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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

Sebastià Sagreras substitueix na Tania, na Tania Marí. Molt
bé.

Passam al debat...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Substituesc Tania Marí.

Proposició no de llei RGE núm. 6686/19, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a impuls de pol ítiques de
millora transformadora i integral dels espais urbans.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte. Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la Proposició no de llei núm. 6686/19, presentada
conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls de polítiques
de millora transformadora i integral dels espais urbans.

En primer lloc per a la seva defensa té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista..., per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, bones tardes a tothom, diputats ,
diputades. Per fer l’exposició de la proposició no de llei
aquesta començaré pels punts d’acord.

En el primer punt el Parlament de les Illes Balears
reconeix l’urbanisme centrat en les persones i en la millora
dels espais urbans existents com una de les línies a
desenvolupar per assolir unes ciutats més sostenibles i amb
millor qualitat de vida. Aquest primer punt és una declaració
d’intencions en genèric, des del punt de vista que l’urbanisme
s’ha de pensar també com un eix central de les polítiques
pensant en les persones, en el sentit que tant l’habitatge com
el seu entorn han de tenir una perspectiva social amb
l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la prosperitat
econòmica dins un marc de sostenibilitat ecològica i social.
Un dels objectius també és que la consolidació i la
rehabilitació siguin un eix central davant la nova construcció.
Per açò el títol d’aquesta proposició no de llei, en el sentit
que la rehabilitació i la millora i conservació integral dels
espais urbans han d’aconseguir reinventar aquests espais
davant unes noves construccions d’espais i d’habitatges.

El segon punt diu literalment que el Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a avançar en polítiques cooperades
de millora transformadora i integral dels espais urbans des
d’una perspectiva social, urbanística, d’habitatge i
d’accessibilitat i de sostenibilitat. Aquest segon punt parla de

polítiques cooperades un poc en el sentit de la Llei de barris;
com sabeu la Llei de barris es va aprovar en aquest parlament
de les Illes Balears el 2009, i hi va haver diverses
convocatòries a les quals es van acollir  alguns municipis, i
aquestes polítiques cooperades involucren el mateix govern de
les Illes Balears juntament amb els consells insulars i els
ajuntaments de les Illes. Açò què significa? Idò que
aconseguim que hi hagi unes línies urbanístiques generals i
coordinades per a la millora transformadora dels espais
urbans, i la creació de sinèrgies des d’una perspectiva social,
és a dir, que no només milloram els espais urbans, no són pics
ni són programes únicament i exclusivament de millora
d’infraestructures, sinó que són programes que tenen un caire
social, on es rehabiliten els espais urbans, es creen noves
sinèrgies des d’un punt de vista de crear espais on hi hagi una
capacitat social de trobada, espais urbans i també
d’equipaments públics, com puguin ser casals socials, com
puguin ser biblioteques públiques i altres espais on hi hagi
aquesta trobada més social.

En el tercer punt el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes a impulsar de manera cooperada, també,
polítiques de mobilitat i connectivitat i d’organització urbana
de la ciutat que contribueixin a millorar la qualitat de l’aire
amb l’objectiu de mitigar les conseqüències del canvi
climàtic. Açò és un altre punt també integrat dins aquesta
millora i consolidació i rehabilitació dels espais urbans, on es
pretén, des d’aquesta visió de rehabilitació, es pretén crear
l’espai urbà des d’un altre punt de vista de la mobilitat, és a dir,
potenciant altres tipus de mobilitat que no siguin mobilitats
motoritzades, i creant itineraris on es pugui anar a peu, es
pugui anar amb bicicleta, i fins i tot també on es pugui
potenciar el transport públic.

