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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes diputats i diputades. Si els sembla bé
començarem la sessió d’avui. En primer lloc demanaríem a
veure si hi ha substitucions? 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, Sra. Presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Tania
Marí

LA SRA. PRESIDENTA:

Tania Marí, alguna més? No hi ha més substitucions.

Idò passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 4332/19 i RGE núm.
4930/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4332/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a ampliació del Decret Llei 1/2018
a l’àmbit de la mobilitat sostenible.

Començarem pel debat de la Proposició 4332/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a l’ampliació del Decret Llei 1/2018 a
l’àmbit de la mobilitat sostenible.

Per a la seva defensa per part del Grup El Pi té la paraula
el Sr. Vidal, Melià, perdó.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, el Decret Llei 1/2018 va ser una norma dictada pel Govern
de les Illes Balears per agilitar les tramitacions davant les
mancances manifestes que existeixen a les Illes Balears en
relació als equipaments públics per a usos educatius, sanitaris
i socials, és una eina per intentar que els procediments
administratius i els plans urbanístics s’adaptin el més aviat
possible per possibilitar l’existència del sòl necessari perquè
aquests equipaments siguin una realitat.

A l’exposició de motius de decret llei queda perfectament
especificada la seva finalitat i és a l’abast de tothom i no ho
repetiré per evitar reiteracions innecessàries.

Bé, aquesta situació de mancances importants en
equipaments públics a les Illes Balears no només es produeix
en el món educatiu, en el món sanitari i en el món social,
també el nostre grup parlamentari entén que, en relació amb la
mobilitat, existeixen mancances greus, que requereixen també
d’una eina procedimental, administrativa i urbanística que
permeti agilitar, simplificar i, per tant, possibilitar que
s’acceleri el procés de fer realitat les necessitats en relació
als equipaments públics vinculats a la mobilitat. Aquesta
situació es posa més de manifest i s’accentua amb més força
amb l’arribada del cotxe elèctric; l’arribada del cotxe elèctric
és una transformació que es produirà gradualment, però és

evident que hem de procurar que els  equipaments públics
estiguin adequats per a aquesta implantació progressiva
d’aquest cotxe elèctric, evidentment vinculat al canvi climàtic
i a la transició energètica.

Per tant, entenem que s’ha de produir un canvi normatiu
perquè la mobilitat sostenible formi part d’un procediment
simplificat, bé es fiqui dins el Decret Llei ja existent 1/2018,
o es faci una norma específica que de manera similar a aquest
decret llei, permeti accelerar la realització d’obres d’interès
públic, com poden ser vies perimetrals, aparcaments públics,
zones de càrrega elèctrica, reserves de terrenys per a xarxes
de transport públic, o zones per a l’aturada i estacionament
d’autobusos o vehicles de servei en els diferents municipis de
les Illes Balears. La nostra pretensió és donar una solució a
una necessitat d’interès general, com són els equipaments
públics vinculats a la mobilitat sostenible.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Seguidament idò passarem a
presentar, conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, l'esmena RGE núm.
6345/19.

Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula primer el
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts,
Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del nostre grup
manifestar que crec que tots compartim aquesta visió quant a
la necessitat de poder agilitar els tràmits per a la implantació
d’equipaments, és a dir, jo crec que és una cosa que a ningú no
escapa que moltes vegades les tramitacions, sobretot si tenen
a veure amb tramitacions ambientals i si tenen a veure amb
tramitacions territorials i, a més, amb autoritzacions
municipals i/o insulars, la cosa es complica una mica. Per tant,
compartim l’objectiu que es veu a la proposició no de llei
quant a l’agilitació dels tràmits, ara, aquesta agilitació dels
tràmits crec que l’hem d’ajustar una mica i l’hem de posar en
els seus propis termes.

Si partim del Decret Llei 1/2018, aquest Decret Llei
1/2018 no era per agilitar les modificacions de planejament,
és a dir , no era per agilitar un tràmit de modificació de
planejament per poder instal·lar una escola, directament era
per poder instal·lar l’escola i que després el planejament
s’adaptés a aquella instal·lació d’aquella escola, d’aquell parc,
d’aquell centre de serveis socials, el que es fes, de l’objectiu
que tenia, però no per a la modificació de planejament. 

Per tant, jo crec que parlam de coses totalment distintes,
malgrat parlem d’equipaments públics, tant d’una classe, d’una
casta, com la de l’altra. Si parlam de vies perimetrals, és a dir,
vies de ronda o circumval·lacions, la tramitació ambiental i la
tramitació territorial és una tramitació que no podem obviar
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de cap de les maneres. I si el que fem és parlar de tramitació
quant a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, parlam d’una simple autorització, moltes vegades
una declaració responsable per part del mateix ajuntament, o
d’un projecte que executi i que, a més, a nivell d’espais, crec
que els carrers dels municipis que és on s’instal·len aquests
punts ara, tenen un gran espai.

Si parlam d’aparcaments dissuasius, no poden entrar dins
aquest camp d’aparcaments instal·lats a qualsevol tipus de sòl,
no és el mateix instal·lar-ho dins un sòl urbà que dins un sòl
rústic, no és el mateix instal·lar-ho dins un sòl rústic comú
que instal·lar-ho dins un sòl rústic protegit. Per tant, crec que
aquí és on hem de precisar.

A partir d’aquí crec que hi ha una cosa que hem de tenir en
compte, si parlam de mobilitat sostenible i d’equipaments per
a mobilitat sostenible, el que hem de tenir en compte és que
en aquest moment el Govern de les Illes Balears ja ha iniciat
la tramitació de la Llei de mobilitat sostenible. El conseller
ens va dir que la seva intenció és que el mes d’abril, primavera,
la pugui aprovar el Consell de Govern i, per tant, pugui entrar
ja en el Parlament de les Illes. Entenem que és aquest l’àmbit
de debat complex on aquests aspectes dels quals hem parlat,
aparcaments, punts de recàrrega, rondes, etc., i jo aniria més
lluny, vies VAO, vies preferents, és a dir, instal·lacions que
condueixin a facilitar la mobilitat, o bé en transport públic
col·lectiu, o bé la mobilitat no motoritzada, que crec que és un
dels aspectes en què la llei farà un incís.

