco quan
guanyi un mallorquí l'animaríem perquè posassin La Balenguera.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Començant pel final, naturalment
que mai un esportista de les Illes Balears hauria d'escoltar
un himne que només fos d'una illa. En qualsevol cas jo crec
que vostè, almanco en els darrers campionats d'Espanya que
es varen celebrar aquí, no hi va perdre ni un minut. Sí que
gent del seu partit polític varen intentar fer mal a aquest
campionat i ben foradat li va sortir el tir, i una vegada més
vostè demostra que l'únic que li preocupa són les diades i els
signes. A nosaltres ens preocupen moltes més coses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 4128/98, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a expedients sancionadors a allotjaments
turístics.

Passam a la darrera pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a expedients sancionadors a allotjaments turístics.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sol•licitaria ajornament d'aquesta pregunta, President.

EL SR. PRESIDENT:

Queda ajornada, idò, aquesta pregunta a petició del
Govern.

II.1) Moció RGE núm. 2913/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transport públic.
Derivada del debat de la Interpel•lació RGE núm. 1559/98.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a moció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, la número 2913, relativa a transport públic. Sr.
Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, el
12 de mayo de 1998 presenté una interpelación sobre
transporte público de la que se deriva esta moción. Han
pasado ya cinco meses desde entonces. Nos hemos ido
acercando al período electoral y apenas faltan ocho meses
para las elecciones. Los cinco meses que han pasado han
hecho que alguno de los puntos que contenía esta moción
precise una nueva orientación pero, lo que es peor, los pocos
meses que faltan para las elecciones van a traer consigo, sin
duda, el rechazo de la moción por parte del Partido Popular
con independencia de cual sea su contenido. ¿Por qué? Muy
sencillo: porque los próximos meses ya no son para el
Govern balear tiempo de trabajo, sino tiempo de fastos
electorales; es un tiempo en el que lo que va a preocupar al
Govern balear es organizar grandes cenas, ágapes a mesa
puesta con el presupuesto público, con distintos sectores
sociales, un día con casas regionales, otro con los
empresarios de tal, y otro con el gremio de cual.
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En esta época en que no va a haber más política que la
política de la lechona, el futuro de la presente moción resulta
incierto, más todavía cuando los usuarios del transporte público
no cenan juntos, no es posible convocarlos a un ágape, reunirlos
a todos en un colectivo al que agasajar; ahí es donde está la
clave, ahí es donde está la clave: todo colectivo incapaz de
reunirse en una cena de 500 personas bajo la presidencia del
tercer presidente de esta legislatura y quinto de su lista no tiene
nada que hacer en esta comunidad autónoma, de modo que los
usuarios del transporte público se van a ver perjudicados por el
efecto lechona, no van a ver mejorada su situación hasta que la
legislatura termine, y si no me creen, ahora podrán comprobarlo.

Voy a repasar las razones que apoyan la presente moción,
todas lógicas; las más, tributarias del perogrullo. Luego oiremos
las razones del partido popular: "no es el momento", "esto ahora
no procede", "no marque los tiempos al Gobierno", "de esto no
queremos saber"... Podrán ver como no hay ninguna razón de
fondo -ya no me atrevo a decir ni siquiera ideológica, sino
simplemente de fondo- que apoya el rechazo de la moción. Y si
no me creen, permítanme que les recuerde qué sucedió con otra
moción sobre transporte público que presenté en esta misma
legislatura en el primer período de sesiones: Recordaran los
señores y señoras diputados que introduje en la moción un
apartado en el que solicitaba que se mejoraran las condiciones de
información y comodidad en las líneas de transporte regular, en
las paradas de las líneas de transporte regular, mediante la
instalación de marquesinas, etc., y que el texto de aquella moción
lo había sacado del famoso libro "Soluciones Pepe", el programa
electoral del Partido Popular; recuerden que hasta esa moción fue
rechazada y estaba en su programa electoral. Imagínense qué va
a pasar con ésta.

Así pues, si desde el Partido Popular se rechaza incluso lo
que ellos mismos proponen en su programa electoral, y si ahí
unimos el ya descrito efecto lechona, al cual nos hemos referido
antes, podemos acabar concluyendo que los ciudadanos de
nuestra comunidad autónoma seguirán sin plan de transportes,
seguirán teniendo en la ciudad de Palma el servio de transporte
público más caro del país y además penalizado para los no
residentes, y nuestros niños seguirán yendo al colegio en
autobuses realmente jurásicos.

El primer punto, el primer apartado de esta moción, pretende
que el Parlament inste al Govern balear para que en el plazo
de 6 meses comience los trámites para la confección de un
plan de transportes, que esta vez hay criterios y directrices
a seguir en la ordenación del transporte público. Y si el
Govern balear, desde hace cuatro consellers y tres
presidentes de gobierno, no tiene intención de hacer un plan
de transportes, menos voluntad va a tener ahora justo, ahora
justo en este momento, cuando el Govern ha hecho el ucase
de transferencia de competencias a sus sucursales de
Menorca, Ibiza y Formentera; y si hablo de ucase, de
decreto zarista, es porque el procedimiento seguido para la
transferencia de competencias o, mejor todavía, el contenido
de la transferencia, resulta tan desconsiderado con nuestro
Estatuto de Autonomía y con la dignidad de los consells
insulares, que sólo se puede aceptar desde una mentalidad
sucursalista y genuflexa. Tanto es así que en el propio
pecado el mismo Govern balear lleva la penitencia: se han
reservado tanto el control de los consells insulares que la
competencia para redactar un plan de transportes todavía
parece que la mantiene, estando como están las cosas, así
que no tiene excusa, al menos formal. Otra cosa son las
cuestiones de contenido si se aclaran en lo que significa un
plan de transportes.

El segundo punto de la moción va referido a que el
Parlament debe instar al Govern balear para que en el plazo
de un mes inicie negociaciones con el Ayuntamiento de
Palma de Mallorca con el fin de acabar con la
discriminación existente entre los usuarios de autobuses de
la EMT por razón de su residencia, estableciéndose las
compensaciones que resulten necesarias a tal fin. Si los
tiempos son duros para la posibilidad de que se redacte un
plan de transportes, más duros son para todo lo que tenga
que ver con la residencia u origen de los ciudadanos: son
tiempos duros, tiempos de desigualdad, tiempos en los que
el mismo presidente de la Comunidad Autónoma califica a
los ciudadanos andaluces y extremeños que viven en
nuestras islas como pertenecientes a la España profunda;
tiempos en los que él mismo nos dice que a la hora de
desclasificar urbanizables una cosa son los de nuestra gente
y otra los de los demás. Andaluces y extremeños de la
España profunda, nuestra gente y los demás... En ese
camino, con esas ideas, es normal que se clasifique entre
residentes y no residentes a la hora de subvencionar el
transporte público en la ciudad del Palma con la bendición
del Govern balear, cuya Comisión de Precios de Baleares le
dio el visto bueno.

En algunos municipios de nuestra isla hay servicios
municipales que distinguen entre usuarios residentes y no
residentes, pero en los municipios normales esa distinción
se hace cuando el usuario del servicio público tiene
capacidad de elección de municipio a la hora de utilizar
dicho servicio, pero la persona residente fuera de Palma que
visita la ciudad no tiene posibilidad de utilizar otro servicio
que el de transporte -obviamente- de la propia ciudad de
Palma. Eviten esta discriminación absurda, y si no pueden
convencer al actual alcalde de Palma porque está de viaje y
no lo encuentran, lleguen a un acuerdo con el Ayuntamiento
-al Sr. José María Rodríguez seguro que lo encuentran.
Subvencionar desde el Govern el bonobús de los no
residentes les costará menos, seguro, que la cena que dio en
el Casino el 19 de septiembre, gratis total, para cerca de 700
personas; les costará menos, mucho menos; no hay
problema económico, es un problema de voluntad política.



5060 DIARI DE SESSIONS / Núm. 119 / 6 d'octubre del 1998

En el tercer punto de la moción se pide que el Parlament inste
al Govern balear para que en el plazo de 6 meses elabore un
estudio sobre la antigüedad de la flota de autocares de transporte
regular de viajeros y transporte escolar y que presente ante el
Parlament un plan para la renovación. ¿Qué motivo puede haber
para negarse a hacer un estudio sobre la antigüedad de la flota de
transporte regular de viajeros y de transporte escolar? Es muy
sencillo de hacer: con los datos que existen hoy en la Conselleria
en una mañana se puede saber cuál es el estado de estas flotas de
autocares. No tiene inconveniente ideológico, esta solicitud; no
tiene inconveniente práctico, no tiene ningún coste, pero no
interesa que se haga porque se temen los resultados, se teme que
se den a conocer datos que se tienen en la Conselleria y que
parece que cifran la antigüedad media de los autocares en sólo
cinco años para los de uso turístico -eso sí- pero en 18 años para
los de transporte escolar, y todavía van a permitir que pueda ser
muy superior.

Y sobre la renovación de la flota, ¿qué carga ideológica
puede tener que los ciudadanos de nuestras islas dispongan de
autocares en mejor estado para que el Partido Popular se oponga
a buscar soluciones para dicha renovación? Espero que en la
respuesta a esta moción se me vaya contestando a estos puntos.

El punto cuarto de esta moción mantiene que el Parlament
debe instar al Govern balear para llevar a término, en el plazo
más breve posible, la transferencia de las competencias en
transporte interior a los consells insulares. Pedí esto hace cinco
meses. A la vista del Decreto que se ha hecho por parte del
Govern, a fin de cuentas, sobre las transferencias a los diferentes
consells insulares es mejor olvidarlo y, por tanto, retiro
formalmente este punto de la moción. Es mejor olvidarlo a la
vista de los acontecimientos que hemos tenido en el entretanto,
es mejor esperar unos meses a que haya un gobierno progresista
y con sentido de estado en la Comunidad Autónoma, es decir, al
verano del 99. Mientras tanto, para el tiempo que les queda es
mejor sólo encargarles cosas sencillitas, ideológicamente inocuas
como las que componen el resto de la presente moción.

Gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bon dia. Bé, hem parlat ja, crec que moltes
vegades, en aquesta cambra, sobre transport, sobre transport
públic, sobre un pla de transport públic. Per tant, no és cap
novetat, no és cap revelació dir que Els Verds evidentment
estam a favor d'aquesta moció que proposa la confecció d'un
pla de transports. A part parla també del fet que s'acabi ja
amb la discriminació dels usuaris de l'EMT o la posada en
marxa d'un pla per a la renovació de la flota d'autobusos de
transport regular de viatgers i de transport escolar. 

Però nosaltres pensam que aquesta moció..., està bé,
però és una moció discreta, humil, modesta, però ja sabem
que en aquesta cambra, a la majoria parlamentària, li és
igual que sigui ambiciosa o que sigui modesta una moció
perquè segurament la rebutjarà. Nosaltres pensam que
aquesta iniciativa hauria de contemplar alguns altres
aspectes.

De totes maneres Els Verds pensam que ja és hora de
posar en marxa un pla de transport perquè hem de poder
planificar amb visió de futur i hem de racionalitzar les
inversions, hem de deixar de posar pegats com fins ara. La
confecció d'un pla de transports comprenc que pugui fer por
al Govern, perquè si es fa un pla seriós, tenint en compte les
necessitats dels ciutadans i respectuós amb el medi ambient,
la veritat és que si es fa així, la política depredadora, de
territori, construcció de noves autopistes, desdoblament de
carreteres, no tendria raó de ser, seria absolutament
innecessària i incoherent. Però, deia abans que és una moció
modesta, perquè pensam que, encara que tal vegada sembla
que això ho ha separat i després crec que hi ha una
interpel•lació que parla del tema, el tema del tren crec que
és important, important fer-ne una breu referència.

