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d’avui i primer de tot demanarem si hi ha substitucions?

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sra. Presidenta, Dolça Mulet substitueix el Sr. Miquel
Nadal.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 4626/05 presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a seguretat a les
carreteres. La RGE núm. 4805/05 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a soterrament de les vies de
ferrocarril en el pas per Inca. I RGE núm. 4831/05 presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
augment de nivell de protecció actual dels espais naturals de les
illes.

Els he de comunicar que per part de la Sra. Rosselló i Pons,
autora de la proposició no de llei darrera, relativa a augment de
nivell de protecció actual dels espais naturals de les illes, ha
posat en coneixement de mi mateixa com a presidenta, que es
troba fora i li és impossible defensar aquesta iniciativa que
havia presentat ella. Per tant, solAlicitaria als senyors diputats
que, atès l’establert a l’article 68.2, s’alteri l’ordre del dia i
excloure’n del debat d’avui aquesta proposició, si tots hi vénen
d’acord, passaríem a votació aquesta proposta.

Molt bé, per unanimitat exclourem del debat aquesta
proposició.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4626/05, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a seguretat a les carreteres.

Passam idò a la primera proposició no de llei RGE núm.
4626, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a seguretat a les carreteres. Per a la seva
defensa té la paraula té la paraula la Sra. Vadell per un temps de
10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Govern actual ha apostat aquesta legislatura per donar un gran
impuls a la construcció de carreteres, és un tema que s’ha
debatut nombroses vegades dins aquesta cambra i avui una altra
vegada tornarem parlar de carreteres. S’ha dit que la saturació
de les carreteres actuals provoca accidents i que els defectes en
el traçat i la manca de manteniment fan que la xarxa viària de
les Illes Balears sigui una de les que tenen més alta sinistralitat
de tot l’Estat. No obstant això, tots els estudis i anàlisis que
s’han fet per millorar les carreteres per part d’aquest Govern,
hem notat que van en el sentit d’augmentar la capacitat de
vehicles i d’estalviar temps en el desplaçament. Crec que el
tema de seguretat ha estat un tema residual, una conseqüència

lògica de la nova concepció del traçat, ja que si les carreteres
són més amples, amb més capacitat, més rectes i no tenen doble
sentit, lògicament no hi haurà tantes topades.

No obstant això, hi ha elements a les carreteres que tot i que
toquen tenir una funció protectora, poden provocar
conseqüències greus, fins i tot, amputacions o mort en cas de
què hi hagi un accident, m’estic referint a les baranes de
protecció, les baranes de seguretat. Aquests elements estan
formats, com saben tots vostès, per una tanca metàlAlica
horitzontal i unes barres de subjecció vertical, de perfil
normalment en forma d’H, n’hi pot haver d’altres en forma d’E
o d’U, que estan corades a terra i serveixen per unir aquestes
tanques horitzontals. La seva funció és evitar que els vehicles
surtin de la carretera en cas de llenegar o si perden el control.
Però al mateix temps se converteixen en vertaderes armes contra
motoristes, ciclistes, vianants i fins i tot contra els propis cotxes.
En cas d’accident de moto, el cas més preocupant de tots, el
pilot està absolutament desprotegit, la carrosseria és el seu propi
cos i el conductor i l’acompanyant quan surten arrossegats per
l’inèrcia, si topen per mala sort amb una d’aquestes barres
verticals, aquesta topada conseqüència molt greu ja que actua
com a guillotina i pot causar lesions molt greus, amputacions,
o lesions a la columna que són de conseqüències per a la salut
irreversibles. 

Crec que no fa falta que expliqui més coses per explicar i
justificar la proposició no de llei que presentam, ja que tots
vostès coneixen les conseqüències i descriure accidents de
manera més gràfica crec que no és convenient. Però sí recordar
que un 15% d’accidents de moto tenen conseqüències mortals,
per motius de les topades amb aquestes barres de protecció. Jo
crec que malauradament és difícil que se puguin evitar els
accidents perquè és impossible actuar per evitar la totalitat de la
sinistralitat a les carreteres. El que sí podem evitar són els
efectes que puguin tenir aquests accidents, sobretot en
motoristes, ciclistes i persones que vagin en vehicles de 2 rodes.
Per a això hi ha remeis. Diversos països de la Comunitat
Europea ja ho han adoptat, per exemple Portugal o França, ja
s’estan instalAlant de manera generalitzada unes baranes de
doble protecció i que eviten que els accidentats passin per davall
la barana i així puguin topar amb les tanques. També hi ha altres
elements que circulen en el mercat, que se poden comprar
habitualment perquè estan comercialitzats, són proteccions d’un
material que minimitzen l’impacte i absorbeixen bastant els
possibles cops que se puguin pegar els accidentats. 

Per tot això proposam dos punts en aquesta proposició no de
llei. El primer és instar el Govern de les Illes Balears que a les
carreteres i autovies de nova construcció se preveia dins el
projecte la instalAlació d’aquestes baranes de doble protecció per
evitar les conseqüències d’accidents en persones i també en
vehicles per minimitzar l’efecte dels accidents si és que n’hi ha.
I ja se preveia des d’un principi, o sigui totes les carreteres de
nova construcció ja se preveu que s’instalAlin aquestes dobles
barreres. I el segon punt, evidentment a l’actualitat tota la xarxa
de carreteres principals i secundàries, ja existeixen aquestes
baranes que nosaltres consideram perilloses i que ho són. Per
tant, demanam que el Govern elabori un pla per eliminar
progressivament aquestes barreres, o substituir-les, o bé per
doble barana o bé que s’instalAlin elements de protecció per
evitar els impactes dels accidents. 
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Aquesta proposició no de llei és així de senzilla, crec que no
té altra defensa més que la lògica i el voler protegir les persones
que circulen, els que circulam per aquestes carreteres, amb uns
costs mínims, creim, ja que en cas de les noves carreteres
entraria dins el propi pressupost de construcció de la carretera.
I en segon cas sí que s’haurien de preveure unes partides
pressupostàries per ajudar als consells insulars que tenen
competència en la construcció de carreteres i també als
ajuntaments, perquè també algunes carreteres són competència
municipal.