Per tant, entenem que dins la llei on s’ha d’estudiar aquest
tipus de mesures d'agilitat de la resta de tramitacions
urbanístiques de llicències municipals, o d’autoritzacions
d’altres administracions, on s’ha d’abordar aquest debat, que
serà un debat crec que intens i complex.

Per tant, per això presentam aquesta esmena, perquè sigui
dins el marc de la Llei de mobilitat sostenible, allà on
s’estudiï si es poden implantar mesures que condueixin a
l’agilitació, però vinculades al transport públic o vinculades
també a les mesures que es plantejaven dins el Pla de mobilitat
de les Illes Balears el qual es va aprovar el passat mes de maig.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. També té torn de paraula el
Grup Parlamentari Unidas Podemos per defensar l’esmena,
però em comenta que no en farà ús. Per tant, passaríem al torn
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, simplement és reiterar un poc l’argumentari, però
efectivament nosaltres signam l’esmena vist sobretot que som
davant un procediment com és la creació ara de la Llei de
mobilitat sostenible, que creiem que és un instrument que pot
contemplar o estudiar contemplar tot aquest paraigua de
mesures, i no emprar eines genèriques, com vostè ha dit, en

general com un decret llei o en particular com el Decret Llei
1/2018; és a dir, ampliar un decret llei ja existent o preveure
crear-ne un, un decret llei, quan un decret llei ha de ser un
instrument o una eina creim que molt més..., bé, per a
situacions un poc més, diguéssim, imprevistes. Jo entenc, en
base ara a la previsió que això pugui ser un conflicte havent-hi
la tramitació d’una llei en marxa per part del Govern, que es
puguin incloure aquestes mesures i creiem que és l’instrument
més adequat.

Per tant, nosaltres evidentment hem donat suport a aquesta
esmena i l’hem signada per aquest motiu, perquè creiem que
simplement és que una llei, més que el Pla director, fins i tot,
de mobilitat, que la mateixa redacció de la llei és l’espai més
adequat per contemplar estudiar si hi ha d’haver mesures.
Evidentment el que se’m dirà és que si no es contemplen i
després són necessàries..., hi ha un decret llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Així passarem al torn de fixació
de posicionament, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí, bona tarda. Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és lògic que el
creixement exponencial que tenim en aquestes illes ens du a
haver de prendre mesures per alleugerir  tots els problemes
que això ens comporta. Generalment l’administració va per
darrere de les necessitats de la població , això és cert, que
normalment actuam quan ja tenim les necessitats aquí. En
aquest cas agilitar tramitacions i actes burocràtics creim que
és necessari, ho veim cada dia, quan algunes d’aquestes
autoritzacions tarden quatre o cinc anys, com jo comentava en
el darrer ple de la comissió, que una autorització per a una
depuradora fa sis anys, cinc anys, perdó, que està pendent de
sortir. Això jo crec que hem de buscar alguna solució.

És cert que ara aquí es porta una llei i que aquí s’ha dit que,
bé, que això no es pot canviar, un planejament, d’aquesta forma
amb un decret. Aquí tampoc no crec que parli de canviar un
decret. Nosaltres donarem suport a aqueixa..., no sé si
acceptarà o no acceptarà el grup proposant l’esmena que li fan;
pens que aquí tampoc no parla de canviar un planejament, parla
de certes coses menudes que es poden fer amb modificacions
puntuals, que són bastant més àgils que no modificar un
planejament, que sabem que modificar un planejament du anys,
anys de feina, vull dir que està clar que no és això.

Creiem igualment que si es va fer un decret, l’1/2018, per
impulsar la millora i l’ampliació de la xarxa d’equipaments
públics, com eren educatius, sanitaris i socials, en aquest cas
tal volta també seria factible fer un decret... un decret; llavors
es pot incloure tal volta en aquesta llei de sostenibilitat que
llavors més tard durem aquí, però si deim que s’han de fer
tantes coses i que corre pressa perquè, el que deia,
l’administració normalment va per darrere de les necessitats
de la població, idò no estaria malament que se cercàs una
fórmula per agilitar tota aqueixa tramitació burocràtica.
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Nosaltres, per tant, en principi hi estam d’acord i donaríem
suport a aqueixa proposta no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Ara passaríem al Grup
Parlamentari Ciudadanos, Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Una cosa que es obvia es que lo
que propone El Pi es totalmente normal, es necesario, todos
estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modo de
funcionamiento, y lo que es obvio también es que estamos
ante un nuevo desafío, que es diferente a lo  que ya está
funcionando, con una ley de movilidad o leyes de movilidad
existentes, pues no sirven para un nuevo sistema que no tiene
nada que ver con ellas. También es evidente que si queremos
que esto funcione con la velocidad con la que hay que
funcionar, hay que acelerar, efectivamente, una serie de
trámites, de medidas, y de eso no cabe ninguna duda.

Lo que también decimos es que esto no se integraría en
una ley existente, porque estamos hablando de cosas
diferentes, y nosotros efectivamente estaremos de acuerdo en
que se integre en un texto particular. Además, evidentemente
habría que añadir todo tipo de ayudas a tipos sectoriales como
logísticos, comerciales e industriales, pero bueno, en
principio estamos de acuerdo con la propuesta de El Pi.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. Ara passarem al Grup
Parlamentari VOX, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Buenas tardes, gracias, Sra. Presidenta. Estamos
básicamente de acuerdo con el contenido de la iniciativa, en
el fondo, y siempre estaremos de acuerdo con adoptar todo
tipo de medidas que agilicen y aceleren esas obras de interés
público, con lo cual estamos de acuerdo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passarem, idò, al Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no voldria repetir-me perquè
avui faré  meus també els arguments explicats abans pels
anteriors portaveus.

