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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si hi
ha substitucions?

EL SR. PONS I PONS:

Tirs Pons substitueix Miquel Gascón.

I.1) Compareixença RGE núm. 917/01, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació
Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, per
tal d'informar sobre les previsions i els objectius del Govern
en relació amb el pla o plans de transports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença RGE núm. 917 del 2001, sol·licitada
per quatre diputats membres de la Comissió pertanyents al Grup
Parlamentari Popular de l’Hble. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports, Sr. Josep Antoni Ferrer i Orfila, per tal
d’informar sobre les previsions i objectius del Govern en relació
a plans de transport. 

Per tant, té la paraula el Sr. Ferrer a qui donam la
benvinguda. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon dia
avui estam aquí senyors del Partit Popular, per parlar del pla
director sectorial de transport i passarem a fer una exposició de
quina és l’estat de la situació.

Segons el que disposa la llei de directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears, les mesures tributàries, els articles
60 i següents, la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transport  ha de desenvolupar el pla director sectorial de
transport de les Illes Balears amb les següents determinacions:
analitzar les necessitats de mobilitat de la població i proposar
les mesures necessàries per a la reducció d’aquestes
necessitats, establir propostes per reduir el trànsit individual a
l’interior dels nuclis urbans i millorar la qualitat ambiental,
referent a transport col·lectiu es potenciarà i incrementarà per
tal de satisfer els demandes i es prestarà especial atenció al
ferrocarril pel que fa referència a transport interurbà i el tramvia
pel que fa referència a transport urbà. En definitiva una sèrie de
punts  que estan recollits a la llei de directrius d’ordenació
territorial i bé he esmentat les primeres i les següents vostès les
coneixen perfectament i estan escrites a la pròpia llei.

D’altra banda segons el que també disposa aquesta llei, els
articles 62 i 66, el pla director sectorial de transports ha de
considerar els següents modes i relacions de transport.
Transport no motoritzat, transport per carretera, transport per
ferrocarril, transport marítim interinsular, transport aeri

interinsular i coordinació i integració entre models. Dins un
context  general, marcat per un fort creixement dels
desplaçaments amb vehicle privat, congestió creixent del trànsit
motoritzat i increment de l’accidentalitat, el pla director sectorial
de transport es planteja invertir aquesta tendència amb criteris
de mobilitat sostenible. Trànsit fluït i segur, amb velocitats
moderades, increment de la mobilitat en transport, autobús i
ferrocarril.

La nova política de transports del Govern emprèn el pla
director sectorial de transports amb dos grans objectius
estratègics. Primer, garantir la coherència entre el sistema
transport i el model d’ordenació territorial de les Illes, impulsar
l’ordenació interna de cada mode de transport, la coordinació
entre els diferents modes i el desenvolupament, les
infraestructures i punts d’intercanvi moral. A la redacció del pla
director sectorial de transports s’hi ha de donar suport des del
primer moment amb una ample participació i consens entre tots
els  agents socials i institucionals com a element determinant per
garantir la seva viabilitat i implantació posterior.

 L’eina que ha de permetre la materialització de les accions
proposades en el pla de director sectorial de transport són els
consorcis  insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
La creació dels consorcis insulars amb la implicació de tots els
nivells  d’Administració es configuren amb els següents
objectius: la coordinació i la gestió integrada dels sistemes de
transport  a cada una de les illes, el redisseny de la xarxa
concessional, l’existència de xarxes de transport urbà i interurbà
amb diferències administratives i models de gestió i
finançament diferents, suposen corporativament un obstacle
per a l’oferta de solucions integrades que millorin la qualitat del
transport  i evitin duplicitats de serveis. Les propostes de
revisió del mapa concessional han de ser viables jurídicament
i econòmicament i aquesta és una tasca que cal afrontar des
dels  futurs consorcis. La integració tarifària és un dels elements
clau que caldrà promoure des dels consorcis per tal d’impulsar
la integració i la coordinació de la xarxa de transport públic, es
pretén racionalitzar el sistema tarifari fer-lo comú per als
diferents modes de transport i despenalitzant els
transbordaments.

D’altra banda cal facilitar els desplaçaments dels usuaris
que necessitin utilitzar més d’un mode de transport per fer un
mateix viatge. La directriu que ha de presidir la línia d’acció dels
consorcis és obtenir la major eficàcia econòmica i social dels
recursos públics destinats al sistema de transport mitjançant la
planificació integrada del transport públic col·lectiu. En aquests
moments ja estan en marxa tots els treballs i programes que
conformen el pla director sectorial de transport, gran part dels
treballs es troben en fase de diagnòstic de la situació actual i
segons el calendari establert a partir del segon trimestre
d’enguany s’iniciarà la fase de discussió d’objectius i debat
social, en el qual serà fonamental la participació de la ciutadania
i tots els agents socials i institucionals.



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / 21 de març del 2001 399

 

He de dir que el pla de transports marítim i aeri s’ha tramitat
com a document a part, perquè s’integri després, la mesa és a
punt de ser constituïda, ja s’han presentat les ofertes i està a
punt d’adjudicar-se aquesta feina, és a dir, el pla sectorial de
transport terrestre està adjudicat, els de no motoritzats també.
El tema dels estudis de tren, de tramvies i l’enquesta de
mobilitat estan en marxa i l’únic que queda pendent per
adjudicar, s’adjudicaran la pròxima setmana, seria el de
transport aeri i marítim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Pot procedir ara a la suspensió de la
sessió  per un temps màxim de 45 minuts. Té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Nosaltres demanam entre
cinc i deu minuts per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així serà. Per tant, d’aquí a deu minuts començarem
novament la sessió.

En primer lloc intervendrà el Grup Parlamentari Popular,
perquè és l’autor de la sol·licitud de la compareixença. Per tant,
té la paraula el diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvingut Sr. Conseller,
gràcies per la seva compareixença. Senyores diputades i
senyors diputats bon dia a tots. El nostre plantejament era
quines eren les previsions i els objectius del Govern, en relació
al pla o plans de transport, no és que no sapiguem molt bé que
tal com ha citat el conseller a l’article 58 de les directrius es
parla d’un pla director sectorial de transports i dels quals de
transport no s’ha transferit res en les darreres lleis que s’han
aprovat de transferències als consells insulars.

Per tant, d’acord amb la normativa territorial que regeix
aquesta qüestió és ben clar que les previsions del Parlament
són que hi hagi un pla sectorial de transports de les Illes
Balears. I en relació a açò, la primera pregunta seria, quins
treballs, o quins plans i el títol exacte, per tant s’han fet
mitjançant adjudicacions o estan en fase d’elaboració o el que
sigui? És a dir, no tenim clar el Govern en aquest moment
quines adjudicacions ha fet, o si les té fetes, o com ho té en
relació a la matèria de transports. De la seva darrera part de la
intervenció hem deduït que el que té adjudicat no fa referència
més que a transport terrestre, que hi ha uns estudis, etcètera
però la primera cosa que volem saber és exactament aquesta
elaboració de documentació com està adjudicada i naturalment
com pensen finalment acabar-la.

