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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria si se produeixen
substitucions.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta, Salomé Cabrera substitueix Juan
Manuel Lafuente.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, Virginia Marí sustituye a Mariano Juan.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No hi ha més substitucions. 

I.1) Pregunta RGE núm. 5523/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) durant el 2019.

I.2) Pregunta RGE núm. 7485/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i  Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
amb l’antiga depuradora de Cala En Porter.

Abans de passar al debat de l’ordre del dia, he d’informar
que hi ha dues preguntes, amb RGE núm. 5523/19 i 7485/19,
que han estat respostes. Són dues preguntes amb RGE núm.
2714/20. Han estat contestades, per tant... no hi ha..., bé, els
consellers pertinents no vénen a la comissió.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 10262/19,
modificada amb l’escrit RGE núm. 11530/19, presentada
conjuntament pels Grups Parl amentaris Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca, Socialista i Mixt, relativa
a construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca.

Així, per tant, passarem directament a la primera
proposició no de llei, RGE núm. 10262/19. Té la paraula, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez té la
paraula.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, bona tarda a tothom. Sra. Presidenta, en primer
lugar quería agradecer la presencia de los invitados presentes,
invitados e invitadas, de los sindicatos Comisiones Obreras y
USCA, así como de las representantes del Consell Insular de
Menorca, representadas por una consellera y una directora
insular, presentes aquí, tanto los sindicatos como los
representantes del consejo, o las representantes del consejo,

dada la problemática que supone para la isla de Menorca esta
torre de control remota que se pretende montar en Menorca.

Las torres de control remotas son unas infraestructuras
que están surgiendo un poco en todas partes en Europa, és una
tecnología relativamente nueva, que ha tenido en varios
lugares de Europa un inicio; el caso puede ser los primeros de
Suecia, el Reino Unido, también en el caso de Hungría. El
objetivo de estas torres de control es de dotar de mejores
herramientas tecnológicas y garantizar una mayor seguridad en
las operaciones aeroportuarias o aéreas, en general; no
obstante esto son unas tecnologías que en ningún caso, según
entendemos, deben substituir a las torres físicas, a la
presencia de torres físicas en los distintos aeropuertos. Es
decir, lo que se plantea es que estas torres remotas sean
complementarias de las torres convencionales.

En España ahora mismo se plantea, por primera vez, que se
monten estas torres de control virtuales en dos aeropuertos,
una en la ciudad de Vigo y la otra en el caso de Menorca. El
caso es que se hace por distintos motivos; en el caso de
Menorca el motivo fundamental parece ser la antigüedad de
esta torre, que se entiende que es la más antigua, de
funcionamiento más antigua de España. AENA ya dijo en un
par de ocasiones, o más que dijo presupuestó en un par de
ocasiones, la reestructuración y la reforma, la nueva
construcción, mejor dicho, de la torre de control de Menorca,
tanto en el plan director de 2010 como en el DORA, que es el
Documento de Regulación Aeroportuaria, de 2017, y por dos
veces AENA ha ido retrasando esta decisión, perdiendo la isla
de Menorca una inversión que entendemos importante.

AENA no ha sido muy sensible a las peticiones tanto de
los trabajadores como del Consell Insular de Menorca, que
aprobó por mayoría absoluta la necesidad de construir la nueva
torre de control para la isla. AENA se defiende hablando de
que el trabajo es de mantenimiento para la torre de control
actual, pero el problema de esa torre de control actual es que
tiene problemas graves en cuanto a su estructura que no
garantizan la viabilidad de esta torre más allá del 2024.

Entendemos también que estas deficiencias estructurales,
que son graves, pueden poner incluso en riesgo la operatividad
de la propia torre . En 2014 ya se hizo un estudio de la
estructura, y se daba por finalidad que la vida operativa no
podía estar más allá de entre cinco y diez años, con lo cual nos
poníamos entre 2019 y 2024. Después de diferentes
proyectos todavía en 2017 y en 2019, 24 de febrero de 2019,
AENA aun apostaba por esa torre física, y sorprendentemente
en 2019, a finales, ya hablamos de la torre de control virtual,
el 9 de julio de 2019, para ser exactos.