Creim que fa falta que es parli del tren perquè ara
sembla ser que el Govern vol recuperar alguns trams antics
de l'antiga xarxa ferroviària, però Els Verds consideram que
l'expansió d'aquest mitjà de transport hauria de ser molt més
ambiciosa, contemplar nous traçats, com ara Palma-
aeroport-s'Arenal o Palma-campus universitari, per
exemple, i el que és clar és que cal tenir una política clara
de transports, i que si es posa en marxa el tren és
precisament per no haver de construir desdoblaments
d'autopistes, autopistes paral•leles o coses així. Per altra
part, respectar Palma, crec que s'hauria de començar ja a
parlar de manera seriosa i de manera decidida d'algunes
idees que han anat sortint al llarg del temps, com per
exemple el tema del tramvia, recuperar el tramvia a Palma
crec que seria una bona mesura per humanitzar Palma, el
centre de Palma, limitar el trànsit de vehicles privats
construint als afores aparcaments dissuasoris per exemple,
aquests són alguns dels aspectes que jo crec que un pla de
transport hauria de contemplar. 
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Per tant, malgrat que entenc que dins el títol de pla de
transports, el PSOE quan hi feia pensava també en política
ferroviària, supòs que és així, evidentment, és per això que des
del Grup Mixt donarem suport a aquesta moció.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Anunciar simplement el vot favorable del nostre grup a les
mocions presentades pel Grup Parlamentari Socialista i
simplement fer unes petites consideracions.

La primera és que efectivament reclamar un pla de transports
en aquests moments és ja una reclamació sobre la qual el pas del
temps ha deixat sense virtualitat pràctica els seus efectes.
Aquests moments ja no són els moments de fer plans, el Partit
Popular ha passat aquest mandat legislatiu sense planificar la
seva política de transports, aquesta és la realitat i la desgràcia
d'aquesta comunitat autònoma. I lògicament els plans s'han de fer
a principi de legislatura, per coordinar l'acció política al llarg
dels quatre anys i, evidentment, en aquests moments, més que
una reclamació, almanco el nostre vot afirmatiu a aquesta
proposta, té el caràcter més de protesta que de reclamació
efectiva, perquè en aquests moments un pla de transports seria
impossible d'aplicar en aquesta legislatura, com és natural. Però,
en qualsevol cas, lògicament, pensam que s'ha d'iniciar i per això
donam el nostre vot favorable.

El segon punt de la moció, el relatiu al tema dels bons dels no
residents al municipi de Palma, nosaltres, el nostre grup
municipal a l'ajuntament va votar desfavorablement a la proposta
de l'ajuntament, entenem que té una lògica d'egoisme municipal
la proposta, però lògicament no s'havia d'haver donat aquesta
passa, però el que sí és clar és que el Govern de la Comunitat
Autònoma, és la institució en aquests moments
competencialment adequada per implicar-se en aquest tema i per
procurar que els no residents al municipi de Palma puguin tenir
uns descomptes amb condicions a l'hora d'emprar el transport
públic de la capital, perquè, en definitiva, per raons òbvies de la
funció que Palma té dins el conjunt de l'illa, hi ha molts d'usuaris
que són de fora del terme municipal, i qualsevol política
mínimament raonable i ambiciosa de promoció del transport
públic, hauria de procurar donar-li suport des d'una instància
supramunicipal a la utilització del transport urbà de la ciutat de
Palma amb els incentius necessaris i equiparables als dels
residents per als no residents dins el terme municipal. Per tant,
en coherència amb la postura que hem mantingut també dins
l'ajuntament, donam, naturalment suport a aquest segon punt de
la moció.

La tercera qüestió, jo crec que efectivament és un tema
que ha estat debatut en diverses ocasions en aquest
parlament, és un tema que ve d'enrera i és un tema davant el
qual la veritat és que no sabem que s'hagi pres cap tipus de
mesura efectiva, el Sr. Conseller de Foment, en el debat de
la interpel•lació va manifestar que estudiaven la viabilitat de
modificar la flota, com a mínim, del transport escolar per tal
de dotar-la de majors o de millors condicions de caràcter
tècnic. No sabem que aquest estudi s'hagi realitzat, en tot
cas, tal vegada des del Grup Parlamentari Popular que sol
tenir una informació bastant privilegiada sobre el que es
cuina dins el Govern, ens poden il•luminar sobre aquesta
qüestió. La veritat és que no sabem, no tenim constància
que s'hagi fet res efectiu en aquest tema i és un tema sagnant
per al conjunt del transport regular i és un tema
particularment sagnant pel que fa al transport escolar.

Quant al quart punt, per raons òbvies, ha estat retirat per
part del grup proposant, i, per tant, a partir d'aquestes
consideracions reiter el vot favorable d'Esquerra Unida a
aquestes mocions. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, donarem suport a totes les mocions que vénen
subsegüents a la interpel•lació, com donarem suport a
qualsevol mesura que doni un increment o millori el
transport públic. D'entrada, ens sembla molt interessant que
hi hagi un pla de transports, efectivament és difícil que es
redacti ràpidament, però creim que seria raonable una certa
planificació on aclarissin quin és el paper del transport
privat, la veritat és que tenim molt d'interès per veure com
el conseller congelarà el transport ..., els cotxes, com va
sortir a un titular de gran magnitud als diaris, ens
interessaria veure quines mesures, quines carreteres seran
necessàries, però també del paper del transport públic, tant
per carretera, discrecional i sobretot d'ús general, com el
tren. Hi haurà una interpel•lació específica i a més és un
tema que hem tractat i, per tant, no m'hi detindré.

És molt interessant que se cerqui també una coherència
amb els equipaments existents, amb els que dissenyi les
DOT i que es permeti un transport públic interelacionat de
les distintes instal•lacions i equipaments. Bé es va córrer
perquè Alcampo tingués una línia de transport i molt
favorablement, afortunadament, s'ha anat creant una línia de
l'Hospital de Manacor, això pot estar pensat a través d'un
pla.
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En qualsevol cas, allò que realment ens interessa i per ventura
podria tenir fins i tot un abast inferior, si ja tanmateix no hi haurà
aquest pla de transports generals, són mesures per incrementar el
transport públic. És ridícul, i jo crec que el mateix conseller ho
admetia que es transporti un 1'5% de la població de Mallorca en
transport públic, és senzillament una ratio ridícula, només té un
element positiu, i és que és molt bona de superar, confiem que
les mesures que es prenguin, segur que no la faran disminuir. La
mateixa xarxa que existeix de línies és -ho diré amb paraules del
conseller perquè no sembli que nosaltres volem fer tremendisme-
un embull increïble i amb superposició de línies; coincidim
plenament amb aquesta radiografia i el que creim és que era molt
interessant que si hi ha d'haver un debat sobre quins canvis d'han
de produir en comptes de pròrrogues sistemàtiques a les línies
existents, hi hagués un pla sobre el qual els ajuntament poguessin
opinar, que en poguéssim opinar els distints grups de la Cambra
i que hi hagués, com a mínim, un consens sobre quines línies de
transport per carretera hi ha d'haver, com es combinen amb el
tren, etc.; com a mínim, limitat a aquest punt seria molt
interessant i jo crec que una bona mesura per part del Govern
intentar posar això en marxa.

Per tant, el que volem i el que hi hauria d'haver perquè hi hagi
més transport públic és unes línies més coherents, amb aquest
gran debat, que representin temps competitius; s'ha d'arribar
d'hora: no es pot anar a l'aeroport i tardar tant de temps com es
tarda a un aeroport com el de Son Sant Joan, per exemple, per
parlar del cas específic de Mallorca i en comptes d'un directe
s'hagi d'anar donant voltes; creim que és important que hi hagi
temps competitius en els itineraris, que les freqüències i els
horaris siguin suficients, que no ho són, que no es dupliquin, i
després que es prenguin mesures amb uns preus raonables. 

Creim que aquest punt lliga amb el punt segon de la moció en
el qual es fa un esment específic als bonobús de l'EMT.
Efectivament és molt important incentivar l'ús del transport
públic i, dins aquest, no hi ha dubte que el transport urbà de
Palma, de la capital, és d'una quantitat -per pròpia estadística- de
molt de relleu; per tant, demanam que el Govern s'impliqui en
aquest suport al transport públic de Palma i, com a mínim, que
també permeti que els residents, o que els forans -perdó- tenguin
el mateix tracte que tenen els residents amb el bonobús. A part
d'altres col•laboracions, indubtablement, que haurien de tenir
Ajuntament de Palma i Govern, per exemple amb bons d'urbà
amb interurbà, d'urbà amb tren..., és a dir, que es poguessin fer,
com es fan arreu del món, bons intercanviables i coordinacions
i cooperacions a l'hora d'establir línies.

Quant al tercer punt, ens sembla que no hi hauria d'haver cap
problema perquè es fes aquest estudi. Efectivament, aquest estudi
d'antiguitat que proposa el PSOE sembla que ha de ser de molt
senzilla execució; més aviat entenem que ja està fet, senzillament
s'hauria de passar com a documentació, i el mateix conseller -ja
deu fer quatre mesos- diu que s'està fent: si en quatre mesos fan
aquest estudi sobre l'antiguitat estam convençuts que avui ja està
fet i que el Partit Popular sorprendrà lliurant-lo directament al
proposant perquè retiri el punt com una cosa que està feta i es pot
lliurar a tots els grups de la Cambra. Només aprofit l'oportunitat
per demanar que també se'ns faci arribar una còpia al nostre
escó.

És evident que si tots els usuaris de transport discrecional
exigeixen, per al transport turístic, exigeixen una flota en
condicions, una flota moderna, també la Conselleria
d'Educació i també qui transporta els nostres escolars
exigeixin la màxima qualitat en aquest transport. Per tant, a
més a més de l'estudi, creim que es treuran les
conseqüències adients i es prendran les mesures normatives
o, senzillament, de negociació que calguin perquè el
transport escolar sigui tan digne com cal a aquesta activitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
pensàvem assistir a un debat seriós i profund en relació al
transport públic, almanco per part del portaveu del grup que
ha presentat aquesta moció, i la veritat és que ha dedicat la
meitat del seu temps a befes i ironies, de les quals se
n'hauria de guardar una mica, almanco essent representant
del Grup Socialista perquè, si parla de tres presidents
d'aquesta comunitat autònoma, que jo recordi també he vist
passar tres o quatre persones distintes en aquell banc que ara
ocupa el Sr. Antich; en conseqüència crec jo que, aquesta
ironia, vostè és el menys indicat per fer-la.