Per tot això presentam aquesta proposició no de llei i
esperam que sigui aprovada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per fixar posició per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Mulet per un temps de 10
minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei que ens presenta el Grup del PSM,
és evident i constata el perill actual dels sistemes de protecció
de les carreteres. Els sistemes actuals de protecció de les
diferents carreteres pareix que realment estan fetes per als
cotxes, o per als vehicles de 4 rodes o més que per als de 2
rodes, perquè està clar que si tenen un accident els efectes són
terribles. Per tant, una modificació d’aquests sistemes, tan en el
seu disseny, com en el seu material seria bo. Seria bo un canvi
de concepció global del sistema de protecció de carreteres, però
això se tracta d’una gran inversió, a més molt forta.

Per tant, des d’Unió Mallorquina estam d’acord en el fons
de la proposició no de llei. Ara bé, hi ha un seguit d’aspectes
que no podem obviar, per una banda hem d’evitar en tot
moment que pugui parèixer que enviam un missatge que la
culpa dels accidents és dels sistemes de protecció. És
imprescindible mantenir una política clara en relació a la
responsabilitat de tot els conductors en la seguretat viària. I per
altra banda no podem intentar aturar projectes viaris essencials
i imprescindibles amb l’argument de què els sistemes de
protecció no són els adients. 

Per tant, nosaltres des del nostre grup entenem que el primer
punt i el segon se podien fusionar amb un sol, referint-se a la
necessitat d’instalAlar nous sistemes de protecció a la nostra
xarxa viària, sense fer cap tipus de diferència. S’ha de fer amb
una planificació adient, estudiant les zones de més risc i
començant per elles i clarificant no només el calendari sinó
també el finançament. Per tant, nosaltres li proposam suprimir
el primer punt, donat que entenem que la xarxa viària s’ha de
gestionar en el seu conjunt, incloent tota la proposta en el segon
punt.

Pel que fa al segon punt s’hauria de concedir un termini
superior als 2 anys per poder procedir a una planificació
correcte de la instalAlació d’aquests sistemes i sobretot, del seu
finançament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mulet. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Ramon per un
temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup d’Esquerra Unida
i Els Verds el que volem dir és que donam suport a aquesta
proposició de llei, suport als seus dos punts, no sé si haurà
transaccions o no, si hi hagués una transacció que permetés un
acord més generalitzat tampoc ens semblaria malament, però
creim que tal com està redactada és correcte, aquestes baranes
de protecció són habitualment denominades per part dels
motoristes com a “baranes guillotina” pels efectes que han
tengut en nombrosos accidents, que multipliquen l’efecte del
propi accident. Evidentment la sinistralitat en carretera que
aquest any s’ha disparat a les nostres illes té múltiples causes,
com ha dit la portaveu del PSM, amb això no resoldrem que no
hi hagi accidents, és cert, però sí s’actua sobre efectes que es
produeixen actualment, sobretot en els casos dels motoristes,
efectes que s’agreugen pels que produeix un simple accident, els
resultats que poden tenir, com ja s’ha dit aquí, d’amputacions,
fins i tot de pèrdua de vides humanes. O sigui, som conscients,
no resolem tota la problemàtica, però sí un fet que fa que
s’agreugen els efectes dels accidents, el podem eliminar. És una
cosa prou important, consideram nosaltres, com per ser tenguda
en compte, juntament amb moltes altres qüestions que s’han de
fer en relació a la sinistralitat.

És cert, com ha dit la portaveu d’Unió Mallorquina, que això
és una operació que té uns costs econòmics, s’haurà de veure
com es pot fer front, possiblement començar pels llocs més
perillosos això estaria bé. Però jo crec que fa falta que hi hagi
una decisió política i seria bo que hi hagués aquest acord del
Parlament d’anar de manera decidida, en el temps més breu que
es pugui, a la substitució d’aquest tipus de barana. I això no
lleva, pensam nosaltres, la responsabilitat ni dóna cap missatge
en (...). La responsabilitat dels motoristes és circular
correctament, és una cosa que s’ha de transmetre, s’ha
d’assegurar, però sempre hi ha la possibilitat dels accidents i les
baranes guillotina fan que siguin pitjor els efectes dels
accidents. 

Tampoc jo crec que no s’han de veure bruixes, això no és
cap intent d’aturar carreteres, crec jo, interpretant una mica el
plantejament del grup que l’ha proposat. Des del nostre grup és
cert que tenim diferències importants amb el model de
carreteres i ja ens agradaria aturar-ne alguna de les que estan
projectades, però no té res a veure. Es tracta que les carreteres,
si es fan i si són excessivament des del nostre punt de vista per
al territori, a més no tenguin aquest afegit d’unes baranes que
són perilloses. Per tant, com a mínim eliminam aquestes baranes
perilloses en els nous projectes, radicalment fora, i fer com es
diu, com es diu en la proposició, un pla de substitució gradual.

Per tant, repetesc, l’acord compleix el suport del Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds a aquesta proposició. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned per un temps de 10 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tal com ha dit la portaveu del
Grup PSM-Entesa nacionalista, evidentment per moltes millores
que se facin a la xarxa viària a qualsevol tipus de carreteres
existents a les nostres illes, el que està molt clar és que evitar
definitivament els accidents és pràcticament impossible. Si
partim d’aquesta base i tenim la certesa de l’existència d’un
determinat model de barana de protecció que és extremadament
perillós, especialment per als conductors de vehicles com són
ciclomotors, motos i bicicletes. Està més que comprovant que
en nombrosos casos d’accidents han tengut conseqüències greus
per als ocupants d’aquests tipus de vehicles, jo crec que no li
hem de donar més voltes a aquest tema, més que de forma
urgent fer tot el que calgui per tal d’evitar noves morts, o noves
lesions irreversibles per impactes amb aquest tipus de baranes
de protecció. 