Tenim també molt clar, que amb independència de les
determinacions que a partir de l’article 60, en el capítol 2
d’aquest títol de la Llei de directrius es fa referència als
aspectes  de transport terrestre, transport aeri, transport marítim,
tenim molt clar jo crec i sense fer grans estudis les enormes
mancances que tenim en aquest moment en matèria de transport
i no parl de (...), parl especial de mancances especialment
públiques però també d’infraestructures per a transport privat
a les Illes Balears. Per tant, ens agradaria saber, a pesar que ha
dit que durant el segon semestre vol iniciar un debat per al
públic i tal, quines són les previsions del calendari de
l’elaboració d’aquest pla director sectorial de transports de les
Illes Balears? Segona pregunta, per tant, timming, és a dir,
previsions del Govern respecte d’açò.

 I aquest tema m’agradaria que fes una relació, Sr. Conseller,
amb l’elaboració dels plans insulars, vostè sap que la llei que
amb el vot dels grups que donen suport al Govern, es va
aprovar una llei, allà on la relació jurídica entre els instruments
dóna superioritat o la jerarquia es posa per damunt els plans
directors sectorials del Govern, respecte dels plans directors
sectorials  dels consells, però en relació als plans territorials
estan al mateix nivell, açò és el que diu la Llei d’ordenació
territorial tal com es va aprovar. Bé que passarà si a Menorca o
Eivissa que estan més avançats o Mallorca que sembla que són
els qui l’elaboren més ràpidament, han acabat o estan en fase
d’aprovació un pla insular sense disposar dels elements
d’estudi i determinació del pla de transports de les Illes Balears,
supòs que ho deuen tenir analitzat i encara que hi ha molts
d’òrgans de coordinació, nosaltres el que ens interessa saber
són les previsions en relació a aquest aspecte, perquè trobam
que des del punt de vista del temps les dues qüestions no
estaran resoltes.

També en quart lloc m’agradaria plantejar-li qüestions ja ben
puntuals, com per exemple el transport, o el punt de descàrrega
de combustibles de l’illa de Menorca, aquesta és una qüestió
que les directrius encomanen en el pla territorial, que òbviament
el pla territorial sentim a dir a la Presidenta de Menorca no
aborda la qüestió de transports  perquè estan en coordinació i
comunicació amb el Govern i jo m’agradaria saber si tenen un
estudi específic per aquesta qüestió o si aquest estudi estarà
elaborat i avançant més prest que els altres, perquè és un tema
molt important per a Menorca, quines previsions hi ha? 

I també òbviament en relació al pla director sectorial
energètic, és obvi que hi ha el transport del gas, que per a les
Illes ha de tenir implantació a través del pla energètic està molt
relacionat amb el pla director sectorial de transports, encara que
siguin dos instruments sectorials de planificació diferents és
obvi que un no pot anar sobre l’altre, hi ha trams i coses com
de distribució i transport que sí podran anar al marge, perquè
d’acord també amb un article de les directrius hi ha
infraestructures previstes per al transport de xarxes en els
marges de les zones de serveis de carreteres que s’han de
construir paral·lelament, però perquè açò sigui factible hi ha
d’haver els instruments aprovats.
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En conseqüència m’agradaria també per als caps d’Eivissa
també que és la zona on sembla que ha d’arribar, la zona de
Sant Antoni i després la zona de Palma el gasoducte i tot açò,
quines previsions hi ha als plecs de condicions tècniques,
estudis, o assistències externes que en aquest moment tenen
encomanades i elaborades? 

I finalment, tal vegada en darrer terme per aquest primer
torn, li demanaria en relació a allò que està de moda parlar
d’intercanvi modal. És a dir, és obvi que es dóna molta
importància al canvi d’element de transport en allò que és el
desplaçament dels ciutadans a les nostres illes que són més
vacacionals, és a dir, una gran massificació que és produeix al
desembarcar avions o vaixells i després pareix que, bé
l’Aeroport de Palma no hi ha dubte que té, però aeroports com
el de Menorca, el d’Eivissa no ho sé, per exemple no hi ha un
transport públic o un transport comú  que enllaci després amb
punts de població, destins turístics i s’ha de fer un transport o
servei públic individual, els taxis, o vehicles privats. Per tant, el
que m’agradaria saber en relació a aquests aspectes, aquella
part de plec de condicions tècniques, com està plantejat? I
igualment com està plantejat en el plec de condicions tècniques
la part que fa referència als  estudis o les enquestes d’origen i
destí i demanda dels usuaris?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que volen intervenir? Té
la paraula en nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista el diputat Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc saludar i agrair la
presència del Sr. Conseller i apuntar també la urgència i els
motius d’inquietud que aquest pla de transports, el qual
nosaltres pensam que és important que surti aviat i tenguem el
debat, perquè com ja havíem apuntat en altres ocasions, la gran
reflexió sobre transports era interessant haver-la feta abans de
fer la de carreteres, precisament perquè hauria de ser una de les
seves  conseqüències o una de les seves derivacions i el fet que
ja tenguem plantejat el debat un poc girat, ens urgeix encara
més, per no prendre decisions errònies, o puguem en qualsevol
moment tenir una idea més global de com s’ha de fer la
planificació de transports.

Per tant, sabent que en aquest moment es fa la redacció
d’aquest pla, creim que val la pena esperar un parell de mesos
i obrir el gran debat social respecte el pla i, una cosa que ens
agradaria per aprofitar la seva compareixença és aclarir les
conseqüències  territorials concretes del pla. Per una banda
tenim efectivament ports i aeroports amb una normativa i una
regulació molt pròpia, tenim les carreteres que la seva
delimitació tanmateix sembla que haurà de ser a través dels
plans específics d’aquest nom.

 En canvi per exemple el tren és difícil preveure si haurà cap
pla especial o el mateix pla de transports serà el que intentarà

establir línies o vies o tendrà implicacions territorials. Jo li
demanaria si aquesta és una previsió seva, des de la reflexió
evidentment que tenir previsions d’espai és fonamental i ara
mateix per ventura el túnel que arribava fins el Port de Palma, si
algú hagués previst que allò existia o tendria un futur, per
ventura tendríem alguna possibilitat més interessant que no la
darrera actuació de l’Ajuntament de Palma que ha estat
d’acabar-lo de destrossar a la Plaça de l’Olivar.

Per tant, és important tenir previsions, fins i tot, d’allò que
no es farà d’immediat, tenir prevists els corredors, tenir
garantits aquestes possibilitats i li demanaríem concretament
dins la matèria ferroviària si aquesta reflexió la farà el pla de
transports  o la faran amb projectes concrets amb anàlisis a cada
un dels supòsits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Cànoves.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller per la seva
compareixença i simplement per donar-li la enhorabona, perquè
és un conseller que compleix les seves promeses.

 Ens va anunciar que presentaria un pla de transport i ja
veim al Butlletí de dia 13 de gener del 2001, ja adjudicat el que
es refereix a la part terrestre, diguem d’aquest pla de transports
i creim que és important i necessari, sobretot perquè hi ha
problemes puntuals, com és la saturació de les carreteres, que
patirem a partir d’aquests propers mesos i a la qual ja
inevitablement ja ens estam acostumant i crec que s’hauria de
solucionar. També hauria de solucionar els problemes de
mobilitat, sobretot m’ha cridat l’atenció uns dels punts que ha
tractat que és el redisseny de la xarxa concessional, que crec
que és uns dels factors que fa tercermundista el transport a les
nostres  Illes. Crec que s’ha de felicitar la gran aposta que el
Govern fa per estendre la xarxa del ferrocarril, però crec que una
de les mancances i uns dels punts febles del transport en
aquestes illes és la xarxa concessional, que realment fa que la
mobilitat de molts de municipis  d’aquestes illes sigui quasi no
existeixi.