Parla -del poc que ha parlat de transport, evidentment-
de la necessitat de fer un pla de transport públic en aquesta
comunitat autònoma i que es fixin els criteris i les directrius
per a la seva elaboració. Votarem que no, negativament, a
aquesta proposta perquè entenem que aquests criteris i
aquestes directrius per ordenar el transport públic a la nostra
comunitat existeixen, per una part, com intentaré explicar a
continuació i, a més a més, és difícil establir-les perquè,
com vostè sap, hi ha tota una sèria de competències que la
Comunitat Autònoma exerceix per delegació, perquè la
potestat legislativa i reglamentària correspon, com vostè
sap, encara a l'Estat central, perquè es corresponen,
naturalment, a autoritzacions de transport d'un àmbit
nacional, de ràdio nacional i que, en conseqüència, no
permeten la competència o el desplegament d'una
competència total per part d'aquesta comunitat autònoma. A
més a més, hi ha tota una normativa europea que afecta
també el transport públic i que, en conseqüència, ve
imposada ja des de Brussel•les, i tot això fa que per
mantenir una mínima coherència amb tot el que és el
sistema comú de transports hi hagi d'haver una necessitat de
coordinar-se tant amb la normativa estatal com amb la
normativa europea, que impedeix dur a terme plans com el
que vostè reclama. 
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Però això no vol dir, com li deia, que la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears durant aquests darrers anys no hagi duit a
terme una gran activitat o una ingent activitat en matèria de
transport a les nostres illes. Fa molt poc s'ha procedit a la
convalidació de les concessions del servei regular de viatgers;
s'ha procedit també a la cobertura, per part de la Comunitat
Autònoma, del dèficit d'explotació d'aquelles línies que avui en
dia són deficitària amb l'objectiu clar i evident de mantenir la
prestació del servei i de fomentar un equilibri i una cohesió
territorial; s'ha procedit també a subvencionar l'adquisició de
vehicles de servei públic, tant de viatgers com de mercaderies;
s'ha subvencionat el 25% del preu del bitllet de línia regular, tant
de transport per carretera com per ferrocarril, a pensionistes i
majors de 65 anys; s'ha millorat, com vostè sap, la
comunicabilitat amb l'hospital de Manacor arrel de l'obertura
d'aquest centre sanitari; s'ha millorat -i jo crec que, això, no fa
falta quasi dir-ho- la línia Palma-Inca ferroviària durant aquests
anys d'una manera jo crec que notable, i es procedeix ja amb
partides pressupostàries a l'ampliació d'Inca cap a sa Pobla i a
estudiar altres ampliacions, de les quals es podrà parlar a la
interpel•lació que ve just després d'aquesta moció; hi ha una
ordre pendent de publicació en el BOCAIB del conseller de
Foment de compensació a les empreses transportistes dels
descomptes efectuats en el preu dels bitllets de famílies
nombroses; hi ha tota una sèria d'actuacions en marquesines de
parades d'estacions d'autobús que vostè reclamava que ja es fan:
si vostè per ventura es passejàs un poc més segur que ho veuria,
es fan; hi ha tota una sèrie d'actuacions de suport publicitari de
l'ús i del foment del transport públic i, com vostè sap també, molt
darrerament hi ha hagut fins i tot un procés de transferències
d'aquestes competències cap als consells insulars.

Jo crec que tot aquest seguit d'actuacions demostren
justificadament el fet que, encara que no hi hagi un pla, amb les
dificultats que li he dit abans que existeixen perquè es redacti
aquest pla, el que no manca, i això ho podrà vostè comprovar
amb el que li he dit, són actuacions i una política en transport per
part del Govern balear.

En el segon punt ens parla d'una discriminació entre usuaris
dels autobusos de l'EMT a Palma i és cert, hi ha una
discriminació, però hi ha una discriminació positiva, una
discriminació que allò que pretén és reflectir perfectament el cost
del servei als ciutadans, i havent dos tipus de ciutadans, residents
i no residents, entenem que correspon a l'autonomia municipal i,
en conseqüència, a l'Ajuntament de Palma, decidir com
repercuteix el cost d'aquest servei a cada un dels ciutadans, i
l'Ajuntament de Palma entén, mitjançant aquesta discriminació
positiva, que els ciutadans residents a l'Ajuntament de Palma
contribueixen al cost d'aquest servei, d'aquest transport públic no
només amb el bitllet, que és el que fa només un ciutadà no
resident, contribuir amb el preu del bitllet, sinó que també ho fa
amb els ingressos que ell aporta via imposts als pressuposts
municipals. Una actuació, per altra banda, la de discriminar
positivament residents i no residents, que no és exclusiva de
l'Ajuntament de Palma, no afecta únicament i exclusiva els
ciutadans de Palma, sinó que a moltíssims municipis d'aquesta
illa de tot signe polític hi ha naturalment discriminacions també
positives, i no les criticam, quant a l'ús de determinades
instal•lacions municipals, discriminant residents i no residents.

En qualsevol cas jo li faria una contraproposta en aquest
sentit, i és que si vostès efectivament creuen que els
ciutadans no residents necessiten aquesta subvenció
equiparada als ciutadans residents a Palma, vostès, que
tenen la majoria al Consell Insular de Mallorca, vertader
ajuntament d'ajuntaments d'aquesta illa, podrien
perfectament subvencionar aquesta diferència per beneficiar
els altres ciutadans d'aquesta illa que no resideixen a Palma.

En qualsevol cas li diré, al marge de la proposta que
vostè fa, que sí que hi ha una voluntat de col•laboració, per
part del Govern balear quant a la millora del transport
públic a la ciutat de Palma, amb l'Empresa Municipal de
Transports. Hi ha, en aquest moment, negociacions bastant
avançades entre els Serveis Ferroviaris de Balears i
l'Empresa Municipal de Transports per implantar en el futur,
després dels estudis oportuns, un tramvia lleuger que pugui
millorar, precisament, el transport públic a Palma.

En el tercer punt parla vostè d'elaborar, en el termini de
sis mesos, un estudi sobre l'antiguitat de la flota d'autobusos
i presentar un pla per a la seva renovació. Altres portaveus
que han intervingut abans que jo ja li han dit que creien o
volien suposar que aquest estudi estava fet, perquè és de tan
senzilla execució que realment segur que està fet. Jo li puc
garantir que està fet, li puc assegurar que hi ha hagut, fa una
sèrie de mesos, un procés de substitució o de renovació de
les concessions quant al transport, i aquest procés de
substitució ha motivat que s'hagi fet aquest estudi de
l'antiguitat de la flota d'autobusos, que existeix i que,
conseqüentment, d'aquest estudi hi ha tot un pla de
renovació d'aquesta flota que es du a terme mitjançant fins
i tot aportacions i subvencions de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Basta citar aquí l'Ordre del conseller
d'Indústria i Comerç de dia 24 de juny del 98, modificada el
dia 12 d'agost, allà on es preveuen i s'inclouen tota una sèrie
de subvencions precisament per modernitzar i renovar
aquesta flota de transport. En conseqüència jo li demanaria
que, així com ha retirat el quart punt, també retiri el tercer
perquè és un punt que, evidentment, s'està complint.

I quant al quart punt, que vostè ha retirat, i al qual
naturalment haguéssim donat suport, perquè el Govern n'ha
donat ja bona mostra, de transferir aquestes competències
als consells insulars, només vull dir-li que, en relació a la
seva predicció que ja ho faran vostès en el 99, jo només
desitjaria que això no fos així, perquè si han d'arreglar el
transport com han arreglat les coses que volien arreglar en
el consell insular estarem ben arreglats. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica per part del
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Diéguez té vostè
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Primero que nada, como es lógico,
quiero agradecer a los grupos que prestan el apoyo a esta moción
llena de lógica, (...) lógica y realmente discreta, una proposición
con un contenido político no muy fuerte, ni mucho menos, ya
que actuábamos con cierto posibilismo en esta moción, pero ese
posibilismo, como se ve, no va a ninguna parte. 

Se me dice, por parte del representante del Partido Popular,
que esperaba un debate serio y profundo. Bueno, debates serios
y profundos aquí son imposibles, en cuestiones de transportes;
¿por qué?, porque preguntas: "-¿Qué hora es?" y dicen: "-Está
lloviendo". Yo pregunto una cosa y siempre se contesta otra; es
más, en los turnos de réplica tengo que acabar diciendo siempre:
"-¿Por qué no se me ha contestado a esta pregunta, a esta y a
esta?". He llegado al punto de hacer las preguntas de una manera
textual, reproducirlas al final de la intervención, etc., y nunca se
me ha contestado. Aquí por lo menos tengo que agradecerle al
Sr. Diputado que ha seguido algo del guión que habíamos
presentado, aunque ha salido con cuestiones que tienen poco que
ver.

Y me ha hecho mención al hecho de que yo había citado, de
manera indirecta y de pasada, el número de presidentes diciendo
que aquí también cambiaban. Sí, sí; ¿por qué cambian aquí y por
qué cambian allí? Aquí se vota, se elige en democracia, son
cosas lejanas, no sólo en los escaños sino también en la
mentalidad ideológica. Y aquí ¿por qué cambian? Aún estamos
pendientes de que se nos explique por qué cambió el número
uno, el entonces número uno y que sigue siendo número uno, por
lo visto, aún estamos pendientes. ¿Y el número dos? El número
dos tampoco se nos ha dicho, ¿por qué cambió el número dos? Es
lo que me ha dicho el Sr. Flaquer: me ha preguntado..., ha hecho
una comparación entre una cosa y otra y le trato de explicar e
ilustrar para que sepa dónde está el punto del debate. El punto
del debate está en por qué cambian, por este lado.

Sigamos. Se nos dice que no tienen competencias para
según qué cosas cuando nos habla de plan de transportes.
¿Que no tienen competencias para hacer un plan de
transportes?, ¿ahora?, ¿después de tanto debate, desde el
año 92 que se van haciendo debates entorno a un plan de
transportes?; bueno, el 92 ya se presentó un estudio sobre un
plan de transportes por un conseller que hubo en aquel
momento, que cuando llegó el siguiente conseller dijo que
no le gustaba y lo guardó. Competencias tienen. ¿Que la
legislación europea importa?, claro que importa, pero a
ustedes les importa poco, porque se la han saltado cuando
les ha venido bien, si no les recuerdo un decreto que vetaba
el acceso a la profesión de transportista en un determinado
momento en que no interesaba que se metieran más
transportistas en la profesión en esta comunidad autónoma
y que fue motivo de debate -y se lo argüí desde el punto de
vista legal- porque vulneraba un montón de preceptos de la
legislación europea en la primera moción que se presentó al
respecto, y que no se me contestó nada, por cierto.

Me habla de que han hecho convalidaciones. Bueno, esto
con el plan de transportes tiene poco que ver, esto es un
trámite administrativo. De todas maneras en las
convalidaciones le quería llamar la atención sobre un punto:
resulta que todos pierden dinero, todos los transportistas de
transporte regular, pero ninguno quiere dejar de serlo, es el
oficio más curioso de estas islas, todo el mundo pierde
dinero y nadie quiere dejar la concesión. ¿Qué pasa? Seria
conveniente estudiarlo. 

Se nos dice que se darán subvenciones para la compra de
vehículos, que hay algunas órdenes que así lo prescriben,
que haya subvenciones para la adquisición de vehículos. Yo
estoy hablando aquí de transporte regular de viajeros y de
transporte escolar. ¿Podría decirme el representante del
Partido Popular cuántos autocares de transporte regular de
viajeros y de transporte escolar se han renovado gracias a
esa subvención? Yo se lo adelanto: ni uno, ni uno solo, se
han renovado sólo los de transporte turístico, los de
transporte turístico, nada más, pero de transporte escolar ni
uno solo. ¿Por qué no hace una línea especial para los de
transporte escolar?, que es una cosa que venimos
reclamando desde hace tiempo; se dedican al transporte
turístico, que es donde están los amigos, estas cosas, ya se
sabe...