Simplement vull dir que, bé, pensam que qualsevol
planejament que es faci a partir d’ara s’ha de fer sempre amb

aquesta perspectiva a què ens obliga el canvi climàtic i intentar
avançar-nos, precisament per no quedar aturats com ens
trobam ara. Hi votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Així ara podríem suspendre la
sessió per deu minuts, però si tothom hi ve d’acord
continuarem amb la sessió. I, per tant, passaríem..., intervenció
dels grups, pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
el seu posicionament, cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, l’esmena que ens presenten
els grups d’esquerres nosaltres l’acceptaríem com un punt nou
de la nostra proposta, no com una substitució de la nostra
proposta. Per què? Perquè nosaltres desconeixem, i crec que
ho desconeixem tots, quan entrarà en vigor la llei de mobilitat
sostenible; és un projecte del Govern, és un projecte que ens
sembla lloable, que podem compartir com a intenció, però
això quan es produirà, d’aquí a un any, d’aquí a dos anys, d’aquí
a dos anys i mig? No ho sabem, és clar que no ho sabem.

Per tant nosaltres el que proposam és una mesura urgent,
i això és un decret llei, una mesura urgent que doni facilitats
per realitzar determinades obres públiques d’interès general,
això és la nostra proposta.

Lògicament no vol dir... i si voten en contra almanco tenc
l’esperança que en aquesta llei de mobilitat sostenible puguin
incloure alguna mesura d’agilitació, tot i que som escèptic per
l’experiència acumulada, però bé, encara així... Perquè, és clar,
jo quan sent la portaveu del PSOE que em diu que no és el
mateix sòl urbà o sòl rústic, bé, no és el mateix tampoc al
Decret Llei 1/2018, i varen fer un decret llei que permet fer
escoles a sòl urbà i a sòl rústic, i és el mateix però..., bé varen
tenir cura de donar totes..., i jo ho compartesc, no ho critic,
em sembla molt bé, però, bé, que els va ser igual si era sòl
urbà o sòl rústic per intentar trobar vies per agilitar la
realització d’aquests equipaments.

Idò traslladant aquella filosofia a la mobilitat sostenible
entenem que es pot dictar una norma ràpida, que entri en vigor
en poc temps, no d’aquí a dos anys, i que, per tant, doni
resposta a les necessitats de realització d’obra pública en
relació amb aquesta mobilitat sostenible.

Aquesta és la nostra intenció i per això vàrem presentar
aquesta iniciativa. Lògicament amb aquesta filosofia podem
incorporar l’esmena, però el que no podem fer és oblidar la
nostra proposta, perquè és evident que tenen dos continguts
una mica diferents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Alguna intervenció dels grups
proposants de l’esmena?, bé, per retirar l’esmena o...
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La proposa com un punt a votar, és a dir, que hi hauria dos
punts a votar, eh?, un que seria...

Per tant es vota la proposta talment sense l’esmena.
Exacte.

Idò passaríem a votació.

Vots a favor? 5 vots a favor. 6 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? Cap.

Molt bé, idò passaríem a la següent proposta... Queda
rebutjada, la proposta queda rebutjada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4930/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
indústria de les Illes Balears.

A continuació, passaríem al debat de la proposta no de llei
RGE núm. 4930/19, presentada conjuntament pels grups
parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa a l’impuls
d’una nova llei de mobilitat sostenible per a les Illes Balears.

En primer lloc, per a la seva defensa tenen la paraula els
grups que formen part de la proposta, en primer lloc donaré la
paraula al Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, gràcies, presidenta, i bona tarda. Nosaltres presentam
aquesta PNL justament conscients de tot una sèrie de
complexitats que tenim a les nostres illes, moltes fruit també
de la gestió de la mobilitat que es produeix a unes illes on s’ha
vengut desenvolupant una conurbació urbana, que provoca que
es generin tota una sèrie d’àrees metropolitanes o no
metropolitanes, que atreuen o generen mobilitat, amb tots els
problemes que això implica.

Som conscients també que patim un dèficit inversor, tant
en transport públic com en infraestructures on es pugui
permetre una mobilitat alternativa i on també, fins fa
relativament poc, s’havien prioritzat uns modes de
desplaçament motoritzats i individuals enfront dels modes de
desplaçaments no motoritzats i col·lectius. 

També som conscients, i vàrem debatre aquí ja la setmana
passada la qüestió del canvi climàtic, és una qüestió en la qual
no cal abundar més amb les conseqüències que té per al nostre
planeta, i que també un dels factors que han propiciat aquest
canvi climàtic és justament una mala gestió de la mobilitat.
Partim també d’una planificació urbanística, on s’han propiciat
determinats nuclis urbans, empresarials, etc., fora dels nuclis
urbans, la qual cosa també ha provocat unes necessitats de
mobilitat que no sempre han estat ben gestionades.

El que nosaltres proposam, per tant, en aquesta nova Llei
de mobilitat sostenible que ha anunciat el Govern de les Illes
Balears, és que es parteixi d’una sèrie de premisses, unes
premisses en què nosaltres volem que les infraestructures que
fins ara estaven sempre pensades per al vehicle privat, puguin
ser pensades per als modes de mobilitat sostenible i que hi
pugui haver més espai per a la bicicleta, el transport públic i el
vianant. Normalment sempre els grans oblidats a les nostres
illes. Som conscients també que hi ha moltíssimes regions,
ciutats d’arreu d’Europa que ja han pres decisions
capdavanteres, que han tirat endavant lleis de mobilitat
sostenible capdavanteres, que han trobat moltes solucions i,
per tant, pensam que hi ha tota una sèrie de solucions i d’idees
que podem aplicar a unes illes com les nostres.