I el darrer punt és que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes a impulsar de manera cooperada
polítiques que permetin augmentar la presència d’espais verds
i la millora de les condicions ambientals de la ciutat per
millorar també la qualitat de vida de les persones. Açò és un
poc la recuperació també d’aquests espais verds que, bé,
moltes barriades n’estan mancades, i com a objectiu també hi
ha trobar aquest espai de trobada on les persones també siguin
l’eix de la rehabilitació i dels espais urbans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero, molt bé. També per a la seva
defensa té la paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, buenas tardes. Nosotros defendemos esta PNL
porque creemos en un modelo de ciudad diferente al que se ha
planificado en los últimos treinta, cuarenta años, para mejorar
en varios de sus aspectos. Primero, porque hablamos de que
creemos que es mucho mejor promover una ciudad compacta
frente a una ciudad difusa a través de un modelo de
planificación territorial con un enfoque supramunicipal. En
los últimos treinta o cuarenta años hemos pasado de un
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modelo urbano de áreas compactas a un modelo de ciudad
difusa; creemos que esto ha sido un gran error, porque esta
ciudad difusa se caracteriza por su monofuncionalidad, algo
que finalmente crea una falta de vínculo con el territorio, crea
una carencia de infraestructuras de servicio, crea un impacto
negativo sobre el medio y los recursos naturales, crea un
desarraigo social importante, y unos problemas ambientales
también bastante importantes debido al consumo exagerado de
los recursos limitados, como puede ser fundamentalmente el
suelo, el suelo, que se ha convertido en un bien de mercado
más que en lo que debería ser, que es un bien patrimonial de
toda la población.

Este modelo de ciudad que se ha creado en los últimos
treinta años, repito, crea también problemas de movilidad
obligada, es decir, cuanto más lejanas están las personas con
problemas de transporte más les obligas a aislarse de alguna
manera. Esto es debido a la dispersión, esta dispersión es
debida a los usos diferentes con los que se especializa el
territorio. Esto obliga también al uso continuo del vehículo
privado, que crea además un grave problema de contaminación,
como todos podemos saber. 

Esos problemas que existen de dispersión en el espacio
territorial crean además una gran dependencia de las personas
que no tienen acceso al vehículo privado o que no tienen en su
posesión un carné de conducir, por ejemplo. Esa dependencia
finalmente no favorece esa cohesión social. Además muchas
veces estos centros que están dispersos, bien sean barrios
lejanos, bien sean urbanizaciones, bien sean otro tipo de
espacios, lo que provocan al final son carencias de servicios,
carencias de equipamientos, carencia de espacios destinados
a la sociabilidad. Este tipo de cosas, además, finalmente
fomentarán el carácter individual que puede caracterizar
mucho a la sociedad hacia la que nos encaminamos. Además
este modelo de ciudad también crea problemas económicos
y de mantenimiento. 

Esto no significa que la ciudad compacta sea un lugar
perfecto, ni muchísimo menos, todo lo contrario, tiene
cantidad de problemas, como se ve. Es decir, las ciudades
compactas, la ciudad de los centros históricos de muchos
lugares, tienen hoy día graves problemas, como sabemos
todos, como es el tema del lloguer turístic, el tema de la
gentrificación, cuestiones de este tipo que agravan el centro
o los cascos antiguos de muchas ciudades que conocemos,
además de otro tipo de problemas, como la excesiva densidad
edificatoria, un espacio público ocupado por el coche,
contaminación, carencia de espacios verdes, etc., etc. 

Esto es por lo que se plantea esta PNL, es decir, como un
marco de referencia, marco de estudio, marco de intentar ver
otro modelo de ciudad.

Por ello creemos que se deberían limitar los nuevos
planeamientos y trabajar en la mejora de lo que tenemos para
hacer ciudades más sostenibles, más amables, no planificar
para el negocio de unos pocos sino pensando en la convivencia
de la población en sus relaciones sociales, en un acceso
limpio y rápido a cualquier bien o servicio, garantizando la

satisfacción de los derechos fundamentales. Por ello
entendemos que se debe impulsar el planeamiento urbanístico
como función pública al servicio de los derechos de los
ciudadanos. También creemos que debemos promover la
ciudad..., perdón, la vivienda social frente a la vivienda libre,
incluyendo ambas en la planificación urbana de los barrios
para no generar guetos; promover la vivienda pública de
alquiler, el rechazo absoluto de la gentrificación; también
promover la conectividad entre  barrios para mejorar esa
accesibilidad y la sociabilidad. Y, finalmente, vincular paisaje
y territorio; es necesario conocer el paisaje como elemento
configurador de las dinámicas territoriales; si conocemos los
paisajes, ya sean los paisajes urbanos o los paisajes que rodean
a las ciudades, podremos seguramente planificar mucho mejor
nuestro espacio. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. J iménez. També per a la seva defensa té la
paraula per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el
Sr. Ferrà, per un temps de... cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, intentaré ser breu i concís. Com és
evident compartim l’argumentari que han presentat els grups
que m’han precedit. Simplement vull afegir que aquesta
proposició no de llei és una proposició no de llei -a ningú no
se li escapa- de principis, que, bé, té una sèrie de paraules
importants; és a dir, per una banda parla d’urbanisme i espais
urbans i per una altra banda parla de polítiques cooperades,
cosa obligada, evidentment, perquè les competències
urbanístiques es dispersen en distintes administracions, i
tenen sobretot com a protagonistes els ajuntaments. Per tant
és una proposició no de llei que insta no només el Govern de
les Illes Balears sinó que insta que les administracions
treballin conjuntament en mesures concretes, que no exposam
en aquesta PNL, per evidentment treballar per un urbanisme
molt més amable per a les persones.