Por lo que respecta al bonobús se nos habla de
discriminación positiva. ¡Hombre!, dígaselo a los no
residentes, que es una discriminación positiva, a ellos no les
parecerá tan positiva. En este parlament, por la referencia
que hacía usted al Consell de Mallorca, la inevitable
referencia al Consell de Mallorca, le quisiera decir que en
este parlament hablamos los ciudadanos de Baleares. El
Consell de Mallorca tiene competencia sobre los de
Mallorca, y aquí los que se tienen competencias sobre los de
Baleares. ¿O es que un ibicenco no puede utilizar el
transporte público, no puede comprar un bonobús en la
ciudad de Palma? Muchos de los que están en esta cámara
habrán sufrido incluso el problema de esta discriminación
positiva a la que se refiere. Dice que se haga cargo el
Consell de Mallorca; sería una cuestión muy buena que
plantearan: que se hiciera cargo el Consell de Mallorca de
los de Mallorca mediante la transferencia de la dotación
económica adecuada y de las competencias
correspondientes, naturalmente. Transfieran las
competencias como Dios manda con el dinero que
corresponda y, no se preocupen, ningún problema, ningún
problema.
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Y me sale con que hay negociaciones con Palma para el
tranvía. ¡Hombre!, lo del tranvía..., lo del tranvía tiene gracia; el
tranvía tenía que haberse presentado en el primer trimestre del
98, si no recuerdo. Como tengan que esperar ese tranvía para ir
hacia el centro, en ese viaje suyo hacia en centro, lo tienen
ustedes claro, se van a quedar a la derecha toda la vida.

Me dice que el estudio está hecho y que retire el tercer punto:
el estudio sobre la antigüedad de la flota está hecho y que lo
retire del orden del día. Por lo menos me lo podrían ofrecer y me
podrían decir que me lo harán llegar en dos días, tres días, cuatro
días..., en los que les pareciera bien. En cualquier caso, si está
hecho ¿qué problema hay para decir que van a votar a favor y,
como está hecho, votan a favor, lo recogen y nos lo entregan?;
¿qué problema hay? Quizás sería lo más adecuado.

En definitiva, simplemente se nos ha salido con genialidades
sobre el tema del transporte. Realmente, en política de transporte
tienen ustedes una política de abandonismo, de tierra quemada,
de procurar quitarse el problema de encima y no tienen un plan
de futuro, ni mucho menos, en transportes; en definitiva, porque
no tienen futuro en la política de estas islas, como se demostrará
dentro de unos pocos meses. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. A la primera intervenció he
estat benvolent quan he dit que havia parlat la meitat del temps
de transport. Aquest pic no n'ha parlat ni una dècima part, Sr.
Diéguez. Vostè reclama respostes serioses; faci preguntes
serioses, plantegi qüestions serioses i tendrà respostes serioses.
Si no, què vol?

Miri, discriminació positiva perquè els no residents també
están subvencionats. Si el cost del bitllet és de 175 pessetes, el
descompte de bonobús és de bitllet de 150, hi ha també una
subvenció al no resident. El que passa és que li he explicat que
hi ha una subvenció major al resident perquè també repercuteix
o participa en el cost mitjançant els pressuposts municipals, i si
vostè em diu que ho farien en el Consell Insular si tenguessin les
competències, per què no les accepten? Si varen fer el mateix
que amb turisme! Tot allò que té problemes, tot allò que té una
gestió complicada i delicada ho rebutgen per covardia política,
per res més, per covardia política, per no prendre decisions.

Miri, allò de no retirar el punt número 3 és que és de
perogrullo: si li diuen que està fet, per què ho demana? Si li
diuen que està fet, per què ho demana? Estic convençut que
si vostè s'adreça o es dirigeix al conseller de Foment o a la
conselleria li enviaran tot d'una, si està fet.

I, Sr. Diéguez, em perdoni una petita llicència. No parli
vostè de futur, del futur que puguin tenir els diputats
d'aquest constat de la Cambra. Basta veure quin és el seu
futur, que ha tengut vostè dins el seu partit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquests
tres punts de la moció presentada, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 27; cap abstenció. Queda
rebutjada, idò, la moció.

III.1) Interpel•lació RGE núm. 1284/98, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
ferroviària.

I passam al darrer punt de l'ordre del dia, que fa
referència a interpel•lació, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, en torn a política ferroviària. Té la paraula el Sr.
Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Després d'anys d'avaluacions despectives cap al ferrocarril,
on l'argument clau era amb quants pocs autobusos es podria
substituir la línia ferroviària Palma-Inca o qualsevol altra,
o qualificar d'utòpic el ferrocarril, o inversió
desproporcionada, o allò d'"aquí on hi hagi una bona
carretera, que es llevi el tren", les coses comencen a canviar,
a moure's, a borinar en el tren a Mallorca.



5066 DIARI DE SESSIONS / Núm. 119 / 6 d'octubre del 1998

Després dels primers anys de transferència, en què no es volia
sentir parlar de res que no fos estrictament la línia Palma-Inca,
avui la convicció o la conveniència política -els efectes són els
mateixos- estan duent a projectes que rompen aquella
animadversió contra qualsevol plantejament d'expansió del servei
ferroviari. El tren era mort i ben mort. No tenia futur. Qualsevol
defensa del tren era com una agressió a la xarxa de noves
carreteres que el Govern del Partit Popular proposava. La dreta
del Govern de la Comunitat Autònoma mantenia inalterables els
conceptes infraestructurals que estaven vigents des de principis
del 1970. La xarxa de carreteres a fer era la que llavors es va
dibuixar, sense cap alteració, -les carreteres, com les llenties, "si
quieres las tomas, y si no, la dejas", i en aquest paquet entrava el
dubte permanent sobre la viabilitat del ferrocarril Palma-Inca, i
el rebuig de principi a qualsevol replantejament de la xarxa
ferroviària. És la filosofia de què està amarat el Pla Provincial
d'Ordenació Urbana de Balears, de 1973, que recull la filosofia
dominant en matèria d'infraestructures, en matèria d'expansió
urbanística, que estableix l'anell d'autopistes, que ja preveu les
dessaladores i el tancament del ferrocarril.

Però, com dic, les coses estan canviant. S'ha adjudicat, o
supòs que està en fase d'imminent adjudicació, l'obra de la
reobertura de la línia Inca-sa Pobla, i per tant entenc que és un
bon moment per parlar del futur del ferrocarril a Mallorca, i
d'obtenir concrecions sobre la posició del Govern, de les seves
intencions en aquesta matèria.

Per centrar l'objecte de la interpel•lació, i perquè el Govern
concreti els seus plantejaments, les seves prioritats, els terminis
previsibles en matèria ferroviària, podríem fer un petit repàs
d'informacions que el Govern ha transmès en els darrers temps,
no molt llarg, simplement en els dos darrers anys, des de
setembre del 96 fins ara, i comprovar com realment d'aquestes
informacions és, no diré que difícil, sinó pràcticament impossible
conèixer quines són les reals intencions i els projectes del
Govern, perquè és un zig-zag permanent, és un "sí però no", un
"no però sí", "em vol, no em vol", estam aquí llevant fulles a la
margalida, i en conjunt són plantejaments si no erràtics, com a
mínim clarament dubitatius. Vegem-ne uns exemples:

Començam el setembre del 96, això va per ordre cronològic:
"Verger estudia crear línies de tren des de Palma a l'aeroport i a
la Universitat", "Verger descarta ampliar noves línies de tren, diu
que no hi haurà ampliacions de línies ferroviàries a Alcúdia i
Manacor i tan sols s'estudiarà la possibilitat d'establir una línia
que enllaci la Universitat amb l'aeroport", "Verger adverteix que
no hi haurà més línies de tren, però el Govern farà un estudi per
tal de dur el tren fins a la Universitat i l'aeroport. Alguns dels
traçats se sotmetran a una rigorosa i exhaustiva anàlisi de
demanda, com són els que uniran la Universitat amb Palma i
l'aeroport, altres amb menys prioritat seran la prolongació de la
línia d'Inca fins a Alcúdia i la reobertura d'altres que estan
tancades".

En el març del 97 el Govern havia de convocar un concurs
d'idees per crear nous traçats ferroviaris, i deia en aquell moment
que "probablement la setmana pròxima" -o sia la setmana
pròxima de dia 6 de març del 97- "serà convocat un concurs
públic de projecte per a l'ampliació del traçat ferroviari de les
Illes". I parlaven dels tres traçats bàsics, d'Inca-Alcúdia, Palma-
Campos i Palma-aeroport, a març del 97.

Després informaven els mitjans de comunicació que
dues conselleries, la de medi ambient i la de Foment,
mantenien opinions contradictòries sobre la conveniència o
no de prolongar la línia d'Inca a Manacor, per a Foment
inviable, per a Medi Ambient una de les peces del Pla
Territorial del Pla de Mallorca. 

Però Verger anunciava ja en el mes de setembre del 97,
fa un any, la prolongació del tren cap a sa Pobla, però
descartava que arribàs fins a Alcúdia, perquè l'impacte sobre
l'Albufera podria no ser assumible. Foment fa un projecte
ferroviari que recomana un nou traçat de Palma a Manacor,
els tècnics són partidaris d'un nou traçat per al trajecte
Palma-Manacor, que superi la vella ruta que partia d'Inca.
Una cita textual del conseller de Foment: "S'ha parlat
d'implantar un tren fins a la Universitat, amb sortida o
aturada a la plaça Espanya, però si un estudiant viu a una
barriada de Palma allunyada o fora de la capital no perdrà
el temps anant a l'estació per prendre el ferrocarril
universitari, anirà directament a la Universitat en transport
públic o privat. De qualsevol manera no descartam el tren,
però els estudis que es facin hauran de ser convincents". 

No sé si s'han fet aquests estudis ja, perquè a continuació
Verger no es compromet a dur el tren a la Universitat, i
qüestiona la seva rendibilitat. Per altra part Fageda diu
l'endemà que "no s'ha de descartar que el tren arribi a la
Universitat", i a la vegada es diu que no hem inventat res
quan es proposa per part del Govern i de l'Ajuntament de
Palma el tramvia amb capital privat, perquè l'únic que hem
fet és copiar altres ciutats que ja han posat en marxa aquests
serveis.

"Descartada la línia fins a la Universitat, Joan Verger va
descartar ahir" -i ahir era dia 10 de desembre- "la
possibilitat de crear una línia de tramvia des de Palma al
campus universitari, i que el Govern no es planteja aquest
projecte", després d'anunciar la convocatòria d'un concurs
per construir una línia de Palma a s'Arenal primer, i després
fins a Andratx. "Un tramvia a la Platja de Palma segur que
és rendible" va dir Joan Verger, i que "hi haurà bufetades
entre els empresaris per fer-se amb aquest projecte".
Respecte del tramvia a la Universitat, Verger diu que és
menys probable, però no s'ha de descartar. I sobre el tramvia
Palma-s'Arenal, diu a continuació que no és una idea
descabellada, que es farà un concurs dins el primer trimestre
de l'any 1998. Però simultàniament el Govern descarta el
ferrocarril com a alternativa a la carretera -aquesta no és la
qüestió d'aquesta interpel•lació-, però que és un projecte
molt complicat, i que per tant el Govern farà un estudi. Però
el director general, el Sr. Ramonell, diu que una línia directa
entre el campus és una opció viable, tenint en compte els
estudiants existents.

La veritat, és molt mal de fer seguir el fil conductor de
totes aquestes zigzaguejants declaracions al llarg de només
24 mesos. Simultàniament el director del ferrocarril de
Sóller considera que aquesta línia entre s'Arenal i la
Universitat és una línia viable econòmicament. Un estudi
del Govern aconsella reobrir la línia del tren entre Inca i
Manacor, l'executiu ha posat en marxa les obres de la línia
entre Inca i sa Pobla, mentre que el projecte del tramvia de
s'Arenal ha quedat aparcat. Això era el passat mes d'agost,
fa no-res, fa dos mesos.
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I per altra part, ja molt recentment, dins el mateix mes
d'agost, la Conselleria de Foment ha començat a fer gestions per
conèixer la demanda potencial de clientela entre Manacor i Artà,
entre Inca i Manacor, i entre Palma i l'aeroport. I ja arribam a les
concentracions o manifestacions del mes de setembre a favor de
la reobertura del tren del Llevant, en què varen participar uns
mil•lenars de persones demanant la reobertura d'aquestes línies,
aquí on el Govern a un comunicat, sembla que bastant ofès, deia
que l'executiu balear "lamenta la instrumentalització política que
s'ha volgut donar a aquesta reivindicació legítima, que té el
suport del propi Govern".

