
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 354-1992 Fq.Con.núm. 33/27 V legislatura Any 2002 Núm. 41

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Catalina Mercè Amer i Riera.

Sessió celebrada dia 20 de març del 2002

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PREGUNTES:

1) RGE núm. 751/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'opinió del conseller
d'Obres Públiques envers la limitació de velocitat. 613

2) RGE núm. 752/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades de què disposa
el Govern per a la petició de disminució de velocitat. 614

3) RGE núm. 753/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'avaluació de la
repercussió econòmica i social de la mesura de reducció de velocitat màxima. 614

4) RGE núm. 754/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa als criteris de disminució
de velocitat a la xarxa viària balear. 614

5) RGE núm. 755/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les raons per a no
concloure les obres de la carretera C-715. 618



610 ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 41 / 20 de març del 2002

 

6) RGE núm. 756/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa als perjudicis pels retards
de l'execució de les obres de la C-715. 620

7) RGE núm. 757/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les mesures del Govern
per reduir la situació d'inseguretat a la carretera C-715. 622

8) RGE núm. 936/02, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les actuacions de l'empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l'illa de Menorca. 610

9) RGE núm. 937/02 , de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les actuacions de l'empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l'illa d'Eivissa. 612

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyores diputats, començarem
aquesta sessió d’avui amb el punt únic de preguntes, i abans
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Capó en substitució de Marí
Calbet.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele en substitució de Bosco Gomila.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí en substitució de Vicenç Tur.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Francesca Bennàsar en substitució de Neus Marí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no es produeixen més substitucions podem passar, idò,
a aquest punt únic de l’ordre del dia relatiu a preguntes, i
demanaria, abans de començar amb el torn de preguntes, si en
podem modificar l’ordre i demanaria, per tant, el consentiment
de tots els grups en el sentit de poder començar abans amb les
preguntes 936 i 937 del 2002, i poder continuar després amb les
751, 752, 752, 754, 755, 756 i 757, també del 2002.

8) RGE núm. 936/02, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les
actuacions de l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, a
l'illa de Menorca.

Si no hi ha inconvenient per part de tots els grups, així
donaríem la paraula al qui ha formulat aquesta primera pregunta,

la 936, relativa a actuacions de l’empresa de Serveis Ferroviaris
de Mallorca a l’illa de Menorca. El Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputades i senyors diputats. Sr. Conseller, benvingut, i gràcies
a tots per acceptar aquesta petició que havíem fet de canvi en
la formulació que hi havia prevista a l’ordre del dia.

La primera de les preguntes, la 936, Sr. Conseller, fa
referència a les actuacions de l’empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca en aquesta nova, jo diria que nova, activitat que té
prevista i que va anunciar vostè a Menorca, l’actuació a
l’estació d’autobusos de Maó, i que, bé, que m’agradaria que
l’expliqués aquí i l’ampliés en el sentit de si és una previsió de
fer actuacions relacionades amb el transport públic de viatgers
a Menorca i, per tant, a les poblacions on faci falta; si hi haurà
una convocatòria; si els estatuts dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca ho permeten sense cap complicació, si s’ha de fer
qualque modificació. En definitiva, com que açò és una qüestió
que no estava recollida -entenc- a les previsions
pressupostàries, almanco no ho vam veure, idò m’agradaria, Sr.
Conseller, i a més el felicit per la iniciativa, vull dir que no
tengui cap dubte que el nostre grup està satisfet d’aquesta
ampliació d’activitat dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, que
ens expliqui, perquè pensam que no deu ser només una acció
puntual a Maó, quines previsions té per a Menorca l’empresa
pública Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Hem de donar la benvinguda al
conseller, a més de donar-li la paraula. Sr. Conseller, té la
paraula. 
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputades, senyors diputats. Amb molt de gust, Sr. Huguet. Bé,
l’únic que li hauria de precisar, a allò que vostè diu, és que no
és exactament una actuació nova de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, perquè l’estació d’autobusos central de Palma ja va
ser una intervenció finançada per SFM, per Serveis Ferroviaris
de Mallorca, atès que..., bé, en aquest cas efectivament les
instalAlacions es trobaven dins el recinte ferroviari i per tant
dins l’àmbit d’actuació i d’influència del ferrocarril.

Aquesta experiència, independentment del fet que
efectivament encara falta per ultimar la posada en funcionament
complet i en aquests moments l’estació no podem dir que
funcioni encara a ple rendiment, falten unes determinades
qüestions per acabar en el sentit d’instalAlacions d’algunes
concessions, d’alguns aparells informatius que supòs que ja
serà qüestió de setmanes que hi hagi uns elements que millorin
definitivament el funcionament de l’estació, però és evident que
hi ha una vocació de Serveis Ferroviaris de Mallorca que, atès
els informes jurídics que tenim i les propostes que s’han fet en
el Consell d’Administració, que vénen avalades per
l’Assessoria Jurídica de la institució, de SFM, no hi ha cap
element que impedeixi a Serveis Ferroviaris de Mallorca
intervenir dins el que és fer d’operador general de transport
públic, i per tant intervenir en les qüestions íntimament
relacionades amb el transport, amb la intermodalitat, amb els
intercanviadors, i atesa aquesta vocació de Serveis Ferroviaris
de Mallorca nosaltres entenem que és necessari que l’actuació
d’aquest operador vagi més enllà, naturalment, de l’àmbit
d’actuació de l’illa de Mallorca.

Atès que el Consell Insular de Menorca i també
l’Ajuntament de Maó varen demanar la intervenció de la
conselleria per afrontar una necessitat, que jo comprenc que
existeix, i l’he vista sobre el terreny, i he explicat els projectes,
que té la ciutat de Maó, vàrem optar perquè Serveis Ferroviaris
de Mallorca, exactament igual que ho havia fet a Palma,
s’implicàs en les tasques d’inversió per a la construcció de
l’estació d’autobusos de Maó.

Com pot desprendre de les meves paraules no és una
actuació esporàdica. És a dir, estam disposats a continuar
estudiant i a mantenir les converses corresponents; així estam
oberts a fer-ho, per exemple... Bé, això és objecte d’una altra
pregunta, les intervencions a l’illa d’Eivissa, però concretament
la pregunta: per a l’any 2002 a l’illa de Menorca està
programada l’estació d’autobusos de Maó, efectivament, i una
vegada construïda, una vegada posada en marxa, hem
d’estudiar, hem de valorar el sistema de gestió. Probablement
intentarem fer, com s’intentarà fer a Palma, i ja s’ha anunciat
així, un concurs d’explotació a través d’operadors privats que
exploten aquest tipus d’estacions, i si aquest concurs
d’explotació per raons de la dimensió -hem de tenir en compte
que no parlam aquí de dimensions que per ventura resultin
excessivament atractives per a les grans empreses de transports
que operen arreu de la península, fins i tot arreu d’Europa, a les
grans estacions intercanviadores i multimodals- si no hi ha un

atractiu suficient naturalment enfrontaríem el fet que
l’explotació d’aquest tipus d’estacions s’haurà de fer
directament a través de Serveis Ferroviaris de Mallorca, una
vegada ja transformat en un operador de transport públic de
caràcter més general.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Intervé ara en torn de rèplica el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Bé, Sr. Conseller, el que m’ha dit m’ha
agradat, és a dir, que faran aquesta actuació i que a més
assumiran el sistema de gestió. Per tant aquesta...; jo quan deia
nova em referia a sortir de l’àmbit de l’illa de Mallorca i a sortir
de l’àmbit del territori que té vies de tren i trens perquè,
naturalment, jo ho sé perquè ho vaig llegit, els estatuts
efectivament preveuen actuacions de transport terrestre amb
independència que sigui damunt rails o no, però sembla que
pogués estar una mica vinculada sempre pel nom de l’empresa
i pel contingut estatutari i açò. Però bé, en qualsevol cas
nosaltres cap problema, satisfets de l’aplicació pressupostària
dels recursos del Govern i dels Serveis Ferroviaris de Mallorca
a les illes menors.

En aquest cas de Menorca el que m’interessa és veure,
perquè açò, òbviament, ha d’estar relacionat amb el Pla director
sectorial de transports, és a dir, encara que és una actuació
singular, promoguda per l’Ajuntament de Maó, encara que
vostè hagi rebut la petició i la instància de l’Ajuntament de
Maó i del consell, és obvi que vostè té claríssimament una visió
molt més àmplia de la problemàtica de transport i de les
mancances del transport públic en estacions d’autobús a
Menorca, no només a Maó, sinó també, si ho ha visitat, i estic
ben segur que sí, a les altres poblacions: pràcticament just hi ha
un tendalet d’aquells com els alAlots per esperar a l’escola
l’autobús a les poblacions petites, a Ciutadella hi ha una cosa
antiquada i tal. A mi m’agradaria escoltar, perquè qualque idea
hi deu haver, m’imagín, i bé, estupend que, encara que no
estigués previst en els pressuposts idò açò hagi millorat en
aquest aspecte.

Per tant, les previsions d’estendran a la resta de Menorca?
Açò s’emmarca dins el Pla de transports? Açò és una actuació
que millorarà i donarà solució a mig i llarg termini a les
necessitats per a aquestes rutes de transport públic de
passatgers, -vies regulars, parlam sobretot de vies regulars,
encara que també hi hagi utilització de discrecionals, etc.-
contemplant tota l’illa de Menorca?

