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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en primer

lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sra. Presidenta, Damià Borràs substitueix Maria Antònia

Truyols.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bon dia, Sra. Presidenta, Lluís Camps substitueix Vicent

Marí.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Virginia, sí, sí.

EL SR. CAMPS I PONS:

Virginia Marí, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, molt bé, Havia apuntat que el Sr. Camps substitueix la

Sra. Virgínia Marí.

Molt bé, a continuació passam a l’ordre del dia d’avui. En

primer lloc, cal l’adopció de l’acord respecte de l’escrit RGE

núm. 2243/21, present at pel Grup Parlamentari Popular, pel

procediment d’urgència, pel qual sol·licita la compareixença de

la Sra. Sara Aagesen Muñoz, secretària d’Estat i membre de

l’equip redact or de la proposta de Planificación de red de

transporte de electricidad para el período 2021-2026.

En segon lloc, hi ha les proposicions no de llei, presentades

pel Grup Parlamentari Popular, la primera, RGE núm. 1137/21,

relativa a fer efectiu l’acord unànime de la Comissió d’Economia

del Parlament de les Illes Balears , de dia 3 d’octubre del 2019,

per instal·lar una plant a fotovoltaica a l’EDAR de Maó-Es

Castell; i la segona, la RGE núm. 1139/21, relativa a donar

resposta a la demanda de sòl industrial de Ciutadella.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 2243/21 ,

prese ntat pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment

d’urgència, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de

la Sra. Sara Aagesen i Muñoz, secretària d’Estat i membre de

l’equip redactor de la proposta de  Planificación de la Red de

Transporte de Electricidad per al període 2021-2026.

Començam el debat amb l’escrit RGE núm. 2243/21,

present at  p el Grup Parlamentari Popular, pel procediment

d’urgència, sol·licitant la compareixença de la Sra. Sara

Aagesen Muñoz, secretària d’Estat i membre de l’equip

redactor de la proposta de Planificación de Red de Transporte

de Electricidad per al període 2021-2026.

Per a la seva defensa per part del Grup  Parlamentari Popular

té la paraula la Sra. Asunción Pons, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i

senyors diputades. El Ministeri per a la Transició Ecològica va

obrir el passat 12 de febrer la informació pública de la proposta

de Planificació de la xarxa de transport  d’electricitat per al

període 21-26. Ens  t robam davant d’una proposta que té com a

objectius mantenir i millorar la seguretat del sistema elèct ric

d’Espanya, integrar la nova generació renovable, eliminar

limitacions estructurals i també donar cobertura a la connexió

dels  territoris no peninsulars. Aquest darrer aspecte, el

subministrament i connexió dels territoris no peninsulars és el

que afecta directament Balears, una qüestió fonamental per a la

seguretat energètica de les nostres illes. 

La pròxima setmana, dia 21 d’abril, acaba el termini per

p resentar aportacions i observacions a la proposta redact ada

pel ministeri i el Govern balear els  va presentar ahir, de les quals

el Partit Popular ja ha demanat còpia. 

Per aquest motiu, des del meu grup parlament ari vam

registrar dia 24 de febrer una proposició no de llei, es troba

pendent encara de debat a aquesta comissió, amb diferents

iniciatives d’acord relacionades amb la planificació de xarxa de

transport d’electricitat per a Balears. 

Dia 3 de març, pel procediment d’urgència, vam demanar la

compareixença de la secretària d’Estat d’Energia com a

responsable d’aquest document  de planificació i avui hem

d’adoptar un acord sobre aquesta compareixença. 

Consideram que ha de comparèixer per donar explicacions

sobre les previsions per a Balears i concretament per al tema del

segon cable elèctric Mallorca-Menorca, que no ha estat inclòs

a aquesta planificació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. En t orn de fixació de posicions per part

del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.

Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

Sr. López, no el senten, es pot acostar un poc més el

micròfon?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Ahora, ahora. Seré muy breve. Es muy coherente pedir la

comparecencia, la verdad, no entraré en si más se centra sobre

el segundo cable o sobre las previsiones que se tiene en
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Baleares, en general, en eso no entraré porque cada grupo si al

final se hace la comparecencia la adjudicará como quiera o la

enfocará como quiera. En este sentido votaremos a favor y no

me voy a extender porque simplemente es una comparecencia

que se solicita y lo vemos positivo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lóp ez. Per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús  M éndez, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. El cable no sólo no está incluido

sino que usted no lo verá concluido y lo más probable es que

lo que esté de verdad es diluido. Habrá, Sra. Pons, usted visto

en alguna ocasión, o ha tenido referencia, de temas que de

repent e existen en la prensa grandes promesas, grandes cosas

que durante unos meses todos suponemos que va a llegar no

sé qué, va a pasar no sé qué; segundo cable no habrá, no está

incluido en las planificaciones de la red. Se dio y  se le dio

también importancia cuando además falló, tuvimos todo el

problema del apagón en Ciudadela y fue una respuesta

meramente política de, tendremos previsto todo. No habrá

ningún cable, no nos darán ningunas explicaciones además de

como no va estar incluido.

Ahora bien, tiene us ted toda la razón que en la propuesta

de la planificación de la red eléctrica balear este p arlament

debería ser informado de cuáles son exactamente. Y esto que le

aviso yo, y que le aviso yo, de una forma completamente

personal, humana, ¡eh!, de, oiga, yo ya he vis t o muchos

procedimientos que no se han llevado a cabo y que han

acabado diluyéndose. Evidentemente, es la cosa menos formal

y menos  seria y menos rigurosa del mundo. Deberíamos tener

una comparecencia de la responsable -como solicita usted-,

para..., además los aspectos precisamente de las exclusiones o

de los planteamientos que se hagan en los territorios no

peninsulares y qué plantea Red Eléctrica y qué plantea el

nuevo plan de distribución de la red eléctrica.