Entendemos que esta torre, que es una torre  remota de
control, bueno, como decíamos antes es algo, una tecnología
nueva, que aporta... -ya, bien, ya termino, Sra. Presidenta-
aporta un nivel de seguridad a la cuestión de la seguridad
aérea, pero siempre entendemos que debe ser una cuestión de
tipo complementario. Bien, como no tengo más tiempo en
este momento, pues lo dejo aquí. Gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905523
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907485
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002714
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002714
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910262
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201911530
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Em sap greu però són cinc
minuts per cada intervenció. Així com també per a la seva
defensa, com a grup també que ha presentat la proposta. Té la
paraula per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el
Sr. Ferrà. Sr. Ferrà, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies al portaveu que m’ha
precedit, que ha explicat el contingut de la proposició no de
llei, jo em cenyiré simplement a reclamar i a llegir tant la
proposta que fa la PNL al ministeri i a AENA, que atenguin
aquesta petició, que és una petició justa, no sols ja perquè la
torre de control actual és la més antiga de l’Estat, sinó per les
condicions en què es troben els treballadors, i aprofit per
saludar també tots els acompanyants aquí presents, totes les
persones que han assistit.

Crec que aquests dies evidentment tenim un debat molt
públic sobre un projecte d’ampliació de l’aeroport de Palma,
o projectes d’ampliació, i evidentment aquesta proposició no
de llei ens obliga a fer una reflexió, una reflexió de quines
inversions són necessàries i són prioritàries: o bé aquelles que
impliquen una ampliació per poder rebre més visitants, o bé
aquelles inversions que són necessàries perquè els
treballadors, en aquest cas que treballen en aquesta torre de
control, es troben en unes situacions de precarietat.

Creiem, per tant, que són dos temes d’actualitat que
s’ajunten, aquesta PNL i la situació de l’ampliació de
l’aeroport de Palma, i evidentment des de MÉS per Mallorca
fem aquesta reflexió per tal que quedi registrada, però avui
evidentment el protagonisme és per a aquesta proposició no
de llei, amb la qual des de MÉS estam d’acord, tant instar el
Govern de les Illes Balears a exigir a AENA i al ministeri
aquesta reclamació, que és legítima, i també que es faci..., bé,
demanar a tots els grups que suportin aquesta proposició no de
llei, que és en defensa dels interessos dels residents, que és
important, i dels treballadors de l’illa de Menorca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passaríem al Sr. Borràs, pel
Grup Parlamentari Socialista. Li he de demanar disculpes
perquè per ordre de presentació de la proposició li tocava a
ell, però hem passat primer el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, però ara sí que té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, no es preocupi, l’ordre
d’intervencions no altera l’argument polític. Abans de res
saludar als representats de Comissions Obreres, d’AENA de
Menorca i també la consellera de Serveis Generals i Habitatge
de Menorca i el director insular.

Compartesc tot el que han dit tant e l portaveu d’Unidas
Podemos com el de MÉS per Mallorca, tant pel que fa a la
torre de control de Menorca, com les reflexions que ha fet
sobre les inversions que fa AENA, quan són per invertir per
qualitat i per servei, quan són per a ampliacions sobre les quals
és necessari fer debats serens a les institucions de les Illes
Balears. I debats serens és el que necessitam també per poder
parlar de la torre de control de Menorca, una torre de control
que, com ja s’ha dit és obsoleta, ha acabat la seva vida útil, i
que AENA, després de reconèixer en el seu Pla director de
l’aeroport, que la torre de control actualment operativa, no
compte amb les dimensions adequades pels llocs de treball
que vol albergar, així com dels espais necessaris per a les
noves instal·lacions i sistemes tècnics i de control que una
torre de control convencional necessita, és a dir, és
insuficient i açò ho deia en el Pla director AENA, i per açò era
peremptori segons AENA construir una nova torre de control.