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé l’Hble. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, Sr. Quetglas.
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, sí amb un matís, amb el matís
que a les illes de Menorca i d’Eivissa la competència en matèria
de transport és del consell insular. No així a Mallorca. Per tant
es produeix una certa asimetria en relació a l’àmbit d’actuació.
Per tant, qualsevol actuació que facem a l’illa de Menorca
lògicament ha d’anar de la mà de i promoguda pel titular de la
competència en matèria de transport, que és el Consell Insular
de Menorca i, per tant, en aquest sentit, el Govern, a través de
l’empresa SFM, a la qual previsiblement aviat podrem anunciar
també un canvi de nom perquè, lògicament, si transcendeix del
ferrocarril i transcendeix de l’àmbit de l’illa de Mallorca,
probablement haurem de plantejar un canvi de nom, que supòs
que podrem anunciar aviat i, diguéssim, desenvolupant aquesta
vocació d’operador de transports, en qualsevol cas, insistesc,
les actuacions a l’illa de Menorca no podran ser mai a iniciativa
del Govern de les Illes Balears perquè no és el Govern el que té
la competència, no és el Govern el que té la iniciativa, però sí
posar la capacitat d’execució i la capacitat financera d’aquest
operador de transports als servei dels objectius polítics i dels
objectius de la política de transports que asseny ali el Consell
de Menorca a través del seu pla de desenvolupament, i en
aquest sentit l’empresa i el Govern, lògicament, estan a
disposició del consell per desenvolupar aquesta xarxa que el
consell proposi.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Quetglas. 

9) RGE núm. 937/02, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a les
actuacions de l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, a
l'illa d'Eivissa.

Per formular la pregunta núm. 937/02, relativa a actuacions
de l’empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca a l’illa d’Eivissa,
intervé el diputat que ha formulat la pregunta, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És natural que tengui el
mateix interès per l’illa menor de Menorca que per les illes
menors d’Eivissa i de Formentera. Açò va dirigit sobretot a l’illa
d’Eivissa, però no estaria de més que jo hagués posat aquí
també Formentera i que el Sr. Conseller, si té les intencions que
pugui posar de manifest, també faci referència a aquella illa.

Enllaçant amb el que hem parlat a l’altra, vostè té raó quan
diu que les competències en matèria de transport terrestre estan
transferides als consells d’Eivissa i Formentera i Menorca, però
també jo li vull recordar que les competències per redactar un
p la director sectorial de transports de les Illes Balears són del
Govern, són de la seva conselleria, i que açò serà un decret que
serà d’obligat compliment pels instruments de planejament
inferiors i per aquells que tenen les competències en els àmbits

territorials inferiors. Per tant, Sr. Conseller, vostè és aquí amb el
mànec de la paella per dir què planificarà en matèria d’estacions
d’autobusos a les illes menors i, per tant, en el seu estudi
econòmic i financer d’aquest planejament podrà dir d’on i com
es pagarà açò, i jo esper que, ben igual de Maó n’ha parlat en
concret i de la resta Menorca n’ha parlat d’una manera més
ambigua, ara ens expliqui d’Eivissa i de Formentera, si pot ser
de manera concreta, quines són les necessitats que vostè
contempla en aquest aspecte i quines són les previsions per al
2002, encara que si em diu més enllà del 2002 també li agrairé la
informació.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transport.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vostè ara acaba de fer una
extensió de l’àmbit temporal de la pregunta. A Eivissa les coses
no tenen cap concreció com la tenen en el cas de Menorca.
Això no obstant, és evident que s’està treballant en connexió
molt directa amb la Conselleria de Transports del Consell
Insular d’Eivissa, i és evident que Eivissa presenta una
peculiaritat específica, que és la doble insularitat, i per tant la
necessitat -aquesta vegada ja sí- de plantejar una estació que
probablement tendrà una vocació d’intermodalitat que en el cas
de Menorca només es refereix a transport terrestre per
superfície; en canvi en el cas d’Eivissa i Formentera s’haurà de
contemplar, lògicament, la connexió de l’illa de Formentera amb
la resta de xarxa de transport públic de l’illa d’Eivissa. Per tant
podrem estar probablement parlant d’una estació intermodal,
una estació que connecti i que doni transmissió i facilitat
d’intercanvi de mòduls de transport entre la relació de les
barques de Formentera i la resta de transport públic de l’illa (...),
de manera molt especial entre les barques de Formentera i
l’aeroport d’Eivissa, que és una de les necessitats que es
contemplen.

Li vull dir que en relació al que ha dit del Pla de transport,
error. El Pla de transport està ja en fase darrera de redacció, és
a dir, ja s’han fet totes les anàlisis, els diagnòstics, està ja en
fase de redacció final el document que sotmetrà la consultora
que l’està redactant a consideració del Govern per a la seva
aprovació. Per tant ja serà una qüestió de setmanes, màxim
alguns escassos mesos, que disposarem ja del document del
Pla de transport, i aleshores efectivament, en desenvolupament
d’aquesta aplicació, encara que hi ha coses que ja
s’entreveuen, ja es veuen venir i ja es veuen per on van, jo li
avanç aquesta situació de l’illa d’Eivissa.

La veritat és que en relació en aquesta qüestió no estan tan
avançades les converses ni amb el Consell d’Eivissa ni amb
l’Ajuntament d’Eivissa, que probablement serà el primer lloc on
s’haurà de fer una actuació, com per poder programar una
actuació l’any 2002, però li vull fer constància i compromís
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públic davant el Parlament que l’empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca està absolutament oberta i té ganes, a més,
d’intervenir, a través de finançar, i projectar, i construir, en el
seu cas, una estació intermodal de transports a l’illa d’Eivissa
amb aquestes característiques que abans li he esmentat.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Quetglas. No vol intervenir en torn de rèplica?

1) RGE núm. 751/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
l'opinió del conseller d'Obres Públiques envers la limitació de
velocitat.

Per tant podem passar ja a formular la pregunta RGE núm.
751/02, relativa a l’opinió del conseller d’Obres Públiques
envers la limitació de velocitat, i per això intervé el diputat Sr.
González Ortea. Té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Consellera. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller de Obras Públicas, efectivamente, mi primera
pregunta se refiere a algo que salió en los medios de
comunicación, y es una afirmación, primero, del director general
de Movilidad, el Sr. Miralles, y luego de la propia..., su
compañera de gobierno, la consellera de Medio Ambiente, en
relación con la necesidad de reducir la velocidad máxima
permitida en algunas carreteras de la red balear. Hablaban, por
un lado, de autopistas y autovías y, por otro lado, de otro tipo
de carreteras. 

La verdad es que era una noticia ambigua pero, en cualquier
caso, sí dio lugar -la verdad- a una cierta controversia pública,
y yo quisiera saber lo que opina usted, sobre todo teniendo en
cuenta que, como acaba de decir hace un momento, tienen el
Plan de transportes muy avanzado, parece ser, y que esta
medida lógicamente, aunque la competencia corresponde a
Madrid, se debería incardinar en ese plan de transportes y,
además, de acuerdo con las manifestaciones de los
responsables de Medio Ambiente, parece que efectivamente
está incardinado en una cosa que se llama “estrategia de
sostenibilidad del transporte”, contenida en el Plan director de
transporte.

Por consiguiente mi primera pregunta es su opinión en
relación con esto. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestat intervé l’Hble. Conseller
d’Obres Públiques, Habitatge i Transport, Sr. Quetglas. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que lògicament els
mitjans de comunicació, si només ens quedam amb el titular,
que realment tendeix a simplificar la idea de la notícia, realment
queda un poc ambigu, i jo supòs que es basa vostè en el titular
“El Govern pide a Madrid rebajar la velocidad de sus
autopistas”.  

Clar, a mi m’agradaria precisar exactament quin és l’abast i
el context  en què es produeix aquesta notícia. És a dir, el
director general de Mobilitat i Educació Ambiental, a la darrera
reunió de la Comissió Balear de Trànsit i Seguretat de la
Circulació Vial de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
presidida per la delegada del Govern, la Sra. Catalina Cirer, el
dia 19 de setembre de l’any 2001 el representant de la
Conselleria de Medi Ambient, del Govern, en definitiva, el Sr.
Miralles, fa una proposta d’actuacions encaminades a la
moderació del trànsit de vehicles des de la perspectiva de la
mobilitat sostenible i la realització d’un pla per a la reducció de
l’accidentalitat a la xarxa viària de les Illes Balears. Aquest és el
context, és una proposta en qualitat de vocal de la comunitat
autònoma en aquesta comissió, i concretament a un dels
apartats de la proposta, que contempla qüestions relatives a
sostenibilitat i a reducció de l’accidentalitat, proposa la
reducció de velocitat a la xarxa viària de les Illes Balears.

Això està proposat com una proposta per obrir un debat, i
s’obri un debat en el qual altres representants, el representant
de la conselleria d’Obres Públiques, el director general de
Transports i el cap del Departament de Carreteres, plantegen els
seus punts de vista, no necessàriament coincidents i no
necessàriament identificats amb una proposta concreta, però sí
acceptant l’oportunitat i la necessitat d’obrir aquest debat. Per
tant, jo diria que això és una qüestió que està encara en fase de
proposta, no està debatuda, perquè el que es va acordar en
aquella comissió -i jo dispòs aquí de l’acta- és que el director de
la Prefectura de Trànsit de les Illes Balears elaboraria un informe
que proposaria a la comissió perquè en aquesta es debatés, i
aleshores, a partir d’aquí, veurien si aquesta comissió elevava
o no una proposta i quin tipus de proposta. Per tant, estam en
una fase prèvia, fins i tot, al debat. Estam estudiant la propost a
des de la Conselleria d’Obres Públiques i la reunió encara no ha
estat convocada. Aquesta és la situació, això és el context  en
què es produeix.

