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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem aquesta sessió d’avui i demanaria en primer
lloc si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, presidenta. Margalida Capó substitueix Marí Calbet. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Per tant passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les preguntes, les 1885, 1886, 1887, 2072, 2073 i 2074,
totes elles de l’any 2002. Assisteix l’Hble. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports, a qui donam la benvinguda.

1) Pregunta RGE núm. 1885/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni de carreteres amb l'Estat.

I començaríem les preguntes amb la 1885/02, relativa al
conveni de carreteres amb l’Estat, formulada pel diputat Sr.
Huguet. Té vostè la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors diputats, Sr. Conseller, benvingut i bona tarda. A la
1885 deman quins projectes de carreteres de l’illa d’Eivissa, dels
que poden ser finançats d’acord amb el conveni firmat i després
fet públic al Butlletí Oficial de l’Estat de dia 18 de febrer de
1998, han estat tramitats, és a dir, aprovats i per tant enviats al
Ministeri de Foment per la Conselleria d’Obres Públiques i
Transports durant la present legislatura.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, les obres previstes en el conveni i el seu estat de
tramitació, podem fer un repàs de totes elles. 

Començarem per una que va ser adjudicada el 21 de juliol de
l’any 2000. El títol de l’obra és variant de Santa Eulàlia.
Pressupost d’adjudicació, li puc donar ja el pressupost
d’adjudicació perquè..., no el pressupost previ a ell, va ser de
3.180.090,98 euros. El projecte fou aprovat i adjudicat pel
Ministeri de Foment el 21 de juliol del 2000. La data d’aprovació
i adjudicació coincideix perquè el ministeri acceptà sols com a

avantprojecte el projecte que des del Govern se’ls proposà i es
decidí adjudicar d’un sol cop projecte i obra.

La segona obra és el condicionament d’Eivissa-Sant Josep,
o condicionament de la carretera PM-803, des de la intersecció
de la segona ronda d’Eivissa fins a Sant Josep, tram Eivissa-
Sant Josep. El pressupost d’adjudicació va ser de 7.256.669,21
euros. La data d’aprovació del projecte va ser el 15 de febrer de
l’any 2000, es va remetre al ministeri el dia 28 de febrer de l’any
2000 i el dia 27 de novembre de l’any 2001 va ser adjudicat pel
Ministeri de Foment.

Després hi ha dues altres obres que estan previstes en el
conveni. El Sr. Diputat em demana per les remeses. Si vol puc
estendre l’explicació fins i tot a les no remeses perquè crec que
serà més operatiu. Hi ha dues obres més previstes en el
conveni, que són el nou accés a l’aeroport i el desdoblament de
la segona ronda d’Eivissa. Aquestes dues no han estat
enviades encara. Realment del nou accés a l’aeroport ha estat
aprovat l’estudi informatiu; el pas següent serà presentar-lo a
informació pública. És un projecte que en definitiva és el
Consell Insular d’Eivissa el que ha de prendre les decisions
sobre la seva viabilitat; jo aquí vull aclarir que crec que això pot
ilAlustrar i ha d’ilAlustrar el conjunt de tota la meva intervenció
i del que jo crec que és la relació actual de la Conselleria
d’Obres Públiques i del Govern en relació al conveni de
carreteres. Crec que la Llei de transferències en matèria de
carreteres als consells insulars determina d’alguna manera que
la nova autoritat de carreteres, per així dir-ho, és la conferència
composta pels consells insulars i la Conselleria d’Obres
Públiques, que en definitiva és la que ha de donar el vistiplau
a qualsevol evolució i a qualsevol passa que es doni, encara
que formalment lògicament es dóna des de la conselleria, però
que d’alguna manera la titularitat en matèria de carreteres i, no
la gestió, però sí les decisions en relació a dur endavant el
conveni rau dins aquest nou òrgan que crea la Llei de
transferències i, per tant, a partir del moment en què nosaltres
remetrem aquest estudi al consell insular és el consell insular
que ha de decidir, en definitiva, si aquest projecte es du
endavant, si no es du endavant, si es treu a informació pública
o no, és un projecte sobre el qual vostè -n’estic convençut-
està perfectament informat que hi ha molts de dubtes sobre la
seva conveniència i viabilitat.

I la darrera obra en relació a l’illa d’Eivissa és el
desdoblament de la segona ronda d’Eivissa. Aquesta obra la
veritat és que m’informen que va tenir retards derivats de
problemes amb l’encàrrec de la topografia i la falta de vol. En
aquests moments s’està redactant el plec. La veritat és que és
una qüestió que nosaltres vàrem posar damunt la taula de la
comissió mixta un pic ja efectuades les transferències. L’acord
de la comissió mixta, a instància del Consell Insular d’Eivissa,
va ser dur endavant aquest projecte i, per tant, de resultes
d’aquesta decisió la conselleria treurà tan aviat com sigui
possible a concurs la redacció del projecte.

Això és tot el que li puc informar en relació a les obres
relatives a l’illa d’Eivissa del conveni.
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 Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el diputat
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la clau de la qüestió
que plantej en cada una de les preguntes que li formularé, i per
tant també en aquesta, són les dades, a part del títol i el
pressupost, que òbviament precisa allò previst en el conveni,
les dades d’aprovació i de remissió per la Conselleria d’Obres
Públiques i Transports durant aquesta legislatura.

Li repetiré, en relació a les carreteres de l’illa d’Eivissa, si he
entès bé que l’aprovació i la remissió de l’única obra que s’ha
fet aquesta legislatura de les quatre previstes és la de la
carretera d’Eivissa, o el condicionament d’Eivissa-Sant Josep,
que es va enviar, o aprovar i enviar el febrer del 2000 i que es va
adjudicar el 2001. És a dir, li demanaria aquesta precisió. 

No entraré en relació al que ha explicat de la situació nova,
la transferència de carreteres; jo no dubt que els consells ara
tenen qualque cosa a dir, però en qualsevol cas, si interessa
l’opinió de qui parla, entenc que el que fa la llei és transferir
responsabilitats en relació al conveni subscrit sense poder
modificar-lo ni, de fet, modificar-lo entre les obligacions que hi
entre la comunitat autònoma i el Govern central, i en tot cas jo
no crec que la situació o els dubtes que puguin tenir els consell
hagin de ser motiu o excusa per dir si se vol complir o no es vol
complir alguna de les obres previstes en el conveni. Vull dir que
allò que no crec és que pugui ser, la transferència als consells,
motiu de mantenir dubtes: o es volen o no es volen aquestes
carreteres.

Bé, la pregunta en concret és, d’aquestes quatre obres
previstes, de les quals vull recordar que tres es podien licitar
l’any 99 i l’altra l’any 2000, si realment és així, que només se
n’hauria enviat una, és a dir, l’anterior, la de la variant de Santa
Eulàlia, s’hauria enviat pel govern anterior, i la d’Eivissa a Sant
Josep s’hauria enviat dins aquesta legislatura.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica intervé el
conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports. 

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

És difícil fer contrarèpliques, així com diu el Sr. Diputat. La
que s’ha aprovat i remès durant aquesta legislatura és el
condicions de la d’Eivissa a Sant Josep, cap altra més,

efectivament. La variant de Santa Eulàlia havia estat remesa la
legislatura anterior.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 1886/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol  Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni de carreteres amb l'Estat.