I quan parlam d’un urbanisme molt més amable parlam de
millorar aquest entorn en què vivim, d’intentar recuperar
ciutats vives, pobles vius, barris vius amb una identitat pròpia,
amb una personalitat; seguir treballant perquè aquesta vida
social es conservi, i quan parlam de vida social parlam del fet
que hi hagi espais públics per a la participació ciutadana, per
a les trobades..., que tenen distint format a una ciutat, a una
barriada o a un poble. Quan parlam de qualitat de vida parlam
de generar entorns saludables, sostenibles, parlam
d’accessibilitat, i no se’ns escapa també que darrerament,
malgrat que a la PNL no consta, no surt, s’està parlant molt
també de les ciutats o els pobles amb perspectiva de gènere,
aquest urbanisme feminista que també creim que és important
i s’ha de tenir en compte.

Parlam d’espais urbans per a la infància, per a la gent gran,
per a les persones adultes, i evidentment creim que tots els
grups hi estarem d’acord, creim que és una proposició no de
llei que és ampla i que pot generar, crec, consensos, i així ho
esperam. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Passam al torn de fixació de posicions,
i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan, per un
temps...

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui presenten vostès avui aquí
una PNL que, he de dir la veritat, per molt que la miri..., és
molt guapa, està molt bé, parla de moltes coses, però per molt
que la miri no entenc què vol dir aqueixa..., què volen dir amb
aqueixa PNL. 

Aquí fan un al·legat del que ha de ser una ciutat. Podrien
afegir-hi coses, no? Està tot molt bé, podrien afegir-hi coses:
la terra és rodona, dóna voltes al voltant del sol, té un satèl·lit
que és la lluna, dóna voltes al voltant de la Terra... Tot això
falta aquí, però la veritat és que també ho podrien afegir, no?
Diuen que, bé, que ha de ser una ciutat amb carrers, està bé;
places, jardins..., fomentar l’activitat esportiva... Bé, no puc dir
que no estic d’acord amb tot això, evidentment ha de ser així.
El que passa és que tot això -supòs que ho saben igual que jo,
tan bé com jo  o  més- tot això és l’urbanisme que fan els
ajuntaments, és a dir, és una competència totalment municipal,
amb la qual cosa aquí què pot fer aquest parlament?, idò aquest
parlament el que sí pot fer, cosa que moltes voltes no passa,
és agilitar les tramitacions que presenten els ajuntaments aquí;
em referesc a plans d’ordenació urbana, modificacions
puntuals, etc., és a dir, tot el que hem de tramitar aquí sí és
cert que això sí que ho pot fer el Parlament, i crec que els
hauríem d’instar i hauríem de mirar de quina forma es poden
agilitar aquestes coses, que a voltes sí que faria més amable,
tal com amb les seves paraules han dit aquí, una ciutat, perquè
pens que tots els ajuntaments, amb el millor criteri que tenen,
el que intenten efectivament és que el poble cada vegada
estigui millor i sigui més amable, tal com diuen, però el que
dic, són competències estrictament municipals que nosaltres
aquí..., a no ser que vulguem envair aqueixes competències,
que no crec que sigui la intenció d’aqueixa PNL, doncs són els
ajuntaments els que ho han de tramitar.

Vostès aquí en el primer punt..., diuen al primer punt, diuen
una cosa així com que l’urbanisme està centrat en les
persones, amb el propòsit de millorar la vida de les persones,
només faltaria que no fos així, només faltaria! Per tant, jo pens
que això... -sí, ho ha dit, a més la representant del Partit
Socialista, la Sra. Diputada ha dit que era una declaració
d’intencions-, hi estic completament d’acord, efectivament
una declaració d’intencions que està molt bé dur-la aquí a la
tarda, ho passam bé una estoneta, però al final no té més
recorregut.