De fet, diferents institucions ja han aprovat propostes de
retirada d’aquest tipus de baranes, popularment conegudes com
a “baranes guillotina”, pels efectes que tenen quan es produeix
un accident amb aquest tipus de vehicle. Faré referència per
exemple a una proposta que es va aprovar per unanimitat a la
Comissió de Seguretat Vial del Congrés dels Diputats a finals
del 2004, allà on tots els partits es posaren d’acord i aprovaren
solAlicitar al Govern que prengués mesures i propostes concretes
per substituir aquest tipus de baranes de protecció en els llocs on
estava instalAlat i tengués cura que en els projectes que
s’executin d’aquí al davant no s’instalAlin aquest tipus de
baranes, sinó que d’altres molt més segures.

Per tant i dit això, assenyalar que estam d’acord en els dos
punts que proposa el PSM-Entesa Nacionalista en la seva
proposició no de llei i hi estam perquè per exemple en el primer
punt volem dir que com a primera passa evidentment s’ha
d’assegurar que tota la nova execució de nous projectes en
carreteres, qualsevol tipus de carreteres, que quedi clar, no
d’unes en concret, en totes elles, s’ha de tenir la certesa que a
les nostres illes en els nous projectes no s’instalAlaran aquestes
baranes que és més que evident que són perilloses. No es tracta
de paralitzar projectes que estiguin en execució, o d’imminent
execució, es tracta que allò que es faci es faci amb seguretat per
als usuaris, independentment que els usuaris siguin 3, 4, o
1.000. Jo crec que el raonament és molt simple i bo d’entendre.

Tampoc entrarem a valorar si la millor alternativa o solució
és tal com proposa el grup redactor d’aquesta proposició no de
llei, la instalAlació d’aquesta doble (...). O en qualsevol cas la
possibilitat de substituir aquestes barres de subjecció que són en
forma d’H o d’U per una altra tipus de barra de subjecció, per
exemple tubulars i que per tant, no tenen aquests caires que al
final produeixen els resultats mortals o de greus lesions per als
usuaris d’aquest tipus de vehicles que hem fet referència. Per
tant, com dic el que hem de buscar, tenint en compte el perill i
la situació que creen aquestes baranes, que es busqui la millor
alternativa tècnica per solucionar aquest problema. Per tant, que
allò que s’instalAli sigui el que millor vagi per tal d’estalviar
nous accidents a compte d’aquestes baranes.

Quant el segon punt, volia dir que estam d’acord en la
necessitat d’elaborar un pla, perquè evidentment són molts de
quilòmetres de baranes d’aquest tipus que hi ha instalAlades, és
impossible la seva substitució en el moment de tots els
quilòmetres de barana que hi ha. I evidentment s’haurà d’anar
fent per fases, s’haurà de redactar un pla de substitució i
esperem que siguin els tècnics, atenent necessitats, urgències i
graus de perillositat determinin quines són les àrees i zones per
allà on s’ha de començar i acabar.

I per altra part entenem que no és menys important que des
del Govern s’estableixi la possibilitat d’establir ajuts a les altres
administracions que tenen responsabilitats i no només
responsabilitats sinó que competències directes en carreteres,
com són els consells, fins i tot els ajuntaments, per què no, que
en alguns trams de la seva xarxa viària municipal també tenen
instalAlades aquest tipus de baranes. I com ha dit tots, és un
projecte, és una proposta que és cara, que no és bona d’assimilar
per als ja molt condicionats pressuposts de les administracions
i no estaria demés, demostrant el gran interès del Govern balear
per a l’execució de projectes de carreteres, demostri potser aquí
també aquest gran interès i no tengui cap problema per fer
esforços importantíssims en l’aportació de partides
pressupostàries per subvencionar o portar directament les
quantitats que facin falta, tan a consells com ajuntaments, per
anar fent la substitució d’aquestes baranes. I dic això
concretament perquè sense anar més lluny aquest any mateix, en
el Consell d’Eivissa i Formentera, per part del Grup Progressista
es va presentar una proposta, exactament en el mateix sentit que
aquesta proposició no de llei i el que es va manifestar per part
del grup del Govern és que es reconeixia la perillositat
d’aquestes baranes, la necessitat de la seva substitució, però al
mateix temps manifestava una certa incapacitat deguda sobretot
a raonaments econòmics i impossibilitat d’aplicacions
pressupostàries i limitacions pressupostàries. 

Jo crec que si tenim en compte això i per exemple record
que només a l’illa d’Eivissa es va quantificar el pressupost per
substituir les baranes existents entorn a 3 milions d’euros. Bé
que es quantifiqui a cada una de les illes el total i que per part
del Govern s’estableixi una línia de subvencions, amb
colAlaboració amb aquests consells i ajuntaments, no estaria
demés i ho agrairíem tots, especialment els conductors de motos
i bicicletes que veuran eliminat un element i un obstacle que
marca a molts dels usuaris, sobretot aquells que han tengut la
desgràcia de tenir accidents i topar amb aquestes baranes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Font per un temps de 10 minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular
dir d’entrada que la preocupació per la sinistralitat que hagin
pogut patir motociclistes, o bé amb ciclomotors, o bé amb
motos de més cilindrada, com també ciclistes, vianants que
evidentment hagin pogut sofrir o amplificar els seus accidents
per aquest tipus de barana, ho sentim molt des del Grup
Parlamentari Popular. És evident que nosaltres amb l’esperit i
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amb el fons d’aquesta proposició no de llei hi estam d’acord,
però hi ha un seguit d’aspectes amb els quals no hi estam
d’acord i ara pas a esmentar.

D’entrada nosaltres creim que la instalAlació d’aquest tipus
de baranes, baranes de protecció per a les carreteres de nova
construcció, tal com diu aquesta proposició no de llei, ens
pareix d’entrada una iniciativa lloable i també necessària. Però
tampoc hem de creure que és una preocupació nova, no és una
preocupació de fa dos dies. De fet el Govern de les Illes Balears
ja hi està obligat segons una recent ordre circular, Ordre
Circular 18/2004, aprovada per la Direcció General de
Carreteres de l’Estat el passat mes de desembre i que està en
vigor a partir del 10 de gener d’enguany. Aquesta ordre circular
18/2004 estableix els criteris d’ús de sistemes per a la protecció
de motociclistes. Com deia, això no és una preocupació actual,
no fa dos dies, sinó que la seguretat dels motociclistes ha vengut
preocupant a les autoritats competents des de fa anys, almanco
normativament. Concretament l’Ordre Circular 321/95 TYP ja
incloïa un annex específic per a la protecció dels motociclistes
en trams de concentració d’accidents. De llavors ençà, és ver,
l’experiència adquirida ha aconsellat establir criteris més
específics per a l’ús sistemàtic dels sistemes de protecció a fi
d’augmentar-ne la seguretat, o almanco minvar la gravetat dels
accidents. En efecte, el gener passat es va modificar aquesta
primera Ordre 321/95 TYP, segons les fixes annexes de l’Ordre
Circular 18/2004.