A més, som conscients també que fan falta esforços
inversors, també els estatals i que, a més, hi pot haver, i així
volem que es contempli a la nova llei, uns nous mecanismes
o autoritats de gestió metropolitana de la mobilitat, de tal
manera que es puguin planejar i també diguem gestionar els
esforços inversors d’una manera més coordinada.

A la PNL, a la redacció troben uns nou punts que són els
punts en què voldríem que es basés nosaltres aquesta llei de
mobilitat sostenible. Primer de tot, declarar la mobilitat
sostenible com un dret de la ciutadania; el transport públic
com a un vertebrador d’aquest canvi de paradigma que
necessitam, justament per invertir la situació actual; millorar
la xarxa de vianants; millorar també la xarxa de vehicles
elèctrics, de punts de recàrrega; incrementar l’ús de la
bicicleta; protecció dels entorns urbans i naturals per fer front
a la contaminació i també a la congestió que actualment
pateixen; millorar la coordinació entre les administracions
implicades en la gestió de la mobilitat; també acabar amb això
que explicàvem abans, d’aqueixa planificació fins ara de nuclis
urbans que tenen nuclis empresarials, o de creixement
urbanístic dispersos i aïllats i que provoquen justament una
sèrie de disfuncions a l’hora de la gestió de la mobilitat. I
després que es puguin també implantar tot un seguit de plans
de mobilitat laboral, plans de mobilitat escolar, també de
distribució urbana de mercaderies i aquells municipis que no
en tenguin, que puguin desenvolupar ja els seus plans de
mobilitat urbana sostenible. Tot plegat a més preveient que
s’estableixen una sèrie de mecanismes de finançament
suficientment adients per poder impulsar totes aquestes
inversions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara passaríem al torn de paraula
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez té la
paraula.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien, una política adecuada de movilidad hoy en día debe
ser un eje central de las políticas territoriales, con este
sentido se presenta esta PNL. Vivimos todavía de una
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herencia, una herencia recibida de muchos años de una
planificación urbanística un tanto desestructurada que nos ha
llevado a un modelo de ciudad donde no existían ejes
vertebradores, donde el coche privado ha sido el elemento
central de contacto, comunicación entre distintos núcleos
urbanos en distintos territorios. Es decir, esta manera de
funcionar ha creado  t erritorios profundamente
desestructurados desde el punto de vista ambiental, desde el
punto de vista social. Esta cuestión es lo que se pretende
remediar desde hace ya años en la planificación urbanística
actual, es decir, huir de esos modelos de ciudad
desestructurados en distintos núcleos y buscar la conexión a
través de redes de movilidad o redes de transporte que hagan
posible la unión o la unidad entre esos núcleos urbanos. 

Esto es por dos cuestiones o por tres cuestiones: una, por
una cuestión de equidad social, la igualdad social, la
oportunidad para todos para conectarse y llegar a cualquier
lugar del territorio, a través siempre de un transporte público,
no necesariamente el coche privado, el transporte público
tiene que ser el eje de una política social, y para ello no vale
cualquier transporte público, sino que tiene que ser un
transporte público basado en conexiones modernas, a través de
nodos de conexión intermodal, a través de nodos de
comunicación, a través de todas las modalidades de transporte
posible conectadas; que no queden en una posible cartografía
de una comarca, de un territorio, de una isla, o de unas islas
como en nuestro caso, que no haya ningún lugar desconectado,
bien sea a través de los autobuses, bien a través de senderos,
de caminos, de rutas que permitan el acceso a través de
transportes alternativos, como puede ser la bicicleta, en fin,
cualquier tipo de modelo alternativo a otros que lo que
producen es esa desigualdad que comento.

Finalmente, simplemente comentar, bueno, que para ello
son necesarios una serie de recursos de inversión,
absolutamente necesaria para tener estas redes de conexión,
y también hemos de crear en esa conciencia ciudadana, esa
conciencia de la población, una nueva cultura de movilidad que
esté basada en el transporte público, en los transportes
colectivos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. S’ha presentat pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares l’esmena RGE núm.
6323/19 i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Campos, per
un temps de cinc minuts. Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nuestra enmienda viene
motivada porque la propuesta del PSOE y Unidas Podemos
nos parece prácticamente un brindis al sol, como es también
un brindis al sol el Plan de movilidad sostenible sobre el que
se basa esta PNL, un Plan de movilidad que hay que recordar
que está presupuestado en 1.720 millones de euros, donde ya
nos explicó el conseller que ni sabía de donde iba a sacar el

dinero, ni lo teníamos, por supuesto. Entonces, es una
propuesta con palabras muy bonitas, todo precioso, pero nada
práctico.

Sólo además con las medidas que se contemplan, con
potenciar el transporte público no vamos a solucionar el
problema de saturación de tráfico que tenemos en Baleares,
sobre todo en Mallorca. Por eso, además, creemos que es
fundamental aclarar el reparto de competencias, ¿por qué digo
esto? Porque no sólo en el Plan de movilidad sostenible y no
sólo en esta PNL se hace referencia también a los consejos
insulares, que, como todo el mundo sabe, pues tienen las
competencias en carreteras, pero no queda nunca clara cuál es
la competencia de uno y otro, o incluso siempre hay discusión
entre los planes del Gobierno balear y los de los consejos
insulares. 