Per tant podem continuar amb aquest torn de preguntes,
amb aquesta sessió dedicada just a preguntes. Pertoca ara la
1886, relativa al conveni de carreteres amb l’estat, en aquesta
cas per a l’illa de Mallorca, i intervé el diputat que l’ha
formulada, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, aquí en lloc de
quatre el conjunt de les obres, tot i que n’hi ha a les autopistes
de Llevant, a l’autopista de Llevant, que té fins a cinc trams,
són dotze en el seu conjunt a la previsió del conveni, i també en
relació a aquestes dotze obres previstes en el conveni, en xarxa
arterial i accessos a Palma quatre de l’autopista de Llevant, a
quatre de les quals..., perdó, a tres de les quals hi hauria cinc
trams; l’autopista central Inca-Sa Pobla-Alcúdia amb tres
projectes; l’autopista de ponent amb dos projectes i les cinc
variants que hi ha previstes. Quins d’aquests projectes s’han
aprovat durant la present legislatura i s’han remès al Ministeri
de Foment? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller Sr. Quetglas. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Com estic absolutament convençut
que el diputat no desconeix, entram dins un terreny molt més
litigiós, que és el compliment del conveni de carreteres a l’illa
de Mallorca. Estam dins un àmbit més litigiós perquè el Sr.
Diputat sap perfectament que l’actual govern no està d’acord
amb el compliment de determinades obres previstes,
especialment aquelles que es refereixen a la construcció de
noves infraestructures d’autopistes que estan previstes en el
conveni sense altra precisió més que la seva nomenclatura.
Com vostè sap perfectament no hi havia cap previsió, ni cap
projecte, ni tan sols en un determinat moment decisions
tancades sobre quins havien de ser tan sols els traçats
d’aquestes suposades autopistes.

Per tant, atès que aquest govern no és partidari en absolut
d’infraestructures pesades consumidores de nous corredors
com són les autopistes, el que hem intentat reiteradament en
relació a aquesta qüestió ha estat modificar el conveni de tal
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manera que es reconvertís el finançament d’aquestes obres
previstes en el conveni a altres tipus de vials, un sistema viari
molt més integrat i, sobretot i fonamentalment, jo crec que
l’esquema fonament és que és el desenvolupament d’una xarxa
viària que aprofita els corredors existents i no necessita, per
tant, fer nous corredors i nou consum de territori, i per tant a
partir d’aquí, a partir d’aquesta discrepància i d’aquesta
negativa explicada de manera reiterada i fins i tot de manera
formal, amb actes de la comissió de seguiment del conveni,
efectivament això ens du a un plantejament completament
distint del desenvolupament del conveni a Mallorca.

Jo, concretant la contestació a la seva pregunta, li diré que
en relació a la variant sud d’Inca és una de les obres previstes
que, com que no tenen aquest problema litigiós més que, per
ventura, el tendrà en el futur en relació a les seves
característiques, el seu traçat i les seves característiques vials,
dia 26 de març del 2002 es va remetre el projecte al ministeri per
a la seva supervisió. Estam pendents que l’oficina de
supervisió dels projectes del ministeri ens contesti.

Hi ha altres obres, com la variant nord de Manacor i la
variant de Sant Llorenç que han sofert una sèrie d’avatars una
mica estranys i aliens per complet a l’administració de la
comunitat autònoma. La redacció fou feta a l’empresa Carring;
aquesta empresa es va declarar en suspensió de pagaments
l’octubre del 2001, entre altres coses argüia que era perquè el
ministeri li devia 661.000 euros i com que no li pagaven va
haver de declarar la suspensió de pagaments, i sembla que el
passat mes de maig va reiniciar els treballs. No tenim cap altra
informació en relació a aquesta qüestió.

I no n’hi ha més. La resta de projectes s’estan fent, s’estan
elaborant amb caràcter supletori, amb caràcter substituïdor dels
projectes del conveni que no es poden dur a terme mitjançant
la seva execució. M’estic referint, lògicament, al desdoblament
de la carretera de Manacor, a la prolongació de l’autopista entre
Palmanova i Peguera, al desdoblament -nosaltres ho plantejam
ja així, com a desdoblament- de la carretera entre Inca i Sa Pobla
i el desdoblament de la carretera Arenal-Llucmajor. Aquests
projectes es troben en distintes fases de redacció; el projecte
de desdoblament de Manacor, per citar-los en funció de la fase
avançada en què es troben, està ja pràcticament en tràmit de
supervisió, supòs que molt aviat es podrà fer l’aprovació
definitiva del projecte i, per tant, procedir ja a la seva licitació i
a les ocupacions prèvies per adjudicar l’obra que, com ja he dit
alguna vegada i ja vaig anunciar en aquesta comissió s’haurà
de finançar a través de mètodes extrapressupostaris pel sistema
alemany, del qual el darrer Consell de Govern ja va aprovar
l’adaptació del sistema que fins ara, com vostès saben, estava
bloquejat per decisió de l’Administració General de l’Estat, i
que en aquest moment ja es podrà aplicar per aquesta licitació.

La prolongació de l’autopista de Palmanova, també en règim
de carretera desdoblada entre Palmanova, almanco a la primera
fase, entre Palmanova i Santa Ponça està en fase de redacció,
és un projecte que d'alguna manera, ja contestant preguntes del
diputat Sr. González Ortea, ja hem tractat en aquest parlament,
és un projecte que s’està desenvolupant en conveni amb
l’Ajuntament de Calvià i que, bé, esperam que dins un termini

de mesos, pocs, tenir ja almanco el projecte de traçat que ens
permeti obrir la informació pública. El projecte d’Inca-Sa Pobla
està encarregat i el projecte de S’Arenal-Llucmajor està en
tràmit de redacció el mateix projecte. Pel que fa a una altra de les
carreteres, la carretera de la Universitat, la primera fase entre la
via de cintura i els camí dels Reis ja està en execució, està en
obra; també s’està fent per mecanismes al marge del mateix
conveni. I el projecte entre la via de cintura i la Universitat ja
està encarregat i esperam que sigui qüestió de setmanes o per
ventura d’un mes o dos que tenguem ja dins termini el projecte
suficientment avançat com per també començar els tràmits
d’informació pública. 

És a dir, s’ha estat donant en la mesura del possible i quan
ja hem vist la impossibilitat que el ministeri finançàs aquestes
obres, llençar-les per mitjans propis encara que, evidentment,
el seu finançament en algun dels seus aspectes estigui enlaire
i potser això obligarà a fer una programació en el temps més
prudent i més moderada. Aquest és l’estat de la qüestió en
relació a les altres obres. 

Per la resta, ja per acabar de revisar totes les obres previstes
en el conveni, el desdoblament de Palma-Son Ferriol, la variant
de Capdepera i la variant de Vilafranca, també vaig tenir ocasió
de tractar sobre el tema a la darrera comissió. Jo crec que és una
obra que no és afortunada, ni en la seva concepció ni en la
seva adjudicació, en la seva contractació, a mi em pareix que no
és correcta, no va ser correcta la decisió del ministeri d’unificar
aquestes tres obres en una i adjudicar-les a un sol contractista
com si fos una, quan són tres trams, és veritat que de la mateixa
carretera, però absolutament independents entre ells, i que en
aquest moment està dificultant la gestió. L’empresa també ha
tengut alguns avatars però darrerament sembla que s’ha
reactivat, almanco entre Palma i Son Ferriol, de tal manera que
podem mantenir que esperam que es pugui obrir al trànsit
aquest mateix mes, encara que l’obra no estigui acabada, i
Capdepera també confiam que al llarg del mes de juliol pugui
estar oberta la meitat de la variant de Capdepera, diguéssim, en
direcció a Cala Rajada. La variant de Vilafranca és la més
retardada dels tres trams; jo crec que hi ha serioses dificultats
per dur endavant les tres obres simultàniament per part de
l’empresa adjudicatària però, en fi, estam intentant fer tot el que
podem per estimular que aquestes obres s’acabin com més
aviat millor.