Quin àmbit d’aplicació té aquesta Ordre Circular 18/2004?
En resum i simplificant, només en aquells projectes de
carreteres de nova construcció que se trobin en fase de redacció
a l’entrada en vigor de la present ordre circular, és a dir, 10 de
gener d’enguany. També en cas de projectes en fase de licitació,
o adjudicats, se podrà elevar consulta a la Subdirecció General
de Construcció o a la Subdirecció de Conservació i Explotació
d’aquesta Direcció General de Carreteres, sobre la conveniència
o no de procedir a modificar tot el contracte, ja que està
adjudicat, per adequar-lo a aquesta ordre circular.

Per tant, el que ha de quedar molt clar és que la Direcció
General de Carreteres de l’Estat, les autoritats competents de
l’Estat, sempre han tengut molt en compte la seguretat dels
motociclistes, no és una preocupació d’ara, sinó que a mesura
que s’ha tengut més experiència i s’han fet més assajos, s’han
tengut més elements per anar avaluant i corregint els sistemes
de protecció per a motociclistes. D’aquí que s’hagi anat
modificant la normativa de protecció que regeix la Red General
de Carreteras del Estado.

El Govern de les Illes Balears per tant, està obligat a seguir
les directrius de l’Ordre 18/2004, una ordre que d’entrada
millora la seguretat dels motociclistes. Això és, tots els nous
projectes redactats a partir del 10 de gener de l’any 2005 estan
obligats a tenir en compte aquestes prescripcions de l’Ordre
Circular 18/2004, fins aquí hi està obligat el Govern de les Illes
Balears. Si concretam amb els projectes que actualment estan en
marxa, quins projectes se veurien afectats per aquesta Ordre
Circular 18/2004? Cap ni un, perquè d’ençà de dia 10 de gener
no s’ha començat a redactar cap nou projecte. No obstant això,
la sensibilitat de la Direcció General d’Obres Públiques i
Transports del Govern de les Illes Balears ha estat exquisida, ja
que fins i tot ha tengut en compte l’Ordre Circular 18/2004 a
posteriori, quan no hi estava obligat legalment. Evidentment

això ens duria al dilema d’ahir a veure si hi ha una obligació
moral o legal a l’hora d’executar els projectes, jo no hi entraré.
Només diré que per exemple el projecte Maó-Fornells, una
carretera adjudicada per Foment, el Govern l’agafa a mitjana
execució, no hi havia cap previsió en el projecte per atendre
l’Ordre Circular 321/95 TYP, que és l’anterior a la 18/2004. En
canvi sí que el Govern ha tengut en compte instalAlant les
mesures de protecció per a motociclistes necessàries.

Projecte Eivissa-Sant Josep. Exactament igual. Adjudicada
per Foment, l’ha executada el Govern de les Illes Balears i han
tengut en compte les previsions que abans no havia tengut en
compte el Ministeri de Foment.

I per acabar, la variant de Llucmajor. També és ver que en
el projecte no s’havia tengut en compte cap tipus de previsió,
però sí que finalment a l’hora d’executar-la s’ha tengut en
compte.

En relació al punt número 2, el Grup Parlamentari Popular
hi està en contra. Per què? Com s’ha dit molt bé les carreteres
són competència dels consells insulars. Recordin que a causa
d’una llei de transferència molt mal dotada i que deixava molt
a desitjar -el Partit Popular hi va votar en contra- el Govern
actual va injectar molts de doblers als tres consells perquè
aquests poguessin assumir amb garanties la competència de
carreteres; es varen transferir 7.500 milions de pessetes al
Consell de Mallorca i 1.250 milions de pessetes perhom als
consells de Menorca i d’Eivissa. Per tant, tenint en compte
l’esforç històric que està fent el Govern de les Illes Balears en
matèria de carreteres, haurien de ser, des del nostre punt de
vista, els consells els que en tot cas s’haurien de responsabilitzar
de l’adequació de la xarxa de carreteres a la nova ordre circular
18/2004, que en tot cas no és obligatòria, a no ser en aquells
projectes nous o en els casos de condicionament amb una ordre
d’estudi que autoritzi amb posterioritat aquests projectes. Seria,
per tant, oportú, que a les negociacions per al nou conveni de
carreteres entre el Ministeri de Foment i els consells insulars es
fes una previsió pressupostària per al compliment de l’ordre
circular 18/2004, de manera que les condicions de la xarxa
viària de les Illes Balears arribassin a tenir els mínims de
seguretat que presumiblement tenen les vies dependents dels
Ministeri de Foment.

Per tant al Grup Parlamentari Popular no li sabria greu votar
el primer punt, sempre que en lloc de baranes de doble
protecció, com per exemple les que s’han posades a la variant
de Llucmajor, es posassin seguint els criteris de l’ordre circular
18/2004, que actualment és l’ordre que està en vigor referent a
aquest tipus de matèries. I en relació al punt 2 votaríem en
contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Per contradiccions té la paraula, pel grup
proposant, la Sra. Vadell per un temps de 5 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair al Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds i al Grup
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Parlamentari Socialista el suport a aquesta proposició no de llei.
Crec que aquests dos grups han entès el sentit i han entès la
lletra grossa i la lletra menuda que hi ha darrere aquesta
proposició no de llei, i que és anar donant passes per evitar
conseqüències d’accidents.