I vostè em demana quina és la meva opinió. Home, jo,
diguéssim, en caràcter general, jo li diria que em pareix oportú
plantejar el debat, perquè a més és un debat que no s’està
plantejant només aquí, és un debat que vostè coneix
perfectament, probablement millor que jo perquè és més
especialista en aquestes qüestions que jo, però és un debat
absolutament obert en els fòrums europeus de seguretat i de
serveis viaris; és un debat que s’està intensificant dia a dia i en
el qual es posen sobre la taula aquestes qüestions de manera
directa, i no necessàriament des d’instàncies -diguéssim-
radicalitzades dins concepcions mediambientalistes, sinó des
de l’òptica de la seguretat a les carreteres, i per tant pareix
oportú que dins el context d’aquest debat europeu també a la
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comunitat autònoma de les Illes Balears aquest debat es posi
sobre la taula. Aquesta és la meva opinió personal.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Quetglas. Intervé en torn de rèplica el diputat Sr.
González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sra. Presidenta. Yo, a la vista de la respuesta del
conseller, la verdad es que yo he hecho un paquete de
preguntas y en este momento yo creo que lo suyo es agrupar
las cuatro primeras, si me permite la presidenta, me da un poco
de tiempo para explicarme y, al menos, otra réplica.

Si lo hacemos así..., o, si quiere, pasamos a la segunda
pregunta y tengo la oportunidad, entonces, de agruparlas
todas. Como quiera. En definitiva me refiero a eso por una
economía procesal de tiempo y porque, además, así podré
explicar mejor cuál es el punto de vista del Grupo Parlamentario
Popular en relación a estas últimas. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. González Ortea, vostè vol ara formular també amb aquest
paquet la 752, relativa a dades de disminució de velocitat; la
753, relativa a avaluació de la repercussió econòmica i social de
la mesura de reducció de velocitat; i la 754. És així?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Exacto. 

2) RGE núm. 752/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades de què disposa el Govern per a la petició de disminució
de velocitat.

3) RGE núm. 753/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
l'avaluació de la repercussió econòmica i social de la mesura
de reducció de velocitat màxima.

4) RGE núm. 754/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa als
criteris de disminució de velocitat a la xarxa viària balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, vostè ara intervé en torn de rèplica i, a més, per
acabar de formular aquestes altres preguntes, si sembla bé
també al conseller aquest debat sobre la velocitat a les
carreteres de les nostres illes.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy bien. Entiendo, pues, que podemos reiniciar el debate
simplemente como una réplica y contrarréplica y ya está,
porque realmente lo que yo quiero decirle al conseller es
bastante fácil de entender. Yo comprendo que él me diga que
esto es una propuesta que se puso encima de la mesa en una
determinada comisión de tráfico por un director general, un
representante del Gobierno, y que me diga que está en fase de
debate y que no está estudiado. Por eso se me ha ocurrido
agrupar las otras preguntas.

Un representante del Gobierno, a mi juicio, Sr. Quetglas, no
puede hacer una propuesta de esta naturaleza, una propuesta
de esta naturaleza, y efectivamente en los medios de
comunicación así aparece, expresada incluso por la consellera
de Medio Ambiente; por eso le he dicho que no sólo el Sr.
Miralles; la consellera de Medio Ambiente abundó en esta linea
al asegurar que el Plan de transportes debería incluir
limitaciones de velocidad. Claro, no está bien echarle la culp a
al mensajero y decir: “No, es que no hay que fiarse de los
titulares de prensa”. No, realmente la intención de la conselleria
de Medio Ambiente y del director general de Movilidad parece
clara y transparente: quieren que se reduzca la velocidad en las
carreteras. Y, bien, es una idea que efectivamente puede
debatirse, que se debate y se ha debatido en otros ámbitos, que
ya se han aplicado reducciones de velocidad distintas en
distintos países europeos y de fuera de Europa hace ya muchos
años, y que siempre es factible volver a replantearse.

Lo que pasa es que, claro, insisto, un gobierno y un
representante del gobierno no puede lanzar una pedrada en una
rueda de prensa y quedarse tan ancho y decir: “Es que abro un
debate”. No, y de ahí mis preguntas.

Para hacer esta propuesta se necesita previamente disponer
de datos que avalen de alguna manera la propuesta: el Gobierno
piensa que es bueno reducir la velocidad porque el Gobierno ha
hecho éstos, y estos otros, y estos estudios de más allá; el
Gobierno sabe, o ha comprobado, o ha comparado lo que pasa
en otros sitios, ha visto el resultado de tal o cuál tramo de
carretera, incluso experimental o que está limitada la velocidad,
porque es bien fácil limitar la velocidad en un tramo de carretera
y ha hecho estudios comparativos con otro tramo similar, etc.,
etc., y llega a la consecuencia, a la conclusión, de que es
bueno. El Gobierno de la comunidad, cuando hace una
propuesta de esta naturaleza tiene que evaluar la repercusión
económica y social, tiene que saber qué es lo que está diciendo
cuando dice que hay que reducir 20 quilómetros por hora la
velocidad en las autopistas o autovías, o 10 en otras vías, o lo
que sea. 

El Gobierno de la comunidad tiene que empezar, y ahí era la
última de mis preguntas, por saber qué es lo que recomienda,
porque sorprendentemente las manifestaciones del director
general de Movilidad y de la consellera de Medio Ambiente
que, insisto, remiten constantemente al Plan de transportes, que
depende de usted, -por eso a usted le he llamado, porque es
usted el responsable del Plan de transportes, no la consellera
de Medio Ambiente ni el Sr. Miralles- cuando remiten a eso
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tienen que hacerlo con una propuesta y un uso razonable, no
decir: “Bueno, entre diez y veinte quilómetros por hora
reduciremos al velocidad; ya veremos”. No, eso no es abrir un
debate; eso, sinceramente, es no saber hacer el papel de
gobierno.

Ese debate se puede abrir en un bar. Ese debate se puede
abrir incluso por diputados de la oposición, que no tenemos ni
disponemos de los datos, y que podemos venir aquí a una
comisión o al pleno y sugerir al Gobierno y proponer al
Gobierno de la comunidad que haga los estudios
correspondientes para ver si efectivamente esta es una medida
acertada y que mejorará la seguridad vial, y que mejorará
determinadas condiciones económicas y sociales, como digo.
Yo sí puedo proponerle a usted, a la consellera de Medio
Ambiente, o al director general de Movilidad, yo, diputado de
la oposición, sí puedo proponer y abrir ese debate y
p roponerles que estudien esto. Los representantes del
Gobierno, no; ustedes no pueden hacer esto, ustedes no
pueden despacharse diciendo que “vamos a ver si pedimos a
Madrid que se reduzca la velocidad en la red de carreteras de
Baleares y ya veremos qué pasa; que salga el sol por (...)”. Eso
no lo pueden hacer o, mejor dicho, poder, por supuesto que
pueden, pero no lo deben hacer.

Por consiguiente debo decirle, Sr. Conseller, que tengo que
criticar su respuesta, porque ya digo que mucho me temo que
la respuesta a todas estas preguntas, por lo que usted me dice,
va a ser que efectivamente ni se ha evaluado la repercusión
económica y social, ni se sabe exactamente qué criterios hay
que seguir y si hay que rebajar diez, o veinte, o quince, o
cuarenta quilómetros por hora y que, en definitiva, no disponen
de ningún dato que les permita sostener seriamente alguna
opinión solvente sobre esa reducción o esa propuesta de
reducción de velocidad.

Que ustedes salgan -insisto una vez más- no sólo en la
comisión de Movilidad, en la comisión, perdón, de Tráfico, sino
en los medios de comunicación diciendo manifiestamente a los
medios de comunicación que han hecho esta propuesta,
ustedes, que son el gobierno y tantas veces parece que lo
olvidan, ustedes tienen que hacer esa propuesta apoyándola en
algo más que un cierto sentido de buenas intenciones o un
cierto sentido de que, bueno, vamos a ver qué pasa y a ver qué
dice la gente. En mi opinión eso no es bueno ni es
recomendable que lo haga un gobierno, y usted, insisto,
responsable del Plan de transportes al que alude la consellera
de Medio Ambiente, creo que tiene que tener una opinión clara
sobre este asunto, una opinión clara y terminante de lo que le
parece o de, efectivamente, si..., dentro de este plan de
transportes que hace un momento le decía a mi compañero el Sr.
Huguet que está tan avanzado, usted tendrá que tener alguna
opinión fundada de si eso es bueno o no lo es.

Y eso era en definitiva lo que le preguntaba aquí. Gràcies,
Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, Sr. Quetglas.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, Sr. González Ortea, crec que
amb aquestes premisses difícilment ens posarem d’acord,
perquè jo partesc de premisses molt diferents en relació a
alguna de les seves afirmacions.

Jo, per exemple, crec que sí que el Govern pot encetar un
debat, i crec que és una de les obligacions i de les funcions
d’un govern estimular, traslladar debats existents a altres
fòrums, a altres indrets, debats que avui són vius, vivíssims,
dins el conjunt de la Unió Europea i, per tant, em pareix
absolutament lícit, lògic i que crec que tots els governs ho fan
i ho han fet; ho han fet els governs dels quals vostè
personalment formava part a anteriors legislatures, ho fa
actualment el Govern de l’Estat, ho fan tots els governs
europeus... Vull dir que és una cosa que forma part de les
pràctiques democràtiques que el govern llanci i enceti debats
públics sense tenir necessàriament una opinió formada i
tancada sobre el tema, sinó per impulsar l’opinió pública i per
promoure un debat d’opinions sobre aquesta qüestió. Per tant,
a partir d’aquí lògicament, si vostè creu, opina, té la convicció
que el govern només pot llançar propostes tancades i quan té
les..., com ho ha dit, vostè?, opinions clares i terminants,
difícilment ens posarem d’acord, perquè jo no crec que això
sigui necessàriament així.