Con lo que votaremos a favor de esta comparecencia y

estaremos muy interesados en su seguimiento.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas, p er un temps de cinc

minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor, però amb

poca esperança que des del Govern de l’Estat aquesta vegada

per primera sigui atesa la petició d’aquest parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per p art del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas , t ambé per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, pres identa, buenos días a los miembros de esta

comisión. Nosotros también vamos a votar a favor y esperamos

que esta vez tengamos mejor fortuna porque si nos  p asa lo

mismo que con la delegada del Gobierno, a la que solicitamos

que compareciese y todavía estamos esperando, p ues ,

probablemente nunca lleguemos a escuchar a esta señora. La

delegada del Gobierno, como ya saben, declinó venir aquí,

porque como no es obligatorio porque es del Estado, pues,

probablemente esta señora tampoco venga porque no forma

parte de la administración de la comunidad autónoma.

En cualquier caso, haremos un act o de fe y votaremos que

sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des de l’escepticisme,

votarem que sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per p art  del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

També votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlament ari Socialista

té la paraula el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Simplement anunciar el nostre vot

favorable a la proposta i agrair-li al Part it  Popular també que

l’hagi feta perquè d’alguna manera ens permetrà explicar al

Govern de l’Estat tota la feina i que no han fet altres governs

anteriors i li permetrà explicar també que a aquesta planificació

les Balears són les més beneficiades, amb el 17% dels més de

6.500 milions d’euros que contempla el pla, i que, si bé no

inclou de manera directa la imp lantació del segon cable elèctric,

sí que inclou la implantació mitjançant el sistema de bateries,

com sabrà la diputada prop osant, que el que fa és duplicar el

nivell, el volum d’energia que es pot  transportar, i a la vegada

també inclou la instal·lació, la construcció d’una sots-estació
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a Menorca, que t ambé és  una passa intermèdia cap al camí del

segon cable.

Així que, com dic, votarem a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Després de les intervencions dels

diferents portaveus entenc que es  p ot  votar per unanimitat

l’escrit RGE núm. 2243/21. Correcte?

Per tant, queda aprovat per unanimitat.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1137/21, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fer efectiu l’acord

unànime de la Comissió d’Economia del Parlament de les Illes

Balears, de dia 3 d’octubre del 2019, per instal·lar una planta

fotovoltaica a l’EDAR de Maó-Es Castell.

Ara passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

1137/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fer

efectiu l’acord unànime de la Comissió d’Economia del

Parlament de les Illes Balears, de dia 3 d’oct ubre del 2019, per

instal·lar una plataforma fotovoltaica a l’EDAR de Maó-Es

Castell.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Lluís Camps per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular va tornar

regis t rar aquesta proposició no de llei el passat 22 de gener, en

veure que als pressuposts de la comunitat, els segons

pressuposts que s’havien aprovat desp rés  d’haver estat

aprovada aquesta proposició no de llei i no hi havia cap part ida

econòmica, idò vam cons iderar que era la nostra responsabilitat

i obligació tornar insistir en aquest tema.

Som conscients que els partits que formen el Govern van

presentar una esmena i obrien la poss ibilitat de poder obtenir

recursos d’altres administracions, en diferents intervencions al

plenari ens han anat desvetllant alguna notícia, que esper que

avui els representants dels partits que formen el Govern ens

donaran el detall corresponent.

Està clar que aquesta aposta que fa el Partit Popular per

poder avançar cap a aquesta transició energètica, cap a

aquestes energies netes passa per poder donar exemple, les

administracions , i per açò aquesta... aquesta petició que

l’EDAR que comparteixen els municipis de Maó i Es Castell

doncs puguin veure’s beneficiat s  amb aquesta instal·lació a un

esp ai on una infraestructura com és l’EDAR, que necessita

molt a energia, idò pugui ser una energia neta, una energia

sostenible i que tenim la garantia amb les diferents consultes

que s’havien fet ja fa un parell d’anys, que t ota aquella zona és

compatible per poder instal·lar aquest tipus de planta. 

I entenem que ha de ser ja la voluntat del Govern amb els

recursos, siguin o no siguin directes de la comunitat, poder ser

una realitat d’aquí a finals d’aquesta legislatura veure aquest a

planta i que els ciutadans afort unat s en primera persona seran

els de la zona de llevant, Maó-Es Castell,  perquè podran

disposar d’aquesta energia neta, però en general hi sortirem

guanyant els menorquins i,  com no pot ser d’altra manera, idò

la comunitat autònoma.

Esperam que donin suport totes les formacions que són

aquí avui presents i que pugui ser una realit at ,  com he dit,

abans que finalitzi aquesta legislatura.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sans. En torn de fixació de posició i per part  del

Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.

Alejandro Sanz..., perdó, Alejandro López, perdoni.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta...

(Remor de veus)

Esta es una proposición... bueno, como se regis t ró

justamente en enero, pues queda un poquito desactualizada,

voy a ponerlo un poco en contexto. Lo primero es...  creo

recordar perfect ament e que cuando se aprobaron los

presupuestos sí que se indicó bajo la partida de la que sí que

podría salir el dinero precisamente para hacer esta planta

fotovoltaica, era una partida común donde venía... . ,  esto yo

mismo lo hablé con el anterior director general que era Aitor

Urresti, y  as í se lo dije a diferentes grupos, entre ellos al Partido

Popular también, exactamente la partida de la cual se podían

hacer plantas fotovoltaicas que incluirían la de la EDAR.

Al margen de eso, que es para puntualizar que sí que venía

recogido en los presupuestos aunque no... ad hoc específico

sino en una partida más genérica, decir que, claro, ¿por qué esta

desactualizada?, -votaremos a favor, ¿eh?-, lo que pasa es que

está desactualizada porque es que ya es t á licitado, de hecho ya

está licitado, la empresa creo que es Naturgy, de hecho, con lo

cual se han hecho los pliegos, se ha licitado y ya lo único que

se t iene que hacer es iniciar-lo y arrancar, esto ya depende más

de empresa adjudicataria que de otra cosa.

