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començament a la comissió de dia d’avui i abans de començar
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, Maria Binimelis substitueix (...)

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sr. Presidente, Patricia Abascal sustituye a Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs ara voldria preguntar, donat que de les tres
proposicions no de llei que hi ha a debat a dia d’avui, dues
d’elles són pràcticament iguals si els portaveus dels grups
acceptarien incloure les dues en un sol debat. Seríem, des de la
Mesa de la comissió, més condescendents també en el temps de
cadascú, però així crec que avançaríem i no repetiríem sobretot
debats ja que són molt pareguts.

Si hi estan d’acord, ho faríem així.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Per la nostra banda no hi ha cap inconvenient, encantats.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Des del nostre grup tampoc hi ha problemes, tenint en
compte que se’ns deixi fer una mica d’exposició i ser una mica
condescendents amb el temps, però creim que el més convenient
és debatre ja que són quasi bé iguals.

LA SRA. VADELL I FERRER:

El grup proposant, el PSM-Entesa Nacionalista, tampoc no
hi veu cap inconvenient en unificar els dos debats, ja que és
sobre un mateix tema i els objectius de les dues proposicions no
de llei semblen similars.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, senyors diputats.

Per tant, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 6460/05
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a estació provisional de tren; RGE núm. 6743/05
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a millores d’estació provisional de tren, i RGE núm.
7273/05 presentada pel PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
servei de tren+bus a la comarca del Llevant.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6460/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a estació
provisional del tren.

Passarem idò a la primera proposició no de llei RGE núm.
6460/05, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Per a la seva defensa té la paraula la portaveu del
grup...

(S'escolta una veu que diu “l’altra”)

Sí, farem les dues juntes. En primer lloc debatrem aquesta
i una vegada feta l’exposició per aquesta portaveu la següent
també la relacionarem. Gràcies.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei la
vàrem presentar pocs dies després de posar en funcionament
l’estació provisional del tren a Palma. Hem de recordar que
degut a les obres de soterrament de les vies i de la construcció
de l’estació intermodal en el subsòl del Parc de les Estacions hi
havia hagut una polèmica quant a l’arribada del tren a la Plaça
d’Espanya i per resolució d’una de les esmenes en el pressupost
del 2005, presentat pel PSM-Entesa Nacionalista a la qual
demanàvem que el servei de tren arribés a la Plaça d’Espanya
mentre duressin les obres i que va ser aprovada. Després la
conselleria va adequar una estació provisional per poder servir
d’arribada als usuaris del tren.

Aquesta estació provisional s’ha habilitat en el carrer Jacint
Verdaguer i hem pogut constatar que no reuneix unes
condicions òptimes per poder acollir l’afluència d’usuaris que
té el servei de tren. Una afluència d’usuaris, val dir-ho, val la
pena recordar-ho, cada dia té més acollida perquè és un servei
que els ciutadans demanden i responen al servei i de cada dia hi
ha més gent que l’utilitza. Això vol dir que és necessari. Però
les obres que s’estan efectuant a la Plaça d’Espanya ocasionen
uns perjudicis i unes molèsties a aquests usuaris que les obres
que s’han habilitat per donar cobertura a l’estació no ho han
resolt. 

Hi ha un seguit de problemes, començant per la mateixa
andana perquè són estretes. O sigui, hi ha unes voravies molt
estretes que els usuaris han d’esperar allà i quan el tren arriba se
produeixen embussos perquè la gent que entre i la gent que
surt..., no és compatible, no hi ha cabuda damunt en aquestes
voravies. Després també s’ha de dir que l’edifici és petit i té
molt poca dimensió per acollir els usuaris que esperen, té una
sala d’espera totalment insuficient, no sé si hi ha unes 18 cadires
per poder esperar asseguts i a la part de fora, a més de ser estret,
en el moment que nosaltres presentàrem la proposició no de llei,
només hi havia una simple marquesina com la que s’utilitzen
dins Palma per a l’espera dels autobusos de línia, la qual cosa
era totalment insuficient per resguardar els usuaris del sol o de
la pluja, segons el dia que fes.

Després també hem pogut constatar que el trànsit de vehicles
que passen pel carrer Jacint Verdaguer ocasionen situacions de
perill perquè s’acumula molta gent en el pas de vianants del
costat i la voravia habilitada perquè els passatgers vagin des de
l’estació fins a la Plaça d’Espanya és molt estreta i pràcticament
s’ha d’anar en fila índia. Una altra cosa que també se constata
és que la senyalització és molt deficient i sobretot per als usuaris
ocasionals, o fins i tot per als turistes i la gent que no agafa el
tren habitualment té dificultats per trobar l’estació perquè la
senyalització és molt petita i està molt amagada.

Per tot això vàrem presentar aquesta proposició no de llei
perquè creim que aquesta provisionalitat serà de llarga durada,
no és una provisionalitat d’un mes o de dos mesos i allà on les
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molèsties se poden assumir, però aquesta durada creim que serà
de més d’un any. Per tant, creim que haurien de donar solucions
i facilitar els accessos i donar més seguretat i més qualitat als
passatgers que utilitzen aquest servei de transport públic.

És per això que presentàrem aquesta proposició no de llei en
5 punts, per instar el Govern perquè emprengui les actuacions
necessàries per garantir aquest servei de qualitat, perquè sigui
còmode i perquè el servei deficitari no tengui un efecte
dissuasiu damunt els usuaris. Que habilitin els espais suficients
per poder resguardar els usuaris del sol i la pluja, en cas de què
n’hi hagi mentre esperen l’arribada del tren. Després també
condicionar els accessos a l’estació provisional per garantir la
seguretat dels usuaris i per també donar una certa comoditat a
tota la gent que circula per allà. Pensem que hi van gent de
diferents edats, hi varen mares amb fills que duen cotxets i això
impossibilita molt l’agilitat del trànsit per allà. I després també
i molt important, que s’instalAlin els indicadors suficients per
facilitar a les persones que no coneixen la situació actual,
perquè puguin arribar amb garanties i amb el temps suficient per
no perdre el tren a l’estació provisional. 