La deducció de tot això és clara, i és que el Govern no té molt
clar què és el que pretén fer en transport ferroviari, que no hi ha
un disseny de conjunt, un projecte ferroviari per al conjunt de
l'illa de Mallorca, que diu i es desdiu, que dóna i lleva prioritats,
que anuncia concursos que després no es convoquen, que
anuncia minuciosos estudis, que o no encarrega, o si els
encarrega amaga els resultats d'aquest estudi; i per tant que
aquella estratègia que demanen les Directrius d'ordenació
territorial, que en parlen molt poc, del transport ferroviari,
poquíssim, i a més amb una prudència per no comprometre's ni
agafar-se els dits extrema, però com a mínim diu que s'hauria de
plantejar una estratègia de racionalització del transport en el
node del gran Palma, connectant les línies actuals amb el Port
d'Alcúdia i les zones turístiques d'Alcúdia-Pollença, la
Universitat de les Illes Balears, l'aeroport de Son Sant Joan, les
platges de Palma i altres zones turístiques de la badia, i per tant
aquesta afirmació, quan parla que s'hauria de plantejar una
estratègia de racionalització, deman jo al Govern si existeix ja
aquesta estratègia que reclamen les Directrius, i si existeix, si ens
la podria explicar aquí avui.

Entrant en concret a alguns d'aquests projectes, voldria dir
que la línia Palma-Inca, sense cap dubte una línia que ha tengut
millores substancials per la renovació del material mòbil, perquè
s'estan fent obres de millora de la infraestructura de la via, i que
fins i tot s'està parlant d'introdui el bloqueig automàtic com a
sistema de seguretat de la circulació, però que s'ha deixat
pendent una qüestió que ja fa quatre anys aquest parlament
considerava prioritària, a més per unanimitat. que és la supressió
dels passos a nivell que encara hi queden, en camins públics
especialment, i que són especialment perillosos. També voldria
fer menció a la qüestió plantejada reiteradament, i la qual es
dóna llargues de forma continuada -i tant de bo que el conseller
ens doni una altra versió-, que és la de l'abaixador de Marratxí,
a prop de l'institut, del centre sanitari i del polígon industrial.

Respecte del projecte que està en fase d'adjudicació
imminent, o ja feta aquests darrers dies, no ho sé, el projecte
d'Inca-sa Pobla-Alcúdia, i que a Inca-sa Pobla se li diu
primera fase d'aquest projecte, jo voldria plantejar unes
qüestions: La prolongació a Alcúdia realment està
plantejada seriosament per part del Govern?, realment
existeix algun tipus de traçat o d'avantprojecte? És que ens
resulta sorprenent, perquè hem estudiat aquest projecte,
l'hem estudiat a fons, i així com quan arriba a l'estació que
se li diu d'"Empalme", aquí on es feia la bifurcació de la
línia cap a Manacor, de la línia cap a sa Pobla, s'ha deixat
clarament marcat quina és la línia per on es podria desviar
la línia principal en el cas d'obrir aquesta línia, en el cas de
sa Pobla no veim aquesta solució. A sa Pobla es planteja
una estació nova, perquè no es vol mantenir...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President ...perquè no es vol mantenir
l'estació que existia, però es planteja una estació en cul de
sac, una estació "tèrmini", una estació "a tope", que no hi ha
cap desviació possible des d'aquest punt cap a agafar una
línia a Alcúdia, i que per tant una de dues: o la línia
d'Alcúdia no deixa de ser un "ja ho veurem", o bé aquesta
estació és provisional i a fons perdut, i una estació que no
estarà integrada damunt la línia futura cap a Alcúdia i el
port d'Alcúdia.

Voldria comentar altres qüestions, però tampoc no vull
abusar del temps, hi haurà oportunitat. Esper que el
conseller de Foment pugui donar unes àmplies explicacions
sobre un tema que interessa tothom, com està demostrat:
tots els batles de la comarca de Llevant, independentment
del seu color polític, han donat suport a les iniciatives de
reobertura del ferrocarril, i per tant és una qüestió d'interès
general i de màxima actualitat a l'illa de Mallorca, i per tant
en aquest parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la
paraula el conseller de Foment, Sr. Joan Verger.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Estam aquí per parlar del tren, ferrocarril, i comprenc les
crítiques que pugui fer el Sr. Triay per ventura fa una sèrie
d'anys, quan el Govern no tenia una política decidida clara
respecte del paper del ferrocarril en matèria de transports a
l'illa de Mallorca, i és bo que facem un poc d'història, ens
deixem de diaris i escoltem el que direm aquí, i així tots
estarem, supòs, d'acord; o bé, d'acord no sé si hi estarem,
però almenys tendrem les coses clares. El que avui surt a un
diari, que diu blanc i negre, després vas a consultar i diu "jo
no ho he dit, jo no he dit això, he dit això altre". Per tant, Sr.
Triay, deixi-ho i escolti.
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Com saben l'activitat de l'empresa ferroviària de Mallorca es
va iniciar el 94, i s'havia de fer quelcom important. Una cosa de
primer ordre de prioritats era saber què fèiem, quines inversions
eren imprescindibles per dur a terme sobre la línia Palma-Inca,
que tots en teoria coneixíem quina era la problemàtica. Es va
encarregar un estudi al Sr. Ángel Pita, que és catedràtic de
ferrocarril de l'Escola Superior d'Enginyers de canals, camins i
ports de la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va arribar
unes conclusions. Les conclusions eren que s'havia de renovar el
material rodant, que s'havien de remodelar i renovar els edificis
i instal•lacions, s'havia de millorar la seguretat, s'havien de
rehabilitar les vies, s'havien de fer uns nous tallers, s'havien de
comprar noves peces... En una paraula, l'estudi deia: "vostès
comencin a procedir a la rehabilitació de la via incorporant carril
continu soldat". Això s'ha fet. S'havia de donar la velocitat
màxima, en 100 quilòmetres per hora, això està fet. S'havia de
procedir a l'automatització dels passos a nivell públics, s'ha fet
en part; i en queda qualcun com és a Binissalem, dels que vostè
ha comentat, que és problemàtic i difícil perquè el que volen uns
no coincideix i crea problemes municipals també als carrers de
Binissalem, per consegüent estam en això. Deien que havíem
d'arreglar les estacions; efectivament es va procedir a un
condicionament de les estacions, que estaven abandonades, i els
ajuntaments que varen firmar amb SFM les tenen a la seva
disposició, perquè avui en dia les estacions no s'empren, avui
s'empren els baixadors. S'havia de procedir a un
recondicionament dels tractors que hi havia; com saben vostès,
estan venuts, estan rehabilitats, s'han adquirits uns nous elements
de transport. S'havia d'adquirir un nou material diesel, ja estan a
damunt la línia. S'havien de traslladar els tallers; pràcticament a
Son Rul•lan està acabada la nova instal•lació, i a conseqüència
del nou parc de les estacions de Palma s'havien de fer unes obres
de readaptació de la terminal de Palma que ja estan contractades
i s'està començant a construir.

Per consegüent tot això va suposar una inversió de l'ordre de
3.000 milions de pessetes, que són els que fins ara ja s'han..., s'ha
fet un esforç inversor crec que important, i avui en dia la línia
Palma-Inca, amb 20 freqüències d'anada i 20 de tornada, crec que
és un exemple de decidida actuació del Govern en aquesta línia,
i crec que era el més important que s'havia de fer, perquè si al
primer tram no s'hagués fet això que es va fer, avui en dia no
parlaríem de la resta, perquè no hagués tengut una acceptació
que crec que comença a tenir el tren.

Pel que va referència al baixador de Marratxí, tenim uns
estudis fets aquí, d'efectivitat d'aquest baixador al polígon de
Marratxí, per consegüent crec que es podrà dur a terme, perquè
l'estudi està fet, i a més de l'estudi, després durem a terme l'obra.

Lògicament quan et planteges noves polítiques no ho fas
just per voluntat de sortir al diari, i dir "ja hi som", "ja feia
més temps que un altre", no sé quantes coses més. Les
inversions en ferrocarril, com vostè sap, són cares, de l'ordre
de 100 milions de pessetes per quilòmetre si el traçat ja està
fet, és a dir, de l'ordre de 100 milions de pessetes per
quilòmetre més o menys és el que costarà rehabilitar les vies
existents; i per consegüent això exigeix no just un desig de
voler implantar tren, sinó d'una certa viabilitat econòmica i
financera que ha de tenir aquesta empresa, i en aquest sentit
es varen fer els estudis pertinents, que vostès també ja
coneixen, però que no tanc cap inconvenient en donar-los,
del corredor Palma-Inca-Alcúdia, allà on entre d'altres
conclusions deim que el sistema és factible, que transporta
de l'ordre de mig milió de passatgers, que el compte de
resultats disminuirà l'efecte negatiu en uns (...) milions de
pessetes, per consegüent ja és quelcom positiu, i per
consegüent fins i tot aquell compte de resultats de l'ordre de
300 milions de pessetes negatius cada any, és a dir el
Palma-Inca té un dèficit de 300 milions, veurem que si el
prolongam fins a Alcúdia o fins a sa Pobla el compte de
resultats ens disminuirà aquest efecte negatiu en 20 milions
de pessetes. A partir d'aquest moment és quan dius "és
possible, val la pena", i en aquestes estam. Estam, com
saben vostès molt bé, en l'adjudicació. S'adjudicarà en
quinze dies, deu dies, no ho sé exactament, però en aquest
temps la nova actuació sobre la línia Inca-sa Pobla.

Efectivament després la intenció clara i llampant és
prolongar aquesta línia fins a Alcúdia. I efectivament aquí
ens comencen els problemes, perquè comences a tocar
segons quins horts i segons quines coses, aquí les coses es
comencen a complicar; i avui en dia les crítiques que tenim
amb una carretera, jo no tenc cap dubte que les tendrem
amb el traçat del ferrocarril, no tenc cap dubte que serà així;
perquè, clar, una cosa és que ja el tren estigui traçat, les
línies ja hi siguin, i l'altre és que haguem de començar a
creuar horts, i no sé quantes coses més que haurem de fer
per sa Pobla, però ho haurem de fer, no queda més remei.
No hi ha un traçat definitiu fins a Alcúdia, però estam
estudiant ja aquests nous traçats, allà on desitjaríem que no
just tengués un sentit la prolongació d'aquest tren fins a
Alcúdia, no just fos purament analitzat des del punt de vista
de transport de personal resident a les Illes, crec que també
ha de tenir un enfocament més ample, tipus tren de Sóller,
allà on afortunadament el tren de Sóller, que acaba la
concessió el 2008, té una rendibilitat bona perquè ha sabut
combinar perfectament la seva tasca de transportar residents
de Sóller i de Palma, també amb una certa actuació turística,
que crec que és la que li dóna la possibilitat de tenir una
certa rendibilitat, i crec que aquestes coses no s'han de
desaprofitar; perquè el tren en aquesta terra, com vostè ha
ben dit, quan als anys 90 es va fer un estudi inicial -em
consta perquè ho tenc en aquest estudi- que realment no
aconsellaven obrir noves línies, no eren adequat que les
inversions anassen més enllà de modernitzar la Palma-Inca.
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Avui en dia efectivament els factors han canviat, i no just és
la part econòmica la que té importància, que en té, sinó que té
aspectes mediambientals, de congestió de corredors de transport,
de reequilibri territorial -crec que és important-, o de noves
formes de turisme, que se sumen a la necessitat o a la possibilitat
d'obrir noves línies. Per consegüent, una vegada que el tren arribi
a sa Pobla, la intenció és que això continuï fins a Alcúdia.