Dades de què disposam. Jo crec que n’hi ha moltes i a més
són una mica del domini públic. Hi ha una dada incontestable,
d’una gran evidència que és la mort a la carretera, unes morts
que tenen un terrible cost humà, social i econòmic, sobretot
humà, lògicament. I en base a això doncs aquesta proposta
creim que ha de ser considerada.

Les dades sobre la repercussió de la velocitat en la
sinistralitat, que són dades de la Prefectura de Trànsit de l’any
2001, són bastant contundents. La velocitat va causar a les Illes
Balears el 43% dels accidents de trànsit l’any 2001, el 43%. Dels
133 accidents mortals registrats a l’any 2001, un total de 44
varen ser a causa de l’excés de velocitat. I de les dades generals
de mortalitat, doncs 148 morts l’any 2001, dels quals 41 eren
joves menors de 25 anys.

Jo crec que això són temes que, en fi, en qualsevol cas són
dades que estan damunt la taula, durant l’any 2001 varen perdre
la vida 10 ciclistes; s’han vist implicats en accidents 19 cotxes
de lloguer i un tota de 36 estrangers han mort a la carretera. El
total de morts: 116; són homes, 32 són dones.

Bé, crec que la imputació, l’enorme imputació d’aquests
accidents a la velocitat obliguen a obrir una reflexió sobre la
velocitat, i com li he dit abans, crec que és una reflexió que està
oberta a tota Europa. L’any 1993 la Unió Europea va encetar un
pla d’acció per a la seguretat a la carretera. Es va llançar un
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primer programa europeu l’any 1993-1997, on un dels punts
claus era la reducció de la velocitat. A la segona fase, l’any
1997-2001, el programa d’acció de la Comissió Europea es va
aixecar enfront del lamentable índex de sinistralitat a les
carreteres europees; l’objectiu era, és fixar un seguit de
directrius per promoure la seguretat vial, sensibilitzar l’opinió
pública, les autoritats estatals, regionals i locals. I entre les
mesures i reflexions proposades jo li destacaria que el nombre
de morts es podria reduir en 10.000 morts per any a les
carreteres europees si la velocitat mitjana dels vehicles es
reduís en 5 quilòmetres per hora, això són dades del Programa
d’acció de la Comissió Europea.

Ara estam en el tercer Pla d’acció, ha començat ara l’any
2002-2010, estam davant un document en fase de consulta allà
on es troben dades que també són significatives: un terç dels
accidents de trànsit fatals o greus són a causa, avui en dia, de
la velocitat, que és un factor clau per als accidents de trànsit.
Estudis fets arreu de la Unió Europea mostren que dos terços
dels conductors sobrepassen la velocitat recomanada.

El 25 de juny del 2000 hi ha una resolució del Consell, la
màxima autoritat de la Unió Europea, sobre el reforçament de la
seguretat vial, i en el legislatiu, dins els paquets legislatius que
proposa aquesta resolució del Consell, el primer i més important
és la necessitat de modificar els dispositius de limitació de
velocitat per a determinats vehicles. A finals de l’any passat es
va celebrar a BrusselAles un seminari sobre excessos de
velocitat, on es posaren de manifest algunes dades: 40.000
morts en sinistres de trànsit anualment a la Unió Europea, xifra
que es reduiria en 5.000 només reduint la velocitat mitjana en 3
quilòmetres per hora, només reduint-la en 3 quilòmetres per
hora reduiríem en 5.000 els morts dels 40.000 que es produeixen.

El Sr. Klaus Stimbal, Director General de la Seguretat en
Carretera a Suècia diu: un sistema de seguretat basat en les
toleràncies humanes permetria una velocitat màxima de 30
quilòmetres per hora en haver-hi risc de vianants o ciclistes, 50
quilòmetres per hora en haver-hi risc de colAlisions laterals i de
70 quilòmetres per hora en existir el risc de xocs frontals en
trànsit pesant.

Vull dir que estam, evidentment, davant un debat obert i
encetat en el nostre àmbit cultural i en el nostre àmbit territorial,
que és Europa, del qual nosaltres en patim de manera molt
especial una fortíssima intensitat de trànsit, una fortíssima
densitat de vehicles per automòbil, i per tant crec que no és
ociós, crec que és molt important que ens plantegem sumar-nos
a aquest debat i ens plantegem mesures en relació a aquesta
qüestió.

Sobre la repercussió econòmica i social li podria dir que, en
primer lloc la repercussió social d’una mesura que està
destinada a disminuir la perillositat, la sinistralitat, els morts, en
definitiva, a les carreteres, no necessita massa explicació. No
tenim dades, l’enganyaria si li digués el contrari, és a dir, sobre
efectes, supòsits, models sobre les repercussions directes o
indirectes; sí tenim les repercussions de determinats agents que
hi ha una mica de tot. Les reaccions recollides a la premsa,
doncs, per dir-li de manera molt sintètica: el Consell de Mallorca

lamenta que no se li comunicàs, però titlla la iniciativa de
positiva en alguns casos, encara que creu que no sigui vàlida
amb caràcter general. La PIMEM, suport total a la iniciativa,
l’Associació de la PIMEM  de Transportistes Autònoms;
Federació Balear de Transports de la CAEB, radicalment en
contra; Comissions Obreres, suport total a la iniciativa; Cap de
la Prefectura Provincial de Trànsit, no s’ha pronunciat i espera
remetre-se a l’informe que ell mateix ha de fer a aques ta
comissió. Per tant, estam davant unes reaccions ponderades,
algunes a favor radicalment, algunes en contra radicalment i la
majoria d’elles moderadament a l’expectativa, i en qualsevol
cas, la majoria dient que val la pena encetar el debat, que val la
pena parlar-ne d’això. Per tant, és una proposta que a mi em
pareix que és discutible, però que val la pena ser discutida, és
a dir, discutible en el sentit que s’ha de discutir, en el sentit que
crec que val la pena posar-la sobre la taula.

I per tant, em pareix que aquest Govern, plantejant aquesta
qüestió, simplement es posa a l’alçada del que fan els governs
locals, regionals i estatals d’Europa i de les pròpies institucions
europees. Per tant, jo ho consider positiu, al marge de les
propostes concretes i la identificació amb les propostes
concretes; naturalment que cadascú té els seus matisos, em
pareix, no estic segur si era Einstein, que deia que allà on
tothom pensa igual és que ningú pensa massa. I jo crec que els
matisos i les vocacions que emfatitzen més un aspecte o un
altre de la qüestió caben perfectament dins un govern i molt
més dins un govern plural com aquest. Però, en qualsevol cas,
si vostè em demana la valoració sobre el plantejament d’encetar
el debat, jo crec que és positiva i que val la pena fer-ho.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol tornar a intervenir?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, para concluir, Sra. Presidenta, estas cuatro preguntas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Muy brevemente. Lo primero de todo, tengo que decirle, Sr.
Quetglas, que no sé si me he explicado mal o si usted me ha
entendido mal o, en definitiva, lo que ha hecho es alterar de
alguna forma lo que yo he querido decir. Yo no digo que el
Gobierno no pueda abrir debates, naturalmente que miembros
del Gobierno pueden abrir debates, pero debates
fundamentados; lo que el Gobierno tiene que hacer es,
efectivamente, presentar, cuando presenta algo, datos que
justifiquen la apertura de ese debate. Lo que me parece
francamente que no puede hacer de ninguna de las maneras un
gobierno es sentarse delante de los medios de comunicación y
decir: hemos pensado que es una gran idea el reducir la
velocidad en las carreteras de Baleares y lo que vamos a hacer
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es proponerlo, o lo hemos propuesto ya en la Comisión de
Tráfico, para que en Madrid, efectivamente, cambien o nos
autoricen a cambiar las velocidades de nuestras carreteras. Eso
es lo que no puede hacer el Gobierno, abrir el debate sin más,
sin saber ni lo que propone ni en qué se apoya para
proponerlo.

Segunda cuest ión, claro, usted me habla de datos, todos los
datos que me da, aparte de que son enormemente generalistas
o generalizados, en términos europeos en donde las redes de
carreteras son enormemente distintas de una región a otra y, en
concreto, las nuestras son muy especiales; fíjese que usted
todos los datos que me da sobre la teórica conveniencia de
rebajar la velocidad y conseguir con eso una disminución del
número de accidentes o de la gravedad de esos accidentes, se
refiere todo el tiempo a excesos de velocidad. Todos esos datos
que me da usted es que hay excesos de velocidad, que hay no
sé cuantos miles o millones de personas que exceden la
velocidad y que el exceso de velocidad es una de las primeras
causas de accidente y de las que los agrava más, claro,
efectivamente, el exceso de velocidad. Esa es precisamente una
de las cuestiones con las que hay que ir muy alerta cuando se
rebaja la velocidad de una carretera.

Porque la velocidad de una carretera lógicamente debe
acomodarse a lo que el conductor espera de esa carretera, tanto
por sus condiciones geométricas, no es lo mismo una autopista
que una carretera de dos carriles; no es lo mismo una carretera
de dos carriles con arcenes que una carretera de montaña, etc.,
como es evidente. Los conductores adaptan también su marcha
al entorno de la carretera y naturalmente a la demanda de la
carretera, si la carretera está saturada, más o menos saturada, el
conductor también adapta su velocidad a eso. Si la limitación
de velocidad es absurda, si la velocidad máxima es absurda para
un determinado tramo de carretera aumenta extraordinariamente,
y eso lo sabe todo el mundo, el número de conductores que
exceden la velocidad autorizada; con lo cual resulta que una
medida aparentemente buena como es rebajar la velocidad,
puede traducirse en un aumento notable del número de
accidentes por exceso de velocidad o por sobrepasar la
velocidad permitida, sin meternos ya en temas como lo que eso
puede suponer en términos de multas, de persecuciones, etc.