También es verdad que se hace una apuesta o la exposición

del Partido Popular es esa apuesta por la transición energética,

nos alegra muchísimo porque hace unos años el Partido

Popular a nivel estatal parecía que no era la línea que quería

seguir en cuanto a transición energética, nos alegra muchísimo,

de hecho si hay algo que todo el mundo tiene claro es que la

transición energética hacia fuentes renovables, energías limpias

es un hecho por el que todos los países y en especial Europ a

van a apostar, con lo cual en ese sentido, pues mira, si es la

apuesta que a partir de ahora va a hacer el Partido Popular nos

parece fenomenal.
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La parte del punto 3 también lo votaremos a favor, lo que

pasa es que... indicar s i la partida viene de los fondos europeos

o s i de la subvención que pueda dar España o si viene de

presup uesto propio, creo que en este parlamento no nos tiene

que imp ort ar tanto si ya esta licitado, ya se hace..., -votaremos

a favor-, pero creo que es ..., da igual, o sea realmente el pliego

en el que venga o que deje de venir mientras se p ueda lanzar y

se p ueda hacer, y de hecho ya está licitado, creo que es con lo

que hay que quedarse.

Entonces, la votaremos a favor siendo conscientes de que

cuando se presentó no es t aba realizado, siendo conscientes

que sí que a posteriori se han hecho contestaciones desde el

Govern apuntando que ya se estaba licitando y que ya se

estaba a punto de tener y que ya, además, ahora sí que ya es

una realidad.

¿Por qué votamos a favor? Pues porque cuando se registró

la prop os ición no de ley todavía no lo era, entonces pues ya

está, el tramite parlamentario es el que es, es de enero y

estamos en abril, pues ya está, se vota a favor, pero ya está

licitado. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca..., perdó, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos...,

estic un poc despistada avui..., té la p araula el Sr. Jesús

Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta, por lo saltárseme. El dip ut ado Sr.

Don Luís Camps verdaderamente -y vuelve a hacerlo esta

semana- clama siempre desde el sent ido común y pone el dedo

en la llaga de lo que podríamos llamar temas que todos

suponemos que se es tán llevando a cabo y se están llevando

adelante y que en realidad no se sabe muy bien exactamente

dónde están. 

Este de la EDAR de Maó, que ya en su petición además en

la PNL ante esta comisión hace... de octubre creo recordar del

año pasado, con una resolución del 10 o 12 de octubre en que

se determinaba..., que todos vot amos y votamos favorable,

pues pasa usted, Sr. Camps, a tener que confiar en lo que nos

ha exp licado el Sr. Diputado de Podemos D. Alejandro López de

que esto ya está licit ado y  entonces se pone en marcha, y

esperemos que sea verdad porque esta es de estas cosas que

suena bien, que resultan muy bonitas además en la prensa y  el

las fotografías y esto de vamos a hacer una... estamos

implementando el tema de las renovables, y tal, y eso, tenemos

una población contenta porque se hagan, pero que no acaban

de ir con la ligerez a, con las velas desplegadas con las que

aparece en las fotografías de los periódicos, en las fotografías

de los periódicos esto parece El Elcano y luego uno lo mira y

aquello es una lanchita de vela latina, ¿no?

Pero esta planta fotovoltaica, la estación dep uradora de

aguas  residuales, yo creo que hace usted muy  bien

p idiéndonos este... que reactualicemos el t ema y  que

solicitemos.

Y lo único es que el tercer punto de los fondos, la confianza

en los  fondos, ¿soy yo solo al que se le están empezando a

t ambalear o...? Digo, tal vez tengo yo una sensibilidad muy

específica, pero yo creo que este es un acuerdo en que es

necesario 27 p aíses, por unanimidad, quedan 13 por ratificar,

hay algunos p roblemas en algun tribunal de Alemania..., y

entonces, las pieles de los osos exis t e el buen consejo de que

se vendan y se repartan y se corten una vez está cazado el

animal.

Entonces, bueno, de todas maneras nos mostraremos

favorables en todos los puntos de su propuesta.

Muchas gracias... Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies , Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Al cap i a la fi aquesta p rop os ició no de

llei el que ens demana o el que fa, el que farem serà demanar al

Govern que acompleixi un acord d’aquest parlament amb el qual

tots estiguérem d’acord. Per tant ,  no podem fer altra cosa que

estar-hi d’acord i votar-hi a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-Act ua

Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias , presidenta. Simplemente decir que nosotros

apoyamos esta iniciativa y por tanto vot aremos a favor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. JOSEP MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari d’El Pi

donarà suport a aquesta iniciativa. És evident que hi ha una

unanimitat en relació amb el fons de la qüestió que és que

l’estació depuradora compti amb energia solar i amb una planta

d’energia solar.

Aquesta iniciativa l’únic que fa és pressionar, afegir, incidir

perquè el Govern es posi les piles  i realment això sigui una

realitat. Per tant, ens semblaria absolutament correcta i tot el

nostre suport.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlament ari M ixt té la

paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. President a. Nosaltres també votarem a favor

d’aquesta proposta, en coherència amb el que vam votar ja la

passada vegada. Vull dir que endavant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies , p residenta. Des de la constatació inicial que a les

Illes Balears entre la fauna no acost uma a haver-hi gaires

óssos, per tant, no som molt  experts en com gestionar la venda

de les seves pells, però sí que he de dir que a un Parlament es

manifesti en veu alt a la desconfiança en la política és una

qüestió que ens hauria, si més no, de preocupar.