Llavors insten... al punt 2, insten el Govern a cooperar amb
la transformació integral dels espais urbans des d’una
perspectiva social. Està bé fer aquesta declaració perquè supòs
que es referiran al fet que el Govern d’aquesta comunitat no
faci com el de Catalunya que insta a destrossar-lo. Està bé que
l’instem a arreglar-lo i no a destrossar-lo, això està bé.

En aquest cas, el que s’ha dit aquí, que sigui una ciutat més
amable, no és que... Certament,... certament de la forma com
ho diuen, dic no, té sentit, té sentit passant el que passa i que
alguns... i que alguns que formen part d’aquest govern estan
d’acord amb la política de Catalunya amb la qual cosa ens
curem en salut, aquí sí que ho fan bé. Aquí ho fan bé.

Llavors en el punt 3 i en el punt 4 insten el Govern a
cooperar, se suposa que quan diuen “a cooperar”, que no ho
especifiquen aquí, no ho especifiquen, deu “ser cooperar amb
els ajuntaments”, però sense especificar què és el que hem de
fer. Què hem de fer? Què ha de fer el Govern?

Jo pens que, el que havia dit abans, l’únic que pot fer és
agilitar tramitacions o bé dar alguna subvenció per a algunes
d’aqueixes actuacions, crear una línia de subvencions per a
aqueixes actuacions que es diuen aquí, que, a més, estic
d’acord amb totes aqueixes actuacions que diuen aquí i que
exposen aquí, si hi estam d’acord, si no està d’acord amb això
seria una ximpleria, però... en realitat no diem què és el que
volem fer, no diem al Govern què és el que ha de fer o
almenys..., tal vegada jo no ho entès, però no veig que aquí
diguem al Govern: concretament s’ha de fer això o s’ha de fer
allò, s’ha de modificar la llei tal, s’ha de modificar la llei qual
i en aquest sentit perquè puguem arreglar això. Simplement,
idò fem un brindis com li he dit abans.

Per tant, crec que la nostra posició..., no podem votar en
contra d’aquestes coses, com he dit, perquè són coses que són
de sentit comú, però creiem que és una PNL que és un simple
brindis al sol i ara està bé fer brindis, perquè estam en
campanya electoral i es fan molts de brindis, per la qual cosa
això n’és un més, per tant, nosaltres el que farem en aquest cas
és abstenir-nos. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Como lo acaba de definir  la
ponente del Partido Socialista y el Partido Popular, se trata de
una bella declaración de intenciones que no contiene datos
demasiado precisos ni vinculantes, pero es muy bonita.

Entendemos que los detalles incluidos, pues no pueden ser
más que apoyados por cualquier partido de los que apoyamos
un desarrollo sostenible  y equilibrado para los núcleos
municipales, también el apoyo a políticas de movilidad, de
colectividad y de organización urbana desde el punto de vista
ecológico, no contaminante y que liberen la ocupación de
espacios públicos de vehículos, fíjense que bonito todo esto,
es parte integral del discurso de Ciudadanos, o sea que
evidentemente nos encanta.

Desde nuestro grupo apoyamos el desarrollo de espacios
urbanos, como no, en los que se desarrollen zonas verdes,
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precioso, políticas que ya se llevan a cabo en grandes urbes
españolas y europeas.

Mi grupo pues dará su apoyo a esta proposición no de ley,
como no puede ser de otra forma. Y sólo pedimos que cabe
esperar que el día que se lleve a cabo el cambio de esta
declaración de intenciones con una ley o con cosas más
precisas, básicamente que se lleve a cabo de la forma más
plural, simpática y unánime posible. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa, tot i que és una iniciativa
que, com s’ha dit són... és “bonisme”, són bones intencions,
principis... que, per altra banda, tots recollits a la Llei
d’urbanisme aprovada pels mateixos grups que proposen
aquesta iniciativa, per tant, ja tots aquests principis els podem
trobar reflectits a aquesta llei.

Per tant, és una proposició no de llei innecessària, en la
nostra opinió, però bé, sempre està bé reiterar les idees.