I amb això jo crec que ja estan repassades totes les obres
que s’estan fent, algunes en càrrec al conveni, molt poques, el
mínim, i les altres amb una execució subsidiària per part del
Govern de la comunitat autònoma. Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé el diputat
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, Sr. Conseller, fins i tot els
caps de setmana don una ullada als mitjans de comunicació i
diumenge passat el president d’aquesta comunitat feia una



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 45 / 12 de juny del 2002 665

 

menció -ara ve al cas pel que vostè ens acaba de contestar- al
fet que “hem fet passes importants per millorar tot allò que
s’entén com a serveis públics: educació, serveis escolars,
sanitat, transport, els habitatges... Hem impulsat...”, etc., etc.
Bé, i després parla, a tres o quatre columnes més, que diu que
“Madrid me mata”, de la manera en què ho sol fer ell. No en
parla, de carreteres, i no m’estranya, Sr. Conseller. Vostè fa poc
que és responsable; jo me’n record que vostè no tenia
responsabilitats en aquest govern fins fa poc temps, però tots
sabem que hi ha més de 33.500 milions de pessetes en aquest
conveni. 

De les tres obres que van trobar a punt a l’inici de la
legislatura, les que vostè ha explicat en darrer lloc, Vilafranca,
Capdepera, Palma-Son Ferriol, n’hi han afegit una: la variant
d’Inca. En el conveni, en aquesta legislatura, aquesta, una a
Eivissa i ara aquesta, i a Menorca supòs que no n’hi han afegit
cap perquè són de l’anterior..., després ho veurem. 

És preocupant. Vostè acaba de reconèixer, perquè és així,
que aquest tipus d’infraestructura, tot i que les previsions
siguin amples, sempre se sobrepassen les previsions. Les
dificultats i la complexitat de les obres, de la disponibilitat dels
terrenys, d’aquests conflictes amb les empreses..., bé. Som dels
que pensen que una de les principals causes de la sensació
d’incomoditat o de dificultats que hi ha en aquestes illes són la
manca de compliment de les previsions d’equipaments i
infraestructures, sigui de planejament general o de planejament
de desenvolupament, o de planejament sectorial com és aquest
cas. Moltes vegades aquestes dificultats es deuen a
circumstàncies que ara no ve al cas anomenar, però
singularment les dificultats solen estar en el finançament. 

Sr. Conseller, no afegim a aquestes dificultats la
inoperància. Té una responsabilitat important; reconec que l’ha
assumida fa poc temps, però aquest govern té una
responsabilitat important en donar satisfacció a la despesa que
jo diria que tan justament ha posat el Govern central a partir de
final de la legislatura passada a disposició de millorar els
equipaments i les infraestructures en matèria de transport, per
tant de carreteres, d’aquestes illes.

Vostè adorna la seva resposta assenyalant qüestions de
litigi, que l’actual govern no està d’acord amb determinades
obres del conveni, que han intentat modificar el conveni... Bé,
és una actitud i una actuació que cada govern pot assumir.
Digui’m, Sr. Conseller, que seria la resposta que ens donaria
satisfacció, de les obres en què sí estan d’acord, en què no
tenen qüestions de dificultat, perquè vostè s’ha referit
bàsicament a les autopistes i hi ha, com vostè sap altres
variants -Sant Llorenç, Son Servera, etc.-, n’hi ha d’altres, si
estan encomanades, o si enviaran abans d’acabar la legislatura,
quina és la situació? Digui’m, Sr. Conseller, per favor, quines
són les obres en què no hi ha qüestions de litigi respecte del
contingut en el conveni i si van endavant els projectes, si els
enviaran i si aprofitaran aquest finançament que hi ha previst.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller d’Obres Públiques.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo primer de tot li voldria dir
que el president, quan fa l’anàlisi i ret comptes de la seva acció
de govern, no parla de carreteres, no parla de residus ni parla
d’urbanisme, no parla de les competències que són dels
consells, perquè encara que la competència està recentment
transferida, jo crec que tots tenim un escrupolós respecte per
la distribució institucional de competències que hi ha en
aquesta comunitat autònoma, i per tant és lògic que el Sr.
President de la comunitat autònoma, el Sr. President de les Illes
Balears, no parli de temes de carreteres quan ret comptes i, ja li
dic, tampoc no parla de qüestions que són de competència
exclusiva dels consells insulars. Per tant jo crec que no parlar
de carreteres, no m’ho prenc de cap de les maneres com una
afronta personal de dir: “No el cit a vostè”, perquè jo tampoc
no som el conseller competent en matèria de carreteres des de
l’1 de gener de l’any 2002. Per tant, em pareix lògic que el
president, escrupolosament respectuós amb l’estructura
institucional, no parli d’aquest tema.

Jo, de totes maneres, crec que aquest govern sí que ha
assumit la seva responsabilitat en col Alaboració amb els
consells insulars; insistesc: en aquests moments no es mou res
en matèria d’iniciativa de carreteres que no estigui consultada
i que no surti a iniciat iva de la conferència sectorial de
carreteres, i aquest és el meu compromís davant els mateixos
consells i, lògicament, davant aquesta cambra i davant la
responsabilitat que la nova distribució institucional de
competències té. Per tant en aquest sentit nosaltres aquí som
poc més que uns intermediaris entre els consells, que són els
titulars de la competència, i el Govern, que té un conveni
subscrit i que, en la mesura en què no és litigiós, és a dir, en
aquelles obres que no estan sotmeses a litigi, intentam dur
endavant, i jo li he fet un repàs de totes tal com estaven, quina
era la seva situació, quines eren les seves dificultats i com en
aquest moment s’estan impulsant, s’estan duent endavant i
s’estan fent els projectes.

El que passa és que el marge de joc és molt escàs. A la
darrera reunió de la Conferència Sectorial de carreteres -ja vaig
tenir ocasió de dir-ho aquí, en aquesta mateixa comissió- vàrem
parlar del tema de la possibilitat de fer substitucions, i jo vaig
posar sobre la taula una de les substitucions que em pareixia
que valdria la pena considerar, que és posar sobre la taula la
qüestió dels accessos a Palma, per exemple, que és una qüestió
que vostè supòs que podrà considerar perfectament que no és
sectària, vull dir que és una qüestió que em pareix que és
necessària i que val la pena fer una reconversió del conveni cap
a aquest pla. La resposta de la Direcció General de Carreteres és
dir: “Escolti, el conveni és una concepció unitària de la xarxa
viària de les Illes Balears i es pot fer una alteració accidental,
marginal, petita, però el que no es pot alterar és l’estructura
viària que el conveni representa. Per tant no em comencin a
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llevar doblers de les autopistes per fer altres coses perquè això
no ho acceptarem”. Això són paraules tan oficials i textuals que
consten a una acta de la comissió mixta de transferències. Per
tant, aquesta afirmació que vostè fa que diu que el Govern, el
ministeri ha posat a disposició de millorar la xarxa de carreteres
33.000 milions de pessetes que en aquests moments no estam
utilitzant, no és cert. 

El ministeri ha posat a disposició d’una estratègia i d’una
política viària concreta, que és la del seu partit, una concreta, ha
posat a disposició d’aquesta estratègia i d’aquests objectius
polítics doblers, no a disposició de la millora de la xarxa de
carreteres decidida per qui té les comp etències, que en un
determinat moment era la comunitat autònoma i ara són els
consells insulars. Per tant, els condicionaments que el ministeri
posa en aquests doblers són, senzillament, inassumibles. I em
pareix que apelAlar a no deixi vostè perdre els doblers perquè
aquí hi ha doblers per fer autopistes, faci autopistes perquè si
no perdrà els doblers; miri, escolti, perdoni, això és una qüestió
de principis, això no és una qüestió de doblers. I no ens
deixarem imposar un model viari que des del Govern es rebutja
perquè hi ha doblers per fer-lo, de la mateixa manera que no ens
deixarem posar doblers per fer trens d’alta velocitat, així de
senzill, perquè no consideram oportú posar trens d’alta
velocitat a l’illa de Mallorca i el ministeri ens ho insinua
constantment, que el que hem de fer és posar trens d’alta
velocitat. Escolti, doncs, no. I no pel fet que ens posin doblers
a disposició passarem per renunciar a un model territorial i a
unes competències pròpies.