D’una manera general també el que solAlicitam és que la
conselleria emprengui les accions necessàries per garantir la
qualitat de vida dels veïns per tal d’evitar les molèsties
ocasionades per les obres en dies i hores de descans. Hem de
recordar que se suposa que la conselleria ha donat ordres a la
empeses concessionàries de fer quantes hores millor per poder
fer les obres amb el menor temps possible. Això vol dir que les
obres són tot el dia i fins i tot el vespre hi ha renous i molèsties
per als ciutadans que viuen en aquella zona i creim que això no
s’hauria de permetre. Fins i tot com anècdota i com exemple, se
va anar a tomar el pont del tren a les 8 del matí d’un dissabte,
quan molta gent el que voldria és poder descansar en aquelles
hores.

I bé, no té més explicacions aquesta proposició no de llei,
instar la conselleria i els Serveis Ferroviaris perquè siguin
sensibles als usuaris i que garanteixin la qualitat del servei i la
seguretat dels vianants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell per la seva exposició de la proposició
no de llei RGE núm. 6460/05. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 6743/05, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
millores de l'estació provisional del tren.

I ara i dins el mateix torn de debat donarem la paraula a la
portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds per a l’exposició de la
seva proposició no de llei RGE núm. 6743/05, també relativa a
millores a l’estació del tren. Té la paraula la diputada Sra.
Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré no reiterar els arguments
que ja ha exposat la Sra. Vadell, portaveu del PSM, per entendre
que se dóna per suposat que els subscric totalment i per tant, que

aquesta proposició no de llei va en la mateixa línia. Sí que faria
esment a un seguit d’arguments que intentaré resumir breument.

En primer lloc el tema de la necessitat de millorar l’estació
provisional del tren, és una qüestió que nosaltres entenem
absolutament necessària, ja que les obres que estan previstes,
això tan ho diu la contractació que se va fer de tot allò referent
a l’estació intermodal és de 2 anys. Per tant, l’estació
provisional tendrà una suposada provisionalitat durant un temps
llarg i per això val la pensa fer-hi totes aquestes millores que ja
ha esmentat la Sra. Vadell per tal de què tots els usuaris puguin
arribar i partir en unes condicions dignes, malgrat tenguem en
compte que és una estació provisional.

En segon lloc dir també que el Govern ha expressat en
distintes ocasions que té un gran interès per impulsar el
transport públic i nosaltres consideram que una fórmula per
incentivar el transport públic és precisament cuidar els usuaris
que en aquest moment ja l’utilitzen, en aquest cas el transport
ferroviari i en aquest sentit per tant, el fet de les condicions de
l’estació tenen a veure en què els usuaris continuïn usant aquest
servei i no que les dificultats i el mal estat, o les condicions no
adequades d’aquesta estació faci que el tren pugui perdre
usuaris.

Per tant, creim que per aquests dos arguments val la pena
plantejar-se com una prioritat per part de la Conselleria d’Obres
Públiques millorar aquesta estació provisional del tren i que jo
diria, a més del que ha dit la Sra. Vadell, que des de què se va
posar en marxa, tot i que és veritat que ha millorat una mica la
part dels accessos, tota la resta de qüestions estan quasi bé
exactament igual que el primer dia. Per això creim que hi ha
d’haver aquest esforç perquè realment aquesta estació estigui en
unes condicions com pertoca.

Per altra banda també i tal com nosaltres exposàvem a la
nostra exposició de motius, ja vàrem dir que la Conselleria
d’Obres Públiques volia instalAlar l’estació provisional a Son
Fuster inicialment, hi tenia destinat, de fet surt a la licitació i
posteriorment a la contractació que se va dur a terme, una
quantitat d’1.200.000 euros. Llavors després se va canviar
aquesta instalAlació per fer-ho al costat del pont del tren, que ja
no existeix, però que en aquell moment existia. I a partir d’aquí
la Conselleria d’Obres Públiques, així consta en el Diari de
Sessions hi va destinar, això en sessió de dia 20 de setembre,
només 680.000 euros. Per tant, encara hi ha la meitat del
pressupost que no s’ha utilitzat per millorar aquesta estació
provisional que fins i tot puc fer esment al contracte que tenia
SFM i que deia clarament quines eren les actuacions que
s’havien de dur a terme, l’edifici, la nova plataforma, xerrava de
tots els aspectes referits als temes de millora de l’estació
provisional. 

Per tant, creim que no se pot dir que no hi hagi un pressupost
per dur endavant aquestes millores perquè, com dic, des del
primer moment, de fet ja està adjudicat i concretament a
l’empresa que té l’adjudicació de l’abaixador que havia de ser
a Son Fuster, però que posteriorment va ser al costat del pont
del tren. Era la UTE entre Sacyr SA i Melchor Mascaró SA per
un pressupost d’1.135.586 euros. Per tant, encara hi ha la meitat
que s’hi pot destinar.
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Per totes aquestes raons i com dic, per no reiterar arguments,
actualment les instalAlacions són insuficients, són insegures,
incòmodes per als usuaris i a més, molt petites, la qual cosa
dificulta l’entrada i sortida, així com molt poques marquesines
en el cas de pluja i sobretot ara que ve l’hivern i que per tant, hi
hagi situacions climatològiques que realment faci necessari que
la gent s’hagi de posar a cobro. 