Entre les funcions  que té l’oposició d’un parlament,

efectivament és la de control del govern i,  per tant, tindria una

certa lògica una iniciativa com aquesta, de reiterar un any

desp rés  d’haver presentat una iniciativa, reit erar que

s’acompleixi aquesta iniciativa, sempre i quan no s’hagués fet

res  en el sentit d’aquesta iniciativa, però quan, com ja li ha

anunciat el port aveu d’Unidas Podem, el Govern ja ha licitat i

adjudicat aquesta planta fotovoltaica i, per tant, si el Govern sí

ha fet algunes  coses, és a dir, ha fet allò que havia de fer i ara

l’adjudicatària tindrà els seus terminis per poder executar

aquest a intervenció i, per tant, aquesta proposició no de llei,

diguéssim, és innecessària, perquè evidentment , dins les

funcions de control, a base de preguntes per escrit ,  p reguntes

orals al Govern, haurien pogut resoldre aquesta qüestió de com

està aquesta tramitació, sense haver de recórrer a una iniciativa

en aquesta comissió.

Però, en tot cas, aquí la tenim, la votarem a favor, no tenim

cap inconvenient que es reiteri, és a dir, l’únic que pot p assar

és que el Govern ens contesti que ja ho hem fet, però, en tot

cas, simplement és una qüest ió de tràmit i, per tant, hi votarem

a favor.

I esper que no faci falta tant de temps com un any que li

dóna el Sr. Camps a la seva iniciativa en el Govern, per t enir

redactat el projecte, sinó que sigui efectivament molt abans, ni

que sigui per esvair l’escepticisme del Sr. Méndez sobre,

diguéss im, les capacitats de la política per resoldre els

problemes dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies , Sr. Borràs. Ara per contradiccions té la paraula el

Sr. Sans com a grup  p roposant. Sr. Sans. Camps, avui estic a

amb el Sans, perdoni Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de t ot  agrair a tots

els grup s  polítics que donaran..., reiteraran el seu suport, però

abans d’acabar permeti’m que faci una sèrie de comentaris.

Com tots vostès saben, vaig tenir l’honor de ser batle d’Es

Castell 8 anys, els dos primers anys de la legislatura darrera,

vam apostar per aquestes energies renovables amb el nostre

soci, amb El Pi, i com a municipi han es t at  capaços, perquè a dia

d’avui el Govern actual està fent feina, està impulsant aquesta

planta fotovoltaica, allà on serem un exemp le a nivell de

Menorca perquè la intenció i la voluntat és de poder vendre

participacions, que la ciutadania participi i cregui en aques ta

nova era, i està clar que el Partit Popular, Sr. López, fa anys ja

que ap os t a i amb les possibilitats i amb la humilitat que li toca

a un municipi petit, com és Es Cast ell, així ho vam demostrar i,

per tant, aquí jo només reafirm aquest compromís i aquesta

credibilitat que tenc i entenem que cap aquí hem d’anar.

Quant als pressuposts, és clar, una partida..., vostè ha

d’entendre que partides milionàries com les d’un pressupost

d’una comunitat autònoma i amb partides que no estan

determinades, doncs  és  molt difícil per a l’oposició poder saber

si després que l’equip de govern hagi decidit per quines línies

o per quins project es apostaran, doncs nosaltres encara

endevins no ho som, i és difícil poder tenir aquesta garantia.

Per tant, nosaltres el mes de gener vam registrar aquesta

proposició no de llei, també tal vegada el Govern o la

conselleria en concret hagués tingut l’atenció d’agafar i

telefonar a qui solem dur aquests temes, tal vegada no hauria

fet falta avui tenir haver de tractar... Però bé, jo t rob que poder

recordar i poder entre tots sumar energies i esforços, ens ajuda

a poder tirar coses endavant i, bé, i el nostre màxim que és

l’interès general, que són els ciutadans, que vegin que no tot

és brega, que hi ha coses que hi ha els seus matisos, els seus

terminis, però que les coses avancen.

Quant al punt  t ercer, a mi em sembla que vostès han

d’entendre la postura de l’oposició, no?, fa mesos i mesos que

estan prometent  que vindran molts milions d’Europa, ja no

sabem qui ho gestionarà, qui no ho gestionarà, si arribaran, no

arribaran, per tant ,  hi ha aquesta inseguretat i per açò a em

sembla que aquest tercer punt..., nosaltres els fons, que

venguin d’allà on venguin, és una segona part, l’imp ortant és

que prosperi l’objectiu principal, no?

I quant  al Sr. Borràs, també ha fet una sèrie de comentaris ,

vull dir-li que, bé, aquesta proposició no de llei es  va aprovar

dia 3 d’oct ubre del 2019, per tant, ja duim uns 19 mesos

endavant i, bé, no passa d’hora veient com van els ritmes aquí

a la comunitat . Però bé, estic content que avui prosperi. I també

m’ha suggerit o m’ha fet el comentari, açò amb una pregunta
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p er escrit, o per al ple, jo només li vull dir, vostè que forma part

d’un dels partits, o del partit majoritari d’aquest Govern, que hi

ha preguntes per escrit, almanco a mi com a diputat Lluís

Camps, que el Govern està més d’un any a contestar-me. Per

tant, si vostè t roba que és un termini raonable, és un termini

prudent, és un termini perquè l’oposició pugui fer dignament i

àgilment la seva feina, és complicat i com que qualsevol de

vostès , qualsevol ciutadà, qualsevol mitjà de comunicació pot

cont ras t ar l’afirmació que faig, només entrant a la pàgina oficial

del Parlament, veuran que no dic cap mentida.

I bé, per acabar els agraesc la confiança i el seu vot positiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Després d’escoltar les intervencions

dels diferents portaveus, entenc que pot quedar..., que aquesta

proposició no de llei pot quedar aprovada per unanimitat, no és

vera? 

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 1137/21, relativa a fer efectiu l’acord unànime

de la Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears, de

dia 3 d’octubre de 2019, per instal·lar una planta fotovoltaica a

l’EDAR de Maó-Es Castell.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1139/21, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a donar resposta a la

demanda del sòl industrial de Ciutadella.