Després, sense gaire explicacions ni arguments tècnics, va
decidir canviar el sistema per una torre de control remot. Una
torre de control remot que evidentment planteja unes
determinades virtuts a futur, que són les mateixes que, segons
com ho interpretem, són les incògnites de present que
representa, perquè és una nova tecnologia que està en fase
experimental a molts de llocs, que realment en aeroports
d’una determinada envergadura, i el de Menorca ho és, en els
moments punta, estacionals, és d’envergadura no tot l’any,
però sí en moment estacionals punta. I a més té un factor
afegit que no té cap altre aeroport en el qual s’han
implementat aquest tipus de tecnologies, que sempre ho fan
fins ara a títol experimental i és el factor d’insularitat, que és
una illa i, per tant, diguéssim, és una redundància prou absurda,
però una illa queda aïllada sense una torre  de control
operativa. I la necessitat a futur de tenir una torre de control
en funcionament, moderna i absolutament al dia, no obvia que
haguem de tenir un període transitori molt important amb una
torre de control convencional que hem de poder operar amb
garanties a l’aeroport i no només que l’aeroport pugui operar
amb garanties, sinó que els ciutadans i ciutadanes de Menorca
tenguin la seguretat que la seguretat aèria està garantida per
part d’AENA i ENAIRE, que és responsable de garantir aquesta
seguretat. És a dir, no només és una qüestió de seguretat real,
sinó també de percepció de seguretat que els ciutadans i
ciutadanes, pel sol fet de ser una illa, necessitam de disposar.

En aquest sentit, crec que l’administració de Menorca s’ha
manifestat d’una manera molt clara, votant per unanimitat en
el Consell Insular de Menorca una iniciativa semblant a
aquesta, el Parlament ja s’hi ha manifestat en aquest sentit.
Aquesta proposició no de lle i estava registrada abans de la
interpel·lació de MÉS per Menorca, ve més tard, perquè per
l’ordre de les coses d’aquest Parlament, però evidentment és
més extensa, més precisa que la moció de MÉS per Menorca
i, per tant, convé també debatre-la i votar-la aquí i  estic
convençut, esper que sigui per unanimitat.

Tots són dubtes i el problema dels dubtes coneixent els
antecedents sobre les maneres d’operar d’AENA, que és una
empresa pública que es distingeix lamentablement per la seva
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opacitat, fa que aquests dubtes hagin sembrat incertesa en la
societat menorquina.

Comissions Obreres d’AENA ha estat qui ha impulsat
diguéssim la reflexió de la necessitat de què les decisions que
es prenguin a partir d’un debat públic que s’ha de fer sobre la
conveniència o no d’obrir una torre de control virtual, ha estat
sempre impulsant d’aquestes iniciatives, però a partir d’aquest
impuls, jo crec que tenim dos reptes endavant: un, aconseguir
que AENA aturi el procés actual, recuperi el procés de
construcció de la torre que està planificada, prevista i fins i tot
amb el projecte inicial redactat, pendent només del projecte
de construcció, l’executi, i mentre opera en aquesta torre de
control, que impulsin la torre de control virtual, que encara no
està ni planificada, ni està dissenyada i, per tant, no seria
operativa amb un mínim de 10 anys, si tot va bé, per garantir la
seguretat. I per tant, tenim aquest període transitori que no
podem permetre que estigui la torre de control actual
absolutament obsoleta, amb funcionament com fins ara,
perquè no garantirà la qualitat del treball, la seguretat del
treball i posa dubtes sobre l’eficiència també de la seguretat
d’aquesta torre física, que és obsoleta i planteja dubtes de
futur sobre la torre virtual, de la qual es desconeixen
absolutament tots els termes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara passaríem al torn del Grup
Parlamentari Mixt, Sra. Font té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. I sigui benvingut el públic
assistent. Fa temps que parlam de la proposta d’AENA
d’instal·lar una torre virtual de control, ja sigui a través de la
pregunta de control, o la més recent, la moció sobre
connectivitat de la setmana passada. El nostre posicionament
idò és prou conegut, MÉS per Menorca no s’oposa als avanços
tecnològics, però sí que consideram que una illa com
Menorca no es pot quedar sense la seva torre de control física,
pressupostada des de fa temps, per tal que si un cas puguin
conviure, fins que la tecnologia estigui prou desenvolupada i
tastada.

El problema rau, com és habitual, en la manca
d’informació per part d’AENA que genera suspicàcies. Què
passarà amb els treballadors? Quines proves s’han realitzat a
altres aeroports similars al de Menorca? Aquesta torre virtual
ofereix la seguretat necessària? I la més important, per què
aquest canvi negatiu a fer la torre física?