Per totes aquestes raons i per creure que ha de ser, o hauria
de ser una prioritat pel que fa a les actuacions en millora del
transport públic i sobretot perquè entenem que el pressupost de
fet encara queda una part important per invertir, per això hem
presentat aquesta proposició no de llei que va en la línia ja dita
per la Sra. Vadell, tot i que nosaltres no l’hem esbrinada, no
l’hem concretada tant, però que va en la idea de millorar les
instalAlacions d’aquesta estació provisional perquè els usuaris
tenguin les condicions que pertoca i sobretot, perquè s’incentivi
el transport públic, o com a mínim no se desincentivi l’ús del
tren per allò de què l’estació està en tan males condicions que
és millor agafar el cotxe.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. I ara en torn de fixació de posició
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari
Socialista donarà suport a aquestes proposicions no de llei del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida
i Els Verds. Nosaltres és més, ens agradaria veure la mateixa
eficàcia i exactitud pròpia d’una maniobra per millorar aquesta
estació, la mateixa que vàrem veure per enderrocar el pont del
tren. Ens agradaria molt que d’un dia per l’altre a les 6 del matí
les màquines anessin allà i condicionessin les andanes, posessin
unes marquesines, donessin més cabuda als passatgers,
eliminessin els perills que té en aquest moment l’estació, ja dic,
amb la mateixa pulcritud, exactitud i eficàcia militar de com
varen enderrocar el pont de l’arquitecte Bennàssar. Seria un
detall per part de la conselleria i que realment des de la nostra
formació política lloaríem. 

Hem de recordar una mica quina és la història d’aquesta
estació perquè la primera intenció, tal com recorda la proposició
no de llei d’Esquerra Unida i Els Verds a la seva exposició de
motius, era fer una estació a Son Fuster i dur els usuaris del tren
amb bus durant dos anys fins al centre de Palma, la qual cosa
significava a judici de tota l’oposició i dels ciutadans usuaris un
tret de mort al tren perquè l’exercici constant, modest, però
important d’anar aconseguint incrementar el nombre de
passatgers any rera any, s’hagués vist destrossat en dos anys
d’inutilitat pràctica del ferrocarril.

Afortunadament la pressió política i la pressió ciutadana va
fer que allò que era “impossible”, segons paraules de la
consellera Cabrer i segons les paraules també del portaveu del
Grup Parlamentari Popular en aquesta mateixa comissió, era
“impossible” absolutament fer aquesta estació tal com està feta.
Però al final s’ha produït el miracle, l’estació hi és, però ara el

que faltaria és no donar arguments a aquells que pensen que
aquesta estació està feta amb desgana, per demostrar la seva
inviabilitat i amb un cert regust de venjança cap a tots aquells
que, malgrat els inconvenients que se’ls posa, s’empenyen en
continuar usant el ferrocarril per als seus desplaçaments.

Aquesta estació és dissuasiva i per tant, s’ha de corregir
perquè com han dit molt bé les portaveus que han exposat les
proposicions no de llei respectives, no es tracta d’una estació
que tengui un abast temporal molt curt. Ens esperen uns 2 anys,
més els retards que hi pugui haver i la situació ha de continuar
sent així.

A mi m’agradaria xerrant una mica més seriosament, fer
èmfasi al Grup Parlamentari Popular que s’hauria de prendre
seriosament i hauria de donar suport a aquestes proposicions no
de llei, no només per una qüestió de comoditat o incomoditat,
sinó per una qüestió de risc, de perill. La situació actual és
perillosa per als usuaris del tren perquè l’aglomeració, com s’ha
exposat, d’usuaris que entren i surten, la seva irrupció en el
carrer Eusebi Estada amb l’aglomeració de cotxes que a les
hores punta se produeix, pot fer que algun dia se pugui produir
una desgràcia. Per tant, és urgent prendre mesures per evitar que
això pugui passar. No ens agradaria haver de recordar que això
ho hem dit perquè la situació de risc hi és. Per tant, seria molt
bo que per una vegada des d’aquesta comissió de prengués un
acord i s’aconseguís que la Conselleria d’Obres Públiques fes
un esforç en favor de la comoditat i també en favor de la
seguretat dels usuaris. 

Per aquestes raons naturalment el Grup Parlamentari
Socialista votarà a favor de les dues proposicions no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Com tots sabem, a causa de les obres
de soterrament de les vies del tren a Palma, en la seva fase
número dos, el Govern s’ha vist obligat a eliminar durant els
mesos d’obra, 18 mesos d’obra, les vies del tren que fins ara
permetien la circulació ferroviària des de l’estació de Palma
situada a la Plaça d’Espanya.

El sistema de construcció que s’ha utilitzat, juntament amb
l’estació provisional que se va posar en funcionament dia 17
d’agost de l’any 2005 a Jacint Verdaguer, permet mantenir
durant tot el període d’obres la circulació ferroviària i les seves
freqüències amb les màximes condicions de seguretat i
eficiència. Abans de la seva posada en funcionament i un pic
decidit que aquest sistema de construcció era la solució a
adoptar per mantenir el trànsit, se va redactar el corresponent
projecte degudament aprovat pel gabinet tècnic de la
Conselleria d’Obres Públiques amb un pressupost de 680.000
euros. Les característiques de l’estació provisional no les
enumeraré, ni les detallaré perquè estic convençut que tots els
diputats les coneixen. 
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Arran de la posada en funcionament d’aquesta estació
provisional i dels suggeriments dels usuaris, s’han detectat
possibles actuacions, com molt bé han detectat el PSM i
Esquerra Unida i Els Verds, com demostren les dues
proposicions no de llei que han presentat, possibles actuacions,
repetesc, que poden millorar l’ús de l’estació. Per això el
Govern de les Illes Balears ha emprès un seguit d’actuacions
que si no estan marxa, se posaran en marxa de manera
imminent, que són les següents. Primer de tot tendríem una
actuació decidida per ampliar l’accés a l’estació que actualment
se realitza mitjançant una rampa situada al costat de l’edifici, al
carrer Gabriel Maura, de 2 metres d’amplada. Una vegada
desmuntat el pont, aquest accés se tornarà ampliar. A partir de
dia 7 de novembre i per permetre les obres de desmuntatge del
pont del tren, es va tallar la circulació del pas elevat i està
previst que s’obrin al trànsit dos carrils a nivell del carrer a la
zona entre l’estació provisional de Palma i el pont que he
esmentat. 