Por consiguiente, insisto, y con esto ya acabo, que lo que
no me parece razonable es que ustedes pongan sobre la mesa
lo que usted dice que es un debate y que son muy libres de
poner sobre la mesa, abrir un debate, claro, hay que abrirlo,
pero un gobierno con competencias en la materia prácticamente
absolutas, un gobierno que está elaborando un Plan director de
transportes no puede abrir este debate así, y decir bueno, y
ahora cada uno que opine lo que quiera. Y por cierta, en materia
de opiniones, no sé si es que la prensa engaña, pero usted me
dice que el Consell de Mallorca que no le parecía mal; el Sr.
Pascual, D. Antonio Pascual califica de locura que Rosselló, la
consellera de Medio Ambiente proponga medidas sobre
rotondas o velocidades. Y luego lo explica aquí, entrecomillado,
lo que dijo el Sr. Pascual, el conseller responsable de carreteras
del Consell Insular de Mallorca, locura. Y por cierto, también,
usted dice que está pendiente el informe del Jefe Provincial de
Tráfico, es posible, pero yo tengo aquí un recorte de prensa,

que además es del 11 de febrero, porque de todo esto que usted
me dice que está abierto el debate hace mes y medio, ustedes
se lo toman con mucha calma todo, y hay un informe
desfavorable del Jefe Provincial de Tráfico, Javier Corominas,
ha remitido a la Delegada del Gobierno su informe de carácter
desfavorable sobre la viabilidad de la petición formulada por el
Govern, etc. En fin, no lo sé, si esto no es cierto y usted lo
desmiente, pues seguramente no lo será, pero en principio las
reacciones no han podido ser más contrarias.

Pero yo creo que por una causa, precisamente por la causa
fundamental por la que yo le quería hoy hacer comparecer aquí
a contestarme estas preguntas, porque ustedes plantean eso
sin ninguna apoyatura de estudios, ni económicos, ni social, ni
técnicos de ningún tipo; ustedes lanzan eso, no usted, su
compañera del Gobierno y el director general de Movilidad, su
director general, lanzan eso en una rueda de prensa y se
quedan tan anchos. Y no es eso, eso no es abrir un debate por
parte de un gobierno, Sr. Quetglas; eso, permítame que se lo
diga, pues es no cumplir con la obligación que tiene un
gobierno hacia sus ciudadanos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar ja la qüestió, té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, en relació a les dades, vostè
diu que, jo em sent una mica incòmode aquí parlant d’allò que
ha fet un director general que, en definitiva, no és de la meva
conselleria i que en qualsevol cas jo crec que seria la seva
consellera o ell mateix que vostè hauria de demanar la
compareixença perquè justificàs els seus actes, però, en
qualsevol cas, jo el que li puc dir és que el Sr. Miralles va
aportar a aquella comissió aquest document, un document de
67 pàgines escrites amb un tipus de lletra petita; per tant, jo l’he
de desmentir a vostè quan diu que el Sr. Miralles llança aquesta
proposta sense cap base documental, aquí està; és a dir, un
informe, ja dic, 67 pàgines, amb una lletra no deu anar més enllà
del cos 10, per tant hi ha una base documental. No sé, no la
puc, no la vull valorar, no vull entrar en la seva defensa perquè,
en definitiva, tampoc no és un treball que hagi fet jo; jo el
convit que vostè demani la compareixença del Sr. Miralles i li
explicarà aquesta informació, per tant voldria desmentir aquest
aspecte de frivolitat que vostè vol donar al plantejament que va
fer el Sr. Miralles a la Comissió de Seguretat Vial, en primer lloc.

Però vostè diu que la majoria d’accidents es produeixen per
vulneració de la velocitat màxima, jo, bàsicament, probablement
hi estic d’acord, encara que no totalment. Algunes dades fan
referència que reduccions de velocitat signifiquen reducció no
solament de la sinistralitat sinó reducció de la gravetat dels
accidents. En aquest sentit, jo diria que el debat ens hauria de
servir, i jo crec que tots hi hauríem de colAlaborar i vostès
evidentment també, l’oposició, és a dir que jo crec que és un
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debat que socialment hauríem d’estimular per introduir una
nova cultura en relació a la conducció. És a dir, jo crec que és
veritat que un dels problemes és la velocitat inadequada i la
manca de respecte a les limitacions de velocitat màxima i que
també hauríem de dir que també es deu això a una manca
bastant important de la policia i de la Guàrdia Civil de Trànsit
que, efectivament, té un número d’efectius absolutament
insuficient perquè els conductors es vegin seriosament
compelAlits al compliment de les velocitats màximes. Jo crec que
això és una responsabilitat del Govern de l’Estat, que no atén
suficientment les carreteres de les Illes Balears; no crec jo que
hi hagi el número suficient d’efectius de la Guàrdia Civil a la
carretera perquè els conductors es vegin impel Alits al
compliment estricte de les velocitats màximes. I això és un greu
problema i supòs que vostè hi estarà d’acord, i per tant confiï
amb la seva capacitat i amb la seva influència perquè puguem
demanar del Govern de l’Estat, a través o no d’aquesta
comissió de Seguretat Vial, però puguem demanar un increment
important de la dotació de la policia encarregada de la vigilància
de les normes de trànsit.

Això, acompanyat de la introducció d’una cultura, de la
cultura del respecte a les limitacions de velocitat màxima. Vostè
segur que ha tengut, com jo, l’experiència de circular per països
amb infraestructures viàries absolutament impressionants i que,
en canvi, per raons culturals, perquè això està molt assumit, o
per raons que hi ha una garantia que si un sobrepassa els límits
de velocit at de manera general segur que tendrà la multa
corresponent, amb amenaça de repressió severa sobre la
disposició de l’autorització a conduir, etc., perquè la vigilància
sobre les carreteres hi és, i que en aquests països el
comportament és exemplar, amb infraestructures viàries
absolutament espectaculars, els cotxes circulen a 90
quilòmetres per hora i a ningú se li ocorre ultrapassar-lo, perquè
sap el que li ve damunt. I a més perquè està incorporat a la
cultura del comportament del conductor. O sigui, jo crec que el
debat ens ha de servir per a les dues coses, entre d’altres coses
perquè els conductors assumeixin, assumim tots la necessitat
de respectar escrupolosament els límits de conducció, però, a
més d’això, hem de replantejar si els límits de conducció no
convendria rebaixar-los per disminuir no solament el número de
sinistres sinó la gravetat dels sinistres en el cas que es
produeixin; perquè petites reduccions de velocitat signifiquen
millores molt substancials en la gravetat, en el número de morts
i en la gravetat en el cas de ferits en cas d’accident.

Per últim, bé, jo no, sobre el tema de la Prefectura de Trànsit
em limitava a transmetre aquí, no era ni donar suport ni
desmentir una informació de premsa, em limitava a transmetre
aquí el que diu l’acta de la reunió a què ens referim, i que, jo
sàpiga, així estan les coses. Jo no som membre d’aquesta acta,
d’aquesta reunió; aquesta reunió no s’ha tornat reunir, per tant
els representants de la conselleria no tenen constància ni
notícia de l’existència d’aquest informe, i quan es torni reunir  i
aquest informe se’ls faciliti i estigui damunt la taula, doncs
continuarem debatent, es continuarà debatent aquesta qüestió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) RGE núm. 755/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
les raons per a no concloure les obres de la carretera C-715.

Per formular la pregunta número de registre 755 de l’any
2002, relativa a raons per a no concloure les obres de la
carretera C-715 intervé el portaveu, diputat Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Bien, efectivamente, venimos
leyendo también en los medios de comunicación y
desgraciadamente padeciendo, al pasar por allí, que no se
concluyen las obras de la carretera C-715, de la carretera de
Manacor, como se la llama normalmente, entre Palma y entre la
vía de cintura y Son Ferriol; unas obras que afectan a una
barriada importantísima de Palma como es Son Ferriol que
afectan, lógicamente, a todo el tránsito de la carretera C-715,
que llega hasta Cala Ratjada, y que últimamente, y más
especialmente también, a los usuarios del nuevo hospital de
Palma, el de Son Llàtzer.

Por consiguiente, mi pregunta va en ese sentido ¿qué
razones hay para que no se concluyen, yo diría que de una vez,
las obras, por cierto relativamente sencillas y fáciles, una
ampliación de explanada y un desdoblamiento de calzada en un
sitio que no plantea ningún problema técnico, difícil o
insoluble, que no plantea tampoco, que no hay ninguna obra
de fábrica, ni puente o paso de envergadura, que pueda
justificar algún retraso o algún tiempo adicional, y por
consiguiente nos gustaría saber y conocer, de primera mano,
cuáles son las razones para que eso se prolongue en el tiempo
y parezca que no van a acabarse nunca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transport.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORT (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Les obres de condicionament entre
Palma i Son Ferriol son unes obres que es varen unificar en tres
obres, al meu judici de manera incorrecta, no crec que es fes bé,
en tres obres com si fossin una: Palma-Son Ferriol, la variant de
Capdepera i la variant de Vilafranca. Per què es va fer així? No
ho sé molt bé, és un tema que, lògicament, hauria de contestar
el Ministeri del Govern que és qui va adjudicar l’obra i qui va
unificar les tres obres, no hem d’oblidar que aquesta és una
obra sotmesa al Conveni; que és el Ministeri qui la va
adjudicar, és el Ministeri que va fer la contractació. Vostè sap
que les obres presenten problemes, les obres adjudicades pel
M inisteri de Foment quant que s’apliquen unes taules,
sobretot, fonamentalment, pel fet que s’apliquen unes taules de
preus que aquí no són d’aplicació, aquí els preus són molt més
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alts -vostè ho sap més que jo perquè vostè és professional de
la matèria-, però efectivament. I després hi ha molts de
problemes en relació amb les baixes i en relació amb la
insuficiència del pressupost, però que es veu agreujada pel fet
que el Ministeri va considerar que Palma-Son Ferriol, per un
costat, la variant de Vilafranca, per un altre, i la variant de
Capdepera per un altre eren tres obres molt petites, el Ministeri,
lògicament, està acostumat a obres mil milionàries i tot el que
siguin obres per davall de dos o tres mil milions de pessetes
són pecata minuta i les va ajuntar. I aleshores tenim un
problema, que són tres obres distintes que estan considerades
contractualment com a una, amb un sol contractista i per tant
amb dificultats de gestió.