Entonces, por eso nosotros proponíamos una enmienda,
que creemos que es lo necesario para dejar de tener un tráfico
saturado y que es complementario a potenciar un transporte
público que de verdad funcione, y que iba dirigida a mejorar de
forma integral las autovías y carreteras de las islas;
indicábamos “en colaboración con los consejos insulares”,
pero es un deseo de esta formación política que las
competencias o las tenga el Gobierno balear o las tenga el
consejo insular, porque si no siempre vamos a estar igual y
uno por otro, al final, pasa lo que pasa, que van pasando los
años y nos quedamos en grandes planes, PNL preciosas, pero
en la práctica sigue el problema enquistado y año tras año se
va produciendo cada vez más saturación.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. S’ha presentat una segona
esmena per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la
RGE núm. 6337/19, i per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Ferrà. Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup MÉS per Mallorca,
hem de dir que evidentment quan hi ha un debat de mobilitat és
un debat molt intens dins el nostre grup, al final estam
totalment d’acord amb l’essència i  amb els punts que s’han
redactat aquí, finalment només presentam una esmena, que és
una esmena, diguéssim, de matisació al punt 1 -punt 1-, a l’1.1,
al qual s’introdueix el concepte “sostenible” devora el de
“mobilitat”. Simplement és perquè al punt 1 -cit textualment-
diu: “declaram i consideram la mobilitat com a un dret de la
ciutadania i una part més de l’estat del benestar, equiparable a
la sanitat, educació, atenció a la dependència, etc.”
Evidentment, hi pot haver un debat d’equiparar aquests drets,
com la sanitat, l’educació o atenció a la dependència a la
mobilitat és sempre, idò polèmic, no? En canvi, si el vinculam,
si vinculam el concepte mobilitat al concepte de sostenibilitat
com a marc o com a límit creiem que hi hauria manco
problemes perquè nosaltres poguéssim donar suport a aquesta
proposició no de llei.
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I aprofitaré el meu torn d’intervenció ja només per
comentar l’esmena que també ha presentat el Grup
Parlamentari VOX... per a dues coses: primer de tot, que, és
clar, el sentit de l’esmena creiem que és un poc invertit, és un
poc a l’inrevés, és a dir, hauria de ser... és a dir, els consells
insulars són els que tenen la competència en carreteres, per
tant, el sentit d’aquesta esmena ens ve a dir que, bé, que “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar de forma integral les autovies i carreteres”,
és a dir, entres en un tema competencial, és a dir el Govern
facilitarà, ajudarà i el que faci falta, i impulsarà, i més, però és
una competència..., és el que diu aquí, “en millora de
carreteres” és competència dels consells.

Però bé, també estam contents des de MÉS per Mallorca
que es reconeguin també en aquesta esmena els consells com
a un òrgan existent. Ho dic perquè fins ara VOX ha demanat o
insta o creu que aquestes administracions no haurien d’existir.
Per tant, està bé que se’ls reconegui.

I després que bé, els problemes de saturació evidentment...
quan parlam dels problemes de saturació a Mallorca, estam
molt conscienciats, no és a tot Mallorca que hi hagi un
problema de saturació, són problemes de saturació distints,
molt concentrats a Palma o en... èpoques d’any a altres bandes,
i que després, també, que a part de Mallorca hi ha altres illes
que tenen també els seus problemes de mobilitat, no només
ens hem de centrar en Mallorca i que els tenen... distints.

Per això, també hi ha uns consells insulars i els consells
insulars evidentment tenen els instruments, les eines i les
polítiques per dissenyar les polítiques de carreteres de cada
illa.

Gràcies.

LA SR. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Així passaríem al torn de fixació
de posicions, pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, és cert i és innegable, que
tenim moltes deficiències en mobilitat i tots e ls que tenim
responsabilitats polítiques doncs això ens ha de preocupar i
sobretot ens ha d’ocupar perquè hem de cercar-hi solucions.

Aquí, afortunadament, hi ha hagut un creixement -com
dèiem abans- molt ample, exponencial pràcticament de la
població i això du al fet que tenguem aquests problemes que,
com ja he dit anteriorment a l’altre PNL, idò hem d’actuar i de
vegades actuam ja un poc massa tard, però això és per mor
d’això. Hi ha altres llocs d’Espanya que tenen problemes... i
són diferents, la España vacía no té aquests problemes, sinó
que en té uns altres que tal vegada encara són més grossos que
els que nosaltres tenim aquí.

Aquí el representant de Podemos deia que, és clar, que
això era culpa dels planejaments desestructurats que tenim

d’endarrere. Evidentment tot ve d’endarrere, si d’endarrere
haguessin previst el que passaria ara, idò segurament hauríem
fet les coses d’una altra manera, però ningú no és capaç de
veure endavant, i això ha passat per tot arreu, és a dir, governi
qui governi. A Andalusia ha governat un grup polític tota la
vida i tenen els mateixos problemes que tenim aquí perquè ha
passat el mateix on ha crescut i on ha baixat.

És a dir, són coses que evidentment si un veiés endavant
això no passaria, però és difícil... aquí en els anys cinquanta o
seixanta teníem uns altres problemes, molt greus també i es
varen cercar solucions per sortir d’aquells problemes, no
pensàvem tal vegada que aquells problemes que arreglàvem
ens en durien uns altres més endavant, però s’havia d’arreglar
un problema que era molt important.

Això, ja hem vist que hem hagut de fer modificacions, el
decret del qual havíem parlat abans, del 2018, per arreglar els
temes educatius, sanitaris, llistes d’espera, totes aquestes
coses, idò ens han vengut. En aquests moments ens hem
d’adaptar per arreglar el tema d’aparcaments i de transport,
efectivament. Si fa quinze anys, anant en la mateixa línia, a
algú se li hagués ocorregut muntar "electrolineres" o muntar
punts de recàrrega de vehicles elèctrics possiblement li
haurien diagnosticat una malaltia mental, haurien dit: aquest
què fa? Si no hi havia cap cotxe. Per tant, ara sí que tenim els
cotxes i els volem incrementar i, per tant, hem de cercar
solucions.

Quant a la PNL en si, aquí du dos punts. El primer punt du
nou sots-punts que interpret que pràcticament és el que tenen
ja vostès previst en el projecte de llei, vol dir..., bé, això
d’alguna manera ens ho porten aquí perquè nosaltres ens
pronunciem en una cosa que ja està prevista i que ho pensen
dur o ho tenen ja previst dur amb la proposta de llei. Per tant,
crec que en aquest cas..., que amb moltes d’aquestes coses
evidentment que segurament que hi estarem d’acord o hi estam
d’acord i tal vegada amb totes, no ho sé, però és un tema que
nosaltres el volem veure quan sigui plasmat i redactat a tot el
text de la llei. Allà serà quan ens pronunciarem, vull dir, jo
aquí en realitat el que farem nosaltres en el primer punt és una
abstenció.