Està previst habilitar 2 carrils de 3 metres d’amplada per als
vehicles i una voravia per als vianants situada al costat més
proper a l’estació provisional, de 2,6 metres a la seva part inicial
del carrer i d’1,5 metres a la seva zona central. En aquesta zona
central, per raons de seguretat, per al desmuntatge del pont és
necessari separar la calçada el màxim possible del pont. Per la
banda més propera al pont no se permetrà la circulació de
vianants. També està previst a la modificació del pas de
vianants i semàfors de la intersecció del carrer Gabriel Maura
amb el carrer Eusebi Estada, per adaptar-los a la nova geometria
del traçat. La zona de la voravia al semàfor d’accés a l’estació
provisional s’ampliarà fins als 5,5 metres d’amplada per
permetre que els usuaris del ferrocarril disposin d’una zona
d’espera més segura i còmoda en el seu pas. Igualment i per
contribuir que en travessar el semàfor les condicions de
seguretat i comoditats creades no disminueixin, una vegada
tallat el trànsit a través del pont, se condicionarà com a voravia
de la zona inicial del pont al costat d’Eusebi Estada, creant una
altra zona d’espera. El pas se realitzarà sobre l’estructura del
túnel del futur corredor ferroviari i que ja s’ha completat en
aquesta àrea. Això és la primera actuació prevista.

La segona actuació prevista que preveu el Govern de les
Illes Balears és millorar l’espera dels viatgers a les
immediacions de l’edifici de l’estació. Per això s’ha habilitat
una pèrgola d’uns 30 metres quadrats que cobreix tota la
superfície de la façana. Està formada per 4 pilars metàlAlics de
4 metres d’alçada que sustenten la coberta, formada per (...)
reutilitzats de les pèrgoles de l’estació de Palma, a la qual
substitueix, de tal manera que s’eixampla considerablement la
zona d’espera. 

En relació al punt número 4 de la proposició no de llei
presentada pel PSM, que posa en qüestió la informació que se
dóna, està previst també que s’instalAlin, sinó s’han instalAlat ja,
un seguit de rètols informatius, tots aquells que siguin
necessaris per evitar qualsevol situació de confusió.

També vull afegir que avui per avui i a les obres que es fan
més a prop de l’actual de l’estació provisional de Jacint
Verdaguer, obres que es fan més a prop, les més properes, la
Conselleria d’Obres Públiques segueix fil per randa les
ordenances municipals. És a dir, només es fa feina durant els
dies feiners de les 8 a les 10 i el dissabte només el matí, tret de

qualque situació excepcional que crec que està al cap de tothom.
Per tant, se procura evitar totes les molèsties possibles als
veïnats, davant una obra, un macroprojecte com l’estació
intermodal de Palma i que en poc temps els ciutadans de les
Illes Balears podran gaudir-ne. Gràcies a la seva paciència
podran gaudir d’un servei ferroviari digne per als habitants
d’aquesta illa.

Per tant, com que no té massa sentit votar a favor d’un seguit
d’actuacions que estan previstes fer-les, votarem en contra
d’aquesta proposició no de llei. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Demanaria als grups proposants si
volen fer ús de la paraula per contradiccions...

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President m’agradaria...

EL SR. PRESIDENT:

I en relació a la proposició no de llei RGE 6460/05 té la
paraula per contradiccions la Sra. Vadell per part del grup
proposant.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc al Grup
Socialista i al Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, que supòs
també aprovarà aquesta proposició no de llei, la seva coherència
i agraïment per haver aprovat aquesta proposició no de llei que
cau per pura lògica. És una proposició no de llei que quasi no
s’hauria d’haver ni debatuda, sinó que simplement això és
veritat i arreglem-ho. Però m’agradaria dirigir-me al Partit
Popular per demostrar-li la meva perplexitat.

Vull dir que per una banda no m’estranya perquè ja estam
acostumats a les contradiccions del Partit Popular. De tots els
arguments que ens ha dit el Sr. Font quan enumerava aquestes
actuacions, ho han entès, segur que hi han anat, ho han entès
així com està i han decidit que això tenia solució i per tant, ho
solucionaran. Però després dir que no aprovaran aquesta
proposició no de llei és una contradicció total i absoluta, perquè
aquesta proposició no de llei demana tot això. Aquesta
proposició se va presentar molts pocs dies després, no arriba a
un mes, d’haver-se posat en funcionament l’estació provisional,
ja he dit que en el moment en què se va presentar no hi havia la
pèrgola, aquesta que ocupa tot el frontal de l’oficina i la sala
d’espera, però així i tot no és suficient. Ara actualment s’ha fet
aquesta millora perquè almanco la gent que surt i plou no s’ha
de banyar del tot, però sí hi ha uns espais bastant desprotegits.

El Govern ho farà, per tant, no entenem de cap de les
maneres com és que ara diu que no aprovarà aquesta proposició
no de llei, això en contradiccions amb ells mateixos, la veritat
és que, no sé, trobam fora de lloc dir que faran tot això i dir que
no a aquesta proposició no de llei. Per tant, crec que en aquest
sentit no és massa de fiar la paraula del Partit Popular, que si
realment volguessin fer-ho, si volguessin complir amb tot el que
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han dit, no tendrien cap inconvenient ni un a donar suport a
aquesta proposició no de llei, i demostrar la seva eficàcia, com
ha dit el Sr. Quetglas en la seva intervenció, una eficàcia que
demostra el dia a dia quan munten carpes per fer inauguracions
i que, en canvi, els han hagut de dir, per activa i per passiva,
amb preguntes al plenari, amb proposicions no de llei i amb
queixes dels usuaris, que aquesta conselleria només és eficaç en
unes coses, però, per altra banda, ha de funcionar en coses
lògiques, que cauen pel seu pes, ha de funcionar a cops
d’empentes dels usuaris i de queixes, i de proposicions no de
llei dels altres partits.