Per tant, no és cert que en aquest moment estiguem
desaprofitant una despesa financera. I el Govern, contràriament
al que vostè ha dit, sí que ha assumit la seva responsabilitat,
perquè el Govern el que té clar és que, hi hagi o no hi hagi
finançament dels ministeris, la millora d’aquesta estructura
viària s’ha de fer i s’ha de fer en base als objectius i a les
característiques viàries que el Govern proposa; i ho està fent i
ho està finançant i mantendrem ben aixecada la pancarta que,
encara que nosaltres financem això, al final anirem al ministeri
a reclamar que amb càrrec al conveni es faci càrrec d’aquest
finançament, perquè és el just i el lògic. I esperem que quan la
sensibilitat del ministeri canviï, i esperem que no sigui molt tard,
podrem tenir una possibilitat que ara en aquest moment, des del
ministeri, des del Govern del Sr. Aznar, se’ns nega.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 1887/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni de carreteres amb l'Estat.

Per formular la pregunta amb número de registre 1887 de
l’any 2002, relativa al conveni de carreteres amb l’Estat, en
aquest cas referit a Menorca, té la paraula el diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller,
necessàriament, com a preàmbul a la formulació d’aquesta
pregunta, he de fer referència a aquests criteris generals que
acaba de mencionar a la darrera resposta a la pregunta anterior,
en primer lloc en allò que ha fet referència a les competències
dels consells insulars transferides i que naturalment, per
respecte a aquestes competències, el Sr. Antich, President
d’aquesta comunitat, no pot assenyalar com els seus, -com ho
diu?-, passes importants per millorar tot allò que s’entén com a
serveis públics. Perquè, clar, el Sr. Antich, dels sis semestres
que duim d’aquesta legislatura només ha tingut la competència
en cinc. Vostè ho sap que la transferència de carreteres als
consells només duim un semestre, és ver? El Sr. Antich només
l’ha tinguda cinc, i clar, no convé que en xerri, sobretot perquè
no ha fet res.

La segona part de consells, el respecte que vostè té als
consells, sobretot es demostra moltíssim amb el respecte al
Consell de Mallorca que, que jo sàpiga, qui presideix i comanda
i ostenta les competències en carreteres no ha mostrat cap
dificultat per complir el conveni i fer autopistes. Deu ser a
Eivissa o a qualque altra banda que en té qualcuna vostè de
reticència o dificultat. I en qualsevol cas, ja que m’ha insinuat
aquesta qüestió, m’ho pot explicar si Unió Mallorquina li
demana que compleixi les autopistes previstes al conveni si les
farà o no les farà. Bé, són qüestions que si vostè no me les vol
contestar, naturalment..., però, com que ho ha insinuat, doncs
jo li volia dir.

No sé si l’important, Sr. Quetglas, és el que pensi vostè o el
seu Govern, el Govern del Sr. Antich, respecte del tipus de
carreteres o si és, de qualque manera, que els serveis a què feia
referència estiguin a disposició o no dels ciutadans. Vostè en
fa una qüestió d’idees i d’ideologies i de models, a mi
m’estranya que un model que el Govern central, no aquest,
quan ho presidia el PSOE igual, allà no passa com aquí que els
alts càrrecs són una distribució entre els partits d’un pacte, allà
normalment són tècnics independents fins als subdirectors
generals, i per tant, Sr. Quetglas, els models de tipus de xarxa
viària no solen tenir una particularitat segons el color polític del
Govern per a les illes o no, sinó que solen tenir, Sr. Quetglas,
un model tècnic i que sol ser una mica més extens que
exclusivament el nacional, sol ser una qüestió de normes
bastant més internacionals el que els fa dissenyar a aquests alts
càrrecs i als tècnics, als enginyers de camins, per entendre-nos,
el model de xarxa.

Per tant, bé, tampoc no vull discutir molt açò perquè ja
coneixem la seva postura, el que importa, en concret, fet aquest
preàmbul del que vostè m’agradaria que me contestés, és, de
Menorca, de les quatre obres previstes al conveni de Menorca,
n’hi havia una que estava pràcticament adjudicada, que era la
variant del nord de Ciutadella o la ronda nord de Ciutadella;
l’altra, que estava en una fase de projecte, de consulta per
qüestions mediambientals, que era la de Maó a Fornells, que ja
està adjudicada també; i n’hi queden dues, que és la ronda sud
de Ciutadella i la variant de Ferreries. A veure, Sr. Conseller, ja
sé que aquestes no estan enviades, crec que vostè fins i tot va
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fer declaracions que probablement enviaria la variant de
Ferreries al ministeri perquè fes el projecte, supòs que qualcú
el va advertir que açò era una obligació del Govern i després va
rectificar aquestes manifestacions. El que importa, en aquest
cas, Sr. Conseller, és si d’aquestes dues obres, ronda sud de
Ciutadella i variant de Ferreries del conveni, l’aprovació dels
projectes i resta d’obligacions, respecte de disponibilitat dels
terrenys, que corresponen al Govern de les Illes Balears me pot
dir quan serà i quan es podran enviar al ministeri aquests
projectes?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Per contestar, té la paraula el Conseller
Sr. Quetglas.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ronda sud de Ciutadella, amb un
pressupost de contracte de 12.875.715,55 euros, la remissió es
va fer, una primera remissió dia 9 d’abril de l’any 2002, amb els
plànols i pressupost per a supervisió, i dia 8 de maig es va ja
trametre una resta del projecte o alguns canvis que l’Oficina de
Supervisió demanava, perquè moltes vegades les relacions
entre l’Oficina de Supervisió són una supervisió, diguem-ne
interactiva, és a dir que abans de fer l’informe es demana que se
corregeixin determinats extrems per a no fer un informe negatiu,
tornar remetre el projecte, etcètera; i per tant està aquesta obra
en tràmit de supervisió, el 8 de maig del 2002 es va fer la darrera
remesa.

Maó-Fornells no importa que li digui, perquè ja està, vostè
no; i en queden dues: la ronda nord de Ciutadella, que l’obra ja
està acabada, ja està oberta al trànsit, s’ha obert fa deu dies o
quinze aproximadament; i la variant de Ferreries, que té una
tramitació, com és lògic, per la pròpia envergadura del projecte,
bastant més complicada.

Una precisió sobre la meva rectificació; la rectificació que jo
vaig fer va ser perquè a la darrera reunió de la Comissió Mixta
de Carreteres vàrem quedar que quedava en l’aire sobre qui
s’encarregaria de la redacció del projecte, una vegada aprovat
l’estudi i adoptada la variant. Aleshores, es va acordar que la
faria la comunitat autònoma, que la faríem nosaltres, i jo, a una
pregunta inesperada d’un periodista, que en aquell moment no
ho tenia en el cap, vaig respondre malament i després vaig
rectificar, vaig dir no, no, m’he equivocat, vàrem quedar que la
faríem nosaltres. Aquesta és la rectificació, una rectificació a
causa d’un error personal, no una rectificació de tipus polític.