De totes maneres el que al nostre grup li agradaria és que
els fets del Govern al qual donen suport els grups proposants
anassin en la direcció que vostès anuncien amb aquestes grans
paraules que tots hem de compartir. Per què? Perquè la ciutat
compacta és una política que es defensa a les Illes Balears des
de fa molt de temps, des de les Directrius d’Ordenació
Territorial de l’any 1999, que no permeten nous sòls
urbanitzables que no estiguin aferrats a sòls urbans existents,
a plans territorials que contenen el creixement i marquen
límits de nou creixement de sòl urbà i sòl urbanitzable; però
és que el seu govern va aprovar a la legislatura passada un
decret llei que permet fer equipaments en sòl rústic, la qual
cosa no és molt coherent amb aquesta política de ciutat
compacte. Perquè si vostès volen tanta ciutat compacte, per
què no fan els centres educatius i els centres sanitaris dins la
ciutat, que seria el coherent amb la seva idea de ciutat
compacte?

És evident per què no ho fan i jo els entenc, per un tema
purament econòmic, però després ens vénen aquí a donar
lliçons que no s’avenen amb les seves polítiques reals.

Segona idea. Vostès diuen: “fa falta un planejament
urbanístic modern que aposti per aquests principis”. Sí, i quina
és la realitat? La realitat és que vostès es dediquen a aprovar
lleis que han provocat la cronificació de tot el planejament
urbanístic a les Illes Balears i que els ajuntaments siguin
incapaços de tenir un planejament modern, flexible, adaptat als
nous instruments d’ordenació territorial i a les noves
necessitats socials i, per tant, tenim uns planejaments molt,
molt antics, culpa en gran part de la seva normativa i del seu

maresme legislatiu que provoca mil dificultats als ajuntaments
per tenir aquest planejament.

I tercer, no puc compartir l’argument del Partit Popular,
això no és només competència municipal. El Govern de les
Illes Balears agilita -agilita- i això no és menor, és un tema
molt important, però és que el Govern de les Illes Balears fa
mobilitat, que és un element cabdal per a aquestes ciutats. I el
Govern de les Illes Balears..., perquè aquí parlam de la Llei de
barris, és que la Llei de barris als pressupostos que
s’aprovaran dijous no hi haurà partida pressupostària per a la
Llei de barris.

Per tant, aquí ens omplim la boca de grans principis que
després als pressuposts generals, que són la realitat de les
polítiques, no tendran un reflex i, per tant, no farem ni Llei de
barris ni farem subvencions per a ciutat ni farem recuperació
de barriades ni farem inversions en adquisició de zones verdes
ni farem millora de les zones turístiques, etc., per un tema
purament pressupostari. Per tant, està molt bé de principis,
però els partits que donen suport al Govern el que han de fer
és parlar amb fets i no amb pura retòrica que tots podem
compartir, però que al final no serveix per a res, més que
quedar bé davant la galeria, però d’això l’esquerra la veritat és
que en sap molt.

Per tant, nosaltres li donarem suport, a veure si d’això en
surt qualque cosa positiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Intervenció del grup proposant per
contradiccions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
la Sra. Carbonero, en vol fer ús?

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, un poc per recentrar
posicions perquè bé, s’han dit moltes coses i bé, primer de tot
volia fer un agraïment a tots aquells grups parlamentaris que
donaran suport a la proposta i, en segon lloc, intentar centrar
alguns debats.

Primer, el Partit Popular no entén la proposta. No
m’estranya que no l’entengui, primer, perquè per tot on
governen tot més enfora, les polítiques de ciutat tot més
enfora del que aquí es proposa. Quan parlam de centrar les
polítiques en les persones parlam de centrar les polítiques en
les persones seriosament, és a dir que totes les polítiques de
mobilitat, d’espais públics, de reordenació, de rehabilitació,
tot el que estigui centrat en l’habitatge, que és el centre d’allà
on viuen les persones, tot l’entorn, tots els carrers, parlam
d’espais públics, tot ha d’estar centrat, tenim un exemple molt
clar, que és Madrid Central. Vull dir Madrid Central, el PP de
Madrid va fer la campanya centrats, mai millor dit i valgui la
reincidència de paraules, centrat en què eliminarien Madrid
Central i Madrid Central anava en aquestes línies, en eliminar
els cotxes del centre de la ciutat i potenciar que en els carrers
tenguin més espais els vianants, altres tipus de mobilitat,
simplement.
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Però açò no és..., després un altre tema que volia centrar
també és aquest, no és un tema només d’ajuntaments, perquè
les línies, com bé ha dit també el Grup Parlamentari El Pi, les
línies de mobilitat les marquen també les lleis , les lleis, i
després també hi ha línies de cooperació que també ajuden a
centrar aquestes polítiques.

