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EL  GOB  DEMANA  LA  SUSPENSIÓ  DE  LA 
TRAMITACIÓ DEL PLA DE CARRETERES 

Almenys, fins que es resolguin les imputacions del conseller 
d'obres públiques i el director insular de carreteres del Consell 
de Mallorca.

Les propostes de l'actual Pla Director Sectorial de Carreteres, 
en exposició pública, són la continuïtat d'un model i gestió de 
carreteres, ara sota sospita.
______________________________________________________

El GOB demana la paralització cautelar  de la tramitació  del  Pla Directori  Sectorial  de 
Carreteres, com a mínim fins que es resolguin les imputaciones del Conseller d'Obres 
Pública,  Antoni  Pasqual,  i  el  Director  Insular  de  Carreteres,  Gonzalo  Aguiar,  pel  cas 
"Peatge". Es tracta de no donar continuïtat a una planificació pressumptament marcada 
per les directrius dels interessos particulars.

El GOB ja ha manifestat en diversos ocasions, l'oposició a la modificació del Pla Director 
Sectorial de Carreteres actualment en exposició pública després de l'aprovació inicial al 
Ple  del  Consell  de  Mallorca,  precisament  perquè  significa  una  continuïtat  d'una 
planificació i model viari que ha destrossat el territori i que crèiem descartat amb l'arribada 
del pacte, especialment PSIB i Bloc al Consell de Mallorca. Ara, a més, la manera de fer 
política d'infrastructures viàries des del Consell de Mallorca, està sota sospites de corrupció 
per no respondre a altra cosa que no siguin els interessos privats. És per això que demanam 
la paralització cautelar de la tramitació del Pla Director Sectorial de Carreteres, impulsat des 
del Departament d'Obres Públiques del Consell, com a mínim fins que no es resolguin les 
imputacions dels seus principals responsables. Un cop això estigui aclarit,  el  Consell de 
Mallorca  haurà  de  plantejar  altra  cop  quin  ha  de  ser  l'ànim que  impulsi  la  política  de 
carreteres de la institució insular i estem convençuts que més carreteres no és la solució.

De fet, més enllà de les responsabilitats polítiques, els continguts de la revisió són de prou 
calat com per demanar-ne la retirada:
http://www.gobmallorca.com/comuni/com2009/090311.html 
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