Unió Mallorquina, la Sra. Mulet, perdoni, però no he acabat
d’entendre la seva proposta de transacció, si és que n’hi ha
haguda. A mi m’agradaria comentar una sèrie de coses, i és que
és vera que a les carreteres de nova construcció hi hauria un
augment o una variació del pressupost, però en realitat no
aturaria absolutament res ni paralitzaria cap dels projectes
actuals. A més hem de tenir en compte que les administracions,
siguin les que siguin, tenen molt fàcil fer modificacions dels
projectes quan els convé, i aquestes modificacions dels projectes
normalment signifiquen un augment de despesa d’aquests
mateixos projectes. Per tant crec que més oportú que fer un
augment de despesa per garantir la seguretat a les carreteres que
es fan i per minimitzar els impactes dels possibles accidents,
crec que no hi ha res que ho pugui justificar més.

Evidentment no culpam les baranes dels accidents; això ho
ha dit vostè, no ho ha dit ningú més, ni hem de fer sentir..., ni
hem de donar a entendre a la gent que les culpables dels
accidents són les baranes, sinó que hi ha moltes causes de
responsabilitat d’accidents, no són les baranes, però sí que
aquestes baranes tenen part de culpa de les conseqüències que
poden tenir aquests accidents.

Perdoni que no hagi entès la seva proposta de fusió
d’aquests dos punts, però en tot cas jo crec que estan bastant
clars així com estan redactats i està molt mesurat el contingut
d’aquests dos.

Quant al Sr. Font, del Partit Popular, miri, Sr. Font, jo li dic
que és admirable la feinada que vostè fa per intentar justificar
allò que és injustificable. Es veu que s’ha passat hores anant a
cercar ordres ministerials i anant a cercar ordres circulars per
intentar dir que aquí ho fan millor, que fan tot el que toca i res
més, i sobretot per tenir arguments per no votar a favor
d’aquesta proposició no de llei que troben que s’ha de votar a
favor, perquè evidentment el que fa aquesta proposició no de
llei és un benefici extraordinari als conductors, i això li sap un
greu de l’ànima no votar-ho, però el seu partit li ha dit que no.

Crec que totes aquestes ordres ministerials estan molt bé i és
lloable que hi hagi aquesta preocupació. Hi ha una proposició
en el Congrés votada a la Comissió d’Infraestructures, crec, que
també recomana que s’adeqüin aquestes baranes, que es
modifiquin aquestes baranes; a més la comunitat de Madrid
també ja ho ha fet quasi en el 80% de les seves carreteres, o
sigui que són passes que es van donant. Ara, el que no crec que
el Govern, amb les inversions que fa, amb el percentatge mínim
que suposaria d’augment de pressupost d’aquests projectes, que
justifiqui no fer res per no millorar una ordre de Madrid, jo crec
que vostès haurien de ser més ambiciosos i voler millorar
aquelles ordres ministerials que encara no arriben al grau de
protecció que nosaltres proposam aquí.

La veritat és que vostès tenen la responsabilitat, vostès són
els que construeixen les carreteres, vostès són els que
inverteixen els doblers i vostès són els que han de mesurar, en
la mesura del possible, les conseqüències que puguin tenir les

carreteres. Estam cansats de sentir-los dir, a vostès i a la
consellera, que les carreteres seran més segures, que estan per
la seguretat, però la veritat és que deixen moltes llacunes i
aquesta n’és una grossa. Hi ha una demanda important per part
de tots els usuaris de vehicles de dues rodes que el perill que
corren és molt superior al d’aquells que van en vehicles de 4
rodes, evidentment per l’impacte que té el seu cos, que fa de
carrosseria, com he dit abans.

Jo crec que en el primer punt no té excusa, Sr. Font. Vostè
n’ha cercades moltes però la veritat és que no veim de cap de les
maneres el seu interès en no donar una millora a aquestes
infraestructures, i nosaltres ens sentim bastant decebuts, si ho
puc dir, o..., no vull dir decebuts, simplement que nosaltres hem
estat molt crítics amb tot el tema de construcció de carreteres,
ho som pel model, per la diferència de model que vostès
defensen i el que nosaltres defensam, i hem criticat moltíssim
tota la política de carreteres que duen a terme. Ara presentam
una proposta en positiu, una proposta que els ajudaria, a vostès,
encara a fer millors les carreteres que vostès diuen que són
bones, a fer-les millors, a millorar-les, i resulta que no hi estan
d’acord. La veritat és que no ho entenem de cap manera ni ho
acceptam.

I quant al segon punt és vera que els consells insulars tenen
les competències i hi ha ajuntaments que tenen també les
competències, però el Govern sempre és un garant de la
seguretat, el Govern sempre es reserva un plus per poder actuar
en cas que hi hagi mancances, i per això fan tot el que fan amb
les carreteres i amb les autovies, que no les han cedides als
consells insulars, perquè si totes les competències fossin
únicament i exclusiva dels consells insulars vostès no farien res.
Per tant lamentam moltíssim que les carreteres continuïn essent
un perill per als motoristes i esperam que hi hagi qualque ordre
de Madrid que els digui el que han de fer d’una vegada per
totes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Podem passar a votació? Sí, votam
conjuntament.

(Intervenció inaudible)

No la vol...

LA SRA. VADELL I FERRER:

Si qualcú demana votació separada, com que tots dos punts
constitueixen una millora per separat, idò l’acceptaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font... Vostè ha demanat separada o...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta; sí, jo he dit que en el primer punt
nosaltres votaríem a favor sempre que es canviàs..., digués:
“...baranes de protecció segons els criteris establerts a l’ordre
circular 18/2004", i que es llevàs “...baranes de doble
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protecció”, senzillament perquè això és un cas concret d’un cas
més general que preveu la normativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ho accepta.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sra. Presidenta. A mi m’agradaria votar els dos punt per
separat si la ponent ho vol (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, molt bé. Idò votam el primer punt.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

I el punt número 2.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei relativa a la seguretat de les carreteres.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4805/05, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a soterrament de
les vies de ferrocarril al pas per Inca.