És veritat que dins el Conveni la responsabilitat de la
direcció és del Govern de la comunitat autònoma, que és qui
nomena el director de l’obra i s’executa; però vostè sap
perfectament que quan una obra neix malament perquè té
aquests problemes d’adjudicació i perquè l’empresa, també ho
hem de dir així, ha tengut problemes, esper que afortunadament
ja superats, doncs s’han produït molts de retards. Però aquests
retards també són deguts a una manca d’agilitat del Ministeri
en determinades qüestions, li posaré un exemple que és
l’aprovació del modificat que està pendent des del desembre
del 2001, no, perdó, des del desembre del 2000: el desembre del
2000 se solAlicita l’autorització de la redacció del modificat per
part de la Conselleria d’Obres Públiques; el 31 d’agost, nou
mesos més tard, la Direcció General de Carreteres del Ministeri
de Foment autoritza la redacció; i el modificat està redactat, s’ha
remès a Madrid i en aquests moments està en tràmit de
supervisió, enredant-se, amb problemes, no sé què, amb
dificultats d’autorització. Per tant, mentre no tenguem la
redacció definitiva del modificat tendrem una incertitud sobre
quan s’acabarà l’obra.

L’obra està dins termini, perquè es va concedir una pròrroga
fins al mes d’abril; però, en qualsevol cas, és el més probable,
vostè ho sap de sobra, el més probable és que quan s’autoritzi
el modificat, lògicament, el Ministeri concedirà una pròrroga.
Això no obstant, des de la nostra responsabilitat com a direcció
de l’obra i tenint en compte que el contractista ha passat
dificultats, des del mes de desembre jo, personalment, em vaig
preocupar, perquè jo també patesc a la conselleria les
reclamacions i els titulars dels diaris, etc., sobre aquesta obra;
vàrem forçar la reunió amb el contractista; es va fer un pla de
feina, aquest pla de feina el tenc aquí on el contractista ha
firmat el seu compromís de tenir acabada l’obra l’abril de l’any
2002, és a dir d’aquí dos, d’aquí a un mes. En qualsevol cas el
que és ben segur és que l’aprovació del modificat significarà
una pròrroga automàtica, proporcional al modificat, però que
encara no s’aprova.

Pensam que, en qualsevol cas, hi ha el compromís del
contractista, d’acabar-la d’aquí a un mes i esperem que això
sigui així. Li puc anunciar que avui ja s’ha procedit al rec
asfàltic, previ a l’aglomerat, i per tant en aquest moment les
obres ja començaran a partir d’avui a canviar d’aspecte i a tenir
una agilitació. En qualsevol cas, insistesc, jo crec que
fonamentalment, ¿quines són les dues causes del retard?
Primer, els retards, i no ho consideri com a excusa, els retards

burocràtics del Ministeri en l’aprovació, crec jo que amb una
mala contractació per l’agrupació d’aquestes tres obres i amb
dificultats amb el contractista, que s’han tengut; però que ara
per ara, avui, sembla que ja estaran superats, i podem anunciar,
esperar, que dins el termini d’un mes o un mes i una setmana
l’obra pugui estar acabada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Quetglas. En torn de rèplica intervé el diputat i
portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, acababa usted todo
el bloque de preguntas anteriores diciéndome que la culpa, en
definitiva, de lo que pasa aquí y de los accidentes de tráfico
aquí la tiene el Estado que no pone suficiente Guardia Civil, y
ahora me dice usted que los retrasos de las obras se deben a
los retrasos burocráticos del Ministerio de Fomento. Llevan
ustedes gobernando casi tres años y es bastante triste que
sigamos escuchando siempre lo mismo. Mire, ustedes no tiene
sólo la responsabilidad de la dirección de obra, ustedes tienen
también la responsabilidad de la gestión. Y ¿qué pasa?, ¿por
qué no se mueven ustedes?, ¿por qué no van al Ministerio y
mueven los papeles y hacen mover los papeles?, o ¿no saben;
no saben hacer eso?, o ¿les coge de sorpresa? Eso es lo que
hacen en todas partes; naturalmente que si ustedes no se
preocupan y si ustedes no se mueven y si ustedes no
gestionan, pues probablemente todos los papeles se duerman.

Me gustaría tener todas las fechas: de cuándo mandan
ustedes el modificado; de cuándo mandan ustedes el proyecto;
de cuántos problemas tiene el proyecto antes de pasar por la
oficina de supervisión del proyecto de modificado, etc. Pero
mire, no me parece que esto se tenga que convertir, ni mucho
menos, en una guerra entre qué burocracia es más lenta, si la de
aquí o la de Madrid, en lo que se tiene que convertir es que
ustedes, en un tramo tan singular como el de esta carretera, y
en ese sentido tenía otra pregunta a continuación, ustedes
tienen que espabilarse.

Yo no le he pregunta por la variante de Villafranca ni la de
Capdepera, y ¿saben por qué? Porque al fin son obras
necesarias, extraordinariamente necesarias, pero que tuvieran
un pequeño retraso no tiene una transcendencia igual que el
retraso que pueden tener las obras de la vía de cintura de Son
Ferriol, porque al final se está por la travesía, en condiciones
quizás, quizás no, sin ninguna duda en condiciones poco
adecuadas, pero que en cualquier caso pueden resistir un poco
más, la carretera entre la vía de cintura y Son Ferriol no puede
resistir nada. Y usted, Sr. Conseller, no tiene que esperar a que
salga en la prensa lo de los retrasos para hacer reuniones con
el contratista o para, no sé, si coger el avión y marcharse a
Madrid a mover todo lo que haya que mover. Ustedes esto,
ante precisamente una situación de problemas para los
ciudadanos tan grande como el que se plantea en este tramo de
carretera, ustedes naturalmente que tienen que gestionar, y no
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limitarse a sentarse y decir: bueno, es que Madrid es muy lento
y Madrid me mata, una vez más.

De manera que quiero decirle que lamento profundamente,
insisto, que lamento profundamente que no hayan gestionado
como les tocaba esta carretera. Y que espero, que es la única
buena noticia que me da usted, que efectivamente el mes que
viene se pueda circular por esta carretera, por ese pequeño
tramo de carretera, en condiciones de seguridad y de capacidad
y de comodidad adecuadas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Quetglas.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORT (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo me guardava això, però val
la pena que ho vegem. A la carretera hi ha una tanca d’obra, la
tanca d’obra diu: Aquí invierte el Estado, és a dir, Aquí invierte
el Estado, mal, però invierte el Estado; és a dir, la
responsabilitat d’aquesta obra, fonamentalment, quant a la seva
concepció, quant a la seva adjudicació, quant a la seva
contractació, és del Ministeri, i jo crec que això és un error que
conté el Conveni de Carreteres que vostès varen negociar,
gestionar i que està damunt la taula, és un greu error. Perquè
vostè mateix ho ha dit: que la variant de Vilafranca i la variant
de Capdepera vostè no ho mesclat amb aquesta qüestió perquè
són dues obres que tenen característiques distintes i són
distintes; molt bé, idò per al Ministeri són la mateixa: la variant
de Capdepera i la variant de Vilafranca i Palma-Son Ferriol per
al Ministeri són la mateixa obra, sotmesa a un sol tractament
administratiu i de contractació. Això és un absurd, vostè supòs
que coincidirà amb jo a què això és bastant absurd, però això és
així. I això és una dada per a nosaltres, no és una variable, no
podem fer res sobre això, Madrid va decidir que es fes així i així
es va fer.

Vostè diu, home, Madrid és lent, ja ho sabem, Madrid és
una maquinària que no s’ajusta a les nostres necessitats, home,
són vostès que han d’anar a estimular Madrid. Home, sí, és
veritat, i ho feim i per mor d’això i per mor de la insistència que
aprovassin un modificat que no han arribat mai a aprovar,
vàrem aconseguir el 8 d’octubre del 2001 que s’autoritzàs
l’execució de les obres del modificat, encara que el modificat no
està aprovat; que és allò al qual el contractista s’aferra per dir:
escolti, a mi mentre no m’aprovin el modificat no em donin
pressa, jo no tenc l’obligació de fer aquesta obra. I no la té,
perquè mentre no tengui el modificat aprovat i per tant els seus
terminis ajornats, vostè sap el que són les relacions
contractuals amb un contractista, i quan al contractista li donen
la paella pel mànec, aquest la procura agafar pel mànec, perquè
el contractista intenta treure el màxim de cada situació, sobretot
si aquesta li és favorable. 