El segon punt és una contradicció en si mateixa sobre el
primer punt, perquè si al primer punt ja ens diuen el que volen
posar a la llei, en el segon punt ens diuen: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que aquest
procés d’elaboració del projecte de llei de mobilitat
sostenible sigui el més participat possible i escolti totes les
veus que tenguin a veure amb la gestió de la mobilitat, així
com els seus usuaris”. Em sembla molt bé que s’escolti la
gent, però abans de parlar, perquè si l’escoltam quan ja hem dit
el que volem fer, doncs no té massa sentit. Amb aquest punt
nosaltres hi estam d’acord, evidentment estam d’acord que
s’escolti la gent, el que sí és cert és que aquest punt té una
segona part, que diu: “Igualment, que s’importin les solucions
polítiques més escaients que hagin tengut resultats òptims a
territoris insulars com els nostres”, és a dir, volen importar
una llei d’altres llocs que no sabem quins són.
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Llavors a mi m’agrada abans de pronunciar-me saber què
és el que importen, poden ser lleis d’unes altres illes, però que
no tenguin massa a veure amb nosaltres. Per tant, si aquest tros
del punt es lleva o es fa en un altre punt, nosaltres donaríem
suport al segon punt sense cap problema; si no es lleva ens
passa el mateix que en el punt anterior, hi ha coses que ens
agrada saber abans de votar a favor, ens agrada saber de què
parlam i aquí realment no sabem de què parlam.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan. Ara passaríem al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en realidad ya hemos
dicho antes que estamos de acuerdo con que es una necesidad
y, bueno, lo que pasa es que en la exposición de motivos, pues,
muy bien, una palmadita en la espalda diciendo: qué
fantásticos los retos que se han obtenido con leyes
fundamentales como gestión sostenible de las islas, cambio
climático y transición energética, no lo pensamos, pero
bueno, hay que hacerlo; ahora, en cambio, los nueve puntos,
pues efectivamente aquí estamos ante el esqueleto de una PL
que ya está en proyecto entonces pues nosotros no vamos a
decir que sí y vamos a esperar a que esa PL, que el proyecto
de ley se presente. 

Aparte, en el punto 6 tenemos otro problema, y es que se
habla de más traspaso de competencias. El Grupo Ciudadanos
está contra los traspasos de competencias, entonces
evidentemente también es un tema que tampoco nos ayuda a
votar nada.

En cuanto al segundo punto, pues efectivamente si
pudiéramos dividirlo en dos, o sea desde “el Parlament” hasta
“els seus usuaris”, y luego una segunda parte, y que se votaran
separados, pues efectivamente podríamos en este caso votar
una parte.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara passaríem al Grup
Parlamentari El Pi, Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari s’abstendrà en aquesta iniciativa. En general els
objectius, molts, són compartibles; una altra cosa és que
siguin les prioritats del nostre grup parlamentari en relació
amb la mobilitat sostenible; per ventura en tendríem alguna
més, de prioritat, i eliminaríem algunes altres prioritats. Però
és que hi ha punts que no ens acaben de convèncer.

Per exemple, el punt número 6, no pel traspàs de
competències que deia el portaveu del Grup Ciutadans, que
això està previst a l’Estatut d’Autonomia; a ells no els agrada
l’Estatut d’Autonomia, ja està bé, però a nosaltres el que no
ens agrada és generar nous òrgans, així en genèric; no ens
negam al fet que hi pugui haver nous òrgans, però així, que
l’aposta sigui generar nous òrgans, en principi nosaltres no
som partidaris de fer créixer exponencialment el sector
públic. Per tant nosaltres, sense concreció d’aquest punt, per
exemple, no ho acabam de veure.

El punt número 7, combatre la planificació urbanística
dispersa; a veure, a les Illes Balears aquesta planificació
urbanística ja es va combatre amb les directrius d’ordenació
territorial, perquè les directrius d’ordenació territorial del 99
ja varen establir que no hi podia haver nous sòls urbanitzables
que no estiguessin junts, aferrats a sòl urbà existent; per tant
ja hi havia una lluita a les directrius de la planificació
urbanística dispersa. Si ajuntam aquesta previsió  de les
directrius amb les desclassificacions diverses, de diversos
tipus, legals i plans territorials, etc., etc., que s’han produït, no
sabem exactament què vol dir aquest combat, perquè aquest
combat en gran mesura ja s’ha produït, i per tant el que ja està
planificat difícilment deixarà d’estar planificat, perquè hi
haurà uns aprofitaments i uns drets adquirits, amb la qual cosa
nosaltres aquí també ens trobam que no sabem exactament on
ens du aquest punt. No negam que per ventura la solució que
es doni en relació amb aquest tema ens pugui agradar, però
sense concreció som incapaços de pronunciar-nos. 

Per tant he volgut posar dos exemples que crec que són
prou eloqüents que aquí falta informació per poder donar un
vot favorable. Per tant, tot i que moltes coses ens sonen bé, el
que faríem és abstenir-nos.

I també coincidim amb els altres grups parlamentaris en
relació amb el punt número 2, que també és absolutament
inconcreta la darrera previsió sobre els altres territoris
insulars. Per tant aquí també ens faltaria informació i per tant
el nostre vot seria d’abstenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara passaríem al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El meu grup està molt a favor
d’aquesta iniciativa, que ens encamina cap al canvi de
paradigma tan necessari per enfrontar-nos al canvi climàtic.
Ens veurem obligats a canviar des de la nostra manera de
moure’ns, com de menjar o de vestir, per posar uns exemples.