I a continuació passam al debat de la segona proposició no

de llei RGE núm. 1139/21, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a donar resposta a la demanda del sòl

industrial de Ciutadella.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Pop ular

té la paraula la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El

polígon de Ciutadella, com tots, acull activitats industrials,

comercials i de serveis, així com altres usos econòmics. Des de

fa ja prou temps p at eix el problema de la manca de sòl i de

parcel·les on ubicar noves empreses i noves  ins t al·lacions i la

demanda augmenta any rera any.

El retard en ampliar aquest espai en el sector 19, dificulta

l’activitat econòmica en el municipi, provoca la pèrdua

d’inversions  i fins  i tot hi ha empreses que ja s’han vist

obligades a traslladar-se a altres municipis de Menorca. El març

del 2014, l’Ajuntament de Ciut adella va aprovar el projecte

d’obres d’urbanització d’aquest sector 19 del Pla General, on

s’ha previst l’ampliació del p olígon, però a dia d’avui encara no

s’ha dut a terme. Les associacions  empresarials de Menorca

han manifestat ja en reiterades ocasions, la seva preocupació

per la manca de sòl industrial en aquest municipi i demanen

agilitar els tràmits per fer efectiva aquesta necessària ampliació. 

Quan vaig ser regidora a l’Ajuntament de Ciutadella, vaig

plantejar la problemàtica de falta de sòl industrial i vaig

presentar una moció de tres punts en què el Ple va aprovar el

punt primer i el punt segon, i va vot ar en contra del punt tercer.

Açò concretament era al febrer del 2018. Però sí que tots els

grups municipals van acordar demanar la col·laboració i suport

tècnic tant del Consell Insular com del Govern balear, per

agilitar els tràmits, fixar un calendari d’actuacions per p oder

donar resposta a l’actual demanda de sòl industrial.

Aquesta mateixa problemàt ica la va tornar exposar el passat

mes de gener el grup municipal del Partit Popular amb l’objectiu

d’iniciar aquesta ampliació. A la vegada, la creixent activitat del

Port de Son Blanc amb un augment de trànsit de vaixells ,

p assat gers , vehicles i vehicles de càrrega rodada, ha

incrementat també aquesta gran demanda de sòl en el polígon

de Ciutadella.

Esp eram obtenir el suport de tots els grups per instar el

Govern a aquesta col·laboració amb l’ajuntament, juntament

també amb el Consell Insular de Menorca, per impulsar d’una

vegada per totes aquesta ampliació.

Però sí que abans d’acabar voldria fer dues observacions.

Els partits de Govern de la Sra. Armengol encara no han

presentat a dia d’avui la llei de polígons que van incloure en els

Acords de Bellver. Suposam, suposam, seran coherents amb el

compromís de millorar l’accés de les empreses al sòl industrial

de Ciutadella, sempre d’acord amb els criteris de sos t enibilitat.

I sí voldria que, per mor d’una errada, el punt número 4

d’aquesta proposició no de llei, el mantenim, simp lement que

llevaríem -llevaríem- “aplicar l’acord aprovat per unanimitat el

febrer del 18 pel Ple de l’ajuntament de Ciutadella”, ja que, com

he dit, es van aprovar p er unanimitat el punt 1 i el punt 2, però

no el punt tercer. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions i p er p art

del Grup  Parlamentari d’Unidas Podemos té la paraula el Sr.

Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, pres identa. Bueno, la exposición de motivos, es

curioso, sí que se mencionan los Acuerdos de Bellver, se

menciona incluso el punto y se desarrolla a partir del acuerdo

de gobierno, lo cual nos parece bien, aunque luego presente la

oposición la importancia de la ampliación del suelo.

Cuando uno pasa a hacer la típica investigación, cuando

quiere mirar la PNL de lo ocurrido, yo siempre lo comento

muchas veces, yo no suelo ser de meterme en legislat uras

pasadas ni nada porque somos un grupo que acaba de entrar

a gobernar, que estamos desde el 2014, bueno que tenemos ese

(...) desde el 2014, es verdad que al mirarlo, uno ve mucho lío

burocrático, ve noticias como de pelot azos urbanísticos y
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cosas por el estilo..., y sorprende mucho, ¿no?, de hacia quién

tiene la culpa o hacia quién no. Pero, al final, pues mira he

t enido que ser más pragmático y ver lo que se pide en los

puntos y no lo ocurrido de por qué se está costando tanto

llegar a esa ampliación de este polígono de Ciudadela. 

Lo que se pide, básicamente, es  como muy coherente.

Simplemente un apoyo financiero del Govern, simplemente una

colaboración, con lo cual, de los puntos 1 y 3 vamos a estar de

acuerdo, sabiendo que hay mucha problemát ica burocrática por

líos pasados, bueno, vale, pues ya encontrarán la solución

como sea, pero hay que dar solución, que para eso se gobierna.

En el punto 4, la duda era que yo sí que había visto unas

actas donde no había esa unanimidad, aquí pone la

unanimidad, si todos  los grupos ven bien la propuesta que ha

hecho Asunción, pues no tendríamos problema tampoco en

hacerlo, siempre y cuando haya ese consenso mayoritario de

que es un cambio dentro de la propia proposición no de ley.

Simplemente, volver a clarificar el..., cuando hay líos

pasados de tantas legislaturas, yo entiendo que todos los

grupos hacen la suy a y lo defienden y ya está, pero hay que

tener en cuenta que esos líos siempre condicionan a que se

pueda solucionar de forma más ágil o menos y en este caso, por

desgracia, parece que es que los líos son at rasados de hace ya

varias legislaturas, no una, si no varias. Con lo cual,  vamos a

ver si por fin se consigue agilizar y llegar a esa amp liación del

polígono de Ciudadela.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas. 

