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Mariano Reaño Lambea

amics de la terra mallorca

Margalida Rosselló Pons

Terraferida

Seria possible repensar el projecte d'autopista llucmajor-campos (bloc 1)
Mercedes Garrido
La pregunta la vull realitzar al Conseller d'Economia I Hisenda,Sr Cosme Bonet: L'autopista Llucmajor a Campos
té un pressupost de prop de 33 M€.Vostés igual que el PP asseguren que la pagarà l'Estat a través del Conveni de
Carreteres.Sabem que això no és cert,el govern de Madrid d, ençà del 2011 no posa un cèntim del.Conveni. Això
Cosme Bonet
Sr.Bonet vol dir que l,autopista la pagarem el 100%amb pressupostos del CIM,és a dir els mallorquins?

Pep Juárez Álvarez

Afiliat a CGT Illes Balears i
membre de la Plataforma
Antiautopista

Valeria Inés Pintos Chiesa

Plataforma AutopistaNo

Manel V. Domènech Bestard

Plataforma Volem Vía Verda

Ferran Aguiló i Casabona

Antoni Ramis Caldentey

Maria Antònia Oliver Paris

Pere Duran Munar

Mercedes Garrido
(*) les dues persones
han formulat la
“Perquè haveu decidit fer l’autopista Llucmajor Campos, sobre el projecte del PP, si en els acords de l’actual
mateixa
pregunta
govern del CIM es renuncia expressament a la construcció de noves macroinfraestructures, es parla del foment del

transport públic, accesible en es preu i inclusiu a l'acces del transport fisicament? la protecció del territori i el
consens amb les organitzacions socials de Mallorca?”
En quant al pacte de gobernabilitat: Còm es pot explicar políticament, la línea 5 Territori i 6 Infraestructura amb la
decisió de construir, finalment, l'Autopista Llucmajor-Campo, quan es fer tot el contrari que recull aquestes
linees.?
Mercedes Garrido
Si finalment es construeix l'autopista Llucmajor Campos, es continuarà en aquesta mateixa linea de cap a Santanyi
i Felanitx o ens direu : "Lo siento, no volverá a ocurrir".
No hi ha altres maneres MÉS racionals, ja des d'ara, de millorar la mobilitat ? , PODEM apostar per el transport
públic ? , no hi ha altres PSIBilitats , el tren per exemple ?
Mercedes Garrido

Eloisa Alonso de Caso

Paz Francés Rodriguez

Perquè haveu decidit fer l’autopista Llucmajor Campos, sobre el projecte del PP, si en els acords de l’actual govern
del CIM es renuncia expressament a la construcció de noves macroinfraestructures, i es parla del foment del
transport públic, la protecció del territori i el consens amb les organitzacions socials de Mallorca?

Associació Humanista (AHC)

Associació Memòria de
Mallorca

Quines actuacions concretes fara el CIM en aquesta legislatura per fer possible el projecte de la Via Verda?
Al Projecte de desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos, s'han fet tots els estudis preceptius d'afectació a
les aus especialment protegides?
“Estau segurs de que aquesta autopista que feis (Campos) respecta els acords pel canvi de fer el “mínim”
desdoblament possible per a garantir la màxima seguretat? Ho dic, per que no me sembla el “mínim” possible i
per que qui més l’exigeix és el batle de Campos i el pp, que no està a l’equip de govern d’aquest Consell de
Mallorca”
Proposta: creació d'una àrea específica de Memòria Històrica dependent de Presidència del Consell de Mallorca,
que pugui comptar amb una comissió tècnica amb participació de la societat civil per desenvolupar-la

Ens podrien donar la xifra d'accidents que hi ha hagut a la carretera Llucmajor-Campos des que es va limitar la
velocitat i es va prohibir adelantar en els trams perillosos? Si aquesta xifra ha reduït considerablement, quina és la
justificació per a construir una nova autopista, quan als acords de govern diu que no es faran més
macroinfraestructures i es potenciarà el transport públic? No és això un engany a la ciutadania que els va votar?

Mercedes Garrido
Mercedes Garrido

Mercedes Garrido

Jesús Jurado

Mercedes Garrido

Com potser que estant en contra del projecte inicial del PP per al desdoblament de la carretera LlucmajorCampos, s'hagi arribat a aprobar una autopista de prop de 50 m d'amplada?
Quants projectes, o tecnics, s'han consultat per acabar escollint aquest?
Una vegada acabades les obres del desdoblament Llucmajor - Campos, quin grau de similitud tendrà aquesta
carretera amb la carretera de Manacor? dirigida a Mercedes Garrido.
Respecte a l'enllaç projectat al desdoblament de Llucmajor- Campos. Per què s'ha projectat en aquell punt i per
què s'ha dissenyat d'aquella manera? No era necesària la rodona elevada que es va projectar la pasada
legislatura?

Ana María Martínez Martínez
Sergio Rigo Martínez
Jose Martinez Garcia

Economia, puedo atraer gente calificada en invierno
Deporte - cambio de opinión y experiencia Infraestructura, economía propuesta
Infraestructura, economía propuesta
Cultura y deporte puede juntos abrir perspectivas de futuro

Popa Marius Ovidiu

Francesc Lillo Colomar

Plataforma Antiautopista

Khalid Krimate
Manuel Gómez Jaume

La pregunta va adreçada al Conseller Jesus Jurado de Participació Ciutadana.
La pregunta és : Per quines raons no s,ham complert els criteris de participació ciutadana i transparència en
l,aprovació del projecte de l,autopista Llucmajor-Campos?
Quina ha estat la diferència entre la gestió que es va fer la legislatura passada en l'Agència del Territori de
Malllorca i el que s'ha fet en aquesta?
Quin és el treball que s'està fent des del Consorci Serra de Tramuntana per aconseguir les fites que us vareu
marcar amb el Pla de Gestió de la Declaració de Patrimoni Mundial?

Mercedes Garrido
Mercedes Garrido

Mercedes Garrido
(**) Pendents de
clarificar la pregunta que
vol realitzar exactament;
no l'hem pogut localitzar

Jesús Jurado
Mercedes Garrido

Mercedes Garrido
Només assitència
Maria Isabel Prieto Nebot

Francesc Coll Rotger
Antoni Llompart Suau
Aurora Segòvia Perelló
Leonardo Baldovino Vara

MÉS Son Servera

Plataforma Volem via verda
d'Alaró
Plataforma Antiautopista
-

Francesc Xavier Garí Gasulla Terraferida