També ens preocupa el tema de la accidentalitat i el tema de
la contaminació a la ciutat de Palma, que és una de les
contaminacions relatives més altes d’Espanya. Per tant, tenim
moltes esperances que aquest pla de transport, que esperam
veure molt aviat en aquest Parlament, resolgui aquestes
qüestions puntuals, que són importants i preocupants  per a la
ciutadania d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar globalment a totes
aquestes  qüestions i observacions que s’han plantejat per part
dels diferents grups, té la paraula el conseller Sr. Ferrer. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. De tot
allò que hem parlat abans, els objectius que jo crec que aquí
tots coneixem s’han fet partint d’una llei, el procés ha estat la
convocatòria d’un concurs, aquest concurs es va adjudicar a
una Ute, que és el Samex, Sener, Cinesi.

 Efectivament els plans que encarrega el Govern són per a
les tres illes, és a dir, és un pla director de les Illes Balears.
Aquesta feina va ser adjudicada fa uns mesos, en aquest
moment l’equip té el diagnòstic d’Eivissa i Menorca
pràcticament acabat, és més senzill i fàcil la informació, Mallorca
és més complicada, tots sabem que hi ha tota la xarxa de
concessió general, que és complicada, és antiga, fins i tot, hi ha
determinades adjudicacions “de hijuelas” i coses d’aquestes
que encara estan pendents de judici, però és una feina que està
avançada, el termini total per acabar aquesta feina és de 12
mesos, és a dir, estam parlant, no sé exactament la data, però
falten uns vuit mesos per acabar la feina.

Una de les directrius que s’ha donat a l’equip que fa el pla
director, és que el primer que ha de fer és parlar i coordinar-se
amb els tres equips que fan el plans insulars territorials,
evidentment, encara que hi hagi un tema de jerarquies, la millor
manera de solucionar el tema és que no hi hagi duplicitat de
feines. Per tant, aquest equip també ha tengut reunions de feina
i estan treballant paral·lelament amb els plans insulars,
evidentment pels terminis que tenim el pla director estarà fet
abans que els plans insulars, per un tema de terminis. Però en
tot cas es  fa de manera coordinada, és a dir, que no hi haurà
contradiccions entre un pla i l’altre.

Quant el tema de transport marítim i aeri s’ha tret com a tema
independent de la resta de la feina, perquè es pensava que era
una feina més específica, més especialitzada el que és transport
aeri i marítim, en tot cas l’equip que té la feina del transport
terrestre, tot açò ho ha de fer no només la feina de transport
terrestre i també ha de coordinar les feines que fa en aquest
moment SFM, és a dir, per exemple les enquestes de mobilitat,
com es va començar abans amb els encàrrecs que es varen fer
per part de SFM d’allò que eren estudis de la Universitat, allò
que vàrem parlar ahir de fer arribar el tren a Alcúdia, la
possibilitat d’un tren a l’aeroport, els estudis de mobilitat ja els
havia encarregat SFM, evidentment vàrem pensar que era una
despesa innecessària, és a dir que era innecessari duplica
costos, per tant, l’estudi de mobilitat que fa SFM ja s’aprofita
per al pla territorial. En tot cas l’equip que fa el pla territorial és
el que ha de coordinar totes les feines, al final hi ha d’haver un
document únic, ha de ser el pla director sectorial, disculpin si
em confonc, però és evident que parl del pla director sectorial
de transports, hi haurà un sol document únic que serà el pla
sectorial de transport de les Illes Balears.

Quan vostè ha fet menció a la descàrrega de combustible,
la veritat és que m’ha quedat una certa confusió i ho he cercat
i les directrius ho encomanen als plans insulars, o sigui no es
diu als plans directors. De totes maneres vull dir que són unes
feines que s’han de coordinar. En aquest moment una de les
feines que també l’equip que fa el pla director sectorial té molt
avançada són els estatuts, tenen un esborrany de constitució
dels consorcis insulars, o sigui anar veure les institucions que
s’hi integren, pensam que en aquests consorcis insulars, a part
de l’Administració autonòmica, hi ha les administracions
públiques, però també hi ha d’haver representació dels sectors
econòmics, sigui Cambra de Comerç, Foment de Turisme, i no
sé si a través d’allò que seria el futur consell d’administració
d’aquesta institució, o ponències que es creïn dins el consorci
de transport. El consorci de transport pensam que és una eina
important, jo dic consorci de transport i tal vegada la fórmula
jurídica no serà exactament un consorci, no ho sé perquè açò
serà una proposta que farà aquest equip d’experts que hi
treballen. 

En principi la figura de consorci em sembla que és
l’adequada, fins i tot se sembla a altres consorcis com s’han fet
a Barcelona i Madrid, allà on també hi ha aquesta presència del
propi Ministeri de Foment, que pensam que en matèria de
transports també és important que hi hagi presència estatal. Ja
he dit que aquesta feina, la constitució dels consorcis, el que
són els esborranys també estan molt avançats i el diagnòstic
d’Eivissa i Menorca pràcticament estan acabats, falta Mallorca
que jo esper que dins aquest trimestre, com he dit abans, tots
aquests  diagnòstics puguin ser posats en exposició pública,
posats  a debat i poder procedir després a la feina i a fer
conclusions d’allò que seria el pla director territorial.

Evidentment uns dels objectius és la potenciació de les
estacions intermodels, per exemple a Palma n’hi ha una que
pensam que és important potenciar, que és el Parc de les
Estacions, també hi ha situacions per fer, que abans s’han
anomenat aquí, com és un possible túnel per arribar al port,
avui en dia sabem que és difícil, la Plaça Espanya és una zona
que té moltes runes històriques, és una zona molt sensible des
del punt de vista de possibles restes arqueològiques o
històriques, però bé totes aquestes feines es coordinen, es fan
i jo esper tenir-les molt aviat per poder-les debatre i entre tots
arribar a un consens, perquè a més el transport, sobretot a l’illa
de Mallorca que arrossega dèficits històrics importants, hi ha
concessions donades amb terminis molts llargs que s’hauran de
tornar a renegociar, i per tant aquí haurem d’arribar a un
consens important de totes les forces polítiques i també de les
forces socials implicades dins aquest tema.

No sé si he donat resposta a totes les preguntes, però bé
estic disposat a contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula en nom
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Bé jo he de confessar que no he entès molt
bé allò que el Govern té encomanat en aquest moment. És a dir,
m’agradaria, jo li diré fins allà on he entès i vostè em rectifiqui,
em corregeixi, però sobretot em digui en aquest moment el
Govern que té en marxa, encomanat com assistència externa o
que facin a través dels seus propis  serveis de conselleria o les
seves empreses.