A continuació passarem a la segona proposició no de llei,
RGE núm. 4805/05, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a soterrament de les vies del ferrocarril al pas
per Inca. S’han presentat dues esmenes a aquesta proposició no
de llei per part del Grup Parlamentari Popular amb RGE núm.
6666/05 i 6667/05. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula, per part
del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Sra. Rado per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors diputats, com diu aquesta proposició que duim aquí
avui, el foment del transport ferroviari creim que és fonamental
per a l’illa de Menorca per moltes qüestions, entre d’altres el
menor cost econòmic i mediambiental. Per tant creim que, dit
això, hem de procurar millorar en tot el que sigui possible
aquesta xarxa ferroviària. Però tenim una sèrie de punts en què
creim que seria necessari fer actuacions decidides precisament
per a aquestes millores. 

Tots vostès saben la importància que per a una ciutat
qualsevol té una línia de ferrocarril, i tant és així que és difícil
concebre parlar de la ciutat d’Inca sense tenir en ment el seu

tren. Segurament totes les persones que estam avui aquí en un
moment o un altre hem emprat aquest mitjà de transport, tant
sigui per comoditat, per facilitat, o també perquè pensam que és
molt menys contaminant, és el menys contaminant de tots els
transports possibles. 

Una vegada dit això, i no obstant això, tots els avantatges
que suposa una línia de ferrocarril, tampoc no podem obviar les
molèsties, com deia al començament, que representa sobretot
quan el traçat discorre pel centre d’una ciutat, com és el cas que
ens ocupa com és el d’Inca. En aquest cas divideix aquesta
ciutat per la meitat i això, a part de les molèsties, representa
sobretot un perill per a les persones que viuen al voltant de les
vies o que per un motiu o un altre es veuen obligades a
travessar-les. La mateixa conselleria d’Obres Públiques,
suposam que conscient d’aquest problema, ha proposat diverses
actuacions en relació a la xarxa ferroviària de la ciutat d’Inca,
com podia ser el desdoblament en el tram Inca-Enllaç, uns
passos soterrats pels camps del Constància i del Sallista, etc.
Però tots aquests projectes nosaltres creim que suposen
solucions parcials i que realment no donen resposta al problema
principal.

Per altra banda aquestes actuacions de la conselleria, que
hem de dir que ha presentat ja tres projectes diferents, ens fan
entendre que no hi ha una solució clara per a aquesta
problemàtica ni tampoc acceptada per tothom. De fet creim que
la darrera proposta que, per cert, es va aprovar el passat juliol,
és la pitjor de totes les presentades, i estam convençuts que si es
du a terme crearà més problemes que solucions, i produirà
també un impacte estètic importantíssim i, per altra banda,
impossibilitarà molts dels itineraris actuals. Es dóna la
circumstància que a la ciutat d’Inca hi ha fins i tot edificis
oficials als quals els ciutadans han d’acudir amb relativa
freqüència que estan instalAlats a una i altra banda de les vies.
Per tant el traspàs d’una banda a l’altra és bastant quotidià.

També creim que, vists tots aquests projectes que anuncia la
conselleria, aquests projectes anunciats, el cost de tots ells no
seria, si se soterràs, un cost tant significatiu sobretot perquè
donaríem una solució definitiva, perquè creim que qualsevol
altra finalment no serà definitiva i s’hauran de fer noves
actuacions. També creim que és necessari tenir en compte -cosa
que nosaltres hem de dir que estam satisfets- que si es compleix
el que ha anunciat la conselleria, que és augmentar les
freqüències significativament, cosa que ja li dic que a nosaltres
ens pareix fantàstic i per altra banda és una qüestió molt
desitjada pels usuaris del tren, implicarà també agreujar el
problema que pateixen els ciutadans d’Inca.

Creim que tampoc no és de més fer palesa avui aquí la
moció que es va aprovar a l’Ajuntament d’Inca a la sessió
celebrada el 29 del 3 d’aquest any per tots els grups que
conformen el consistori, a proposta del Grup Socialista, per
demanar el soterrament. Es va aprovar, com he dit abans, per
tots els grups presents i per tant nosaltres creim convençuts que
aquesta serà la millor solució i la definitiva, i també demanam
als grups d’aquesta cambra que aprovin aquesta moció de
soterrament de les vies del tren al seu pas per la ciutat d’Inca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Rado. Per defensar les esmenes amb RGE
núm. 6666 i 6667 del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el diputat Sr. Font per un temps de 10 minuts.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. ApelAlant a la bona sintonia
i al clima de germanor amb què acabaren les dues reunions que
fins ara s’han celebrat entre el Govern i Partit Socialista dia 25
d’abril i dia 13 de juny per posar-se d’acord amb les futures
línies ferroviàries, que bàsicament totes estan incorporades dins
el Pla director sectorial de les Illes Balears, tret d’algunes
novetats com puguin ser el metro i aquest soterrament, apelAlant
a la bona sintonia i a aquest clima de germanor és evident que
allò que no farà el Grup Parlamentari Popular és rompre’l,
intentar rompre aquest esperit de bon ambient.

Pareix, per tant, que hi ha acord entre el Govern i el Partit
Socialista en matèria d’inversions ferroviàries i a l’hora d’exigir
al Govern de l’Estat la firma d’un conveni. Per tant nosaltres,
independentment que acceptin o no acceptin la nostra esmena,
nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de llei que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista. La celebram. De fet
el Govern ja tenia previst incloure el soterrament de les vies
d’Inca a la versió definitiva del Pla director sectorial de
transports de les Illes Balears, que ha passat la seva fase
provisional, i així de fet ho va fer quan la Direcció General
d’Obres Públiques i Transports va enviar la iniciativa a la
Comissió Balear de Medi Ambient, allà on reunia els següents
criteris per desenvolupar el soterrament del ferrocarril.

Aquests criteris que reunia la nostra proposta eren una
integració territorial del conjunt de l’actuació de la ciutat d’Inca,
l’adequació de la rasant ferroviària en el seu nou traçat
subterrani sota la urbanització, una integració urbanística i
ambiental, establiment d’una nova estació subterrània amb
instalAlacions adaptades a les noves exigències generals que es
preveuen per al conjunt de la línia mitjançant la implantació de
sistemes d’atenció al viatger, elements de suport per a les
persones de mobilitat reduïda i supressió, en definitiva, de la
barrera ferroviària actual de tal manera que quedi lliure al trànsit
de vehicles i vianants.