Després hi ha dos aspectes que avui en dia també es
plantegen, i que són motius de discussió una vegada i altra: el
tren fins a la zona d'Artà, fins a la zona de Manacor, des de
l'Empalme, que es desviï cap a Manacor, Artà, Sant Llorenç, Son
Carrió. Jo crec que és un tema que afortunadament es va tenir la
previsió de no vendre aquestes línies; desgraciadament sí que es
va fer a les línies de Santanyí i de Felanitx, aquesta no està
venuda i per consegüent ens permet pensar que la implantació
d'un tren Inca-Manacor-Artà no és impossible; però també s'ha
de fer amb la mateixa serietat i rigor amb què es va fer amb
l'ampliació Inca-sa Pobla, perquè, com dic, realment totes les
inversions d'aquest tipus han d'estar avalades per uns estudis, que
després ho encertaran més o manco, però que realment és
necessaris dur a terme per saber on estam, quin serà el dèficit que
tendrà aquesta empresa, o quin no serà el dèficit, o per ventura
també el reduïm si prolongam aquestes noves inversions, i en
aquestes som, tenint en compte que la nostra tasca principal avui
en dia era implantar ja el tren Inca-sa Pobla, però fora descartar
avui en dia de cap manera la implantació d'Inca a Manacor i
Artà. I que després per ventura es pugui arribar a Cala Millor o
Portocristo, no ho sé, no hi estam. Estam als estudis preliminars
que es fan per veure la rendibilitat o no rendibilitat d'aquesta
línia, per després poder prendre les decisions que creguem
oportunes.

Al mateix temps, com s'ha anunciat, hi ha dues coses que crec
que és important saber, des de carreteres, i fora mesclar amb
carreteres, com ha fet vostè amb el tren, Palma necessita un pla
viari que s'ha de fer, conjuntament amb l'Ajuntament de Palma,
i al mateix temps s'està estudiant i dissenyant entre l'EMT i SFM
aquest disseny de la direcció de l'operació que ha de fer possible
aquest concurs públic obert per fer possible també la implantació
i la viabilitat d'aquest tramvia des de s'Arenal, des de Palma, i
per ventura des de la Universitat. Però el que li vull dir, és que
aquestes qüestions s'han de fer des del rigor i des de la serietat.
Els recursos no són infinits, i els serveis ferroviaris fins i tot
estan exhaurint les seves possibilitats inversores, perquè li record
que hem parlat de 3.000 milions, però que des del 95 al 99 la
inversió prevista, real ja pràcticament, és de l'ordre de 6.000
milions de pessetes, que haurà fet aquesta empresa: en adquisició
de material mòbil 1.340 milions, en noves instal•lacions a Son
Rul•lan 411 milions, en automatització del pas a nivell 60
milions, en la remodelació i rehabilitació d'estacions Palma-Inca
263 milions, en la primera fase de rehabilitació de la via Palma-
Inca 250 milions, en la reobertura de la línia Inca-sa Pobla estam
parlant de 2.075 milions de pessetes, en l'adquisició del material
mòbil per a aquesta reobertura haurem d'invertir uns 500 milions
de pessetes, en les obres ferroviàries del parc de les estacions uns
400-500 milions de pessetes, etcètera. Per consegüent, no es pot
negar a aquest Govern la voluntat decidida de fer-se envant en
matèria de transport ferroviari. De l'ordre de 6.000 milions són
les previsions que ja estan constatades i són reals per dur a terme
simplement, fixi's vostè, per dur i millorar el tren des de Palma
a sa Pobla.

La resta jo crec que és important. Els nostres batles,
quan em demanaven "què hem de fer?" a aquesta
manifestació que es va fer de suport al tren d'Artà, els vàrem
dir que sí, que hi anassen, que no teníem cap inconvenient,
perquè creim que és bo, si realment els estudis finals ens
aconsellen la política d'aquesta inversió. El cert i segur és
que nosaltres no negam aquí, avui, que qualsevol traçat ja
existent de vies pugui ser possible, amb tota la problemàtica
que hi haurà. A Manacor hi haurà un problema si ha de
continuar el tren. La Palma-Alcúdia és un objectiu d'aquest
govern. Aquesta legislatura just podrem contractar fins a sa
Pobla, això és cert. La voluntat és arribar fins a Alcúdia.
Després d'analitzar i estudiar la possibilitat que el tren arribi
fins a Artà, per què no?, també l'hem d'analitzar; i de cap
manera no es pot descartar la possibilitat que pugui donar
una implantació d'un tramvia que agafi tota la zona de
Palma, des de s'Arenal, i -per que no?- per ventura Andratx,
no ho sé; això és el que ens ha de dir el concurs que es faci
en el seu moment, que s'hi està fent feina, així com les
dificultats, per moltes que siguin, de la possibilitat que
qualque cosa arribi a la Universitat. No s'ha de descartar res
en principi.

El que sí li vull dir és que tot això serà possible si els
recursos econòmics hi són, i crec que avui se'ns presenta
una arma que fa més possible poder parlar d'aquesta
manera, que per ventura fa una sèrie de mesos no ho podíem
dir: l'aprovació del règim especial per a les Balears
contempla en el seu article 11 la possibilitat que el Govern
de la nació participi en la finançació d'infraestructures
ferroviàries a Mallorca, o a Balears diu, a Balears. Aquesta
és una ocasió que no s'ha de desaprofitar, perquè com li he
dit, si el Palma-sa Pobla ha suposat i suposarà una inversió
de 6.000 milions de pessetes, tornar a intentar tot el que
volem, comprendrà vostè que pot ser una càrrega financera
excessiva per a l'empresa, i que crec que tenim l'obligació,
ja que tenim els mitjans per poder-ho fer, de recórrer a
l'Estat, que de la mateixa manera que ha firmat un conveni,
crec que bo, en matèria de carreteres, també ens el pot
firmar en matèria de ferrocarrils; i aquest crec que és un
objectiu en què s'ha d'estar, tenint en compte que l'objectiu
primer ara és l'adjudicació d'aquesta obra, la continuació
d'aquesta obra, i els estudis pertinents per després abordar
altres projectes que, com li he dit, són clars: allà on hi ha
vies no hi ha quasi cap problema, més que els problemes
puntuals municipals que se'ns presenten, com a Petra, com
a Manacor, com a Binissalem per evitar segons quins
passos, que hi són...
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EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller, per favor.

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

Gràcies, Sr. President, ara acab. I l'anàlisi profunda després
d'aquesta possibilitat d'enllaçar tota la zona costanera de la badia
de Palma tampoc no es pot descartar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició
intervendran els diferents grups. Grup Parlamentari Mixt? Grup
Parlamentari Esquerra Unida? Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament aquesta és una interpel•lació extraordinàriament
oportuna per una qüestió de fons, perquè tractam d'un tema sobre
el qual hi ha una cada vegada major sensibilitat social, i perquè
tractam un tema sobre el qual hi ha cada vegada una major
necessitat objectiva. Els que coneguin les conclusions de la
Comissió d'estudi sobre la sinistrabilitat a les carreteres de les
Illes Balears, hauran constatat que és una opinió generalitzada
dels grups polítics i dels experts consultats la saturació de les
nostres carreteres, saturació que no ve només per deficiències de
la xarxa de carreteres, sinó que ve també de l'existència objectiva
d'un nombre enorme de vehicles per habitant a la nostra
comunitat; i això i la major sensibilitat respecte dels temes de
seguretat, i la major sensibilitat respecte de qüestions de caràcter
ecològic, han fet que la demanda sobre el tema del ferrocarril
sigui efectivament creixent. I és oportuna, també per qüestions
de forma, aquesta interpel•lació perquè, com molt bé ha explicat
el grup que ha presentat la interpel•lació, la veritat és que hi ha
un autèntic desgavell informatiu sobre les intencions del Govern
en aquesta matèria. Efectivament, no és que es plantegin
hipòtesis, sinó que, de vegades, periòdicament, diria jo, els
darrers anys, s'envaeixen les primeres planes dels diaris, s'hi
creen notícies de quatre columnes, etc. on es parla de projectes
que van, vénen, es modifiquen, desapareixen, compareixen una
altra vegada relatius a línies que s'estudien, es viabilitzen, que
s'anuncien, que es desanuncien; en definitiva, hi ha un autèntic
desgavell sobre la pròpia ampliació o prolongació de la línia
Palma-Inca fins Alcúdia, sobre el tema del trajecte Manacor-
Artà, sobre el tema de Palma a s'Arenal, sobre el tema d'Inca a
Manacor, sobre el propi ferrocarril de Palma a Manacor, avui
s'ha parlat fins i tot del tema de Cala Millor i d'altres trajectes, o
Portocristo.

Bé, jo crec que no serveix dir, de cap de les maneres,
que no hem de fer cas de la premsa perquè la premsa,
tanmateix, publica el que vol, vostè segui, Sr. Diputat, i
escolti. No és seriós perquè darrera la premsa hi ha els
ciutadans. Els ciutadans tenen dret a saber què vol fer el
Govern o què fa el Govern en matèria de ferrocarrils,  i la
veritat és que no tenen manera humana de saber-ho, ni hi ha
una política informativa clara, i no hi ha una política
informativa clara, i això és el que és pitjor, perquè no hi ha
una política clara, perquè no hi ha una política clara.

Jo no vull, crec que no puc, entrar en debat sobre el que
ha dit el Sr. Conseller, però simplement constat que encara
tenim en aquest moment de la interpel•lació la immensa
majoria dels dubtes que nosaltres teníem plantejats. No
s'aclareixen els dubtes. I per què no s'aclareixen els dubtes?
Perquè no hi ha planificació en aquesta matèria, no hi ha
planificació, en general, dins aquesta conselleria.

La política ferroviària i la possibilitat d'ampliar les línies
i la xarxa no ha de ser l'objecte d'estudis de viabilitat
deslligats, en funció que s'ocorri a un tècnic que un batle
demani, que creixi no sé quina inquietud, que podríem
aprofitar no sé quina infraestructura preexistent. La
planificació en matèria de ferrocarrils hauria d'anar lligada
a una planificació en matèria de transport públic, i és clar,
no tenim pla de transport públic, s'ha comentat avui a una
moció que hem vist amb anterioritat, no hi ha tampoc,
naturalment, pla de desenvolupament de la xarxa
ferroviària, no hi ha plans, hi ha projectes, hi ha estudis que
vénen i van, com he explicat. Aquesta és la realitat.

Juntament amb aquesta manca de planificació, hi ha una
altra qüestió que ens preocupa moltíssim, que és la manca
de voluntat política de dur endavant el tema, i voluntat
política vol dir voluntat pressupostària, és clar, voluntat
política vol dir pasta gansa, és a dir, això és el que fa que es
vegi la qüestió.