Jo he entès que hi ha un pla, uns estudis o una assistència
tècnica per elaborar un pla de transports terrestres de cada una
de les illes, perquè no podem parlar d’un pla de transport
terrestre de les Illes Balears, més que com una entelèquia,
perquè si algun dels transports és necessàriament de cada illa,
és el terrestre òbviament. Per tant, el treball que vostè ha
encomanat encara que es digui de les Illes Balears és en relació
al transport terrestre, supòs que de mercaderies, passatgers
sobre cada un dels territoris de les quatre illes.

Després he entès que els Serveis Ferroviaris de Mallorca
tenien en fase d’elaboració uns estudis de mobilitat, jo li he de
demanar si açò abasta Eivissa, Mallorca i Menorca. És a dir, si
són uns estudis de mobilitat de tot tipus, és a dir, dels
passatgers, o de les persones, o mercaderies que vénen de
l’exterior, d’allò que és la mobilitat interna a cada una de les
illes, la mobilitat interinsular o la demanda en aquest moment
del transport aeri o marítim i d’allò que és la mobilitat a través
de mitjans de mobilitat privada des d’aquells que es mouen per
la força de la sang, bicicletes, etcètera a aquells altres
motoritzats que tenen naturalment, de dues o tres rodes o
vehicles automòbils  o embarcacions a vela, motor etcètera. És
a dir quina amplitud tenen els estudis de mobilitat dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca, faré només un petit parèntesi, i supòs
que d’aquí es deduirà si val més fer un tramvia subterrani, o si
val més mantenir vehicles de servei públic en superfície, o si val
més fer un pas elevat a qualque banda, mentre no hi hagi els
estudis de mobilitat, i de demanda d’origen i d’açò, entre la
plaça d’Espanya i allà, jo crec que parlar de túnels és parlar una
mica, no ho sé, sense tenir un diagnòstic i els estudis, jo no sé
exactament de què parlam, o per què en parlam; perquè jo crec
que açò està en funció una mica dels resultats d’aquests
estudis.

I també m’agradaria que -era un tema que m’havia oblidat a
la intervenció primera- que m’expliqui..., no, m’expliqui no, es
comprometi, que vostè supòs que en açò no hi tendrà cap
inconvenient, a tornar comparèixer, nosaltres ho demanarem,
perquè puguem analitzar aquest diagnòstic que ja té de les illes
menors, i quan tengui el de Mallorca també, i si successivament
han de tenir açò fet, i les consultes fan un avanç, que sembla
que seria també el correcte, perquè hi pugui haver aquesta
necessària participació en l’elaboració i després en la gestió
dels  plans directors sectorials, d’acord amb la Llei de directrius,
hi pugui haver un avanç prèviament a l’aprovació fins i tot
inicial.

Hi ha un altre aspecte que tal vegada venia després del que
vostè ha llegit, dels articles 61, que és el que regula a les
directrius el tema del pla director sectorial de transports, que

fan referència a la necessitat d’analitzar la rendibilitat de les
actuacions previstes a partir de criteris socials, ambientals i
econòmics. És a dir, una doble entrada per un (...) on tinguem
els  elements o els avantatges del punt social, del punt de vista
ambiental, del punt de vista econòmic; on tinguem les
possibilitats de solució dels problemes que es detectin, i on es
valori aquesta rendibilitat de les actuacions; perquè està ben
clar que sempre és millor del punt de vista mediambiental
transports que no contaminin, del punt de vista econòmic n’hi
haurà una més econòmica que l’altra, i del punt de vista social,
pot prevaler un ordre que no sigui necessàriament el monetari
o purament econòmic, o que no sigui el purament ambiental,
sinó que dugui més afectació ambiental.

Per tant, des de les directrius, quan les vàrem elaborar vàrem
pensar que era molt necessari que en el moment en què es fes
un pla director d’aquest tipus, de transports, on es
contemplaran les grans infraestructures, etcètera, tengui en
compte, vostè no n’ha parlat per res, que aquí no només parlam
d’elements de transport, i d’elements d’intercanvi modal; també
les directrius els diuen que han de fer un estudi de les
necessitats d’aparcament. És a dir, un dels elements que del
punt de vista del reglament de planejament urbanístic, on les
condicions són de cent metres per..., bé, del punt de vista
urbanístic, la incidència sobre l’estudi, és a dir el diagnòstic i
les decisions que es prenguin en transport, una de les
qüestions greus que patim a totes  les ciutats, no només de les
Illes Balears sinó arreu d’Europa, on el desenvolupament i la
civilització en termes com a mínim d’explicació antiga ho
demana, és els punts d’estacionament o d’aparcament públic.
Un pla de transports  que no abordés també aquesta important,
jo diria i greu, insuficiència en infraestructura que hi ha, no
seria un bon pla de transports. Açò ho trobarà vostè si ho
cerca, a l’article 61, a la lletra f), que és on es regula açò, aquest
element. Per tant, també en aquest aspecte hi havia previsions
a les directrius, i nosaltres, com és natural, continuam pensant
que hi ha de ser al Pla de transports també l’abordament
d’aquestes qüestions.

Bé, idò, nosaltres el que volem, en definitiva en aquest
moment demanar-li, Sr. Conseller, és poder analitzar aquest
diagnòstic en el moment que estigui, si han abordat aquestes
qüestions, i si hi veurà ja en aquest moment, en el diagnòstic,
tot i que l’obligació seria que ho contemplés el Pla com a tal, ja
un avanç, o un estudi, o unes previsions en relació a aquests
criteris  socials ambientals a l’hora de donar prioritat i
d’assenyalar com a rendibles des del punt de vista legal les
actuacions possibles o que es preveuen. De moment, Sr.
Conseller, a part que li havíem demanat el (...), i ens ha parlat
vostè que estaria acabat abans, bé, sí que ens haguera agradat,
i nosaltres pensàvem que en aquest moment la Conselleria ja
tindria un calendari de previsions, de dir que en aquest termini,
o dins aquest trimestre, o dins aquest mes, tindrem l’aprovació
inicial; en aquest podrà estar la definitiva..., aquests terminis em
fa la impressió que encara no ho deuen tenir, però si no ho
tenen ara, i així ens ho pot dir, doncs tal vegada que en una
pròxima compareixença en relació a l’explicació d’aquests
diagnòstics que ja tenen, sí que ens agradaria que pogués
comparèixer explicant quines previsions té en relació a açò.
Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament per sumar-nos a
aquesta darrera sol·licitud del Grup Popular. Crec que és de
seny, és molt raonable que tenguem el màxim de debat d’aquest
tema tot d’una que hi hagi papers, hi hagi ja una diagnosi
seriosa sobre la qual debatre, més enllà de prefigurar quin hagi
de ser el resultat final, crec que és molt important que hi hagi
aquest debat social, aquest debat polític, intentar assolir el
consens, i ser tots molt conscients que efectivament una gran
part del marge de maniobra en aquelles concessions fetes a
corre-cuita i tan llargues en el temps a finals de la legislatura
passada, realment poden perjudicar el marge de maniobra
d’aquest pla de transports. Però en qualsevol cas, ja dic, sumar-
nos a aquesta demanda, i confiam que entre tots hi puguem
participar, i tot i la urgència i necessitat que s’aprovi aviat
aquest pla de transport, tan llargament sol·licitat, tan promès i
tan reiteradament incomplerts els seus terminis de presentació,
però així i tot l’important és que quan surti realment hi hagi un
gran consens al respecte. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per tancar ja aquesta qüestió té la
paraula el conseller Sr. Ferrer. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
lament, perquè a vegades.., jo quan he començat l’exposició he
començat a dir les coses que contemplava el plec de
condicions, i els he dit que els estalviava la lectura de tot,
perquè ja està a les pròpies directrius. Per tant, no volia
ofendre, perquè don per suposat, i més qualque membre que ha
participat molt directament en l’elaboració de les directrius,
hauria de conèixer. Efectivament, nosaltres un dels punts, aquí
es diu “determinades necessitats d’infraestructures per tal de
permetre l’intercanvi (...), incloent-hi els aparcaments per a
automòbils, com (...) es donarà prioritat a la millora de les
infraestructures existents en un lloc que en la construcció de
noves”, doncs tot açò en certa manera és una reproducció
literal del que diuen les directrius. Simplement és que jo
pensava que en una compareixença no venim aquí per llegir allò
que tothom ja coneix.