Lamentam que no ho vegin així els del Partit Popular, però,
de totes maneres, ho tendrem en compte i ens alegram que
finalment, maldament sigui d’una manera indirecta, ens facin
cas en aquesta proposició no de llei. I estam contents d’haver-la
presentada perquè, tot i que no ho vulguin reconèixer, creim que
ha tengut la seva influència i que gràcies a això, gràcies a la
presentació i a la tasca de l’oposició, el Partit Popular funciona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Ara. En relació amb la proposició no
de llei 6743/05 i per contradiccions, té la paraula la Sra.
Rosselló en nom del grup proposant.

Gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, he de donar
l’enhorabona al Partit Popular perquè demostra amb aquest fet
que el que realment li importa és el que li hem dit des del primer
dia, fer autopistes, però el sistema del transport públic és un
tema absolutament secundari i si no fos perquè els altres
l’empenyen, resulta que és incapaç d’actuar, i sobretot, crec que
haurien de tenir un bon tarannà, ja que no el tenen, per entendre
una cosa, si es fan millores a l’estació provisional del tren, les
fan per dues raons, ja ho ha duit la Sra. Vadell, en primer lloc
perquè han tengut contínues queixes dels usuaris i, en segon lloc
per la constant pressió que s’ha fet des de l’oposició, perquè per
iniciativa pròpia, realment hem hagut d’esperar que responguin
només quan ja ho ha fet l’oposició. Si no fos així, aprovarien
aquestes proposicions no de llei i demostrarien el que ha de
demostrar un grup parlamentari que dóna suport al Govern, que
seria dir, estam d’acord, millorarem, millorarà el Govern
aquesta estació provisional i, per tant, entre tots consideram que
hi ha d’haver unes millores. No, les millores les farà la Sra.
Cabrer i el Partit Popular, però no les farà per iniciativa pròpia,
així com ha fet les grans obres devastadores del nostre territori,
sinó que les farà després d’aquest continuat intent de dir, escolti,
que jo vaig en tren, que vull una estació en condicions, que com
a mínim em deixin, poder entrar i sortir amb unes condicions
dignes, etc., etc. Crec que, la veritat, ja li ha dit la Sra. Vadell i
jo no ho repetiré. 

Dir també que, quant es creu en el transport públic, s’hi creu
des del principi fins al final, per tant, no és només fent grans
obres que es potencia el transport públic, és també fent totes i
cadascuna de les petites coses perquè aquest transport públic
funcioni. I crec que precisament no li haurien d’haver duit ni tan

sols una proposició no de llei d’aquestes característiques al
Parlament perquè ja hauria d’haver estat per iniciativa de la
mateixa conselleria fer una estació provisional amb unes
mínimes condicions. Però aquí veim el poc interès que hi ha de
cara al que és realment fomentar un element bàsic que és el
transport públic.

En tercer lloc, també li he de dir, almenys pel que he dit i
argumentat, que m’agradaria que m’explicàs el portaveu del
grup parlamentari, on són els diners, perquè li vull recordar que
la instalAlació d’estació provisional de Son Fuster, que després
es va modificar per determinades circumstàncies que ja s’han
esmentat abans, està licitada i el contracte està aprovat i, per
tant, adjudicat, per 1.200.000 euros, no arriba a 200.000 euros,
i només s’han gastat 680.000 euros. Per tant, ens haurien
d’explicar on són la meitat dels diners, perquè si no s’han
destinat a l’estació provisional de Son Fuster, què faran, es
destinaran ara al que pensen fer, a l’ampliació de l’accés a
l’estació? Això ho hauríem de saber, perquè, si no, evidentment
s’incompleix la Llei de contractació i, per tant, no sabem molt
bé què s’ha fet amb aquests doblers públics, i ja que el portaveu
ha dit, bé, ha explicat tota una sèrie de qüestions que es faran,
que a nosaltres ens semblen inicialment bé, ens agradaria que
ens explicàs on són aquests doblers i a què es dedicaran.

I ja per acabar, jo, com la Sra. Vadell, consider que fins que
no ho vegi, no ho creuré. Per tant, esperem que realment la
millora respecte de l’estació i de les condicions d’aquesta
estació provisional, sigui una realitat, jo no he sentit a dir quan
serà la primera actuació, a quines dates concretes es farà, l’únic
que li puc dir al portaveu del Grup Parlamentari Popular és que
no s’ha desmuntat el Pont del tren, el Pont del tren s’ha esbucat,
s’ha destruït, si és que no entenen aquesta paraula, s’ha destruït.
Per tant, després d’haver fet una cosa que fins i tot ni la diuen
pel seu nom i, a més, ni tan sols o inicialment no estava prevista
de la manera que ho han fet, ens agradaria que ens pogués
explicar millor quan és que es faran totes aquestes actuacions i
les dates concretes, perquè per ventura la segona actuació, i seré
condescendent i ja no diré la primera, serà d’aquí a un any, i
tenint en compte que és un tema prioritari, m’agradaria que em
concretàs més, ja que no aproven la proposició no de llei perquè
volen vostès dir que ho fan vostès i no volen tenir en compte
l’oposició, cosa que és absolutament legítima, m’agradaria que
em concretàs molt més quan es farà tot això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Atesa la coincidència del criteri en
torn a les dues proposicions, per part de tots els grups, i si no hi
ha cap portaveu que solAliciti el contrari, passaríem a la votació
conjunta de les proposicions no de llei 6460/05 i 6743/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:
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Resultat de la votació: 7 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queden rebutjades aquestes proposicions
no de llei 6460/05 i 6743/05.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7273/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, sobre servei de
tren + bus a la comarca de Llevant.