Es diu que s'ha fet un esforç inversor en la línia Palma-
Inca, i és cert, però que la capacitat d'inversió està
pràcticament esgotada, i a nosaltres ens preocupa, i se'ns
descobreix, com si fos una espècie de novetat de darrera
hora, del pas d'agència de darrer moment, que es podria
arribar a acords amb l'Estat pel tema del ferrocarril, home,
no en faltaria d'altra; no només perquè contempli la
possibilitat el règim especial de Balears, sinó perquè ho
contempla el sentit comú, per la mateixa raó, per la mateixa
filosofia, amb el mateix basament jurídic i material, es pot
arribar a un conveni de carreteres o es pot arribar a un
conveni en matèria de ferrocarrils, el que passa és que hi ha
hagut molt interès per negociar aquest conveni de carreteres,
hi ha una inversió molt forta prevista en això, un esforç
financer important, bàsicament en matèria d'autopistes, però
vaja, parlem de carreteres, per respectar la denominació
teòrica del conveni, i no hi ha la mateixa voluntat, no hi ha
hagut la mateixa voluntat, per arribar a acords en matèria de
ferrocarrils; ara s'apunta la possibilitat, però, lògicament, el
tractament que s'ha donat a una i a altra qüestió aquest
govern és radicalment discriminatori, radicalment negatiu
en desfavor del ferrocarril respecte de la política
d'autopistes. Aquesta és la realitat i un dels factors, hi
insistesc, que més preocupa al nostre grup. Gràcies.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Des del PSM, esperam amb interès, naturalment, les mocions
subsegüents a aquesta interpel•lació i, sobretot, les votacions, el
resultat de les votacions d'aquestes, com també de totes les
iniciatives diverses que el nostre grup ha presentat i que es
discutiran en aquest període de sessions, perquè, d'entrada, és
cert, i crec que ho hem de reconèixer, que s'ha creat una certa
expectativa, jo diria que positiva, en un canvi d'actitud del PP.
(...) d'una ridiculització exarcebada del tren, en particular, i jo
diria que fins i tot del transport públic, en general, que només el
transport privat,  el transport en cotxe garantia la llibertat i una
espècie de coacció del transport col•lectiu, i en declaracions,
totes elles, molt recents, la veritat és que hem entrat dins un altre
tarannà. Ara record una esmena del nostre grup als pressupostos
de 1997, no en fa, per tant, tanta estona, quan el Sr. Rami ens
feia una sortida de to i ens deia que a ell també li agradaria tren
i globus, n'hem parlat ja en distintes ocasions, però aquest
tarannà, segons sembla, va canviant.

L'increment de la consciència social obliga el PP a canviar el
llenguatge, però hem de reconèixer, i ho hem de fer amb
satisfacció, que aquests tics neoecologistes també ajuden a
triturar, a capolar, l'oposició ideològica al tren. Això és molt
important, i ho hem vist en la pròpia moratòria urbanística, que
fins i tot només els elements de discurs del PP ja produeixen,
ajuden a produir, determinats avanços en positiu dins la societat,
per tant, això s'ha de saludar des d'aquí; també, sobretot, perquè
hi  ha hagut una cosa concreta i pràctica, només una, però és
molt més del que pensàvem fa uns anys, que és el tema de reobrir
la línia de sa Pobla.

El que no veim és un acte de contrició prou clar per part del
Partit Popular respecte del que ha pensat fins ara i, per tant,
dubtam del propòsit d'esmena, fins i tot, com a mínim, fins on es
vol arribar. El debat s'ajorna, s'embulla amb distintes
declaracions i contradeclaracions, jo també en tenia una sèrie de
recollides, però que, evidentment, no repetiré, fins que arribam
al període preelectoral, que és allà quan s'intensifiquen.

Nosaltres també saludam l'exposició pública del tramvia
de s'Arenal, si és que s'arriba a exposar i, com a mínim, la
trobarem feta, perquè és important que els tràmits avancin,
però és evident que si un creu en aquestes coses, les posa
endavant al principi per poder tenir temps de deixar-les
inaugurades.

Estam contents, per tant, com dic, però no satisfets, el
nostre nivell encara de discrepància amb el Partit Popular és
important, el cofoisme que expressava l'anterior portaveu
del Partit Popular en aquesta mateixa tribuna sobre el
transport públic, quan hi ha un 1'5% de transport a
Mallorca, una ratio absolutament ridícula, ben trista, penós
és congratular-se del moment en què ens trobam. De la
mateixa manera que la grandiloqüència que s'expressa
respecte de la satisfacció que hi ha pel tren d'Inca, quan el
nivell de freqüències i el nivell d'horaris són insuficients, no
ens semblen correctes, i sobre tardar 35 minuts en aquest
moment, a aquestes altures del segle XX, per arribar d'Inca
a Palma, tampoc no es pot dir que sigui gaire competitiu. Si
això arriba a Alcúdia, a sa Pobla, a Artà, no és un element
competitiu amb el cotxe privat, si no s'estableixen altra
mena de mesures.

Per tant, s'hi pot avançar, però aquesta autosatisfacció,
aquest cofoisme que predica el Partit Popular, ens sembla
que podria resultar contraproduent.

No tornarem a explicar, d'entrada, perquè tampoc no és
el moment, quina és la postura del Partit Socialista de
Mallorca i del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
respecte d'aquest punt, perquè és prou conegut. S'ha de dur
el tren fins les zones econòmicament importants en aquest
moment, que és la costa, s'ha d'acostar la capital a la costa,
per tant, s'ha d'arribar a Alcúdia. No té sentit aturar-se a sa
Pobla. Aquests estudis econòmics de què parlava el
conseller fan referència a Alcúdia, no a sa Pobla, perquè és
el nucli, el pol d'atracció econòmica, on s'ha de poder
arribar per poder jugar amb el turisme. Per tant, veim també
amb suspicàcia, i consideram també amb una valoració
negativa, que, com a mínim, no s'apunti el traçat quan
s'aprova la reobertura del tren fins sa Pobla, com a mínim,
el traçat. No se'ns pot dir que s'ocupa molt espai i que això
crearà problemes quan es predica també d'una autopista on,
evidentment, la quantitat de metres és desproporcionada en
comparació amb allò que suposaria un carril o un passadís
per al tren.

També aquesta tebiesa en el tema de l'aeroport, de la
Universitat, consideram que no és adequada, que s'ha
d'apostar amb molta més importància per arribar fins Cala
Millor, i estam convençuts que els comptes sortirien, perquè
quan parlam de rendibilitat, quan parlam de viabilitat,
d'aquests projectes, s'ha de parlar d'una rendibilitat social,
d'una rendibilitat mediambiental, no justament i
estrictament d'una rendibilitat econòmica.
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Ens deia el conseller que el Servei Ferroviari esgota la seva
capacitat d'endeutament. Què passaria si posàssim una empresa
pública que es digués Servei de Carreteres? Ja hauria destrossat
el sostre d'endeutament, si és que actuam amb aquests criteris.
Creim que no, que hi ha d'haver un esforç addicional, i molt
important, dubtam que el faci el Partit Popular, però ho
solucionarem, i ho solucionarem amb molta satisfacció cada
vegada que s'hi facin passes.

D'entrada, també he d'insistir que el finançament extern s'ha
de produir i que la Llei de règim especial ha de ser una fita en
aquest sentit, que, com a mínim, serveixi perquè les inversions
ferroviàries a les Illes Balears tenguin un finançament per part de
l'Estat o de la Unió Europea. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sr. President, només per expressar, en nom del
Grup Popular, el suport a l'explicació que el conseller de Foment
ha fet en relació amb la política ferroviària del Govern d'aquesta
comunitat, Des de l'any 94, quan varen ser transferides les
competències en matèria ferroviària, les dificultats financeres
que hi va haver per emprendre aquesta política ferroviària amb
l'entrada, inicialment, de la línia Palma-Inca, i ben solucionada,
jo crec, i a satisfacció dels usuaris, que, al cap i a la fi, és el que
és més important, i amb vista al futur i des d'aquest present
d'avui, d'ara, aquests estudis i aquestes orientacions noves cap a
una política ferroviària que permetin, sempre que hi hagi
recursos financeres suficients, la reobertura de línies antigues o,
fins i tot, el nou traçat d'altres en aquells casos en què es demani
i quan altres criteris ho puguin aconsellar.

En qualsevol cas, quedam, com a grup, a l'espera de la moció
que pugui subseguir a aquesta interpel•lació per part del Grup
Socialista, veurem quin és el seu contingut i donarem suport, o
no, a les seves demandes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ho
deia en la meva primera intervenció, les coses es mouen en
matèria ferroviària, hi ha fets que són discutibles però que
són realitat, les millores en la línia Palma-Inca, que ha
suposat immediatament, cosa que demostra que bon servei
incrementa el nombre de passatgers, ha significat un
increment dels passatgers i, per tant, se suposa que una
millora en els resultats econòmics. És una realitat, encara
que sigui una realitat encara administrativa, i no física, la
reobertura de la línia Inca-sa Pobla, i li voldria demanar, en
concret, en quin mes entrarà en servei aquesta reobertura,
però, a partir d'aquí ja no trobam res que no sigui allò que
en aquests darrers dos anys, que jo no feia caricatura,
simplement seguia les informacions de premsa, hi havia en
tot aquest tipus de plantejaments dubitatius que no tenen cap
concreció. El propi conseller aquí ha estat un reflex exacte
d'allò que els mitjans de comunicació han dit al llarg de dos
anys, i és que no es descarta res, per què no, qualque cosa hi
haurà a la Universitat, unes afirmacions que no poden
satisfer les exigències d'informació, una mica codificada,
ordenada, que els grups parlamentaris li demanen aquí, en
el Parlament, i sobre quina és l'stratègia de conjunt, encara
que sigui una estratègia que vagi més enllà del mig termini,
però, quin és el projecte que impulsa el Govern del Partit
Popular, perquè, és clar, no fa més que un any, no parlam de
fa vint anys o de fa vint-i-cinc anys, qui era director general
del Sr. Verger, ara no hi és, deia amb una rotunditat, la
veritat és que el caracteritzava, que pensar en més línies de
tren a Mallorca és utòpic, seria una inversió massa cara a un
lloc amb una gran prevalença del cotxe privat, i que només
si la població de Mallorca arribàs a dos milions d'habitants,
es justificaria fer noves línies de ferrocarril, no en fa més
que un anyet, d'això, o sigui, és una cosa ben tendra.

Per tant, ens preocupa que encara avui hi hagi aquesta
incertesa o falta de definició, per molt que digui que hi
tenen una política decidida, hi ha una falta de definició
sobre quina és la política en matèria ferroviària, llevat de la
millora en la línia Palma-Inca, que no està completa encara,
perquè una de les primeres prioritats, valgui la redundància,
de l'estudi que va el catedràtic de la Politècnia de Barcelona,
el Sr. López Pita, era l'eliminació dels passos a nivell sense
barreres en camins públics que existeixen avui, com existien
fa quatre anys a la línia Palma-Inca, a la línia principal.