Nosaltres creim, per altra banda, que el finançament hauria
de correspondre de l’Estat en el marc dels convenis que es
firmaran amb el Ministeri de Foment, tal com ens remet el Pla
nacional estratègic d’infraestructures i transports. Com ja deia
ahir, aquest pla nacional d’infraestructures i transports es va
aprovar o va ser anunciat a finals de desembre de l’any passat
per part de la ministra de Foment i, concretament per a
inversions ferroviàries, les previsions pressupostàries per als
pròxims 15 anys, exceptuant actuacions urbanes, són de 103.410
milions d’euros, exceptuant, repetesc, actuacions dins les
ciutats.

Si les Illes Balears haguessin estat incloses dins el PEIT,
dins aquest pla nacional estratègic d’infraestructures i
transports, només en ferrocarril arribarien a les Illes Balears
2.585 milions d’euros, sempre -repetesc- fent servir criteris
estrictament de població. N’hi ha més. Hi ha més previsions
pressupostàries en ferrocarril. Per exemple el PEIT ens parla
d’integració urbana del ferrocarril: 2.400 milions d’euros
pressupostats, el que correspondria, si dividim per 40 i atenent

a criteris de població, a 60 milions d’euros per a les Illes
Balears. També el PEIT ens parla de “cercanías ferroviarias,
incluso material móvil”: 10.050 milions d’euros; dividit per 40,
criteris de població, 250 milions d’euros que ens haguessin
correspost en cas d’estar inclosos dins el PEIT. I, per acabar, el
PEIT té una previsió pressupostària per al que ells denominen
“apoyo al transporte público e intercambiadores”: 16.000
milions d’euros, 400 milions d’euros per a les Illes Balears si
ens hi haguessin inclòs i sempre fent servir criteris de població,
que evidentment és una estimació però que ens dóna una idea de
com serien les xifres.

Per tant el Partit Popular considera, i tal com el Règim
Especial de les Illes Balears també contempla, que el Partit
Socialista, el Grup Parlamentari Popular i totes les altres forces
han de fer un front comú per exigir al Ministeri de Foment un
conveni en matèria ferroviària que sigui generós perquè, com
sabem, són moltes les actuacions previstes en el nou pla director
sectorial de transports de les Illes Balears i només es faran
realitat si el Ministeri de Foment se’n recorda de nosaltres. I,
fins i tot, per no rompre aquest esperit de germanor, estaríem
fins i tot disposats a fer un petit canvi en aquesta esmena que
hem presentat; en lloc del finançament exclusiu de l’Estat
estaríem fins i tot disposats a concedir un cofinançament entre
l’Estat i la comunitat de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Per fixar posicions dels grups que no han
presentat esmenes té la paraula el Sr. Ramon per un temps de 10
minuts, per part d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup d’Esquerra
Unida i Els Verds de cap de les maneres voldríem rompre
climes de germanor en els qual sembla que han entrat entre els
partits majoritaris. Per tant si en algun moment digués alguna
paraula que pogués sonar malament i induir a trencar aquest
clima de germanor, en fi, prec que la donin per retirada
d’entrada, eh?, perquè no és de cap de les maneres la meva
intenció.

Bé, nosaltres veim la proposició que presenta el Grup
Socialista realment modesta, perquè insta el Govern a fer els
tràmits necessaris a fi d’incloure en el pla..., o sigui, realment
modesta, i pensàrem que evidentment els hem de donar suport
i votar a favor d’aquesta proposició. Després de la intervenció
en relació a les esmenes del Sr. Font he de dir que, com és
habitual, ha aconseguit marejar-me una mica, no acab de situar-
me del tot. Crec entendre que una vegada més la culpa de tot és
del Sr. Rodríguez Zapatero, això m’ha semblat que ho entenia
i, en qualsevol cas, si el grup proposant els accepta les esmenes,
ja dic, per no trencar aquests climes votaríem a favor del que
s’acordi entre tots. I si a part d’això s’aconsegueix que en un
termini no excessivament llunyà es resolgui aquest tema encara
estaríem més contents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell per un temps de
10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment des del PSM també
ens sumarem a aquest clima de concòrdia i de germanor.

Des del PSM hem estat defensors des de sempre de les
inversions en ferrocarril, és un mitjà de transport que nosaltres
des de fa molts d’anys hem defensat que era el transport idoni
per a les nostres illes, i evidentment també defensam que el
Govern de l’Estat hi té una responsabilitat. Quan es va transferir
la competència en matèria de ferrocarril a aquesta comunitat tan
sols es varen preveure les despeses relatives a la línia Palma-
Inca que era l’única que funcionava en aquell moment, i no es
va tenir per a res en compte la possibilitat de l’obertura de noves
línies ni tan sols del restabliment de les línies que estaven
suprimides, com era la línia de Palma-Manacor-Artà. Per tant
donin ja per segur que donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

Evidentment el soterrament de les vies constitueix una
millora per a les ciutats on transita, i la ciutat d’Inca fa molts
d’anys, com la de Palma, que ara s’està solucionant, però la
ciutat d’Inca des de fa molts anys pateix una divisió urbana que
no es convenient que continuï per molt més temps, sobretot des
del moment que la línia continua fins a Manacor. I he de dir que
m'alegra especialment que el Partit Popular hagi presentat dues
esmenes, en les quals inclogui el poble de Manacor, la ciutat de
Manacor en el tema del soterrament. Hem plantejat aquest tema
a l'Ajuntament de Manacor i tenia intenció de plantejar-ho aquí,
per tant si avui s'aprova ja és una cosa que m'alegra que pugui
ser contemplada i que pugui ser aprovada per aquest Parlament.
Però així mateix, faria una petita advertència, perquè hi ha un
petit inconvenient quant al pas per a Manacor.