A continuació, passarem a la darrera proposició no de llei,
RGE núm. 7273/05, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a serveis de tren + bus a la
comarca de Llevant. Per a la seva defensa, en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra.
Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei també
és una d’aquelles que són lògiques, que cauen pel seu pes. Quan
el Govern balear va anunciar que a partir de dia 1 d’octubre
s’ampliarien els horaris, que hauria més freqüències a les línies
de tren de Palma-Inca-sa Pobla i Palma-Inca-Manacor, que es
cobririen pràcticament totes les necessitats de transport de la
comarca de Llevant i de la comarca del Raiguer, que hi hauria
una millora substancial del transport públic en aquella zona,
esperàvem amb ilAlusió que això fos veritat.

Efectivament, dia 1 d’octubre del 2005 es varen estrenar uns
nous horaris, es varen augmentar les freqüències per anar des de
Palma a sa Pobla, dos trens més, i per anar de Palma a Manacor,
també dos trens més; en lloc de cada setanta minuts ara és cada
seixanta minuts que es pot agafar un tren per anar o per venir de
Palma, i hem vist com els usuaris ho han acollit amb entusiasme
i l’acollida ha estat molt bona.

No obstant això, quan vàrem veure els nous horaris que la
conselleria va editar a tot color, uns horaris molt complets, on
hi ha no només els horaris de tren en dies feiners i festius, sinó
també el servei de tren més bus que dóna el servei a aquells
nuclis on no arriben les vies i dóna les facilitats als ciutadans
d’aquests nuclis que estan prop d’alguna estació per poder
utilitzar el transport públic del ferrocarril, vàrem veure que hi
havia una cobertura bastant completa a tota la comarca del
Raiguer, en canvi, a la comarca de Llevant no hi havia el servei
de bus més tren entre les poblacions que envolten les estacions
de Sineu, Sant Joan, Petra i Manacor i, per tant, els ciutadans de
tota la comarca o bé no poden agafar el tren o bé, per anar a
agafar el tren, hi han d’anar amb el seu vehicle particular. Això
fa que molta gent que no disposa de vehicle particular, no pugui
utilitzar el servei del tren.

El que demanam a la conselleria és que, ja que el tren que
arriba a Manacor no arriba fins a Artà, que és una línia
interrompuda i que sembla ser que no és prioritària dins els
plans del Govern, almenys els ciutadans que un dia tengueren

aquest servei, ara el puguin tornar utilitzar i que els facilitin el
transport amb autobús fins a l’estació del tren per poder,
després, desplaçar-se cap a les altres poblacions per on hi passen
les vies, ja sigui fins a Palma, fins a Inca o fins allà on vulguin,
però des de l’estació de Manacor, Petra, Sant Joan o Sineu.

L’únic bus llançadora, com es denomina, no sé per què, és
el de Sant Joan, ja que l’estació està una mica lluny del nucli
urbà, però, en canvi, des de Manacor, des de Petra o des de
Sineu no hi ha cap servei. Hem de dir que molts de ciutadans de
la comarca de Llevant, sobretot de Sant Llorenç, Son Carrió,
Portocristo, Son Macià, Artà i tot, vénen a l’estació de Manacor
i deixen el cotxe allà per agafar el tren cap a Palma, l’estació
està ja bastant saturada de cotxes que esperen tot el dia allà, la
qual cosa és positiva, perquè tots aquests cotxes que són a
l’estació de Manacor no són a la carretera, però així i tot crec
que es podria donar un ús més racional i més massiu al tren si
es facilitassin les coses posant uns autobusos que connectats
amb la freqüència horària dels trens de Manacor que els
ciutadans de tota aquella comarca els poguessin utilitzar.

És així de simple i així de lògica i així de senzilla aquesta
proposició no de llei i esperam que el Grup Popular ho vegi així,
ho entengui i li doni suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. En torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, té la
paraula l’Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir que jo també, com
la Sra. Vadell, esper que el Partit Popular doni suport a una
proposició no de llei d’aquest tipus, però estic convençuda, fins
que no es demostri el contrari, que supòs que no, una vegada
més es dirà que hi ha tota una sèrie d’intencions de fer coses,
però que no poden donar suport a una proposició no de llei molt
assenyada que es planteja per un grup de l’oposició. I, si no,
perfecte que sigui al contrari.

Per part nostra, per part del nostre grup, he de dir que li
donam total suport, crec que, i ho he dit abans, si realment es
creu en el transport públic com una eina fonamental per a la
mobilitat, en aquest cas, de l’illa de Mallorca, és apostar
clarament perquè aquest transport funcioni. Una de les millors
maneres perquè funcioni és combinar el tren amb l’autobús,
com una fórmula bona, és clar que el tren no pot arribar per tot,
però aquesta és una molt bona fórmula perquè els ciutadans
puguin realment utilitzar aquest tipus de transport.

En aquest sentit, per tant, només ens resta dir que estam
absolutament d’acord amb aquest transport combinat que, a
més, té un cost relativament, no és una qüestió a la qual, bé, no
entrarem en aquest tema, però nosaltres creim que és totalment
factible i que s’hauria d’estendre a tota la zona, com explica la
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proposició no de llei, del tram d’Inca a Manacor i aquests dotze
pobles que en aquest moment no disposen d’un servei adequat.

Si em permet, Sra. Vadell, li faria també la proposta d’afegir
el poble de Felanitx, que té un bus llançadora que funciona en
un horari francament difícil i, per tant, millorar també aquest
transport combinat de tren més bus, perquè estic convençuda
que és una manera que la població de cada vegada utilitzi més
el bus més tren per anar d’un lloc a l’altre.