Jo he parlat de la Llei de barris, la convocatòria, hi va haver
algunes convocatòries a la llei del 2009, aquestes línies
estaven clares, els projectes els presentaven els ajuntaments,
però els aprovava el Govern amb un equip de cooperació,
d’intermultidisciplinar, a posta pels temes socials també,
perquè la rehabilitació de l’espai públic du a unes
rehabilitacions i a unes sinèrgies de tota la resta de polítiques,
i parlam des de comercials , polítiques de gent major,
polítiques de joventut, la mobilitat en vehicles no motoritzats
també donen més autonomia als joves, a aquella franja de
joventut que es troba entre els 10, 14, 16, 18 anys, que o els
acompanyen els pares en cotxe fins a les escoles, o hi poden
anar tot sols si hi van amb uns itineraris segurs.

Parlam de totes aquestes coses, que ara jo no m’estendré,
però aquí jo he dit que era una declaració d’intencions el punt
número 1, però la resta, el segon, el tercer i el quart parlen de
coses molt concretes. Que no aprofundeix? No, no
aprofundeix perquè són línies a desenvolupar infinitament
m’atreviria a dir.

Després, açò ha d’anar suportat per uns pressuposts, és
cert, però aquests pressuposts és important que siguin dins la
línia que siguin, sigui dins una Llei de barris, una convocatòria
de Llei de barris, sigui dins unes ajudes de rehabilitació
d’espais públics, sigui dins la línia que sigui, han de dur
aquestes polítiques centrals com a eix de desenvolupament, i
açò és un poc el que aquí ve a plantejar amb aquesta
proposició no de llei.

Jo, res més que agrair a aquells que donen suport. Estic
molt contenta que la trobin molt polida perquè açò vol dir que
ens hem alegrat un poc la vista, però és important també que
les línies polítiques de desenvolupament i sobretot de
rehabilitació, no de nova construcció , duguin aquesta
empremta central, per poder executar en una línia cap a
l’objectiu central, que són les persones i la seva qualitat de
vida.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bueno, en realidad hay poco que añadir, es decir, de lo que
estamos hablando es de modelos de ciudad y esto es lo que se
trata de aportar a través de esta PNL, apoyar un modelo de
ciudad que sea, a pesar de que los términos amabilidad,

amable, puedan resultar divertidos, en realidad es pensar una
ciudad para todos, ese término amable implica esa cuestión,
es decir una ciudad para todas las personas en un marco de
convivencia lo mejor posible. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. J iménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sr. President. Jo no volia intervenir evidentment, però em
veig obligat a intervenir, i fa deu minuts o un quart d’hora que
intent pensar què li he de contestar al senyor del Partit
Popular, quan ha estat capaç introduir el tema de Catalunya, el
tema de la sentència del procés dins aquesta proposició no de
llei; però és que fa un quart d’hora, de veres, que intent pensar
com contestar-li i no se m’ocorre res. És a dir que donar-li
l’enhorabona per la creativitat i poca cosa més.

Jo simplement afegir que crec que estam davant una PNL,
crec que una de les paraules fortes és polítiques, o dues
paraules, que és “polítiques cooperades”, parlam de
cooperació entre administracions; parlam de polítiques
integrals, ho ha dit la portaveu del Grup Socialista, ho ha dit
també el portaveu del Grup d’El Pi, que evidentment hi ha un
eix central aquí que són els ajuntaments, però també hi ha
altres administracions, amb les línies de subvencions del
Consell de Mallorca, amb els plans d’obres i  serveis
antigament. Evidentment la Conselleria de Mobilitat,
evidentment també la Conselleria d’Energia, amb la
planificació d’energies netes i també altres conselleries que
impulsen mesures que d’una manera o l’altra són presents en
els nostres espais urbans.

Per tant, jo simplement agrair a tots els grups que hagin
mostrat el suport a aquesta PNL. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Ferrà, moltes gràcies. Acabat el debat passam
a votar la proposició no de llei RGE núm. 6686/19.

Vots a favor? 8.

Abstencions? 3.

Vots en contra cap.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
6686/19, relativa a l’impuls de polítiques de millora
transformadora i integral dels espais urbans.

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

Moltes gràcies.
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