L’estudi informatiu ja està aprovat i fa no massa temps, fa
una setmana aproximadament que ens varen enviar l’informe
favorable de l’Ajuntament de Ferreries, en el qual hi havia una
petita discrepància en relació a si una intersecció s’havia
d’efectuar amb rotonda o s’havia d’efectuar d’una altra manera,
que el servei jurídic posava algun inconvenient sobre si
aquesta objecció de l’ajuntament obligava que l’aprovació

havia de ser amb discrepàncies i que havia de ser elevada al
Consell de Govern. Es va poder resoldre, al final l’ajuntament
va enviar el seu informe favorable al projecte i per tant
l’aprovació de l’estudi informatiu s’ha pogut fer i ja s’ha fet. I
per tant, estam ja a punt per procedir a la redacció del projecte.

I ja està, això són les quatre obres que hi ha del conveni en
relació a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica? No vol intervenir.

4) Pregunta RGE núm. 2072/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a obres de la carretera PM-111.

Per tant, podem passar a la pregunta 2072, relativa a obres
de la carretera PM-111, formulada pel Diputat Sr. González
Ortea. Té vostè la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la genuina
carretera hecha por el pacto, porque claro, las del convenio de
carreteras no les gustan; las iniciadas o tramitadas con
anterioridad a su llegada al Gobierno, que llevan esa vida
lánguida y esa interminable, como es el desdoblamiento hasta
Son Ferriol, que usted, Sr. Conseller, le recuerdo que me decía
la última vez que hablamos usted y yo aquí, que estaría para
mitad de abril, estamos a mitad de junio, le recuerdo esto de
pasada, han pasado dos meses. Pues, después de todas esas
carreteras, que claro, o están mal contratadas o no debieron de
hacerse así o no tenían realmente el marchamo, el sello del
nuevo modelo viario que quiere el pacto de izquierdas, vamos
a hablar de la única carretera, que esa innegablemente tiene
todos los sellos de legitimidad de su gobierno, son los 750
metros de la PM-111, la carretera de Palma a Valldemossa,
porque de momento son 750 metros. Se habla de que se está
arreglando la carretera a la Universidad, no, se está arreglando
un tramito de la carretera de la Universidad, que son esos 750
metros, y ya hay polémica con esos 750 metros.

Yo, en la primera pregunta, lo que quisiera saber es, ante
todo, si esas obras que se han iniciado, por desgracia con mala
p ata, reconocida por los propios miembros del Gobierno, y
usted entre ellos, porque han iniciado cargándose 90 cipreses,
yo quería preguntarle si se ajusta al proyecto de trazado que
ustedes sacaron a información pública, creo recordar que allá
por finales del año 2000. Esa era mi primera pregunta: si se
ajusta al proyecto que se sacó en su momento a información
pública.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller Sr. Quetglas.
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sra. Presidenta. No, el projecte no s’ajusta
exactament, hi ha hagut canvis. Els canvis fonamentals han
estat: en el projecte exposat el Camí dels Reis estava a nivell i
se soterrava la carretera de Valldemossa. I s’ha optat per una
alternativa que és exactament a l’inrevés: se soterra el Camí dels
Reis i és la carretera de Valldemossa la que queda a nivell. La
decisió es va adoptar per facilitar la construcció en paralAlel a la
carretera del carril de bicicletes. Si se soterrava la carretera de
Valldemossa es dificultava el pas pel Camí dels Reis i d’aquesta
manera, lògicament, s’evitava una intersecció complicada pel
carril de bicicletes que transcorre en paralAlel a la carretera.

Aquesta és la més important, no, aquesta i una variació de
traçat que no està recollida en el projecte però està (...) un
modificat, després ve una pregunta seva en relació a aquest
respecte, però la diferència que hi ha entre aquesta primera
carretera que va sortir a informació pública i la que s’executa és
aquesta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. González Ortea
té vostè la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, yo querría insistir en preguntarle, dentro de esta misma
pregunta, dos cosas: la primera, usted me dice que se cambia en
definitiva la intersección o enlace del Camí dels Reis y de la
PM-111 para que la PM-111 siga a nivel y pueda pasar por ese
mismo nivel el carril de bicicletas. Pero mi pregunta es: ¿no
estaba el carril de bicicletas previamente en el proyecto de
trazado?

Y segunda cuestión, en cuanto a la variación de trazado,
supongo que es esa variación de trazado que se ha producido
y que ha dado lugar a la eliminación de los 90 cipreses que
había en un lateral de la carretera. Y mi pregunta es: ¿por qué
razón se ha hecho esa variación de trazado?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, Sra. Presidenta, una qüestió d’ordre prèvia. Crec que la
pregunta del Sr. Diputat és entrar ja de ple a la pròxima
pregunta, el canvi de traçat que és degut a la modificació del
projecte. Però, en fi.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sra. Presidenta, me es igual que me conteste en la primera o
en la segunda, en definitiva lo que trato es de averiguar, en
primer lugar, lo que ha pasado, exactamente cuáles son las
modificaciones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha tres preguntes en relació al mateix projecte de la
carretera 111, que és la carretera de Valldemossa; hi ha aquesta
primera que és d’obres, relativa al projecte d’obres d’aquesta
carretera, si anam una per una; i en tot cas, a efectes de
transcripció al Diari de Sessions i per a major enteniment de
tots, anar una per una; a no ser que prèviament vostè me
comenti, Sr. Diputat...

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

No tengo inconveniente en que mi pregunta pueda referirse,
efectivamente, a la 2033 y que pasemos a la siguiente, a la
segunda pregunta, no hay ningún inconveniente.

5) Pregunta RGE núm. 2073/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
re lativa a modificació del projecte del primer tram de la
carretera PM-111.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò així passam a la 2073, ja relativa a la modificació del
projecte, tal com ja s’ha expressat en aquest anterior torn.

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. La modificació del traçat és una
modificació de l’eix de la calçada que va venir determinat per les
dificultats trobades per part de l’administració penitenciària a
la cessió dels seus terrenys en relació al traçat de la carretera.
Com que, una vegada plantejada l’obra, es va veure que sense
una alteració ni tan sols, no solsament del corredor reservat,
sinó ni tan sols del mapa expropiatori, per així dir-ho, de les
finques afectades per l’expropiació, es podia salvar aquesta
obvietat; es va produir la modificació del traçat, una lleugera
modificació que, en qualsevol cas, amb els dictàmens i amb els
informes pertinents, no havien de ser objecte de cap tipus
d’informació pública, i així està acreditat a l’expedient pels
informes corresponents.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula el diputat Sr. González i
Ortea.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Vamos a ver, no me ha
contestado en relación con el cambio producido en el cruce, la
intersección o enlace en definitiva, que es lo que va a quedar
de la carretera de Valldemossa con la del Camí dels Reis.

Y respecto a esta modificación del eje por expropiaciones de
los terrenos de la cárcel o por cesión de los terrenos de la
cárcel, yo tengo que decir dos cosas: la primera es que me
imagino que antes de la contratación del proyecto había un
certificado de disponibilidad de los terrenos, tal como obligan
la Ley y el Reglamento de Contratos del Estado; por
consiguiente, resulta sorprendente que se alegue que es que no
se disponía de los terrenos. Para iniciar unas obras hay que
disponer de los terrenos, por consiguiente si no se disponía no
se podían empezar las obras, a mi juicio, si no es, insisto,
vulnerando la legislación actual de contratos de las
administraciones públicas.