Quant a quina és la situació en aquest moment, ja està
adjudicat el pliego de condiciones técnicas para la
contratación de la asistencia técnica para la colaboración en
la elaboración del Plan director sectorial de transportes Illes
Balears, publicat i adjudicat. Si no han tingut accés al butlletí
jo els puc donar una còpia d’açò; i pliego de condiciones
técnicas para la contratación de asistencia técnica para la
planificación del transporte interinsular de las islas Baleares,
aquest és el que està pendent d’adjudicació, ja s’han presentat

les ofertes, s’han obert les pliques, i jo supòs que la setmana
que ve s’adjudicarà aquesta feina. 

Fonamentalment la feina gruixuda, la que coordina i fa totes
les feines és la primera adjudicació, i és el que es diu
pròpiament el Pla director sectorial de transports de les Illes
Balears. El que jo he dit és que també hi ha unes feines que ja
havia iniciat SFM, com ara els plans de viabilitat de soterrament
de les vies a la sortida de Palma, el pla de viabilitat del tren a la
Universitat, que evidentment no seria lògic que en una feina
d’aquestes  es repetís la feina. Per tant, perquè quedi clar,
aquesta feina ja s’està redactant, açò és el plec de condicions,
publicat en el BOIB, i aquest és un altre. I després, de tot açò
que es parla, perquè també ho parla aquí, que és el transporte
no motorizado, que aquesta és una feina que ja ha encarregat
la Conselleria de Medi Ambient, a través de la seva Direcció
General de Mobilitat, per tant, i és una feina que s’integrarà a
l’estudi, al Pla director global. El que passa que també hauria
estat absurd que dins un mateix govern una direcció general
d’una conselleria encarregués una feina i nosaltres en féssim
una altra, i per tant el que s’ha de fer és coordinar-la i integrar-
la. El termini d’execució per acabar aquesta feina són dotze
mesos, és a dir que podem parlar d’aprovacions inicials o
aprovacions del Pla a partir que el Pla estigui redactat,
evidentment, i ara les previsions són dins el trimestre que ve
poder presentar ja els diagnòstics.

Jo abans he fet una menció a un túnel, perquè el diputat del
PSM ha fet menció com a exemple al túnel de plaça Espanya.
No és que jo avanci túnels ni res. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem esgotat d’aquesta manera aquest primer punt de
l’ordre del dia, no ens queda més que agrair la compareixença,
que ha vengut el Sr. Ferrer a parlar del Pla de transports.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3827/00, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
sol·licitud al Ministeri de Foment de finançament per a
inversions ferroviàries.

I seguidament passarem al segon punt de l’ordre del dia, i
darrer, relatiu a la proposició no de llei RGE núm. 3827,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a sol·licitud al Ministeri de Foment de finançament per
a inversions ferroviàries. Per defensar aquesta proposició no de
llei té la paraula el diputat Sr. Alorda. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que en el debat anterior ha
quedat palès, i ja tots ens hi hem expressat, en la necessitat
d’incrementar i millorar el transport públic de les Illes Balears.
Hi ha una densitat angoixant de cotxes, i que malgrat realment
totes  les solucions s’han de combinar, n’hi ha una de les quals,
que és aquesta d’aquest transport ràpid, econòmic i natural que
és el tren, que jo crec que hi hem de donar aquesta empenta, i
sembla que hi ha un gran consens, o comença a ser-hi, després
de molts d’anys de ridiculització, molts d’anys de considerar-se
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que era una opció obsoleta, que realment tota la segona meitat
del segle XX ha estat uns moments de baixa dins el tren. Fins
i tot hi ha hagut experts que han dit que el segle XXI o el tren
hauria desaparegut, o seria el segle del tren. Com que el tren no
ha desaparegut, per ventura és el moment que tengui la gran
oportunitat. Les Illes Balears l’hem començat amb bon peu, que
ha estat la reinauguració de la línia de sa Pobla, però l’important
és que això no sigui un punt d’arribada, sinó la inflexió, el
moment del canvi de la tendència.

Per part del nostre grup ja ho hem comentat en moltes
ocasions en moltíssims de debats en aquest parlament, que tot
i que hem de treure el màxim profit de les possibilitats que té la
xarxa existent, no podem oblidar que va ser pensada per
comunicar Palma amb l’interior, i que era un moment on hi havia
uns altres pols econòmics, i que avui hi ha unes altres
prioritats, com és Palma litoral, i el litoral, la mateixa costa entre
ella, sense oblidar naturalment aquesta connexió amb l’interior,
i dos punts importants, que combinarien o ajudarien a la
modernització, com a mínim a l’illa de Mallorca, però pensam
que també s’ha de pensar en la resta de les Illes, com són
aeroport i Universitat.

Per tant, són necessàries noves línies. Es comentava la
primera vegada que es va fer o que es va apuntar la línia de sa
Pobla que fins i tot ja es descartava d’entrada arribar a Alcúdia.
Creim que era un greu error; es comentava la dificultat de
superar el tema de l’albufera. Avui jo crec que hi ha un ampli
consens que és necessari arribar a Alcúdia. Per tant, tot això
qualcú ho ha de pagar. És evident que si arribam a una entesa
de la importància del tren dins aquesta estratègia de transport,
s’ha de cercar el finançament; i és evident també que tant
l’Estat com la Unió Europea han posat aquestes inversions
ferroviàries dins les seves orientacions estratègiques. Basta
llegir el Llibre blanc sobre estratègia per revitalitzar els
ferrocarrils comunitaris, recent, dels anys 90, de la Unió
Europea, per veure com hi aposta decididament; i a Espanya
certament han estat bilions el que s’ha pogut gastar, o el que
s’ha contractat, si sumam les despeses dels AVE.

Per tant, estam en un volum d’inversió important, en el qual
curiosament, desgraciadament les Illes Balears n’estam
exclosos, amb l’excusa de la transferència, que no hi ha línies
ferroviàries entre comunitats autònomes, està molt bé com a
argument, però certament només el tema que tant interessa i
que tant és al·legat moltes vegades per sostreure’ns
competències, com la igualtat entre tots els espanyols, o la
solidaritat entre comunitats, creim que pel seu propi pes haurien
de dur a aquesta inversió addicional a dins les Illes Balears, a
aquesta participació del pastís de les inversions.