És ver que és la solució idònia per a la via del tren, per al
trànsit per Manacor, quan s'hagi de reobrir la línia cap a Artà,
que el tren circuli per la via tradicional, per la que hi ha
actualment. Clar, si fos en superfície suposaria un impacte com
el que ara pateixen a Inca i és el que volen eliminar, per tant la
solució és que també passi enterrat. Però l’inconvenient que hi
ha actualment és que l’Ajuntament de Manacor ha promogut
una modificació de normes per tal de soterrar la ronda de
Felanitx al seu pas per davall la via del tren. Si això no s’atura
i el Govern vol enterrar la via del tren, el que haurà de fer és una
cosa absurda des del meu punt de vista, que és un pas a nivell
enterrat. Per tant ara que hi són a temps, ara que no hi ha obres
mogudes peguin una telefonada al batle de Manacor, ja que a
nosaltres no ens han fet cas com a oposició de Manacor, però
vostès amb una telefonada sí que ho poden arreglar, que aturi la
modificació de normes i faci un projecte ben fet i així no haurà
de malgastar els doblers dels ciutadans fent dues obres que
tanmateix després haurà de corregir.

Amb totes aquestes advertències que no figuren dins el punt
d’aprovació però sí que crec que és important que es tenguin en
compte nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei
i també a les esmenes que ha presentat el Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Ara procedeix a la suspensió per un
temps de 10 minuts si el grup... No. Idò podem continuar.
Intervé, idò, pel grup proposant per fixar ja la posició i
assenyalar les esmenes acceptades, la Sra. Rado per un temps de
5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font, vostè aquí ha començat
fent uns nombres que no crec que ens correspongui fer-los ni a
vostè ni a nosaltres, perquè segurament per aquestes ganes que
tenim que es doni solució a Inca parlàvem, efectivament, jo
mateixa he parlat de soterrament quan la proposició no de llei
que duim aquí avui parla de fer els tràmits necessaris primer per
incloure aquest soterrament dins el Pla autonòmic de transports.
Vostè sap molt bé, Sr. Font, que sense aquesta inclusió és
absolutament impossible que Madrid faci cap tipus d’aportació
i finançament.

Per tant per això, i també d’aquesta manera respondria al
responsable d’Esquerra Unida que efectivament és modesta,
però creim que hem de començar per aquí si és que volem
acabar bé. No podem fer, nosaltres no estam disposats a seguir-
los en això, Sr. Font, el que vostès sempre fan i s’han acostumat
a fer i pareix que continuaran fent durant la resta de la
legislatura: “que Madrid em doni duros”. Ja pareixen aquelles
criatures que mai no els basta allò que els donen i sempre que
Madrid ens doni més. Crec que si vostès realment són
responsables, si vostès creuen en l’autonomia, si vostès creuen
que poden governar aquesta comunitat, facin el que han de fer,
no demanin duros a Madrid per qualsevol cosa i siguin
responsables de les seves actuacions. Per fer carreteres, i ja l’hi
he de dir, no han hagut de menester Madrid. Per tant pel que
vostès decideixen que han de fer sí que ho poden fer sense
recórrer a Madrid, però, Sr. Font, Madrid, el Sr. Zapatero, els
socialistes, estam disposats a posar duros precisament per
augmentar la xarxa ferroviària d’aquestes illes perquè creim que
és necessari i perquè hi creim.

Per tant per això començam per demanar que incloguin
aquesta actuació dins el Pla autonòmic. Vostè ha dit que la
consellera estava disposada a fer-ho, ens felicitam i per tant és
per aquí que hem de començar, i després el Govern que faci el
que hagi de fer, que amb aquesta inclusió es dirigeixi a Madrid,
faci el que ha de fer, si ha de firmar un conveni que el firmi i, ja
sap, l’hi han dit altres companys del meu partit, el Grup
Socialista estarà sempre d’acord i estarà amb vostès i amb els
ciutadans d’aquestes illes per fomentar i per augmentar el
transport ferroviari.

Referent a les esmenes concretes li he de dir que
evidentment acceptam incloure el pas per Manacor, el
soterrament de Manacor. Creim que la manera de fer-ho serà
una altra passa. La Sra. Vadell també comentava que hi havia
problemes. Jo crec que primer hem de fer aquesta passa i
després els tècnics ja hauran de decidir de quina manera fer-ho.

Quant a la segona esmena que presenta el Grup Popular, que
diu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a finançar el soterrament de les vies del ferrocarril al seu
pas per Inca i al seu pas per Manacor, creim que no és gens
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adient ni està d’acord amb la proposició que nosaltres duim
aquí, i nosaltres podríem acceptar si vostè aquí ens posa
incloure en el Pla de transports el soterrament de les vies d’Inca
i Manacor, i cofinançar justament amb l’Estat el soterrament
d’Inca i de Manacor, a través d’un conveni o a través del que es
cregui convenient, nosaltres en això sí que estaríem d’acord,
però fent aquestes excepcions que li he plantejat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Com ja he comentat abans, nosaltres
estam disposats a esmenar l’esmena que hem presentat,
concretament el segon punt, de tal manera que en lloc d’un
finançament per part del Govern de l’Estat es convertís en un
cofinançament per part de la comunitat autònoma i del Govern
de l’Estat. Es pot redactar com vulguem però, vaja, això és la
idea.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així entenc que vostè accepta açò del cofinançament i
també...

(Intervencions inaudibles)

Si és tan amable pot redactar com queda exactament. 

Molt bé, gràcies, Sra. Rado, Sr. Font. Bé, aquesta proposició
no de llei quedaria amb un sol punt i dirà... Ah!, amb dos punts,
perdó, dos punts.

El primer punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a fer els tràmits necessaris a fi d’incloure al Pla
autonòmic de transports el soterrament de les vies de ferrocarril
al seu pas per la ciutat d’Inca i per la ciutat de Manacor”.

El segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a finançar conjuntament amb el Govern de les
Illes Balears el soterrament de les vies de ferrocarril al seu pas
per Inca i al seu pas per Manacor”.

És així?

(Intervenció inaudible)

D’acord, perdó. Idò “...finançar conjuntament...”, “...insta el
Govern de l’Estat i el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears a finançar conjuntament el soterrament de les vies
de ferrocarril al seu pas per Inca i per Manacor”. És així? Molt
bé, idò, moltes gràcies.

Queda votar la proposició. Per unanimitat queda aprovada
aquesta Proposició no de llei 4805/05, relativa al soterrament de
les vies de ferrocarril.

Com que no hi ha més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Gràcies.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