Si bé és cert que és una tecnologia que interessa a altres
països i companyies, sempre per a aeroports petits o mitjans,
com podria ser e l de Menorca, és una tecnologia encara en
estat de desenvolupament. Davant els dubtes, AENA posa com
exemple l’aeroport de London City, on diuen que està en
funcionament aquest tipus de torre. Tot i ser un aeroport amb
un trànsit superior al de Menorca, hi trobam dues diferents

importants, l’àrea de Londres té 6 aeroports on passen
177.000 i escaig passatgers i  es fan més d’1 milió de
moviments. London City representa un 2,71% dels passatgers
i un 6,66 de les operacions. És a dir, en cas d’avaria és
fàcilment assumible per a la resta d’aeroports el seu volum de
trànsit. A Menorca no hi ha aquesta opció, ja que no seria
possible desviar vols a Palma o a Eivissa i menys en plena
temporada turística. Segon punt, la torre remota de London
City no fa tasques d’aproximació i la de Menorca sí. De fet, no
hi ha cap torre remota que en faci. Per tant, a Menorca es vol
fer un projecte pioner mundial.

Pensam que és fonamental que des de les institucions
s’enviï un missatge clar i idoneïtat de rebuig a la instal·lació
única i exclusivament de la torre virtual. Que AENA informi
adequadament d’aquest projecte i per què, tot i està
pressupostada, es nega a fer una nova torre. A banda de les
qüestions econòmiques, aspecte pel qual no hi ha motius
perquè AENA s’hi negui, ja que el seu benefici net durant els
primers 9 mesos de 2019 ascendia a més de mil milions
d’euros.

Demanam per tant, el suport de tots els grups
parlamentaris en una qüestió tan sensible, no tan sols per als
residents, sinó per als visitants de la nostra illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara passarem al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Cabrera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes. Saludamos a los
representantes de Comisiones, USCA y del Consell Insular de
Menorca, como compatriotas y sufridores en esta situación.

Desde el Grupo Parlamentario Popular haremos un voto
favorable a esta propuesta, como no puede ser de otra manera,
primero por el objeto que propone, como ya han explicado los
portavoces que proponen la PNL.

Incidir en que nosotros también estamos viendo con
preocupación este plan piloto de la torre de control remota en
Menorca, que este último año ha venido transformándose en
una realidad, dejando de lado esta nueva torre de control,
recogida en el Plan director de aeropuertos del 2009, que
tenía un importe de 3 millones de euros y ante  lo cual la
sociedad menorquina en todas sus expresiones, se ha
manifestado expectante y muy preocupada.

Esta previsión de una nueva torre de control convencional
sigue vigente a lo largo de los años, hasta que en febrero de
2019, AENA anuncia la construcción de nueva torre,
contemplada en el DORA, pero, sin embargo, en julio  de
2019, meses después, AENA hace pública su decisión de
realizar el proyecto de torre remota, sin saber a raíz muy bien
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de qué. Se pasa de un presupuesto de 4,6 millones de la torre
física, a 2 millones para la torre remota, todo esto encargado
a AENA-ENAIRE. Estos proyectos se contempla que el
funcionamiento será paralelo de las dos torres durante los dos
años.

Por tanto, es más que evidente que Menorca, con sus
condiciones, no puede permitirse renunciar a la nueva torre de
control convencional ya presupuestada y anunciada, además de
que no existen antecedentes de aeropuertos de las mismas
características del de Menorca que funcionen exclusivamente
con una torre remota.

Para nuestra isla el aeropuerto es un elemento estratégico,
no descubro nada nuevo, para residentes, a nivel social,
económico y, como ya se ha dicho, no tenemos alternativa,
más allá del barco, y además el turismo, nuestra principal
industria, depende casi íntegramente del transporte aéreo, que
es indisociable.

Todos imaginaremos el caos y las graves consecuencias de
un eventual aislamiento en el mejor de los casos por fallos
técnicos, por ejemplo en el mes de agosto con más de 200
movimientos al día. 

Menorca ya tiene experiencia en otro tipo de aislamiento,
cierre de puerto durante días, desabastecimientos y
recientemente el gran apagón eléctrico por el cap de fibló
totalmente impensable, pero que sucedió y dejó a la isla 52
horas a oscuras, sin un plan de contingencia. Esto es lo que
nosotros no podemos tolerar en el sentido de no prever
situaciones como éstas ya que han sucedido.