I aquesta és la situació que tenim Sr. González Ortea,
aquesta és la situació que tenim i aquesta situació està limitada,
no per la nostra inoperància perquè nosaltres hem reiterat
moltes vegades l’aprovació del modificant, fins el punt que
vàrem aconseguir això, una autorització per la continuació
provisional de les obres, però no aconseguim que s’aprovi el
modificant i això es fa etern i mentre això es faci etern no tenim
una postura de força davant el contractista per obligar a
aconseguir almanco un document on es comprometi a acabar
les obres l’abril del 2002, es complirà o no es complirà? Home jo
esper que quan s’aprovi el modificant i hi hagi una pròrroga el
contractista dirà, jo tenc una pròrroga perquè a mi el ministeri
m’ha aconseguit una pròrroga i com que el ministeri m’ha
aconseguit una pròrroga l’aprofitarà, tal vegada no i esperem
que no, esperem que puguem insistir a través de gestions de
bona voluntat perquè ho acabin abans, però la veritat Sr.
González Ortea l’actuació del ministeri no ens facilita gens les
coses en aquesta qüestió, gens.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Quetglas.

6) RGE núm. 756/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i  Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
perjudicis pels retards de l'execució de les obres de la C-715.

Per formular la pregunta 756, relativa a perjudicis pels
retards de l’execució de les obres de la C-715 intervé el diputat
José Mª González Ortea, autor de la mateixa. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente porque creo que
está ya discutido y están claras las posturas. Yo sigo sin
entender qué tiene que ver que se haya contratado la variante
de Villafranca i la de Capdepera con que se acaben de una vez
por todas las obras de un tramo mínimo, sencillo de construir y
en el cual, como digo, la obligación de la dirección y gestión de
las obras corresponde a la comunidad autónoma por más que
ahora usted insista en echar la culpa al Ministerio de Fomento.

Sr. Conseller le diré una cosa, en el convenio de carreteras
está previsto que en su caso puedan dirigir y gestionar las
obras los servicios de la comunidad, pero no necesariamente,
si tan malo es el ministerio y ustedes resulta que son incapaces
de entenderse con el ministerio, pues dejen que la dirección de
obra la lleve el ministerio y entonces no estaría yo preguntado
nada de todo esto aquí, le estaríamos preguntando en todo
caso y en su momento pidiendo cuentas en el Congreso de
Diputados, si es que tan mal lo hace el ministerio, que es el
culpable de todo, no solo el ministerio, usted ahora ya ha dado
un paso más, porque claro le parecía poco lo de echar la culpa
al Ministerio de Fomento y a Madrid, de paso también claro es
que todo esto lo hizo el Partido Popular con un convenio, que
según usted, no está bien hecho, claro también teníamos que
tener la culpa nosotros, ya me extrañaba no tener parte de la
culpa del retraso que se está produciendo en un tramo de
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carretera infernal que están sufriendo los ciudadanos cada día
y que están dirigiendo y gestionando ustedes, ya era hora que
no tuviéramos la culpa. 

Sr. Conseller, usted me viene con problemas de contrato,
para eso está usted, para eso le paga el ciudadano, para
resolver este tipo de cosas, por eso le llamo aquí a comparecer
y a contestarme a estas preguntas, le pagan su sueldo para
esto, para que usted solucione estos problemas, no para que
venga a decir aquí que son problemas burocráticos, que ya
está, que el ministerio, que el Partido Popular y el lucero del
alba, no, no, a usted le pagan un sueldo para resolver los
problemas y a usted le pagan un sueldo para que esta obra
entre en servicio, hubiera entrado en servicio ya. Insisto,
esperemos y confiemos en lo único que me ha dicho usted que
vale la pena y es que el mes que viene esté en condiciones,
aplíquese y haga los deberes Sr. Quetglas y consiga que
efectivamente el mes que viene la carretera esté en condiciones
y entonces tendrá nuestro aplauso y sobretodo el de los
ciudadanos.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contestar aquesta
pregunta el Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports Sr. Quetglas. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. González Ortea. Jo crec que en aquesta obra
l’única cosa que li faltaria és que a més tenguéssim un director
de l’obra que hagués de venir de Madrid a dirigir-la un parell de
vegades al mes i veure com va, llavors sí que hauríem
d’abandonar tota esperança de veure-la mai acabada, m’estim
més que el director de l’obra sigui el Sr. Gabriel Le Senne, que
està aquí, que viu aquí, que treballa a la Conselleria d’Obres
Públiques i que està damunt l’obra cada dia i no que vengui un
funcionari de la Direcció General de Carreteres de Madrid. Per
tant, en aquest sentit no li accept aquesta història.

Miri, hi ha convenis de carreteres subscrits a alguna
comunitat autònoma allà on la contractació de les carreteres les
fa la comunitat autònoma i això hauria estat bé en aquesta
comunitat autònoma. Vostè sap perfectament que el conveni de
carreteres treu a subhasta obres allà on la deficiència del preu
de com surten en el ministeri són reconegudes només quan
s’aprova el projecte, per què? Perquè aquí vostè ho sap més
que jo, l’aglomerat asfàltic és més car, molt més car que a la
península, la mà d’obra també, determinada maquinària
evidentment té incorporat un cost de transport addicional,
etcètera i tot això fa que al final els preus unitaris resultin més
cars. En canvi el ministeri, la direcció general de carreteres
aplica els preus estàndard de l’Estat i això té com a
conseqüència contractacions que ja d’entrada són defectuoses,
això que popularment diu la gent quan es treu una obra a
subhasta diu, en aquesta obra li falten 400 milions de pessetes
i així estan sortint les obres de carreteres i quan una obra surt

que li falten 300, 200 o 400 milions de pessetes o 1 milió
d’euros, aquesta obra està condemnada a patir retards,
negociacions, modificacions, tensions amb el contractista
eternament i això és el que ens passa amb les obres de conveni
i això ens passa en aquesta obra en concret.

A pesar de tot, nosaltres hem fet els nostres deures, s’han
fet molts de viatges, s’han escrit molts de papers, s’ha agilitat
al màxim aquesta obra a través del departament de carreteres i
a través de la pròpia conselleria, jo mateixa a la darrera reunió de
la comissió de seguiment del conveni vaig demanar al director
general de carreteres que per favor posés en marxa els
mecanismes per agilitar això i ell es va comprometre a parlar amb
els contractistes i esper que això hagi causat algun efecte en
aquest document que jo li estic dient, que és un document que
hem fet, negociat i treballat nosaltres i que està signat per
l’empresa adjudicatària com a compromís per acabar l’obra el
mes que ve, esper que això sigui així. Però el que jo li dic és que
el marc del nostre treball està molt limitat, molt condicionat pel
fet que nosaltres no gestionam plenament aquest contracte
administratiu, aquest contracte administratiu el gestiona el
Ministeri de Foment, els modificats els aprova el Ministeri de
Foment i qualsevol tramitació administrativa és del Ministeri de
Foment no és de la conselleria. 

Per tant, no em demani a mi les responsabilitats sobre el que
jo no tenc, allò que nosaltres hem pogut fer ho hem fet i esper
que doni fruits i no ho agafi com a un compromís, vull dir no
perquè quedi escrit al Diari de Sessions , no ho agafi com a un
compromís perquè no depèn de nosaltres, si el Ministeri de
Foment demà, tant de bo fos demà, aprovés el modificat
automàticament concediria una pròrroga i per tant, el
contractista estaria en llibertat per estirar l’execució de les obres
per tot el temps que duri la pròrroga i vostè ho sap que això és
així. Per tant, no ens demani la responsabilitat a nosaltres d’allò
que no tenim.

Res més moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol tornar a intervenir? En torn de rèplica té la paraula el Sr.
González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Solamente un apunte Sr. Quetglas,
le devuelvo a usted que me hace, si el convenio de carreteras
de Baleares hubiera estado hecho de forma que ustedes
tuvieran que hacer los proyectos y las obras, es que no habría
nada en marcha porqué tenemos casi tres años, dos años largos
para que no me lleve el diablo por tramposo, en los dos años y
medio largos que llevan ustedes, cíteme una sola carretera que
hayan hecho ustedes, de envergadura, claro no estoy hablando
de una rotonda, o asfaltar un trozo de arcén, estoy hablando de
carreteras, dígame usted una sola que haya hecho este
Gobierno en los dos años y medio largos que lleva
gobernando, de manera que apañados estaríamos, menos mal
que era Madrid el que tenía que aprobar efectivamente las
obras de convenio.
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Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Només dir que en qualsevol cas totes les obres fetes són
obres de més que no es varen fer en els quatre anys anteriors.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

7) RGE núm. 757/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
les mesures del Govern per reduir la situació d'inseguretat a
la carretera C-715.

Bé per formular la darrera pregunta la 757/02, relativa també
a la carretera C-715, relativa a mesures del Govern per disminuir
la situació d’inseguretat en aquesta carretera, intervé pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. González Ortea, autor de la mateixa.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidenta. Yo le pediría al conseller que me
contestara esta pregunta sin aludir a los gobiernos del Partido
Popular, pero en fin que haga lo que quiera me es igual, estoy
muy orgulloso de los años que ha gobernado aquí el Partido
Popular y de la gran cantidad de problemas que solucionó, a
diferencia del suyo que todavía no ha solucionado ninguno.