M’agrada especialment la referència que es fa a
l’exposició de motius on es parla del planejament urbanístic
i la seva afectació a la mobilitat i, molt important, al model de
ciutat. Reivindicam el model de ciutat mediterrània, amb gran
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protagonisme dels espais públics i la vida al carrer. Igual que
un poble desapareix quan perd la seva escola, quan buides
serveis als centres dels pobles i  les ciutats qui perd és la
societat en general i els pobles perden el seu dinamisme. I
fixi’ns que parl de pobles, perquè fins ara el debat només
sembla circumscrit a les grans ciutats, i crec que les Illes
Balears són molt més enllà que Palma.

Però bé, la mobilitat sostenible és molt més que dissenyar
i regular el trànsit; és també més accessible perquè garanteix
que tothom es desplaci de manera segura i sense entrebancs
als models de transport públic col·lectiu, amb voreres en bon
estat per facilitar el desplaçament de les persones amb
mobilitat reduïda; és més eficient, perquè fomenta un millor
aprofitament energètic prioritzant els desplaçaments en els
modes que consumeixen menys energia, com a peu i amb
bicicleta, incorporant noves tecnologies i fonts d’energia als
vehicles de motor, com la utilització de biocarburants o
motors elèctrics; és més saludable, perquè contribueix a
reduir les emissions de contaminants atmosfèrics i també el
soroll, prou important, així com els impactes sobre el clima
de les emissions amb efecte hivernacle; és més segura perquè
disminueix el risc d’accidents de trànsit i  protegeix els
sistemes de desplaçament més febles a la via pública, el
vianant i el ciclista; més competitiva, perquè promou la
reducció de les congestions de trànsit que provoquen la pèrdua
d’una gran quantitat de temps en els desplaçaments, també de
la paciència, i perjudiquen tant l’economia de les empreses i
dels treballadors com la del conjunt del país; més equitativa,
perquè afavoreix l’accés de tothom als modes de transport
sostenibles -transport públic col·lectiu, a peu, bicicleta- i
redueix el risc d’exclusió laboral per no disposar de vehicle
propi o de permís de conduir, amb menys residus, perquè
allarga la vida útil dels vehicles; més participativa, perquè
fomentar la participació en la gestió de la mobilitat
contribueix a dinamitzar els pobles i les ciutats, i ajuda a
garantir la convivència ciutadana en un entorn urbà més cívic
i respectuós amb la salut de les persones i la qualitat
ambiental; menys expansiva, perquè aposta per un model
urbanístic basat en la ciutat compacta, que s’estén sobre el
territori de manera ordenada i amb límits ben definits.

Per tot açò votarem a favor d’aquesta proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Si els sembla bé a tots
seguiríem la sessió. Per tant donaríem la paraula als grups
proposants per al posicionament respecte de les esmenes. Té
la paraula la Sra. Garrido, ai, perdó, el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. Passant a desglossar una mica quines
han estat les intervencions, evidentment estam a favor de
l’esmena presentada pel Grup MÉS. 

Pel que fa a l’esmena presentada pel Grup VOX, he de dir
que no hi estam d’acord. En aquesta esmena el que se’ns posa
damunt la taula és retornar justament al model que volem

revertir amb aquesta declaració d’intencions que és aquesta
PNL, és tornar a parlar d’autopistes.

A més, m’estranya molt el tipus de redacció, perquè
sembla que hi ha una mena de confusió en les competències
que puguin tenir els consells insulars i el Govern de les Illes
Balears.

I després el que m’ha estranyat també escoltar del seu
portaveu és que ens ha dit que aquesta PNL és un brindis al
sol, i jo no sé si de tant de cantar el Cara al sol s’han embullat
perquè, és clar, després vostès ens presenten una esmena
d’addició  -les esmenes d’addició són per conservar el text
inicial i afegir-ne un de nou-, i si vostès consideraven que
cantant o el que sigui això era un brindis al sol no entenem per
què ens fan una esmena d’addició quan realment a tota la seva
exposició de motius quedava més que clar que vostès hi
estaven en contra. En tot cas, llevada l’anècdota de la seva
suposada errada, nosaltres no estam d’acord amb aquesta
esmena i no l’acceptaria.

Sí que acceptaria la qüestió de la votació separada del
segon punt, que acceptaria que es pogués dividir en dos
paràgrafs completament diferenciats: el primer paràgraf, fins
al primer punt i seguit, i el segon paràgraf que comença amb
“Igualment”.

Pel que fa al Partit Popular, Ciudadanos, etc., és evident
que aquí han perdut de vista on som. Nosaltres som el poder
legislatiu, la nostra capacitat és la de proposar al Govern i és
també la de tenir iniciativa política, pretendre que aquí les
iniciatives polítiques que vénen són precuinades per part de
l’executiu i que nosaltres únicament ens limitam a debatre-les
seria menysprear una mica aquesta cambra, cosa que jo no
estic disposat a fer. Això és una declaració d’intencions, una
declaració política del que volem que sigui aquesta futura llei
de mobilitat sostenible, que pensam que, justament per tots els
problemes esmentats a l’exposició de motius, hi ha sobrades
raons per haver d’implantar totes les mesures que es proposen
justament en aquesta PNL.