Dicho esto, es lógico pensar que nuestro planteamiento
sea de total preocupación y prevención ante futuros posibles
aislamientos que hubieran podido evitarse. Damos por
supuesto que estas decisiones no se toman a la ligera,
entendemos que hay profesionales, expertos que avalan estos
proyectos, y no lo ponemos en cuestión, pero únicamente
consideramos que aquí todo esto tiene que ir acompañado de
transparencia, facilitando la información completa tanto a la
ciudadanía, a las instituciones, para que se puedan dar..., actuar
en consecuencia, y a los trabajadores lógicamente y personas
directamente implicadas, tal como ya recoge la PNL, y
lógicamente dando garantías para no quedar aislados, en el
mejor de los casos, como digo, disponiendo de ambas torres
de control remoto y la convencional para poder mantener la
operatividad con las mismas garantías actuales y que además
se dote adecuadamente de todos los medios, tal como recoge,
insisto, la PNL, materiales, personales y económicos. De
hecho hay proyectos que se han intentado implantar en otros
aeropuertos, como en el caso de El Hierro, pero se retiró, con
lo cual esto nos genera preocupación e insisto en la
importancia de que se den garantías. 

Las infraestructuras de este tipo, las infraestructuras en
general, pero las aeronáuticas en particular, siempre generan
controversia, ya lo ha comentado el señor de MÉS per
Mallorca, pero yo creo que en este caso necesitamos unidad,

unidad de acción, unidad política y dar un mensaje claro de qué
es lo que necesita Menorca y qué es lo que quiere Menorca.

También recordar que la conectividad recientemente se ha
visto , no diré amenazada, pero con más elementos de
preocupación respecto a las dudas que se han planteado de la
necesidad de que Menorca o los residentes insulares puedan
tener el 75% de descuento de residente, poniendo en tela de
juicio si es una necesidad o no. Es a título informativo, quiero
decir que las garantías las necesitamos y éste es un elemento
más de las garantías que necesitamos para tener una
conectividad óptima.

También votaremos a favor por coherencia, puesto que
nosotros, el Partido Popular, ya votamos a favor a esta PNL en
forma de propuesta de acuerdo que se presentó en el Consell
Insular de Menorca, en el pleno de 21 de octubre, como digo
votamos a favor a todos los puntos. Así mismo, también
votamos a favor a la moción que presentó MÉS per Menorca,
en el pleno del 4 de febrero, donde se recogía, entre otros, el
punto 2 de esta PNL. 

Por tanto, insistir que nosotros estamos a favor y
apoyamos esta iniciativa, como no puede ser de otra manera,
en aras a la transparencia y garantizar la conectividad segura.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Passarem ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Ante todo también saludar a los
representantes del Consell de Menorca y a los sindicatos
presentes. 

Era simplemente indicar, y seré bastante breve porque me
voy a dirigir más o menos técnicamente. Hoy en día,
efectivamente, hay una tendencia tecnológica para desarrollar
todo tipo de instalaciones y estructuras de ámbito virtual, que
hoy en realidad pues son más efectivas que las que teníamos
con personas. 

La torre de la que estamos hablando, efectivamente, no
creo que sea la más antigua, pero creo que es la segunda más
antigua de España, con una torre en Galicia, con una única
diferencia que la de Galicia tiene un tráfico estable  todo el
año y nosotros en realidad tenemos un tráfico muy diferente
dependiendo de las temporadas. 

Las medidas que tienen que tomarse tienen que tomarse
urgentemente ya que evidentemente no podemos arriesgarnos
a quedarnos sin torre de control en Menorca. Tampoco se
puede esperar al límite temporal de vida de la actual torre, del
2024, porque en realidad el límite temporal empezaba en
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2019, o sea, que ya estamos en una situación en la que podría
pasar cualquier cosa.

Simplemente un detalle que mis compañeros saben, yo
como ingeniero también he estado trabajando en América
latina construyendo parques eólicos en Panamá y en
Nicaragua, conozco muy bien el tema porque los parques
eólicos se construyen en Panamá o en Nicaragua, pero estaban
manejados desde Alcobendas. Entonces, desde Alcobendas se
llevaba a cabo el control de aves, controles de velocidad,
dirección de viento, parada de unidades, cambios de velocidad,
automantenimiento básico, o sea, conozco muy bien como
funcionan estas instalaciones.