Perdó...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sra. Presidenta, tiene usted una tendencia a negligirme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, ara té tota la raó. Però ara ho tenc jo canviat a

l’ordre del dia. Té tota la raó.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí, perdón, y yo estoy  bromeando, pero entiendo que me

toca a mí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Disculpi. Té la paraula, vos t è senyor... Perdoni. Per part del

Grup Parlamentari...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí, sí..., perdone, estaba haciendo una mera figura retórica...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Disculpi. Té tota la raó. Abans m’he equivocat sense voler. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Era por empezar, déjeme...  Me embarco en mi propio

discurso, si me p ermite y está usted completamente disculpada

y nada puedo entender mejor...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara li don... Sr. Méndez, ara li don la p araula. Per part del

Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Jesús

Méndez. Perdoni, Sr. Méndez. Ara sí. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias. Y le ruego que incluya el tiempo de este exordio

también que en ello que no he gastado. 

LA SRA. PRESIDENTA:

A partir d’ara comença. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sra. Presidenta, gracias. Bien, estamos sobre todo en

Ciudadela y desde la instalación del nuevo puerto hay un

factor muy  importante que considerar que es como está el tema

de la logística en la isla de Menorca.

Tradicionalmente, por la prioridad del puerto de Maó, todas

las empresas de logística de Menorca se encuentran en los

polígonos de las proximidades de Maó; es decir, las mercancías

llegan, se clasifican, se reparten y se distribuyen desde Maó.

Esto es absurdo desde que el puerto de Ciutadella tiene la

personalidad que tiene hoy en día. 

Evidentemente, Ciutadella necesita tener a su disposición

más suelo industrial con lo que estas ampliaciones del

p olígono, la B9 y esto, deben ser facilitadas en todo lo posible.

Y se debe además poner a disposición de los empresarios

locales un acceso absolutamente fácil y facilitarlo en t odas las

posibilidades y facilitar todo este acceso que p ide la Sra. Pons,

con toda la razón del mundo.

Yo, a pesar del escepticismo -que debo tener un día

escéptico, Sr. Borrás- pero usted, no sé si es un personaje

Galdós, aquél al que le decían: “¿está usted escéptico?” y

decía: “psé, bueno, un poco”. Pero me veo hoy  más como ese

otro personaje de Valera que, consultado sobre lo de que,

obligado a aceptar a la Divina Trinidad, dijo: “bien, siempre y

cuando no tenga yo que correr con los gastos de que sean tres

en lugar de uno”, ¿no? O sea, se me pide también que crea en

cosas relativamente difíciles, digamos, pero, bueno, estoy
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dispuesto a aceptarlo como lo aceptaba aquel personaje de

Valera. 

Los cuatro p unt os entonces que nos pide aquí la Sra. Pons,

de dar apoyo técnico y financiero al Ayuntamient o de

Ciutadella, determinar con claridad un calendario de ejecución,

mejorar el acceso de las empresas a este suelo indus t rial, que

además pide que sea de forma sostenible, ¿eh?, o sea no de

cualquier manera, sino con rigor, y con la colaboración y apoyo

técnico del consejo insular, lógicamente, nos parecen cuatro

p untos tremendamente acertados, la iniciat iva t ambién

absolutamente acertada y nos mostraremos favorables. 

Y ya he terminado, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Méndez. Ara sí, per part del Grup Parlament ari

MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president a. Bé, la manca de sòl industrial -que és

evident a Ciut adella- no només és un problema a Ciutadella, ho

és a altres  z ones de les Illes Balears. Però bé, això són figues

d’un altre paner. 

Entenent el problema i ens hem informat un poc, també som

del parer del Sr. López, deixem el que ha passat històricament

o a altres legislatures amb aquesta qüestió, no a la passada

sinó a anteriors, i desencallem i desembullem la troca.

Votarem a favor dels punts i creiem que hi ha d’haver

voluntat per part de tots p er t irar endavant això perquè, al cap

i a la fi és una necess it at  de les  empreses, res a veure no té amb

partidismes i amb històries passades. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias , Sra. Presidenta. Nosotros también estamos a favor

de esta iniciativa y votaremos a favor de todos los puntos. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlament ari El Pi per

les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup

parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa, per suposat,

però alguna consideració volíem fer.

Primer de tot, evidentment que té tot el sent it del món que

es pot enciï el sòl industrial a Ciutadella com planteja la

iniciativa perquè al final això redunda en un repartiment  més

equilibrat de la logística a Menorca i, per tant, pensam que això,

des de molts de punts de vista, econòmics , territorials, etc., fins

i tot ambientals, pot tenir la seva lògica.

Una segona consideració és que aquest és un exemple més

dels molts que existeixen que tenim una normativa que no és

precisament àgil, per dir-ho d’alguna manera. 

Bé, el Sr. Borràs fa així, però nosaltres, com que no ens

cansam de presentar iniciatives p er intentar agilitar aquests

processos i perquè les tramitacions no durin anys i anys i anys,

amb totes les complexitats, no sé si he entès que el que de

vegades el Grup Parlamentari Podemos defensa aferrissadament

que són tots aquests tràmit s , avui s’han convertit en embulls,

però bé... En tot cas, nosaltres consideram que això ens ha de

servir d’exemple que la simplificació i fer una normativa que

possibiliti que un municipi que ho necessiti, i que, a més a més,

té una importància capital dins el context  insular, pugui tenir un

sòl industrial en uns terminis raonables, idò, seria un objectiu

que estaria molt bé aconseguir i això no ho tenim.

I t ercera consideració, jo he sentit, crec que era la Sra. Pons,

que reclamava la llei de polígons, nosaltres ens posam

d’esquenes a la llei de polígons perquè qualsevol nova

normativa tendeix a complicar encara més aquest panorama, per

tant, no es pensi que nosaltres frissam que arribi la llei de

polígons, més aviat  ens estimaríem més que no arribàs la llei de

polígons, perquè tampoc no ens agrada la fragmentació

legislativa i segurament això, en t ot  cas, s’hauria de resoldre a

través  d’una disposició dins la llei d’urbanisme, però no afegir

més inseguretat jurídica a través d’aquesta divisió reguladora

del t errit oris. No ens sembla una gran idea la llei de polígons i,

per tant, som p rou escèptics i tenim molta prevenció amb

aquesta futura llei. Per tant, no la reclamam amb  aquesta

eufòria que he vist en el Grup  Parlamentari Popular sobre

aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies , Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident aquesta mancança de

sòl industrial en el p olígon indus t rial de Ciutadella.