Per tot això, a nosaltres no ens cal més que, a part de donar
suport a la proposició no de llei del PSM, esperar que el tarannà
del Partit Popular i, per tant, del grup parlamentari que dóna
suport al Govern, aquesta vegada sigui de donar suport i no de
tornar a dir, una vegada més, que no al transport públic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa gairebé dos anys i mig que
va començar a entrar en servei la línia ferroviària Inca-Manacor,
en aquests dos anys i mig no s’ha fet ni una sola línia
d’aportació bus-tren, tret de la de Sant Joan-estació de Sant
Joan. És un error que no s’hagi fet i que no es faci, que no es
continuï aquesta política, probablement no està bé que sigui jo
qui ho digui, però és evident que si hi ha una cosa que realment
va funcionar, funciona i funciona bé per articular un bon sistema
integral de transport públic a l’illa de Mallorca, són les
aportacions bus-tren que es varen fer a tota la línia entre Palma,
Inca i sa Pobla, on s’esgotaren totes les possibilitats de recollir,
amb un símil semblant al que és una conca hidrogràfica cap al
riu important, un corrent de passatgers que alimentava el
ferrocarril, perquè això és bo per a tot, i no solament, que
també, clar, lògicament, per l’increment de serveis als pobles
que queden més o menys prop de la línia ferroviària, però no
servits per la línia ferroviària, sinó pel mateix ferrocarril i per la
globalitat del transport. A un ferrocarril, com més passatgers hi
ha, millor, com més passatgers, més poden incrementar les
freqüències, i l’increment de freqüències i de servei i de bon
servei, és bo, tant per a aquells a qui els arriba el servei a través
de la línia bus-tren com per a aquells usuaris normals que
utilitzen la línia diàriament que poden veure com s’incrementen
les freqüències, s’incrementa l’oferta de seients, s’incrementa
l’oferta de transport públic, gerent un cercle virtuós contra el
cercle viciós del transport privat, i d’aquesta manera
autoalimentant la utilització freqüent, perquè comparativament
és millor, del transport públic.

Per què no es fa això? No serà perquè les circumstàncies ni
físiques, ni poblacions ni demogràfiques de la zona no ho
permeten, al contrari, a la zona entre Inca i Manacor hi ha molts
de municipis, Capdepera, Artà, Son Servera, Villafranca,
Ariany, Maria, Felanitx, si tant vol la portaveu d’Esquerra

Unida i Els Verds, i molts de nuclis de població que sense ser
municipis constitueixen importants focus demogràfics, Son
Macià, Portocristo, Son Carrió, Cala Rajada, Cala Bona, Cala
Millor, s’Illot, etc. Per tant, hi ha una base demogràfica que, a
més a més, té l’incentiu addicional que constitueixen algunes
d’elles zones turístiques importants que també podrien, per tant,
aportar un servei addicional al turisme d’aquella zona, com
perquè això es faci. Per tant, no és per aquestes raons que el
Govern no ho fa. Ho fa per no ferir interessos, per no ferir
susceptibilitats de determinades empreses relativament afins al
Partit Popular i que d’alguna manera poden veure’s
perjudicades, amb una emissió, crec que molt a curt termini, que
aquestes coses poden rompre una estructura còmoda de
funcionament. 

La nostra experiència és que aquelles empreses d’autobusos
que es varen saber reconvertir, del servei de bus convencional
al bus-tren, estan extraordinàriament satisfetes d’aquesta
conversió, no hi ha hagut cap empresa d’aquestes que hagi patit
una minva, una disminució del seu nivell de negoci d’ocupació
perquè s’hagin posat al servei de les aportacions bus-tren, ans
al contrari. Per tant, si hi ha una dinàmica empresarial
estimulada des de l’administració pública, és bo per a tots, és bo
per als ciutadans, és bo per a la línia, per al transport públic, per
als nervis de tots, per a la millor qualitat de vida dels ciutadans
i també és bo per a les empreses que s’adeqüin a aquesta nova
situació.

Jo crec que s’ha de perdre la por, s’ha de fer un bon disseny,
s’ha de fer una ..., perquè quan es perd la por al canvi de modes,
que en definitiva aquest és el punt que s’ha de rompre, no?, és
a dir, quan l’usuari se’n tem que el canvi de moda és agafar un
autobús i després arribar a una estació i canviar a un tren, això
en principi fa una mica de por, creim que ens retardarà, però si
s’articulen bé les connexions i es guanya temps i comoditat al
fina, la gent n’està encantada. I la prova és que l’ús d’aquests
sistemes s’incrementa i torna de cada vegada més freqüent.

Per tant, jo estimularia el Govern i el Grup Parlamentari
Popular que perdin la por, que no passa res, sinó que tot millora
si la proposició no de llei que fa el Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista s’aprova i, per tant, es posen mans a l’obra
de continuar la línia empresa a l’anterior legislatura de les
aportacions bus-tren.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. El Pla de transport regular de viatgers
per carretera correspon al tom número dos del Pla sectorial de
transport de les Illes Balears. Aquest pla va ser aprovat
inicialment el passat 4 de setembre del 2004, després d’obtenir
els informes favorables del Comitè de la Xarxa Natura 2000 i de
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la Comissió balear de Medi Ambient, s’ha donat resposta a les
alAlegacions presentades al Pla director que, al llarg d’aquest
mes de novembre, seran trameses als alAlegants. A més, el Pla
també haurà de ser informat per la Comissió insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.
Finalment, es procedirà a fer l’aprovació definitiva del Pla
director sectorial de transport de les Illes Balears amb tots els
seus plans subsectorials, entre ells, el Pla de transport regular de
viatgers per carretera.