Por eso, me he permitido presentar justo antes de entrar a
los proponentes una enmienda en la que añado un punto 5, en
la que digo que, dado que la nueva torre de control no tendrá
visión directa con los cielos, pido que se haga un estudio
sobre unos ciertos puntos muy precisos que sé que es con los
que suele haber problemas, como es la seguridad para evitar
jaqueos, sistema de respaldo de fallos de internet o de
conectividad, sistema de respaldo en caso de fallos eléctricos,
posibilidad de revertir de forma inmediata la torre virtual a la
torre física, posibilidad de funcionar en paralelo entre la torre
virtual y la torre física, necesidad obligada de formación
particular del personal que va a llevar a cabo el
funcionamiento de la torre virtual y cálculos de tiempo físico
reales en caso de que haya un fallo de la torre virtual para
poder pasar el control aéreo a la torre física. Son una serie de
detalles que he presentado a las partes proponentes y que,
bueno, están en estreno todavía. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Entenc que és una esmena in
voce que fa?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

La té per escrit?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Passaríem, idò -gràcies-, passaríem al torn del
Grup Parlamentari VOX, el Sr. Campos té la paraula, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, desde VOX,
siempre vamos a estar a favor de la mejora de las instalaciones
aeroportuarias, ya sea en Palma en Menorca o en Ibiza.
Atendemos un tema aquí que es fundamental e importantísimo,
como además son conocedores los invitados que tenemos hoy
a quien aprovecho para saludar, que es la conectividad entre las
Islas, entre a las Islas y con la península. Con lo cual, todo lo
que sea mejorar las instalaciones aeroportuarias siempre será
una buena noticia.

En el caso de la torre de control de Menorca, no queremos
entrar en el debate si remota o no, creemos que es un tema
que se lo dejamos a los técnicos. Yo creo que lo importante
de la construcción de esta torre, de una forma u otra, es que
ante todo se salvaguarden los derechos de los trabajadores,
que es realmente lo que a nosotros más nos preocupa, además
de esa conectividad que he comentado.

Estamos de acuerdo con la PNL y estamos de acuerdo con
el punto 5 añadido por el representante de Ciudadanos. 

También, para terminar, creemos que es acorde y nos
unimos a esa preocupación que ha manifestado la
representante del Partido Popular y es que los partidos que
presentan esta PNL sobre un tema, insisto, que tanto afecta a
los residentes de Baleares, sería mucho, vamos, estaríamos
todos muy agradecidos también que desde del Gobierno de
España se dejaran de lanzar mensajes que puedan perjudicar
esa bonificación que tenemos los residentes, cuando no
criminalizar directamente como hizo el Sr. Ábalos, por cierto,
especialista también de altos vuelos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passaríem ara a les
intervencions dels grups proposants. Per contradiccions, Sr.
Jiménez, per Unidas Podemos, té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, queríamos pedir un receso de... ¿depués?,
después. Pensaba que se podía hacer ahora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, bueno, mejor después.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

¿Después?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. 
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Vale, pues bien, entonces en mi turno sólo queda por
añadir..., bien, ha habido un momento aquí de cierta, no voy a
decir confusión porque no es confusión, pero realmente hay
alguna intervención por distintos motivos que me he perdido,
por lo tanto, si ahora en mi intervención repito lo que han
dicho algunas personas pido disculpas. Pero, bueno,
simplemente queda reforzar ya que más o menos el acuerdo
parece evidente en esta sala, un par de ideas, es decir, la PNL
en ningún caso pretende ir en contra de las nuevas tecnologías,
sino todo lo contrario, apoyarlas; sino simplemente lo que
hablamos es de simultaneidad en la existencia de una torre de
control física o convencional y una torre de control remota.
Esto es una cuestión un poco básica para nosotros.

Otra cuestión aquí que queremos resaltar, teniendo en
cuenta además la presencia aquí de los representantes de los
trabajadores, es que creemos que en todo momento AENA no
ha hecho una gran labor de información, como es obligación
suya, a los trabajadores, informándoles de cada uno de los
pasos que tenía que realizar o, si lo ha hecho, lo ha hecho en
una medida reducida. Creemos que eso debería producirse
para que los trabajadores sepan a qué atenerse, teniendo en
cuenta de que, o bien han indicado ellos en varios
comunicados, la formación en nuevas tecnologías como la que
estamos hablando requiere de periodos largos de tiempo,
como 10 o 12 meses, algo que entendemos que es
fundamental.

Por lo demás, los argumentos de AENA -esto sí que ya se
ha comentado pero lo quiero recalcar- de aplicar criterios
generalistas en cuanto a aeropuertos, teniendo en cuenta que
son diferentes, comparar Vigo con Menorca no tiene nada que
ver por el número de pasajeros, y sobre todo por la
estacionalidad que se produce en los aeropuertos.