L’Ajuntament de Ciutadella, l’equip de govern està totalment

d’acord amb aquesta reivindicació de la necess itat de terrenys

i té el compromís de fer aquesta ampliació.

Ara aniré punt per punt. En el primer punt estem a favor, res

a comentar.

En el segon punt.. . ,  a veure, en aquest punt, és clar, caldria

recordar que l’actual problema amb el sòl industrial de
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Ciutadella ve donat perquè el PP, quan governava a Ciutadella,

va aprovar un pla de parcel·lació que es contradiu amb el pla

especial del polígon i ara cal refer aquesta qüestió.

És clar, el tema d’exigir a l’ajuntament un calendari per a

l’amp liació del sòl industrial pensam que és una mica

problemàtic i més quan aquest l’han de definir entre el Govern,

el consell, l’ajuntament, l’associació d’emp resaris ...  i

bàsicament perquè qui t é aquest es  comp et ències  és

l’ajuntament.

En aquest sentit, voldria proposar a la Sra. Pons  una

esmena in voce, a veure si la p ogués acceptar, en comptes de

parlar de “calendari” parlar de “full de ruta”, un full de ruta que

ens ajudés a clarificar una mica què farà cada administració en

relació amb les seves  competències, però hi torn a insistir,

sempre tenint en compte que l’administració competent per a

aquesta qüestió és l’Ajuntament de Ciutadella.

Respecte del punt 3, també a favor, cap problema. 

I jo voldria que tornés a rellegir, si és possible, Sra. Pons, el

quart punt perquè no em queda clar com quedarà perquè, és

clar, és el que vostè ha dit, és una errada evidentment que no

es va aprovar per unanimitat  aquest acord, però no m’ha

quedat clar com quedaria..., no m’ha quedat clar com quedaria

la redacció d’aquest punt perquè ho vegi millor, una mica clar.

A més  a més, jo no sé si encara queda pendent qualque

contenciosoadministratiu que hi havia en aquella zona perquè

em sembla que hi havia diferents contenciosoadministratius

posats, si encara en quedés qualcun de viu, tot açò encara

dificulta més tota aquesta ampliació.

Bé, simplement açò, Sra. Pons, si p ogués  tornar rellegir el

darrer p unt perquè em quedés clar li ho agrairia, a la resta de

punts hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font . Per part del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president a. El Grup Socialista votarà a favor

d’aquesta iniciativa a l’espera de l’aclariment del punt 4

evidentment, entre altres coses perquè el que demana és  la

col·laboració i participació del Govern i el consell en un procés

i entenem que el deure d’aques t es administracions és

col·laborar i participar i, per tant, hi votarem a favor.

En tot cas m’agradaria fer algunes puntualitzacions. La

iniciativa no parla..., parla d’ampliació, però no parla d’on; en

canvi, la Sra. Pons i Fullana s’ha referit diverses vegades a la

parcel·la 19, al polígon 19, l’amp liació, però el que votarem no

ho especifica i no és banal aquesta apreciació que faig.

A mi sí que m’agradaria fer alguns antecedents ni que sigui

p er una mica donar la raó a l’argumentació del Sr. Méndez  a

l’anterior proposició no de llei; si és cert -com afirma algun

filòsof- que un pessimista és un optimis ta ben informat en

aquest cas diguéssim l’optimisme és difícil de tirar endavant.

A l’any 2012 el Sr. Juan Salord, president del polígon,

llavors industrial, de Ciutadella, diputat al Congrés de Diputats,

diputat nacional pel Partit Popular també, ja deia que en dos

anys el procés que s’havia iniciat al 2003 d’ampliació de

polígon s’esperava que estigués resolt. 

El problema és que s’ha parlat d’un projecte d’urbanitz ació

aquí, al 19, però el que no diu, el que no s’ha dit  és  que el

projecte d’urbanització va ser retornat pel consell insular a

l’ajuntament  perquè contradeia flagrantment el pla parcial que

havia fet el mateix ajuntament, d’una manera significativa. I tot

açò tampoc no és banal perquè la intenció en aquell moment de

l’ajuntament, no sé quina és la intenció en aquests moment s  de

l’ajuntament, esper que no sigui la mateixa, era de p rocedir que

l’ampliació del polígon es desenvolupés per la via de la

cooperació o de la compensació la qual cosa, com que el

territori, els terrenys estan concentrats en unes determinades

mans immobiliàries, aquest a compensació, el preu d’aquest

procés de polígon feia inviable a les empreses de Ciutadella

poder accedir a aquest sòl industrial.

Alguns dels personatges afectats per aquest joc de

permutes que hi havia entre terrenys, privats i públics en aquell

moment, han acabat visitant el carrer Alemanya de la ciutat de

Palma d’una manera freqüent  i aquí tenim el naixement del

problema actual. No és un problema tant de legalit at  urbanística

amb deficiència administrativa com de problemes, diguéssim, de

tipus... de negociacions il·lícites entre funcionaris públics i

iniciativa privada.

Per tant, t ot  ve d’uns antecedents que fan que al 2003 ja es

parlés de l’ampliació d’un polígon i som a l’any 2021 i p arlam

encara de la necessit at  d’ampliar aquest polígon, i que ha

passat fins i tot per una temptativa també de l’Ajuntament de

Ciut adella, a l’any 2012, quan contracta la redacció del nou pla

general el Sr. Ramon Sampol, si no record malament llavors

regidor d’Urbanisme, de parlar d’un segon polígon industrial a

Ciutadella i no d’ampliació de l’existent, idea després que va

ser, supòs, descartada per tornar a entrar a la idea original

d’ampliar el que hi ha.