Per tant, jo li vull insistir en les preguntes que li
formulava anteriorment. En relació amb la línia aeroport-
s'Arenal, com està aquest tema?, perquè, realment, si fa un
any havíem de fer un concurs dins el primer trimestre de
l'any 98 i avui, no hi ha dubte que fer una interpel•lació
sempre accelera la informació, hi ha vegades que la podríem
retirar perquè el que demanam ja el mateix dia que es veu la
interpel•lació es publica in extenso, però, vaja, avui sabem
per un mitjà de comunicació que hi haurà un avantprojecte
sis mesos a informació pública, perquè és una cosa que s'ha
de madurar, i que després hi haurà un any d'obertura a un
concurs d'empreses per a la seva realització; això s'havia
d'haver fet, segons els seus compromisos, la qüestió
personal que ha dit el president que és el tramvia de Palma
a s'Arenal,  en el primer trimestre de l'any 98.
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És clar, jo, quan faig càlculs i ho mir, hi veig que ara fan un
avantprojectes, l'exposaran a informació pública durant sis
mesos, això em sembla un funambulisme electoral i uns jocs
columbòfils, més propis de la Diada de Mallorca que no del
primer dia de control del Govern en el Parlament de les Illes
Balears en aquest període parlamentari; la veritat, parlar en
aquest moment que hi haurà una cosa que durant sis mesos estarà
a informació pública i que fins i tot després la idea del Partit
Popular -esperem que no tengui ja oportunitat de ser ell qui la
dugui endavant- és que estarà un any obert un concurs
d'empreses, és que no hi ha una definició, això l'única cosa que
vol dir és: "Estam completament insegurs, no sabem com sortir-
ne dels compromisos que el Sr. Matas i el Sr. Fageda han pres
públicament, idò, venga, aire, ja ho veurem", a pesar que, com
deia el Sr. Verger, es pegarien bufetades, els empresaris, per
agafar aquesta línia, bufetades que no tan sols no hi són, sinó que
ve aquí i, amb la humilitat pròpia d'aquesta situació, diu que
això, si no en vénen de Madrid, no ho podrem fer, i ho paga, i em
sembla molt bé, i l'hi vull donar el suport, perquè de tota la vida
el ferrocarril ha tengut un tractament desigual amb la carretera,
tota la vida, s'ha exigit al ferrocarril que faci les vies, que faci les
estacions, que faci la infraestructura, i al transport per carretera
se li ha donat fet de franc; per tant, no es pot carregar aquest cost
d'infraestructura al balanç d'una empresa, de cap manera, no hi
haurà cap empresa ferroviària que pugui assumir això, cap
empresa de transport públic metropolità a les grans ciutats pot
assumir el cost d'obrir els túnels, etc., ho aporten altres
institucions, això, el que fan després les empreses és explotar-ho,
posar-hi el material mòbil o, com a màxim, la instal•lació
d'electrificació, de senyals, etc.

Per tant, és evident que aquest tipus de projecte necessitarà
d'un finançament extern a les possibilitats d'endeutament que
tengui l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, sense cap
dubte, però jo continuu veient aquí aquesta falta d'estratègia, de
què parlen les Directrius d'Ordenació Territorial, aquesta falta
d'una decisió d'envergadura, i vull recordar que en aquest
brevíssim informe que va fer el Sr. López Pita l'any 94, i que està
bé, perquè és molt concret i molt específica, no hi ha palla, sinó
concrecions, ell ja hi deia que una de les qüestions de major
rellevància és l'interès de procedir a l'extensió de la línia Palma-
Inca cap a Manacor o Alcúdia, o altres destinacions, però que a
ell no li ho havien encarregat, això, i que, per tant, ell
simplement en deixava constància, i deia que és una decisió de
tal envergadura i transcendència que requeriria una anàlisi en
profunditat que desbordava l'informe que a ell li havien
encarregat. Bé, n'han passat quatre anys, jo crec que en aquest
moment, i ja que hi ha hagut un canvi molt lloable de
plantejament, jo crec que a causa del que opina la població, i està
bé que el Govern escolti les apetències de la població quant al
transport públic, però veim que, quatre anys més tard, es
continua dins aquesta ambigüitat, i que aquesta ambigüitat s'ha
resolt en un punt, i enhorabona, Sr. Conseller, per haver-la
resolta, que és la prolongació fins sa Pobla, i aquí acaba la
definició del Govern, perquè ni sap com arribar a Alcúdia,
perquè hi ha propietaris per tot, hi ha propietaris, ni té definida
com serà aquesta solució de Palma-s'Arenal-aeroport i, per tant,
a la llarga, molt en el temps, ni parla de quina és la solució que
s'hi pot donar, si és que la pensa, a un transport ferroviari a la
Universitat que complementi el servei públic per carretera.
Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta interpel•lació, té la
paraula el conseller de Foment, el Sr. Verger.

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

Gràcies, Sr. President. Jo voldria dir que de
neoecologista, res, no ho vull ser, de cap manera, perquè si
els ecologistes, que són vostès, tenen Son Reus com el
tenen, per a vostès l'ecologia.

I si he deixat insatisfet el Sr. Triay, no és el meu
problema, no em preocupa gaire, no és el meu problema, en
absolut.

I aquí, com sempre, mesclam dues coses, la saturació de
carreteres, carreteres, no té res a veure una cosa amb l'altra.

El tren Inca-Palma no s'ha carregat els cotxes particulars,
el que s'ha carregat el tren Inca-Palma és el servei públic fet
amb autobusos. La línia regular Inca-Palma és deficitària, i
la preocupació que hi ha en la línia regular Alcúdia a Palma
és que el tren arribi a Alcúdia, perquè saben que no es
carregaran els cotxes, no els llevarem, el que sí que es
llevarà serà la gent que emprava l'autobús i ara emprarà el
tren. Per consegüent, les coses crec que han de ser així de
clares.

Que no hi hagi planificació. Com que no hi ha
planificació? Deim que hem de millorar, primerament,
d'entrada, la línia Palma-Inca, es fa, es millora
substancialment, sempre es pot millorar, passa que posin-se
d'acord, perquè mentre uns demanen més velocitat i més
freqüència, d'altres ens demanen nous paradors a Marratxí,
escoltin, l'Ave, no el posarem aquí, supòs que tenen clar que
no ho farem, això, per consegüent, una freqüència de vint
d'anada i tornada crec que és una bona freqüència, una bona
comunicació que hi ha i, per consegüent, ja ho veurem si
algú ho millora, però, com dic, hi ha planificació en la línia
Palma-Inca, s'hi ha fet tot el que s'havia de fer.

Diu que el primer que hem de fer després és prolongar
la línia fins sa Pobla, es fa, després es farà fins Alcúdia,
perquè és una decisió presa pel Govern, passa que en aquest
moment no en sabem el traçat, i és clar que no, com no
sabem el traçat de moltes autopistes que hi ha en el Pla
sectorial de carreteres, i no passa res. Per consegüent, sí que
hi ha una planificació.
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Que hi ha falta de voluntat de posar-hi doblers. I com, si des
del 94 fins al 99 hi ha una inversió de 6.000 milions de pessetes,
es pot dir que no hi ha voluntat de millorar i d'invertir en
ferrocarrils? Vostès diran el que vulguin, però nosaltres pensam
que això és així.

El nou traçat fins Alcúdia, com he dit, s'està estudiant,
s'estudiarà i es prendrà la decisió que menys impacte causi, tots
ho sabem, la que menys impacte causi, no sabem exactament en
aquest moment per on passa perquè no ho sabem.

I el tema de s'Arenal. Efectivament, si féssim un concurs, hi
hauria bufetades perquè les empreses venguessin. Hi ha hagut
empreses que han vengut a desitjar tenir aquesta concessió d'un
tren-tramvia que agafi aquells cinc o sis milions de passatgers
que, en teoria, hi ha dins aquest corredors, és clar, per què no?,
és lògic, els comptes surten, aquí sí que surten, quan no surten,
com ha dit vostè, és a Palma-Manacor en tren, on, efectivament,
en funció d'una actuació social, es posarà un servei ferroviari i,
per consegüent, sabrem que serà deficitari, i no passa res, i
deficitari és, com he dit, amb 300 milions de pessetes, la Palma-
Inca actual, bé, s'assumeix perfectament, però això és així, però
una línia s'Arenal-Palma-Calvià, vaja, demà mateix tenim totes
les empreses que vulguem a invertir en aquest trajecte, tots ho
sabem, això, han vengut a parlar amb nosaltres. Però  no es tracta
d'això, aquí es preparen unes actuacions, aquestes actuacions
preparatòries per a aquesta concessió, allà on s'estudiïn tota una
sèrie de coses que crec que és necessari conèixer, un estudi de
demanda, un estudi econòmic i financer, un planejament i
plantejament de (...) i transport ferroviari d'aquesta zona, m'estic
referint a s'Arenal-Palma-Calvià, o s'Arenal-Palma, topografia i
cartografia, un traçat d'obres lineals, geologia geotècnia,
hidrologia i drenatges, ponts, estructures, superestructura
ferroviària, electrificació o no d'aquesta línia, sistema d'ajudes a
aquell trànsit, instal•lacions fixes i de manteniment, vials,
disseny d'aqueixos edificis ferroviaris, medi ambient, el medi
físic, el biòtic, el paisatge, el medi humà, integració urbana
d'aquell tren, els planejaments urbanístics, les expropiacions, la
valoració d'obres ferroviàries, la valoració dels sòls i obres
urbanes, la programa ció d'obres, això és el que es prepara en
aquests moments a través d'aqueixes actuacions preparatòries per
dur a terme, si s'estima oportú aquesta obra, a la qual, en
principi, deim que sí, però abans de dir que invertirem ja a
Manacor, no, escolti, hem de saber de què parlam, la voluntat hi
és, deim. Al tren fins a Alcúdia, hi hem fet una primera fase,
tanta sort que s'ha reconegut!, que s'ha volgut reconèixer l'esforç
que ha fet el Govern per dur el tren fins sa Pobla, gràcies, idò, el
mateix pensam fer fins a Alcúdia i el mateix es pensa fer fins
Manacor, però no perquè vulguem ser els primers, si no hem de
saber de què hem de morir, i hem de saber si això, com l'estudi
de què ens ha parlat fins a Alcúdia, que pot reduir el dèficit
d'explotació en vint milions de pessetes, cosa que hem celebrat,
i si haguéssim augmentat el dèficit en vint milions, tampoc no
hauria passat res, però almanco haguéssim sabut de què hem de
morir, més o manco de què hem de morir, idò, això mateix hem
de fer amb les altres línies.

No es pot dir ara farem un tren fins Manacor, i miri que
no és difícil, tampoc no és exageradament difícil, si són a
100 milions de pessetes el quilòmetre, doncs, de
l'entroncament amb Manacor, podem parlar, no sé, de 30...,
o fins a Artà, de 30 o 40 quilòmetres, doncs, parlam de
4.000, 5.000 o 6.000 milions de pessetes d'inversió perquè
el tren arribi fins a Artà, el que passa és que hi ha una sèrie
de temes puntuals que també s'hauran d'studiar amb
seriositat, com és el tema de pas per dins Manacor, i vostè
sap que té una problemàtica especial per les obres que s'hi
han fet.

Per consegüent, jo pens seriosament que l'esforç que s'ha
fet en matèria ferroviària és molt important, el desig és clar
i, la planificació, les idees que tenim són decidides i clares,
arribar fins a sa Pobla. Quan s'hi arribarà, vostè m'ha fet la
pregunta Sr. Triay, quan hi arribarà, l'únic que puc dir és
que la contractació d'aquesta obra es farà en uns quinze dies
i el pla d'execució de l'obra és de set o vuit mesos, no me'n
record exactament, hi ha una oferta de sis mesos i una altra,
de vuit; per consegüent, jo no sé a qui s'adjudicarà l'obra.
Per consegüent, a partir d'aqueix, moment, el tren arribarà
fins a sa Pobla. Arribar fins a Alcúdia és un altre objectiu
clar. La possibilitat d'arribar fins a Manacor i Artà, també.
I si els estudis ens diuen que és viable aquell tren que
enllaci tota la badia de Palma, dur-lo a terme, perquè creim
que és bo per als ciutadans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Abans d'aixecar la sessió, inform als portaveus dels
grups parlamentaris que immediatament farem la reunió de
la Junta de Portaveus prevista.

Sense que hi hagi cap assumpte més a tractar, s'aixeca la
sessió.
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