Y respecto al tema de la información pública del proyecto,
yo tengo que decir que también sorprende que no se considere
suficientemente importante una modificación de trazado, no
sólo por la información pública sino para bastantes otras
informaciones. La vigente Ley de carreteras habla de la
información pública en el punto 19.2 y dice que “Para la
construcción de nuevas carreteras, duplicación de calzada y
variantes se ha de someter al trámite de información pública por
el plazo de un mes el estudio oportuno, el anteproyecto, el
proyecto, mediante la exposición de éstos en la conselleria o en
el consell insular de que se trate y también en los
ayuntamientos afectados, previo anuncio en el BOCAIB”.
Lógicamente, esa información pública debe afectar a unas
modificaciones que pueden ser tan sustanciales como el hecho
de ocupar terrenos distintos y propiedades y afectar a
propietarios distintos de los inicialmente previstos, puesto que
precisamente una de las razones básicas de la información
pública es que los propietarios se den por enterados de la
afección a sus terrenos.

Pero no es solamente la información pública a efectos de
ésto, sino que a mi me sorprende también porque el artículo
17.3 de nuestra vigente legislación de carreteras dice que “Los
estudios y proyectos que incluyen travesías tendrán que ser
objeto de informe, previo a la aprobación por parte del
ayuntamiento afectado, que dispondrá del plazo de un mes para
emitirlo”. Que yo sepa el Ayuntamiento de Palma no ha emitido
ningún informe y es obvio que esto está en tramo de travesía
porque dispone de terrenos urbanos o urbanizables a uno de
los lados, tal como dice también la Ley de carreteras. Pero
todavía más, resulta que se modifica nada menos que el enlace
con el Camí dels Reis. El Camí dels Reis es un camino de
competencia, o lo era, por lo menos, del Consell Insular de
Mallorca, y dice la legislación, el punto 26.2 que “En los puntos
de contacto entre dos carreteras de distinta titularidad la
ejecución de obras deberá contar con la autorización de los
organismos implicados”. Tampoco conozco que haya ningún
informe del Consell Insular de Mallorca a este respecto.

De manera que, por consiguiente, ya ve que aquí parece que
esa pequeña modificación de trazado a la que usted se refiere,
resulta que requería información pública, requiere información
del ayuntamiento y requiere información del consell insular;
cosas, todas ellas, que, a mi juicio, no se han hecho. Y aún
todavía tengo que decir que requiere otra cosa más, que es un
informe de evaluación de impacto ambiental, también requerida
no sólo por la legislación propia de impacto ambiental, sino
requerida también por la propia legislación de carreteras,
legislación que usted yo creo que debía de respetar -aunque no
lo tiene por costumbre, como el otro día le dije hablando del
proyecto de Calvià, al que antes se refería usted a respuesta a
la pregunta de mi compañero, el Sr. Huguet, por cuanto Calvià
saca un proyecto en el Boletín Oficial del Estado de
prolongación de la autopista de Palmanova en el mes de marzo,
y ustedes firman un convenio aprisa y corriendo dos meses
después, porque claro, yo le dije a usted en el pleno a
respuesta de una pregunta oral que estaba usted incumpliendo
la Ley de carreteras-, sigue usted incumpliéndola, y este caso,
como digo, manifiestamente. Porque, efectivamente, el artículo
17.4 de la Ley de carreteras dice que “Los proyectos y
anteproyectos de nueva carretera, modificación, ampliación de
autopistas y autovías, las duplicaciones de calzada, etcétera,
tendrán que ser objeto de una evaluación de impacto
ambiental”. Se refiere a tramos de más de tres quilómetros, pero
ustedes venden que esto no es más que la primera fase, y
efectivamente así figuraba en el trazado de toda la carretera
desde Palma hasta s’Esgleieta o la proximidades de s’Esgleieta,
rebasando ampliamente los tres quilómetros. Por consiguiente
requiere un informe de impacto ambiental; que, que yo sepa, ni
tiene el proyecto original ni desde luego tiene el modificado
que ustedes están haciendo.

De manera que ya ve usted que incumple la Ley y el
Reglamento de contratos de las administraciones públicas y
que, además, incumple usted uno, dos, tres, cuatro y cinco, el
19.2; 17, puntos 3 y 4; 26.2 y 18.3 de la Ley de carreteras. No lo
sé si esto le parece a usted que es lo más adecuado, pero yo me
temo que el Gobierno debía ser un poco más respetuoso en ese
nuevo modelo de carreteras que nos ofrece, y en los primeros
750 metros que se estrena no tiene que vulnerar
manifiestamente la Ley de carreteras de esta comunidad,
además de la Ley de contratos del Estado.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la paraula
l’Hble. Conseller Sr. Quetglas.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, si no estigués tan
convençut que la seva aproximació a aquesta tema està bastant
mediatitzada per un apriorisme mantendria l’esperança que amb
la meva contesta es difuminarien tots els seus dubtes sobre el
compliment de la legalitat en aquesta obra. Vostè diu que les
modificacions són suficientment substancials, les
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modificacions existents entre el projecte que va sortir a
informació pública i el projecte que es va aprovar; bé, jo supòs
que vostè, fent gala del respecte que normalment té pels tècnics
i pels seus companys i per les oficines de supervisió, vostè
estarà d’acord, jo tenc aquí una còpia del dictamen de
supervisió, on deia, abans de l’aprovació del projecte que es va
aprovar, literalment li llegesc: “No és preceptiva informació
pública, ja que prèviament va sortir a informació pública un
projecte que contemplava les obres ara projectades”. Per tant,
bé, vostè té una opinió que, tal vegada si vostè fos l’autor
d’aquest informe de supervisió hagués dit que sí fa falta
informació pública, però que si els tècnics que decideixen sobre
aquesta qüestió diuen que no és necessari, evidentment no és
necessari. Per tant, primer suposat incompliment que jo crec
que ja queda suficientment acreditat que, com a màxim, és una
qüestió d’opinió, però no, de cap manera, d’incompliment legal.

Vostè ha dit que els terrenys eren distints; els terrenys no
són distints, els terrenys són els mateixos, no hi ha hagut canvi
a l’estructura de les expropiacions que s’han hagut de fer, per
tant no hi ha hagut un canvi substancial que obligàs a aquesta
informació pública.

Segona objecció que vostè posa, diu: “Les travessies han
d’estar informades pels ajuntaments corresponents”. És ver,
això ho diu la Llei de carreteres, les travessies han d’estar
informades per l’ajuntament corresponent; i després, bé, abans,
crec recordar que és l’article 2 o 3, la mateixa Llei de carreteres
que vostè recorda defineix el que és una travessia, i el que és
una travessia és aquell tram de carretera que discorre entre sòls
que són urbans o urbanitzables. La totalitat dels terrenys pels
quals discorre aquest tram de carretera són rústics, la totalitat.
Per tant, no existeix aquesta obligació, tot i que es va enviar a
l’ajuntament el projecte, però no existia aquesta obligació i no
existeix aquesta obligació, i així consta a l’expedient amb un
dictamen jurídic.

Per tant, perquè l’ajuntament, efectivament, enmig
d’aquesta polèmica recent, va alAludir a aquest article al qual
vostè es refereix per demanar l’expedient de carreteres. I jo li
vull contestar una cosa, si a nosaltres l’ajuntament se’ns
hagués adreçat dient, miri, m’agradaria tenir aquest projecte, li
haguéssim facilitat, però reivindicat en funció d’un article que
no existia la més mínima obligació de complir perquè no és una
travessia, perquè no transcorre per sòl urbà ni urbanitzable,
sinó per sòl rústic, jo personalment vaig fer una consulta al
servei jurídic, que va dir: aquest tram de carretera no és una
travessia. Per tant, l’ajuntament no pot invocar la Llei de
carreteres per tenir coneixement d’aquest tram. Per tant, segon
dubte jurídic o tercer dubte jurídic absolutament aclarit.