Tampoc no ens val aquest argument, tenint en compte que
el mateix aeroport, l’aeroport de Son Sant Joan, com a mínim el
de Mallorca, però també fins i tot els altres aeroports han de ser
considerats  d’un interès estatal europeu. De fet la carretera
d’accés continua sent una carretera de titularitat estatal a
Mallorca, perquè efectivament es manté aquesta idea que la
importància estratègica de milions de passatgers etcètera, no és
només una qüestió si va d’un punt a un altre de les comunitats
autònomes, sinó també per la seva pròpia importància. Fins i tot

record que en la polèmica que es va generar l’any 97, 98, o l’any
96, no ho record, quan al ministre Arias Salgado se li retreia que
s’estaven finançant dues línies de tren a Barajas, una de metro
i una del tren, comentava que no hi havia cap aeroport europeu
d’importància seriosa, deia ell, “seriosa” era la paraula, que no
tengués  un accés ferroviari. No hi ha dubte que Son Sant Joan
és un aeroport seriós, com també ho són els de la resta de les
illes, però per la importància del tema del transport
probablement la proximitat de s’Arenal fa interessant una
intervenció de cara a aquest tren, però no s’arriba a aconseguir
finançament per dur-lo a terme. 

Creim que, com dic, és important. S’havia parlat també d’una
manera imminent l’any 97 de fer-hi un tramvia, que anàs des de
Calvià fins a s’Arenal, es varen fer rodes de premsa, fins i tot
que era immediat, semblava una cosa que la veuríem inaugurada
en poc temps, com a mínim la seva implementació o el seu
projecte. No ha estat així, i creim que per poder afrontar
realment tots els projectes que té en marxa o que vol el Govern
de les Illes Balears dur endavant, necessita aquest finançament.
Avui hi ha una obligació legal per part de l’Estat de participar-
hi; està a la Llei de règim especial des de l’any 98, aquesta llei
que realment es posa més de moda pels seus incompliments
que per les seves possibilitats, però que no podem ignorar, que
fins i tot haurem de pensa de dur l’Estat als tribunals si
l’incompleix, perquè realment l’article 10 diu inequívocament
que l’Estat ha de participar, ha de col·laborar amb les inversions
ferroviàries que facin les Illes Balears, amb la potenciació del
transport ferroviari a les Illes Balears, diu talment la Llei.

No hem vist cap mena de conveni, de proposta, de
compromís  en aquest sentit, el Govern l’ha demanat; fins i tot
amb aquestes grans inversions que ara es volien fer per ajornar
les línies de la península, amb eliminacions de passos a nivell
només amb aquest concepte es parla d’una inversió de més de
10.000 milions de pessetes, es parla de convenis amb
comunitats autònomes per transport autonòmic i fins i tot per
transport local, mentre que a les Illes Balears sembla que hi ha
una partida de 50 milions de pessetes a l’any 2001 per
elaboració de projectes. Creim que és absolutament insuficient,
i que és bo en aquest moment que hi hagi un pronunciament
del Parlament en el qual reclama al Ministeri, reclama al Govern
de l’Estat aquesta sensibilitat de cara a pactar o convenir una
fórmula de finançament a les inversions ferroviàries. Aquest és
el sentit d’aquesta proposició no de llei, bastant en la línia
d’una que ja està aprovada en aquest parlament, una moció
derivada d’una interpel·lació de l’any 98, del Grup Socialista en
aquell moment, que va ser aprovada per unanimitat devia ser al
98. Al 99 nosaltres demanàvem que l’Estat es fes càrrec de la
inversió Palma-aeroport i el Partit Popular hi va votar en contra,
però sí que hi havia una línia de sol·licitud, com a mínim de
sensibilitat i de doblers de l’Estat, una sensibilitat que es
concreti en pessetes, en euros, que el que ens interessa és que
hi hagi un compromís en ferm. Aquest és el sentit de la
proposició no de llei, i confiam en el suport unànime de la
Cambra. Moltes gràcies. 



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / 21 de març del 2001 405

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En nom dels Verds i també de tot el
Grup Mixt l’únic que volíem dir és que estam molt d’acord amb
l’oportunitat i el contingut d’aquesta proposició no de llei,
perquè ve a tocar un punt fonamental del que abans s’al·ludia
a la compareixença del conseller de Transports en matèria que,
bé, en realitat estam davant un col·lapse de tot el sistema de
transport  terrestre a les Illes Balears, i per sortir d’aquest
col·lapse hem de començar a copiar aquells models que fan
traslladar passatgers dels vehicles privats cap a transport més
col·lectiu, sigui públic i privat, i que contribueixi a
descongestionar per un costat les nostres carreteres i
autopistes, i per altra costat redueixi la contribució a l’efecte
hivernacle, i per tant al canvi climàtic del sector de transports,
que, com sabeu, representa el 60% del consum energètic de les
nostres illes. 

Llavors aquests dos avantatges de descongestió del
transport  terrestre i les seves vies per vehicles privats, i de
guanys ambientals reduint notablement les emissions de CO2
i altres gasos hivernacle a l’atmosfera, fan que nosaltres donem
suport a això.

En segon sentit també volíem dir que quan parlam de
traslladar dels turismes i els vehicles individuals cap a altres
tipus de transports més col·lectiu, tot el que és el transport de
passatgers i de mercaderies, també estam parlant que no basta
canviar vehicles privats per, per exemple, autocars i
microbusos, sinó que fins i tot l’acumulació d’aquest tipus de
transport col·lapsarà carreteres. Hi ha un límit al creixement de
les flotes d’autocars molt evident, les flotes de camions a les
carreteres, ja dic, encara que siguin de grans dimensions, i
necessitam desviar-los cap a altres tipus d’alternatives, com
poden ser tramvies o poden ser ferrocarrils en general.

I en tercer lloc també volia dir que és important, i se suposa
que s’inclou genèricament en aquesta proposició no de llei,
pensar que les inversions ferroviàries en un sentit molt ample
no estan restringides a l’illa de Mallorca, sinó que hem de
començar a pensar que és possible, com a mínim, estudiar la
seva possible implantació a altres illes, en determinats trajectes;
i estic pensant, per exemple, què passaria si un dia a una
destinació com Sant Antoni-Eivissa, 14 quilòmetres en línia
recta, on hi ha un nivell de sinistralitat d’accidents dels més
elevats de l’arxipèlag, es fes un projecte de tramvia o de petit
tren allà, per exemple, necessitam saber si això és possible o no.
Però el que és cert és que mentrestant totes les inversions en
carreteres han produït més morts que mai.

I en darrer lloc, crec que és especialment encertat recordar
les responsabilitats que té el Govern de l’Estat d’invertir -en
euros, com deia el Sr. Alorda, perquè ja quasi entrarem en
aquesta fase, o en pessetes- des de Madrid en matèria
ferroviària a les Illes Balears. Si tenim la garantia d’aquest

finançament és evident que els tipus de projectes que podrà
acarar el Govern de les Illes Balears, la conselleria corresponent,
seran més importants que els actuals, perquè els actuals s’estan
fent a la menuda. Però si realment sabéssim que hi ha un suport
pressupostari, com diu la Llei, des de Madrid a això,
evidentment els projectes permetrien una multiplicació d’aquest
transport  col·lectiu, ferroviari bàsicament, que tanta falta fa a les
nostres illes. Per tant, donarem suport a aquesta proposició no
de llei, Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buades. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Cànoves. 