És també curiós veure la tebiesa o una mica..., sobretot les
argúcies que s’inventen per no haver de votar a favor aquesta
PNL, però, per altra banda, em recorden molt les declaracions
de fa un dia o dos del batle de Madrid, del Partit Popular amb
el suport de VOX i de Ciudadanos, on aquell senyor preferia
salvar una catedral gòtica -molt respectable, evidentment-
abans que salvar l’Amazònia, i que, a més, justament s’ha
embarcat en l’aventura del negacionisme tot tirant enrere una
de les grans mesures que eren justament per acabar amb la
contaminació de Madrid que era el Madrid Central, justament
tornant enrere tota una sèrie de mesures que la comunitat
científica havia avalat i que fins i tot -ho vàrem dir la setmana
passada en aquesta mateixa comissió- els jutjats els han
obligat a rectificar. Aleshores és evident que quan governa la
dreta, tant sigui a Madrid com sobretot a les Illes Balears, i
d’això n’hem patit molts d’anys, hi ha una retallada de
freqüències al transport pública, es destrossen els carrils
bicicleta, hi ha una...; després, quan queden a l’oposició, es
posen immediatament a criticar la mala qualitat del transport
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públic que vostès no han estat capaços de finançar
correctament i, com deia abans, s’embarquen en aquest
negacionisme que l’únic que fa és anar ampliant aquesta mena
de “cunyadisme” que s’empra moltíssim en temes de mobilitat
perquè tothom té opinions, però a l’hora de posar mesures
efectives després veiem que aquí vostès directament s’han
“escaquejat”, si em permeten l’expressió.

Jo demanaria, per tant, el vot a favor d’aquesta PNL
justament per allunyar la mobilitat del debat partidista i
acostar-lo una miqueta més a la política, a la política amb
majúscules, justament pel que ens demanaven la setmana
passada els joves concentrats a totes les nostres ciutats, una
acció decidida a favor de la lluita contra el canvi climàtic i tota
una sèrie de mesures que ens ajudarien a solucionar els
problemes que ara tenim. Deixem de mirar tant les sigles del
partit i posem-nos també a treballar i perquè no, i veig que sí
que s’ho volen pensar, copiar solucions que sí que
efectivament han tengut capacitat de desenvolupar-se a altres
indrets d’Europa i que, fins i tot, els sorprendria,
desenvolupades per partits de dretes o de centre dreta.

Per tant, crec que haurien d’abandonar la seva recança i
donar suport directament a aquesta PNL.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Passam ara al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, nada, una pequeña..., un par de
aclaraciones, una es de carácter un poco de denominación del
grupo al que pertenezco, yo no soy de Podemos, por si alguno
tiene alguna duda, mi Grupo se llama Unidas Podemos, ¿vale?,
y yo pertenezco a Esquerra Unida Illes Balears o Izquierda
Unida en el sentido del Estado, lo digo porque..., por aclarar
algunas cuestiones, las coaliciones las forman partidos y yo
pertenezco a un partido determinado. Lo digo porque de
manera recurrente tanto en pleno como en comisiones me
dicen señor o representante de Podemos, y yo no tengo nada
contra Podemos, pero mi partido es Esquerra Unida o
Izquierda Unida, como queramos decirlo.

Bien, hecha esta pequeña aclaración, simplemente era una
cuestión que yo creo que es un poco básica, yo, vamos, no
tengo mucho más que decir que lo que ha dicho mi compañero
socialista Joan, simplemente cuando antes me refería a la
nueva cultura de movilidad quería hacer incidencia en esta
cuestión. El transporte público tiene un carácter social
importante, esto es lo básico o uno de los puntos
fundamentales de esta proposición no de ley, es decir, apoyar
que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de
trasladarse de un lugar a otro, de un pueblo a otro , de una
ciudad a un pueblo, de una urbanización a otro lugar, y esto en
unas islas como las nuestras y en algunas zonas concretas se
dificulta si no tienes transporte privado particular, coche. Es

decir, ahí es donde hay que buscar ese transporte público que
sea fundamental, ese es el carácter social de una PNL com la
de estas características; es decir, intentar implementar en la
medida de lo posible, en la medida de los presupuestos
existentes, evidentemente, las inversiones aquí son necesarias,
pues, para que todo el mundo pueda ir de un lugar a otro sin
menoscabo de su presupuesto. 

Otra cuestión es la ambiental, es decir, ya sé que aquí
algunas personas no lo tienen muy claro lo del cambio
climático y tal, pero estamos en un momento definitivo con
respecto a esta cuestión: el 40% de la contaminación
atmosférica que se produce la produce el transporte. Estos
son datos de la Unión Europea, no es que yo me los invente,
entonces, hay que intentar de alguna manera reducir esta
contribución a la contaminación atmosférica a través del
transporte privado, y la manera es mediante los transportes
colectivos, com es obvio, ¿no? Por lo tanto, por eso hay que
implementar ese transporte público, ya sea el autobús, ya sea
el ferrocarril o bien sean otros modelos alternativos, como es
el de bicicleta en distancias cortas.

Luego también una labor profunda de educación ambiental,
precisamente para que esa nueva cultura de movilidad sea algo
real y no solo un mero aparato propagandístico.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Així passarem a la votació.

Tenim l’esmena de VOX que no ha estat acceptada.
Després tenim l’esmena de MÉS, que sí que ha estat
acceptada, per tant, hi hauria una modificació del punt número
1, afegint-hi la paraula “sostenible” abans de “mobilitat”. I
després hi hauria un tercer punt, que seria el segon a partir
d’“igualment”, he entès, no? Per tant, votaríem per separat.

Vots a favor del primer punt? 7 a favor.

Vots en contra del primer punt? 1 vot en contra.

Abstencions? 4 abstencions. 

Queda rebutjada la proposta, el punt, -perdó, perdó-, queda
aprovada.

(Rialles de la Sra. Presidenta)

Sí, ja us anava bé. Ara passaríem al punt número 2, que
seria l’original fins a “usuaris”.

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

Abstencions? Cap.

Queda aprovat el segon punt. 
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El tercer punt seria, el segon punt des d’“igualment” fins
al final. 

Vots a favor del tercer punt? 7 vots a favor.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 4. 

Quedaria aprovat també. 

Així, sense més punts a tractar, aixecaríem la sessió. 

Si els sembla bé a tots els grups, la setmana que ve hi
hauria opció d’avançar també l’hora ordinària a les cinc i mitja. 

(Remor de veus)

Sí, va bé o no? Si, per unanimitat, ho acordam? Cinc i
mitja, eh! Molt bé. 

Moltes gràcies.
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