Vostè diu: hi ha interferència de dues administracions,
l’administració del Consell Insular de Mallorca, titular del Camí
dels Reis, i de la carretera. En el moment que es va redactar i
aprovar el projecte, el titular de la competència de les dues
carreteres era el Govern de la comunitat autònoma; no hi havia
en el moment que es va aprovar el projecte una interferència de
dues administracions, era una sola administració. Quart dubte
jurídic que crec que ja està esvaït.

I sobre el tema d’avaluació d’impacte ambiental, vostè
mateix ha detectat la feblesa del seu argument i ha reconegut
que l’avaluació d’impacte ambiental no és obligatòria a no ser
en carreteres que tenen més de tres quilòmetres. Efectivament,
aquesta carretera està exempta de l’avaluació d’impacte
ambiental. Vostè diu: home, si la consideram tota. Però és que
no és un sol projecte, són dos projectes distints: el primer és
entre la via de cintura i el Camí dels Reis, i el segon projecte,
que s’està elaborant i, a més, amb absoluta independència i per
un altre equip distint, entre el Camí dels Reis i la carretera de
Valldemossa, naturalment sortirà a informació pública i durà
tots els informes d’impacte ambiental que li pertoquen.

Per tant, jo comprenc que vostè pugui argüir que no li
agrada com feim les coses, etcètera, però arguments de legalitat
no, Sr. González Ortea, arguments de legalitat no; la legalitat
s’acompleix escrupolosament en aquesta carretera fil per randa.
I crec, insistesc, si no comptàs amb el seu apriorisme, crec que
els meus arguments l’haurien de convèncer del tot.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

6) Pregunta RGE núm. 2074/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a aprovació d'un nou projecte del primer tram de la
carretera PM-111.

Passam ja a la darrera pregunta, la número de registre 2074,
relativa a aprovació d’un nou projecte del primer tram de la
carretera PM-111, segons la legislació vigent. Intervé, el diputat
Sr. González Ortea té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, seguimos
hablando de legislación vigente en relación con lo que se ha
reconocido, que es una modificación. Una modificación que a
mi juicio, sigue siendo un juicio, desde luego, pues vulnera
toda una serie de artículos de la legislación de carreteras.

En cuanto a que Supervisión de Proyectos diga en un
informe del 28 de noviembre de 2001, según informan los
propios Servicios Técnicos de Carreteras, que no es preceptivo
el informe, tengo que insistir en que eso lleva fecha de 28 de
noviembre de 2001 y el proyecto se ha acabado en el pasado
mes de abril. O sea que, claro, el informe no se ha hecho sobre
el proyecto modificado, se ha hecho sobre una entelequia; el
informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos se basa en
algo que todavía no es un proyecto, porque el proyecto,
insisto, no se hace hasta abril de este año, según dicen los
propios, o declaran los propios Servicios de Carreteras, los
funcionarios de los Servicios de Carreteras.

Bueno, en cuanto al informe ambiental, tengo que decir que
el artículo 17.4, que antes no quise leer entero, por no cansar a
las señoras y señores diputados, dice que los proyectos,
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etcétera, de nuevas carreteras, así como (...), que supongan
cambios de trazado en una longitud acumulada de más de tres
quilómetros, en una longitud acumulada de más de tres
quilómetros, requieren informe de impacto ambiental.
Naturalmente que esto es una carretera cuyo proyecto de
trazado salió en su conjunto y por consiguiente que ustedes
mismos dicen que se hace en dos fases, su longitud acumulada
es bastante superior a los tres quilómetros, luego ya lo creo que
requiere informe ambiental.

Por consiguiente, mi pregunta se refiere a si se ha aprobado
el proyecto modificado; porque, con todas estas dudas en
relación con la legalidad de este cambio, porque ya el
argumento de que se ha modificado, de que los terrenos son
los mismos y que prácticamente la expropiación es la misma,
bueno, ese argumento, Sr. Quetglas, perdóneme pero es para mi
incomprensible; es decir, no sé cómo usted puede decir eso, no
los terrenos no son los mismos, los terrenos son otros; ustedes
entraban en los terrenos de la cárcel en el proyecto y resulta
que en vez de entrar en los terrenos de la cárcel, en el período
que salió a información pública, entran ustedes en el del vecino
y se cargan 90 cipreses. Esto es una evidencia, es que rebatirle
este argumento me parece estar perdiendo el tiempo, porque es
tan claro y manifiesto. Por consiguiente, mi pregunta es,
insisto, si se ha aprobado de acuerdo con la legislación vigente
el proyecto modificado ese que se está haciendo, ese que
cambia el enlace con el Camí dels Reis que, por cierto, me he
equivocado y tengo que reconocerlo, el Camí dels Reis no es
competencia del Consell Insular de Mallorca, el Camí dels Reis
es competencia del Ayuntamiento de Palma, por consiguiente,
naturalmente, es el Ayuntamiento de Palma el que tiene que
hacer el informe, el Camí dels Reis es competencia del
Ayuntamiento de Palma y nunca fue competencia de la
comunidad autónoma, nunca, eso se lo puedo asegurar; mírelo,
porque se lo puedo asegurar, jamás el Camí dels Reis fue
competencia de la comunidad autónoma. En cambio, este tramo
del Camí dels Reis es, actualmente, competencia del
Ayuntamiento de Palma, luego item más, el informe no tenía
que ser del consell insular pero tenía que ser del Ayuntamiento
de Palma, por esta razón, ¿no?

De manera que, en definitiva, mi pregunta es, como siguen
ustedes incumpliendo, de acuerdo con lo que le digo, todos
estos artículos de la legislación de carreteras, mi pregunta es si
es que han podido aprobar el proyecto modificado de este
primer tramo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Quetglas.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, Sr. González Ortea, vostè
sap, i jo crec que puc dir que sap més que jo, que els projectes
modificats s’executen sense estar aprovats i que, a més, això és
una previsió que contempla la Llei de contractes de l’Estat. En
aquests moments la travessia, perdó, en el tram de carretera del

desdoblament Palma-Son Ferriol s’executa una obra modificada
que no ha estat aprovada. I que, lògicament i a més, la Llei de
contractes de l’Estat parla de manera explícita que aquells
modificats que no superin el 20% del pressupost es poden
executar sense que estiguin aprovats. És més, jo apelAlaria a la
seva condició d’enginyer de camins i que durant molts d’anys
s’ha dedicat a les carreteres, difícilment m’assenyalarà vostè
una sola carretera que tengui modificats, que el modificat hagi
esperat la seva aprovació perquè s’executi. I això és tan obvi
que la pròpia legislació així ho permet, per tant, jo no dic que les
distintes administracions ni que el seu Govern ni que el
Ministeri incompleixin la legislació, jo el que dic és que la
legislació ho permet, i per tant les obres s’adeqüen a un
modificat que encara no està aprovat, però que, d’acord amb la
previsió de la legislació de contractes de l’Estat s’executa.

Per tant, jo crec que amb això ja està contestada la pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Quetglas, no tengo
ningún empacho en reconocérselo, naturalmente he trabajado
muchos años en carreteras y naturalmente que muchas veces
se hacen modificados de carreteras que no están aprobados,
naturalmente; ni siquiera le hubiera hecho esta pregunta si es
que no hubiera todo lo que le estoy diciendo con anterioridad.
Ustedes no han hecho la información pública de esas
modificaciones; ustedes han desatendido absolutamente al
Ayuntamiento de Palma y han desoído lo que el Ayuntamiento
de Palma les pide y, en concreto, por cierto, en relación con ese
enlace con el Camí dels Reis; ustedes han despreciado
absolutamente la opinión del Ayuntamiento de Palma.