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar el nostre
suport  a aquesta proposició no de llei. Ja el proposant ha
recordat que va ser el Grup Parlamentari Socialista que a l’any
98 va presentar una interpel·lació al respecte, i entenem que
seguint el fil de la intervenció del conseller a l’anterior
compareixença, òbviament hi ha un problema de saturació, hi ha
un problema d’accidentalitat, hi ha un problema de
contaminació, i per tant l’aposta important reflectida als
pressuposts  del 2001 per rehabilitar les antigues línies de
ferrocarril i de projectar-ne de noves és una aposta important
pel transport públic, i per tota una sèrie de raons que jo ara no
recordaré, perquè els que han intervengut amb anterioritat a
aquest portaveu ho han recordat. Però sí que voldria deixar
patent que el REB, que és el tema important, el punt clau
d’aquesta proposició no de llei, és una llei que estava
concebuda o bé per complir-se baix el supòsit del mandat d’un
altre Govern en aquestes illes, o bé en tot cas era un
malabarisme més a què ens tenia acostumat l’anterior Govern.
La veritat és que no tenim moltes esperances ja en aquests
moments que l’actual Govern de l’Estat compleixi aquesta llei,
perquè ens ha donat mostres més que palpables que no té
intenció ni voluntat política de complir-la, de dotar-la de
contingut, de reunir les comissions, i en concret en aquest cas
de dotar de contingut el tema de les infraestructures
ferroviàries, de transport ferroviari.

Entenem, però, que el fet que haguem perdut totes les
esperances que l’actual Govern de l’Estat compleixi la Llei de
règim especial de Balears, no deixa  que facem dejación de les
nostres  obligacions, i que recordem constantment que hi ha
unes lleis, i que les lleis s’han de complir, i en aquest cas no
deixarem de recordar que hi ha aquesta llei, i que el Govern de
l’Estat té l’obligació, i en aquest cas també perquè és un
mandat del propi Parlament, recollit a les resolucions aprovades
en el darrer debat sobre orientació política general del Govern,
record que la resolució presa per aquest parlament, la número
19, parlava clarament que instava el Govern de les Illes Balears
a reclamar al Govern de l’Estat espanyol la col·laboració
econòmica en la potenciació precisament del transport ferroviari
a les Illes per tal de compensar els efectes d’insularitat, en
compliment d’aquest article 10. 



406 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / 21 de març del 2001

 

Per tant, una vegada més volem recordar, i per això donam
suport a la proposició no de llei presentada pel PSM, i no ens
cansarem de recordar al Govern de l’Estat el compliment d’una
llei, com és la de règim especial, a què tenim dret històric,
perquè hi ha un desequilibri que en aquest moment ja no
recordaré, perquè ha estat tractat intensament durant moltes
iniciatives parlamentàries. Per tant, una vegada més recordar al
Govern de l’Estat que s’ha de complir aquesta llei. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el seu portaveu Sr. José María González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros vamos a apoyar también
esta proposición no de ley que nos presenta el PSM, porque no
puede rechazarse. En definitiva, pide que se formalice un
compromiso que viene en una ley, y con el cual nosotros no
sólo estamos de acuerdo, sino que recordamos que impulsamos
nosotros siempre. Por consiguiente vamos a apoyar ésta.

Pero yo creo que sería pobre si nada más dijera que íbamos
a apoyar esto y no dijera que lo íbamos a hacer la verdad es
que con poco entusiasmo, porque se trata de un tema que
desgraciadamente este gobierno, el tema del ferrocarril, el tema
del tren, este gobierno en lugar de apuntarse a las nuevas
tecnologías de la alta velocidad, está apuntado a la velocidad
lentísima, no ya a la alta sino, insisto, a la lentísima. Este
gobierno ha tardado año y medio para acabar una pequeña
obra, relativamente pequeña, de adaptación del ferrocarril entre
Inca y sa Pobla, dejada en marcha por el Gobierno anterior, y ha
necesitado más de 18 meses para ponerla en práctica. Y
desgraciadamente, como así ha reconocido el conseller a
preguntas  concretamente mías en el Pleno hace poco, pues con
graves deficiencias en cuanto a la regularidad y en cuanto a los
horarios de esa línea.

Este gobierno no ha realizado aún, a pesar de tener un
mandato parlamentario, también, según palabras del conseller,
todavía en el Pleno de ayer, que reconocía que no se ha
realizado aún el estudio de trazado entre sa Pobla y Alcúdia,
que pretende culminar una línea férrea importantísima, en el eje
fundamental de Mallorca, como es la que une las dos bahías de
Palma y de Alcúdia. Por consiguiente, ni siquiera se ha hecho
el estudio de trazado. No estamos hablando ya de proyectos,
ni mucho menos lógicamente de obras, sino simplemente del
estudio de trazado.

Este gobierno tampoco ha hecho los estudios preliminares
de soterramiento del ferrocarril de Palma, o los estudios
preliminares del ferrocarril de Palma-Universidad, o de Palma-
aeropuerto, tal como también reconocía el propio conseller de
obras públicas a preguntas igualmente mías hechas en el pleno
de la semana pasada. Por consiguiente, este gobierno en
materia de ferrocarriles, insisto, de momento, lo único que ha
hecho es acabar una pequeña obra de adaptación de la línea
entre Inca y sa Pobla, iniciada con gran anterioridad.

Tampoco este gobierno tiene el Plan de transportes, como
hemos visto ahora, ni siquiera los trabajos preliminares, el Plan
de transportes que le permita adelantar unos u otros
ferrocarriles. Lo que sí sabemos es que está comprando
traviesas y vías, carriles y traviesas para un proyecto que ni
siquiera está aprobado definitivamente, que es el proyecto de
Inca a Manacor, proyecto que por cierto se antepone a
cualquier estudio previo que justifique la conveniencia de esa
línea, o de adelantar esa línea a otras, como decía antes,
completar por ejemplo todo el eje entre bahías de Palma y
Alcúdia, de manera que parece que se hace eso y se compran
traviesas y carriles no sabemos exactamente porqué. Pero, en
definitiva, hay pocas ideas claras en materia de ferrocarriles.
Mal puede haber financiación cuando no hay ideas previas, y
que además estén plasmadas en documentos que estén
aprobados y consensuados efectivamente por todos. No hay
Plan de transportes en definitiva, ahora se empieza una parte
del Plan de transportes y se nos anuncia que dentro de una
serie de meses, probablemente de un año, habrá ese plan,
naturalmente en el mejor de los casos, porque supongo que ese
plan será susceptible de informaciones públicas, de
discusiones parlamentarias, como ofrece el conseller
reiteradamente, y que en función de eso probablemente
requiera modificaciones. De manera que mal vamos a tener
ningún plan de transportes hasta por lo menos el año que
viene.