Però, és clar, com passa a l’urbanisme de ciut at  de

Ciutadella moltes vegades  diguéssim a les parcel·les quan és

l’hora sempre es travela amb la mateixa pedra, una parcel·la molt

pedregosa i sempre es travela amb la mateixa pedra que té uns

noms i llinatges, sempre els mateixos, a tota la...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... a tota la corona d’ampliació, no només del polígon sinó de la

ciutat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara abans de passar -un poc de s ilenci,

senyors diputats-, abans de passar la paraula a la Sra. Pons, li

volia fer dos comentaris, Sra. Pons.

La Sra. Font li ha proposat una esmena in voce al punt 2

canviant “un calendari” per “un full de ruta”, és així? Bé, vostè

després es posicionarà resp ecte d’això. Però referent al punt

quart, que vostè ha proposat una esmena in voce, sí que li volia

comentar a veure que li sembla, perquè si no és  molt  repetitiu,

vostè ha proposat eliminar “aplicar un acord aprovat per

unanimitat  pel ple de l’Ajuntament de Ciutadella”, i jo li volia

proposar: “el Parlament de les  Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a col·laborar, junt  amb el consell insular, per

donar suport tècnic per agilitar...”, queda un poc cont radictori.

LA SRA. PONS I FULLANA:

És el mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

És el mateix, sí, però..., no, queda igual de bé, però clar

vostè: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a demanar la col·laboració i suport tècnic del

Consell Insular i del Govern de les Illes Balears”. És a dir,

instam el Govern de les Illes Balears a col·laborar amb el consell

insular i el Govern de les Illes Balears, m’explic? És a dir, és la

segona vegada que surt “el Govern de les Illes Balears”, és com

a molt repetitiu. Tal vegada estaria bé eliminar el segon “Govern

de les  Illes Balears”, la segona referència que fa al Govern de

les Illes Balears.

Si els sembla bé, suspenen un minut et la sessió per aclarir

aquest punt perquè quedi ben redactat. Entenem perfectament

la idea...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

... perquè quedi ben redactat aturam un minut la sessió per

aclarir-ho.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Una pregunta només, presidenta. Per exemple, si jo dic ara

exactament com queda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, perfecte.

LA SRA. PONS I FULLANA:

..., que és així com ha dit vostè, crec que no hi haurà cap dubte.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, té raó, sí, sí, simplement li he comentat...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Ho dic per açò.

LA SRA. PRESIDENTA:

... no fa falta suspendre. Si a vostè li queda clar...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

... la idea de repetir el Govern de les Illes Balears, perquè queda

un poc repetitiu.

LA SRA. PONS I FULLANA:

D’acord, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bàsicament és això. Perfecte. Si li sembla bé li pas la paraula

i fa els aclariments que consideri oportuns.

Un poc de silenci, senyors i senyores diputats. Sr. Diputat

en aquest cas. Senyors diputats, un poc de silenci.

Donam la paraula a la Sra. Pons.

Gràcies, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair

el suport dels  grup s  que han anunciat el suport a aquesta

proposició no de llei, a la totalitat o en part, sobre l’ampliació

del polígon industrial de Ciutadella.

Sí, crec que el primer -i tenia raó vostè-, seria llegir com

queda el quart punt, després ja em referiré a l’esmena de la Sra.

Font: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a demanar la col·laboració i suport tècnic del

consell insular per agilitar els tràmits i fixar un calendari

d’actuacions per donar resposta a l’actual demanda de sòl

industrial a Ciutadella”. Açò seria com quedaria el punt  número

4.

Ara em referiré després a l’esmena de la Sra. Font.

Vull dir-li al Sr. López que sí, que té raó, vull dir, ha estat

una errada meva i l’assumesc com a tal, m’he confós amb la

segona que s’ha presentat ara enguany. 
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Sí, estic d’acord amb la tota paperassa a què feia referència

el Sr. Melià, hi estic totalment d’acord; ara, he fet aquesta

referència dels Acords de Bellver perquè, una vegada més, ens

trobam que es presenten uns acords, s’anuncien unes coses i

que, bé, desgraciadament després  no es  fan. Ho he dit en

aquest sentit. Totalment  a favor de simplificar tota la paperassa

possible.

Quant al Grup Mixt, la Sra. Font m’ha proposat  al segon

punt substituir la paraula “ calendari” per “full de ruta”, no hi

tenc cap problema, sempre i quan no es demori, però, bé, ho

ent enc, he emprat la paraula “calendari” perquè és la que es va

emprar a la moció de l’ajuntament, però bé, no tenc cap

problema a acceptar aquesta esmena.

I sí,  vull dir-li al Sr. Borràs que quan parlam de l’ampliació

del polígon de Ciutadella parlam només del sector B9, és que no

pot créixer per cap més banda; vull dir, encara que constés o

que no consti, actualment el polígon no p ot ..., no, li dic per la

referència que m’ha fet vostè que em diu: “no diu a on”, és que

el polígon de Ciutadella només p ot  créixer pel sector B9. Per

tant, simplement li he volgut .. ., -sí, com que no, Sr. Borràs?-,

està acotat per t ot ,  només té un sector... bé, açò és així, que a mi

m’agradaria que vostè ho demanés, no per res, però és  que

quan es parla sempre, vull dir,  dretes, esquerres, quan parlam

de l’ampliació del polígon de Ciut adella actualment només es fa

referència al B9, no té per on més créixer.

I com he dit, una vegada més, agrair el suport de tots els

grups parlamentaris.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Abans de votar demanaria si algun grup

s’oposa a les dues esmenes in voce que s’han presentat. Per

tant, entenc, segons el debat que hi ha hagut, que p odem votar

aquesta proposició no de llei per unanimitat. 

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

1139/21, relativa a donar resposta a la demanada de sòl

industrial de Ciutadella.

I no havent-hi més  assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 

Bon dia a tothom.
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