Ustedes se han evitado, mediante este artificio de decir, no,
es el primer tramo, pero claro, sólo son 750 metros, es decir,
cometiendo un fraude de ley, porque usted sabe que eso, el
tramo es más largo; y mediante ese fraude de ley, de decir no,
a efectos de evaluación de impacto ambiental, no voy a hacer
la evaluación porque me libro diciendo que sólo son 750
metros, que, por cierto no he oído decírselo, porque eso no lo
suelen decir, ustedes dicen que está en obras la carretera
Palma-Valldemossa y que están haciendo la carretera Palma-
Valldemossa, eso en las ruedas de prensa les gusta mucho.
Ahora resulta que, claro, para evitarse el informe de evaluación
de impacto ambiental, entonces se acuerdan ustedes de que lo
que están haciendo realmente son 750 tristes metros de
carretera; 750 tristes metros que mire usted si hacía falta la
evaluación de impacto ambiental que han provocado un grave
impacto ambiental, que ha sido una especie de pequeño
escándalo. Cuando a tantos propietarios se les está
prohibiendo el tocar esos árboles, cuando al Ayuntamiento de
Palma se le quieren considerar como elementos singulares y
árboles singulares unos pinos en la Plaza de Santa Catalina,
cuando están sucediendo esas cosas, ustedes van y dan el
ejemplo de cargarse 90 cipreses, sin, claro está, evaluación de
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impacto ambiental porque usted me dice que no, que sólo es un
tramito, que, bueno, no tiene nada que ver con el resto de la
carretera, eso me lo dice usted aquí, no es lo que dice en otros
sitios.

Por consiguiente, claro, lo que a mi me preocupa no es que
estén haciendo un modificado de obra y todavía no tengan
aprobado el proyecto, lo que pasa es que están haciendo
ustedes un modificado de obra sin tener aprobado el proyecto
conculcando toda una serie de derechos legítimos de otras
administraciones y de particulares a los que ustedes no han
informado. Y eso es lo que es distinto y eso es lo que es grave,
porque claro, hacer un modificado de proyecto y decir que
cambio el tablero de un puente y en vez de hacerlo de un tipo
lo hago de otro, eso, lógicamente, no tiene ninguna repercusión
sobre ni instituciones ni particulares. Pero cambiar el modelo de
enlace, cambiar los terrenos que ustedes afectan con la obra sí
que tiene importancia; cargarse unos cipreses, 90 cipreses,
tiene una, como decía antes, un efecto educacional o
ineducacional tremendo sobre la opinión pública sobre una
materia en la que hay serias controversias y discusiones en
este momento.

Por consiguiente, hacer todo eso es lo que me preocupa,
que hacen ustedes todo eso y naturalmente no tiene el
proyecto modificado aprobado, entre otras cosas porque es
difícil que lo puedan aprobar conculcando, como digo, tantos
artículos de la vigente legislación de carreteras. Eso, Sr.
Quetglas, es lo que le echo en cara, no que hagan ustedes un
modificado y que no lo tengan aprobado, sino que hagan
ustedes este modificado y que efectivamente no lo tengan
aprobado. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ja per tancar la qüestió, té la paraula el
conseller Sr. Quetglas.

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

Gràcies, Sr. González Ortea. Jo crec que vostè s’hauria de
resoldre la seva pròpia contradicció i decidir d’una vegada si
aquest és un tram important de carretera de molts de
quilòmetres o és un miserable tram de 750 metres, perquè quan
a vostè li interessa són 750 miserables metres i quan a vostè li
interessa això és una primera part d’un projecte molt més llarg,
etcètera. No són trams, Sr. González Ortea, vostè sap quina és
la diferència entre trams i projectes distints, són dos projectes
distints, i fins i tot encarregats a equips de redacció distints. Per
tant, no embulli la troca amb aquestes coses.

Vostè diu, home, que el modificat s’executi sense estar
aprovat això no té cap importància, això és el pa nostre de cada
dia, això és habitual, tots ho hem fet, sempre es fa i a més està
previst a la legislació, per tant no hi ha cap conculcació a la
legalitat; però, com que prèviament hi ha tota una sèrie de
conculcacions de la legalitat llavors adquireix una importància
que tots a tots els altres modificats que es fan sense aprovar no
té. Bé, jo crec haver demostrat i haver-li demostrat de manera

absolutament fefaent, fil per randa, punt per punt, que tot això
que vostè diu que són incompliments de la legislació no ho
són, és fum, són fantasmades, no hi ha hagut modificacions
substancials que obliguin a una nova informació pública. Li he
demostrat i en qualsevol cas aquí tenim els informes, no hi ha
l’obligació que l’ajuntament informe una travessia perquè una
travessia és una carretera que discorre per sòl urbà i
urbanitzable, definició de la Llei de la carreteres que vostè
argüeix i que ens mostra aquí, de la qual vostè és en bona part
responsable; vostè i jo compartírem ponència d’aquesta Llei de
carreteres, per tant sé que vostè se la coneix bé i aquesta part
l’amaga a favor seu evidentment, però vostè sap que això no és
una conculcació de legalitat en absolut.

Vostè deia primer que necessitaven l’autorització del
Consell de Mallorca, perquè era el titular de la competència de
carreteres; ara resulta que és l’ajuntament, l’ajuntament va
donar la conformitat a la modificació, això és el que jo tenc, això
és el que a mi m’han informat. En qualsevol cas, vostè ha fet
una solAlicitud de documentació que jo fa uns dies vaig firmar
la remissió i que tendrà a la seva disposició i tendrà ocasió de
comprovar-ho, en qualsevol cas ho podrem aclarir, això és un
fet objectiu, tenc entès que és així. Però, en qualsevol cas,
podria argüir-se, si me permet, una determinada inelegància si
no s’hagués fet així, però vulneració de la llei no, Sr. González
Ortea, el que no em sembla elegant és que l’ajuntament s’adreci
a la conselleria argüint uns drets que li confereix una llei quan
aquests drets no els té per llei; de dir jo tenc la capacitat
d’informar perquè això és una travessia quan això no és una
travessia, aleshores no. Jo som molt respectuós amb les
competències de les altres institucions i al mateix temps un
gelós defensor de les competències que a mi me toca la
responsabilitat de defensar, per tant aquí les coses clares. No
hi ha cap obligació, l’ajuntament no té dret d’argüir això perquè
no és una travessia urbana.

Avaluació d’impacte ambiental? Home, ja li he dit, escolti,
el que vostè no pot fer és agafar una vara i l’estira, quan me
convé té 750 miserables metres i quan me convé això és part
d’una obra que té més de tres quilòmetres. No senyor, no hi ha
obligació d’avaluació d’impacte ambiental. Per tant, si tots els
pressupòsits dels quals vostè parteix, suposa, diu, jo crec que
diu sense absolutament cap raó i faltant a la veritat, diu que són
conculcacions de la legislació vigent quan no ho són, llavors
agafa importància que no s’hagi aprovat un modificat, que és
una cosa que està prevista a la llei i que tampoc no conculca
cap legalitat.

Sr. González Ortea, jo crec que vostè ha exagerat, crec que
el que passa és que aquesta carretera que vostès tenien moltes
ganes, molts desitjos i molta voluntat de fer i no varen ser
capaços de fer molts d’anys, els sap molt de greu que la facem
nosaltres, aquí li fa mal; li fa mal que donem una solució a un
problema en el qual vostès, durant molts d’anys, es trobaren
empantanegats i no varen ser capaços de solucionar, això és el
que li cou.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat el debat i l’ordre
del dia d’avui, no ens queda més que agrair la presència i les
explicacions del conseller, així com també la dels diputats i
diputades i, en nom d’aquesta Mesa, no ens queda més que
desitjar un bon estiu, unes bones vacances d’estiu.

S’aixeca la sessió.
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