Tampoco hay en la exposición ésta ninguna previsión en
islas pequeñas. Uno de los portavoces que me ha precedido
hablaba de la posibilidad de instalar algún tipo de tranvía o de
sistema guiado en cualquiera de las islas de Menorca o de Ibiza.
Probablemente efectivamente sea un estudio que valga la pena
hacer, pero en cualquier caso sí que por ejemplo nosotros
hemos pedido insistentemente que en compensación a los
gastos que puedan hacerse aquí en Mallorca por los
ferrocarriles que están en construcción, o estaba, y en estudio
estos otros, pues que se podían compensar estas islas con
algunas otras cosas, por ejemplo estaciones de autobuses que
reiteradamente y cuando estudiamos los presupuestos pedimos
para Ibiza y para Menorca, y que reiteradamente igualmente el
Gobierno niega a esas islas.

De manera que, en definitiva, esta situación hace que -
insisto- esta proposición la tengamos que aprobar sin gran
entusiasmo  y, sobre todo, sin gran confianza en que este
gobierno pudiera hacer uso en el caso de que efectivamente se
formalice, como así debía de ser un protocolo entre la
Administración del Estado y la Administración de la comunidad
autónoma para financiar obras de carreteras.

Nos tememos -y con esto ya acabo, Sra. Presidenta- nos
tememos que en el caso de que eso llegue pase como ocurre
con el convenio de carreteras, que no se está utilizando; un
convenio de 57.000 y pico de millones de pesetas del cual se
han gastado, creo, creo que en este momento se han gastado
menos de 100 millones de pesetas, o el convenio de
reutilización de aguas residuales, por citar otro que está
igualmente firmado y que en principio no tendría que tener
ningún problema ni ninguna discusión en su utilización y que
está también sin gastar.
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Por consiguiente, con poco entusiasmo pero con la
convicción de que efectivamente es una cuestión que debe
hacerse y a la que nos gustaría que, no el Gobierno central, el
Gobierno de esta comunidad prestara la debida atención y la
debida diligencia, nosotros, efectivamente, apoyaremos
también esta proposición no de ley.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions al grup proponent,
el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada poques contradiccions,
però les que hi ha hagut mirarem de contestar-les. Primer és
agrair el suport de tots els grups, i jo crec que és important que
aquest pronunciament arribi al Govern de l’Estat per unanimitat;
per tant, és positiu aquest tema i nosaltres des del nostre grup
evidentment vàrem saludar i mantenim, com sap el Grup
Popular, un respecte i una passa endavant en aquesta llei de
règim especial. El que passa és que la trobam insuficient i,
sobretot, la trobam inaplicada, com a mínim hi ha molt poca -
desgraciadament- voluntat de l’Estat de donar compliment a
totes les seves premisses.

En qualsevol cas és una eina de treball. A posta avui miram
d’incidir-hi, i confiam i trobam molt important que amb aquest
suport  unànime arribi el clam allà on hagi d’arribar, perquè el
que és un poc absurd és pensar que si hi ha un problema en el
país i tothom l’ha detectat i tothom hi està d’acord, fer creure,
intentar fer creure que hi ha un govern que no vol recursos per
arreglar-lo. Crec que això és absurd i certament interessa, i
interessa a tothom que es dugui a terme.

Respecte a..., contestant al Sr. Buades molt breument, jo
crec que sí, la proposició no de llei és oberta i pensa que hi pot
haver estudis i hi pot haver intervenció a les altres illes. Jo
també pens que per ventura una línia Ciutadella-Maó-aeroport
podria ser molt interessant, com a mínim veure’n la seva
possibilitat, i en qualsevol cas aquests estudis hi han de ser. A
Mallorca ja anam més avançats en aquest sentit i és lògic que
el debat se centri més directament en les possibilitats que hi ha
a Mallorca i en línies que ja existeixen.

Una qüestió és que la línia de sa Pobla realment ja havia
estat inaugurada durant l’anterior mandat, feia molt mal anar-hi
però ja estava inaugurada. Vaig poder tenir l’ocasió i l’orgull de
poder anar a aquesta inauguració i poder anar fins a Tirasset i
tornar per unes vies que després es varen haver de tornar a
treure, i crec que el que ens demostra a tots és la importància,
l’absoluta necessitat de tenir aquesta planificació que, realment,
ho haver-la trobada feta ens haurà suposat per ventures moltes
despeses  de més, perquè quan un sap que ha d’arribar a
Alcúdia, si té ja el corredor fet per ventura pensa cap a on ha
d’anar a sa Pobla, perquè per ventura després d’haver aclarit
per on s’havia d’anar, per on s’ha d’arribar a Alcúdia ens
penedirem d’haver arribat a sa Pobla per aquí; potser sí, potser

no, però en qualsevol cas sí que és fonamental haver tengut
estudis. No n’hem tengut cap, no se n’han fet, és cert, n’hi ha
pocs, s’estan treballant ara amb tota presa amb una feina que
jo pens que hagués estat bo que el país l’hagués reflexionada
durant tota la dècada del anys 90, com a mínim, però aquesta
feina s’ha de fer.

En qualsevol cas un la fa amb més il·lusió i amb més
convicció si sap que té finançament. A vegades és ver que és
molt millor tenir projectes i capses de projectes per anar a
Madrid o per anar allà on sigui a cercar finançament, però una
línia d’un conveni que digui que es finançarà, o els estudis i si
cal l’execució de Palma-aeroport, per exemple, vesteix menys, és
més mal de convèncer qualcú amb aquesta línia, però qui la
redacta i té el compromís de fer-la ho fa amb molta convicció,
encomana molts de projectes i va tranquil si sap que té
finançament, i això al final ha de tenir cara i ulls. Això s’ha fet:
l’hospital d’Inca no se sabia ni on anava, el conveni de
carreteres està ple de línies que no estaven ni dibuixades,
pròpiament, o definides ni dins el Pla de carreteres, no parlem
de projectes, i per tant jo crec que això ens donaria a tots molt
de coratge a l’hora de saber que hi ha finançament estatal per
a determinades actuacions, encara que després dels estudis i de
l’anàlisi que se n’hagués de fer resultàs que valdria la pena no
arribar a fer mai alguna d’aquestes actuacions.

En aquesta línia anava la proposició no de llei. Atès que ha
estat, jo crec, entesa aquesta inquietud que aquest compromís
es concreti i hi hagi una presa de posició clara i inequívoca i
que sigui jurídicament més..., jo diria que presa per part del
Govern, més que la redacció genèrica que és la llei, pens que és
positiu que en aquest moment es faci i s’aprovi aquesta
proposició no de llei. Tant de bo aviat es faci una proposta de
conveni per part del Govern i es pugui signar si Madrid n’és
sensible, i aleshores tots creurem més aquest escepticisme que
tots  els grups intervinents hem fet de cara a un govern o de
cara a l’altre, crec que a tots ens ajudaria a tenir confiança en el
país i en el nostre futur ferroviari.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Aquesta presidència entén, per les
intervencions dels diferents portaveus, que hi ha acord en
aquesta proposta que ha presentat el Grup Nacionalista-PSM.
Per tant es donaria aprovada per assentiment.

I esgotat el debat i l’ordre del dia d’avui s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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