Vamos a ver, en concreto y en la C-715 en toda esta
carretera sabemos perfectamente y recientemente ha salido en
los medios de comunicación que es la carretera de mayor
accidentalidad de Baleares, la carretera que se ha convertido en
peligrosísima, en función de su escasa capacidad y de la
muchísima demanda de tráfico que tiene. Claro yo creo que a la
vista de la situación y a la vista sobretodo de que se prolonga,
en principio indefinidamente, la solución definitiva del tráfico,
la demanda precisamente de esta ruta, mi pregunta es si han
pensado en algunas medidas que puedan disminuir esa
situación tan grave de accidentalidad y que yo creo que
pueden tomarse en tanto se toma la decisión definitiva sobre lo
que se hace en la carretera de Manacor y desde luego en tanto
se hacen las obras, que si duran tanto como las del tramo de
Son Ferriol estamos apañados. Por consiguiente ya digo se
están muriendo cada año un montón de gente y también hay un
montón de accidentes y creo que vale la pena estudiar algunas
medidas para paliar esa inseguridad, por lo menos
temporalmente. Mi pregunta es si ustedes han hecho algún
estudio sobre esto o tienen algún plan en ese sentido.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. González Ortea. Intervé per contestar aquesta
pregunta el Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé les obres que es duen a terme
són les ja esmentades, el desdoblament de Palma- Son Ferriol,
la variant de Vilafranca, la variant de Capdepera, aquestes tres
obres de conveni que estan unificades en una i s’ha realitzat la
rotonda d’Algaida. El projecte definitiu que té previst el Govern
per atendre aquesta carretera és procedir en el seu
desdoblament, projecte que és a punt de ser aprovat
definitivament i que esperam, després d’una dificultosa
tramitació de l’expedient d’ocupació, de l’expedient
d’expropiació puguem treure licitació aquest estiu. Esperem si
hi ha sort, abans de començar les vacances d’estiu i per tant,
enguany es començaran les obres.

Jo crec que no durem el ritme de la carretera de Son Ferriol
perquè aquesta sí la contractarem nosaltres i la controlarem des
del principi al final, lamentablement perquè aquesta és una obra
que hauria d’estar finançada pel conveni de carreteres, però
que el Ministeri de Foment es nega a finançar. Per cert, li
contaré una cosa Sr. González Ortea, supòs que serà del seu
interès, a la darrera reunió de la comissió mixta, és una anècdota
que jo consider francament divertida, quan jo li vaig exposar al
director general de carreteres que bé, que no era veritat que el
ministeri no financés desdoblaments del que nosaltres li
proposàvem per a Manacor, desdoblaments amb rotondes, amb
una via molt més blana que una autopista dura, amb accessos,
etcètera, que el ministeri finançava aquests desdoblaments, en
principi ho va negar, va dir que no i li vaig dir que sabia de
casos que sí, li vaig treure el cas de la carretera d’Alacant a
Torrevieja i quan va consultar i va veure que efectivament el
seu ajudant li va dir que sí, que aquesta era una obra que
estava finançant el ministeri, va dir bé, és que allà hi ha una
autopista alternativa d’Alacant a Cartagena i com que hi ha una
autopista alternativa nosaltres finançam el desdoblament. La
meva pregunta va ser, o sigui que si nosaltres feim una
autopista entre Palma i Manacor, vostès ens finançarien el
desdoblament de la carretera Palma- Manacor i ell em va dir que
sí, naturalment, és a dir, si nosaltres fèiem una autopista, el
finançament del desdoblament estaria garantit, però com que no
la feim no ens mereixem el desdoblament. Crec que és una
anècdota francament simpàtica sobre l’actitud del Ministeri en
aquesta qüestió, constà en acte, per tant, és fidel.

En qualsevol cas, amb finançament o sense del Ministeri de
Foment, nosaltres durem a terme el desdoblament que pensam
que serà la solució definitiva en aquests problemes, que
efectivament vénen arrossegats de molts anys enrera, no és
que durant els darrers dos anys hi hagi hagut un increment
significatiu de la sinistralitat i del perill d’aquesta carretera, tot
el contrari, es manté exactament dins els mateixos nivells, en tot
cas lleugerament més baixos, perquè efectivament durant
l’època del Govern seu es varen fer algunes millores que han
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reduït, no gaire la veritat, l’índex de perillositat de la carretera,
però en definitiva la solució serà el desdoblament mitjançant el
projecte que el Govern és a punt d’aprovar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Intervé en torn de rèplica el diputat
Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sra. Presidenta. Dos cosas, la primera respect o  a
esta anécdota que me cuenta, no lo sabía, pero si sé
perfectamente porque lógicamente me preocupé de enterarme
cuando el Sr. Antich hizo instalar desde la carretera de Alicante
a Torrevieja y usted también se preocupó, el Sr. Cascos le
contestó y le dio la contestación perfecta, de manera que
cuente usted bien las cosas.

Naturalmente no hay una autopista hay dos alternativas,
dos no una de Alicante a Murcia y Cartagena y le diré otra
cosa, lo que usted cuenta no lo cuenta bien, naturalmente que
si aquí hubiera una autopista Palma Manacor y esa autopista
estuviera saturada y hubiera un problema de gran alcance entre
Palma y Manacor en la carretea actual porque hubiera una
saturación de una y de otra y fuera necesario emplear la oferta
viaria entre Palma y Manacor y eso lo considerara el ministerio
de interés general, que evidentemente lo sería, por lo menos
con un Gobierno del Partido Popular, con los gobiernos
socialistas nunca eran de interés general las carreteras de
Baleares, con un Gobierno del Partido Pop ular sí, las grandes
rutas lo eran, como Palma- Manacor y naturalmente si Palma-
Manacor tuviera una autopista, o dos, o catorce y estuvieran
saturadas y todavía hubiera que añadir una mejora de tráfico
local, lo cual parece absolutamente disparatado. 

Pero insisto las cosas en su contexto si las cosas fueran así,
como está pasando el Alicante efectivamente que el ministerio
lo consideraría de interés general y que gastaría dinero claro
que sí y yo sería el primero en ir a pedirlo, naturalmente que sí,
porque solucionaríamos dos tráficos distintos, el de larga
distancia y el de relación de corta distancia, se lo ha explicado
a usted el Ministro Cascos, se lo ha explicado con todo detalle,
no viene a contar usted ahora de la anécdota tan graciosa de
que si se hiciera la autopista de Manacor, entonces sí nos
pagarían un desdoblamiento, chapuza entre Palma y Manacor
en la actual carretera, ¿qué me va a contar? No comprende que
yo de esto efectivamente sé un rato, un buen rato, podrá contar
eso y tal vez algún diputado despistado se lo crea, pero eso no
es así, eso es como yo lo digo, primera cuestión.

Y segunda cuestión, que en definitiva era la pregunta, ¿qué
p iensan hacer ustedes para disminuir la siniestralidad de la
carretera Palma- Manacor, hasta que esté hecha esa entelequia
de las rotondas y desdoblamientos y todo ese cuento, que va
a tardar años en el mejor de los casos, o en el peor, porque a mi
juicio es una solución muy mala, pero en cualquier caso hasta

que llegue eso, ¿qué van a hacer? Ya me ha contestado usted,
no harán nada, enterado.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he de felicitar el Sr. González
Ortea per la seva capacitat d’interpretació dels esdeveniments
d’una reunió, a la qual ell no hi va assistir i en canvi té una
capacitat hermenèutica absoluta d’interpretar allò que volia dir
un i allò que volia dir l’altre. 

Sr. González Ortea a mi ningú em va parlar de saturació, a mi
el que em varen dir és que com que hi havia un corredor
d’autopistes, la carretera alternativa es desdoblava, si no hi
havia una autopista la carretera alternativa no es podia
desdoblar. Això és l’argument i això és el que consta a la
reunió, la qual cosa és senzillament absurd i això el que
demostra Sr. González Ortea és que vostès no tenen arguments
per oposar-se al finançament del desdoblament de la carretera
de Manacor, no tenen altra argument més que el desdoblament
de la carretera de Manacor està proposat per aquest Govern,
està proposat per un Govern progressista de les Illes Balears i
a éstos ni agua, això és la realitat i la prova de què això és així,
és la contradicció constant d’arguments que vostès exposen,
avui els desdoblaments són una chapuza, però no ho són si hi
ha una autovia, resulta que Palma- Manacor, jo vaig arribar a
sentir dir que Palma- Manacor era trànsit de llarga distància,
escolti que em digui que és de llarga distància Alacant-
Cartagena, quan vostè coneix perfectament els mapes, les rutes
de la costa no tenen res a veure amb les de l’interior, atenen a
dos trànsits i a la connexió entre poblacions completament
distintes, entre altres coses perquè l’autopista d’Alacant-
Cartagena per l’interior entre dins el mapa fins a Elx i l’altra va
exactament per la costa, no són alternativa una de l’altra,
perquè encara que tenguin el mateix origen i el mateix destí,
atenen a poblacions absolutament distintes.

Per tant, els seus arguments no són consistents, vostès
s’inventen un argument cada vegada que nosaltres els posam
un altre argument sobra la taula, per on concedir ni un euro a
qualsevol proposta d’aquesta comunitat autònoma i això és així
i li diré més li contaré una altra cosa Sr. González Ortea, com a
conseqüència de l’entrevista, vostè hi era, amb el Ministre
Álvarez Cascos vàrem proposar l’alternativa de canviar
determinats projectes del conveni de carreteres i que
estiguessin finançats aquells projectes sobre els quals hi
pogués haver un acord comú, bé anem a estudiar aquesta
qüestió i vàrem posar sobre la taula un tema que havíem posat
com eren els accessos a Palma, vostè també hi era present, jo
també i es va posar sobre la taula, la precaució del director
general de carreteres va ser una interpretació un punt més
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restrictiva a la que hi havia hagut fins ara. El conveni de
carreteres és una unitat en si mateix, contempla una sèrie de
grans vies en autopistes i una sèrie de petites obres
complementàries, allò que no val és que vostè em llevi les
autopistes i utilitzi aquests doblers per fer només petites obres
complementàries, l’esperit del conveni s’ha de respectar. Això
va ser la nova interpretació del director general de carreteres, és
a dir, una vegada més a éstos ni agua.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui no ens queda més que agrair la presència i les
explicacions del conseller, la presència de totes les diputades
i diputats que han assistit en aquesta comissió.

S’aixeca la sessió.
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