Dit això, ens hem de remetre a les previsions que fa aquest
pla de transport regular de viatgers per carretera, el qual, a
l’annex I, conté diverses propostes de servei llançadora bus més
tren, les mateixes propostes que, de qualque manera, es
demanen en aquesta proposició no de llei que presenta el PSM.

Les propostes de serveis llançadora bus més tren prevists en
el Pla, a l’annex I, repetesc, són els següents. A la fitxa proposta
A1-17, veurem com s’estableix la implantació d’un servei
llançadora d’aportació tren més bus des dels pobles d’Ariany i
Maria de la Salut a l’estació de tren de Sineu. A la fitxa
proposta A1-28, s’estableix la reordenació de tots els serveis
regulars Manacor-Llevant, a partir de la implantació del següent
servei llançadora d’aportació tren més bus: A) Manacor-Sant
Llorenç-Artà-Capdepera-Cala Rajada. B) Manacor-Sant
Llorenç-Son Servera-Capdepera-Cala Rajada. C) Manacor-Sant
Llorenç-Son Servera-Cala Bona-Cala Millor. D) Manacor-
Portocristo-s’Illot-sa Coma-Cala Millor-Cala Bona. A la fitxa
proposta A1-29, s’estableix també la implantació del servei
regular Manacor-Sant Llorenç-Son Carrió, amb coordinació
horària amb els serveis del ferrocarril Palma-Manacor. A la
fitxa proposta A1-30, s’estableix la implantació del servei
regular Manacor-Son Macià-Cales de Mallorca-Cala Murada,
també en coordinació horària amb els serveis de ferrocarril
Palma-Manacor. 

Dit això, la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports preveu, igual que amb tota la resta de previsions del
Pla de transport regular de viatgers per carretera i del Pla
director sectorial de transports de les Illes Balears, la
progressiva implantació de les actuacions descrites al llarg de
l’horitzó temporal del Pla. En qualsevol cas, l’establiment del
servei llançadora tren més bus a la comarca de Llevant és i
sempre ha estat, per a aquest govern, un dels objectius
principals i de major prioritat d’aquesta conselleria pel que fa a
les actuacions en matèria de serveis de transport públic regular
de viatgers per carretera. De fet, els responsables tècnics de la
Conselleria d’Obres Públiques ja han iniciat els treballs per a la
implantació de diversos serveis tren més bus a les comarques
del Pla i de Llevant de Mallorca. 

Com que tampoc no tendria massa sentit instar el Govern a
fer una cosa que ja fa o que, en tot cas, està previst que faci i
que és, repetesc, una prioritat de la Conselleria d’Obres
Públiques, el Grup Parlamentari Popular no tendrà més remei
que votar en contra d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara i per contradiccions, té la paraula
pel grup proposant la diputada Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Crec que
tant el Grup Socialista com el Grup d’esquerra Unida i Els
Verds han entès perfectament la motivació i la urgència
d’aquesta proposició no de llei. Dir a la Sra. Rosselló que si
vaig fer una proposició no de llei anomenant concretament els
nuclis urbans que he posat, que evidentment n’he deixat molts,
va ser per una qüestió de sentit comú, que em vaig limitar a
esmentar aquells pobles més propers, on fos més fàcil implantar
aquest servei i que abastaven el que era el servei anterior és a
dir, la conca, com ha dit el Sr. Quetglas, la conca comarcal que
abastava el servei fins a Artà.

Aquesta proposició no de llei la vàrem presentar als mitjans
de comunicació i hi va haver moltíssima gent que quan va saber
que demanàvem això, em va demanar l’ampliació, és a dir, em
va demanar si podíem fer una modificació per ampliar a altres
nuclis, un d’ells era Felanitx, Cala Rajada, sa Coma, Cala
Millor, perquè ho consideraven de primera necessitat. Clar, en
aquells moments la proposició no de llei ja estava presentada i
vaig pensar, ingènuament, que el Govern, en tot cas, com que té
tant d’interès, ja faria una esmena d’addició; així com he pensat
que faria el Sr. Font quan ha parlat per primera vegada,
defensant aquesta proposició no de llei, perquè en certa manera
l’ha defensada, i em pensava que faria una esmena d’addició per
afegir tots aquests nuclis que diu el Pla de transport, i jo la
veritat és que em sentia molt satisfeta, perquè deia,
efectivament, m’ha quedat curta, el Govern és molt sensible i el
Govern ho farà. El que m’ha sorprès és que, una vegada més, el
Partit Popular enganyi els ciutadans, digui que farà una cosa,
però al final voti en contra, que és el que fa habitualment a les
proposicions no de llei que presentam els grups de l’oposició.

M’agradaria saber també, com a la passada proposició no de
llei, vostè ha demanar quan faran tot això, i a veure si ho
veurem prest, si ho podrem veure aviat tot això, perquè els
ciutadans ho demanen, i quan els ciutadans demanen coses
positives i possible, crec que és obligació del Govern donar
compliment a les demandes dels ciutadans. Sobretot amb una
cosa d’aquestes, que a pesar que el Govern sembla o feia la
impressió, que no creia en el tren, els està sortint molt bé, la
veritat és que l’acceptació dels usuaris cap a aquest servei, que
el Govern va fer de mala gana, els surt perfectament i l’haurien
d’aprofitar, crec que el que haurien de fer és aprofitar les
circumstàncies i donar un servei excelAlent a tots els ciutadans
perquè ho demanen i, a més, responen, a aquest servei.

Lamentam profundament que no es pugui aprovar pels vots
en contra del Partit Popular, però així i tot continuarem insistint,
perquè creim que aquest servei que demanam és de justícia, ja
no només és un servei convenient, sinó just i necessari.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació de la Proposició no
de llei 7273/05.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: 5 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7273/05, relativa a serveis de tren + bus a la comarca
de Llevant.

I no havent-hi més assumptes a tractar, i demanant disculpes
per l’accident inici d’aquesta comissió, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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