Bien, y en este momento nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passaríem al torn del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Borràs, té la paraula per
cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de tornar al control i a la torre,
vull tranquil·litzar el Partit Popular i VOX: no es preocupin,
el 75% està garantit, està del tot garantit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no gràcies precisament a cap d’aquests dos partits, ja que...
Jo ja no faré història de com es va aconseguir aquest 75%,
simplement citaré d’autoritat el Sr. Antoni Camps, que era en
aquell moment portaveu del PP, actualment portaveu de VOX
a Menorca, que va dir que s’havia aconseguit el 75% gràcies
“al xantatge polític de Nueva Canaria a Rajoy, al qual Rajoy va
cedir”. És a dir que ho tenim gràcies a un xantatge polític,

segons aquest senyor que fa de passarel·la, gens virtual ni
remota, entre el PP i VOX.

Tornem a la torre. El Sr. Benalal ho ha dit una mica de
passada, però crec que és un punt que s’ha d’afegir de
preocupació davant l’obscurantisme d’AENA, que és el
problema de com de remota parlam quan parlam de la torre,
perquè evidentment en aquest moment sembla que la torre
serà remota per uns metres, però pot acabar essent remota per
alguns quilòmetres i poder centralitzar-se a un altre indret,
aquesta torre de control virtual. Açò és el que passa a altres
indrets d’Europa, que el que fan iniciatives privades de gestió
de torres de control és unificar en un sol centre la gestió de
diferents aeroports, amb la qual cosa podríem acabar a llarg
termini sense, diguéssim, una presència física real de tècnics
a l’illa de Menorca per controlar aquesta torre, i açò
evidentment afegiria una ombra d’intranquil·litat, d’incertesa
en el bon funcionament i la seguretat aèria per als ciutadans i
les ciutadanes de Menorca que no podem tolerar.

Com és intolerable, ja ho hem dit algunes vegades aquí,
l’obscurantisme d’AENA, que AENA no sigui capaç d’explicar
ni als treballadors de l’aeroport, ni als representants sindicals
dels treballadors de l’aeroport, ni a la societat menorquina
quins són els seus plans de futur, que estan canviant amb una
planificació... que pel que coneixem no respon al rigor
necessari a una planificació d’un organisme com aquest, i que,
lamentablement, és canviant, és canviant permanentment.

Ho hem vist, ho ha explicat el Sr. Jiménez, ho explicava la
Sra. Font, ha anat canviant durant el temps, i per tant si la torre
remota té un funcionament..., l’horitzó de funcionament de la
torre virtual remota és de deu anys no sabem quantes vegades
més pot canviar AENA durant aquests deu anys, i per tant la
incertesa aquesta s’afegeix a totes les incerteses.

No seré jo qui defensi AENA, crec que AENA necessita
transparència i claredat; com no seré jo qui defensi les
declaracions -posi’ns tranquils, senyors del PP i senyors de
VOX- no seré jo qui defensi les declaracions del Sr. Ábalos,
ni les de Foment, desafortunades, lamentables, i que ja vam
condemnar en seu parlamentària el Partit Socialista, com va
condemnar la presidenta del Govern de les Illes Balears en el
seu moment, les vam condemnar i les condemnam. Ara,
criminalitzar, crec que hi ha alguns exemples de
criminalització molt més greus que els que fa el Sr. Ábalos, i
en tenim exemples cada dia, de declaracions d’alguns líders
parlamentaris  d’aquest parlament i d’altres parlaments
d’Espanya.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara passarem al torn de MÉS
per Mallorca, Sr. Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Després d’escoltar el Sr. Borràs no tenc res a dir, subscric
totes les paraules que ha dit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Jo subscric el Sr. Ferrà i el Sr. Borràs. I ara demanant com
un prec, haurà de ser com una pregària, que realment AENA
ens arribi a escoltar alguna vegada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. 

Així, acabat el debat, passaríem a votar la proposició no de
llei RGE... Ah, passaríem a un recés.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem reiniciar la sessió?

Així incorporam un cinquè punt, que si els sembla llegiré:
“Dado que la  nueva torre de control no tendrá visión
directa de los cielos y que toda la operativa será virtual y
tecnológica, el Parlamento de las Illes Balears insta a
AENA a que, antes de proceder a la instalación de la
posible torre virtual remota, realice un estudio de facilidad
tecnológica incluyendo sistemas de seguridad contra
jaqueos informáticos, sistemas de respaldo en caso de
fallos de internet o de conectividad, sistemas de respaldo
en caso de fallos eléctricos, posibilidad de revertir de
forma inmediata  sobre la nueva torre de control física,
posibilidad de funcionar en paralelo entre la torre virtual
y la nueva torre física cuya construcción debe de entrar en
el mismo proyecto, necesidad de formación particular del
personal de la torre virtual y tiempo físico necesario en
caso de fallo de la torre virtual para poder pasar el control
aéreo de la torre física”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Com que no s’ha demanat votació separada, podem votar
conjuntament els cinc punts. Passam a votació...

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Perdó..., perdó, perquè tengui..., perquè sigui coherent amb
el text per ventura hauria de començar dient: “dado que la...
una posible nueva torre de control” perquè després més
endavant parlam de “una possible torre”.

(Se sent una veu de fons que diu: “una possible (...)
torre remota, sí”)

És a dir, a la primera frase, només començar el punt,
perquè sigui coherent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Només llegiré el primer tros. “Dado que la posible nueva
torre de control”, eh?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si, simplement l’adjectiu “posible”. Ho tenim bé així?
Podem passar a votació?

Vots a favor? Unanimitat. Són 12 vots a favor.

En conseqüència, queda aprovada, per unanimitat, la
Proposició no de llei RGE núm. 10262/19, relativa a la
construcció  d’una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca.

II.2) Proposició no de llei  RGE núm. 10266/19,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
camins escolars.

Així tot seguit passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 10266/19, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a camins escolars.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Garrido. Sra.
Garrido, té una intervenció de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’objectiu d’aquesta
PNL és garantir a nins i pares un entorn saludable i segur als
carrers, també amb l’objectiu que els trasllats fins a les
escoles siguin amb mitjans no motoritzats i que puguin
afavorir la independència dels nins, a partir de certes edats,
però afavorint la seva independència i mobilitat dins del seu
entorn, el barri, o el seu poble.

Tots vàrem tenir la possibilitat en la nostra infància de
poder anar a peu o en bicicleta a l’escola, en aquest moment
els nostres fills cada vegada tenen menys aquesta oportunitat.
Aquesta PNL pretén que els permeti..., que els carrers es
converteixin en uns espais de convivència i de joc, no
únicament en uns espais per poder arribar i tornar a l’escola.
Aquesta autonomia cada vegada és molt més reduïda,
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l’autonomia dels nins, i ho és moltes vegades per la
preocupació dels pares quant a la seguretat i la seguretat vial
en el cas que parlam, la seguretat vial dels seus fills.

L’ús del vehicle privat ha colonitzat per complet els espais
que fins no fa molt de temps, per ventura fa trenta, vint i
busques, trenta anys s’utilitzaven per part dels nins a les ciutats
i als pobles i  ha suposat que la perillositat cada pic sigui
major.

Per tant, aquesta proposta pretén és la implementació per
part del Govern d’una manera coordinada, tant amb els
ajuntaments com també amb els centres escolars, d’uns
itineraris escolars segurs. Hi ha algunes experiències a
distints municipis de les nostres illes que s’han començat a
posar en marxa. Un exemple que posaré serà el d’Algaida que,
des de fa més d’un any, ha posat en marxa itineraris escolars
segurs i que tenen una gran acollida tant pels nins com també
pels pares.

Volem que aquesta experiència sigui positiva, ho sigui per
a tots els municipis i per a tots els barris de les Illes Balears.

Això farà que es redueixin considerablement els
moviments amb vehicle privat, que s’incrementi la seguretat
vial i, per tant, tendir a l’objectiu zero que es plantejava
d’accidentabilitat al Pla de mobilitat de les Illes Balears i
també que es redueixin les emissions a l’atmosfera i, per
suposat, tendrem nins molt més autònoms.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Passarem ara al torn de
fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aprofito també per
saludar... ai, ja se n’ha anat, bé, idò ja no el saludo, no me
n’havia adonat.

Bé, abans de res, vull dir que, com no, votarem a favor
d’aquesta moció, d’aquesta PNL en primer lloc perquè
realment el que han fet és plasmar les recomanacions de la
Direcció General de Trànsit, són projectes de la Direcció
General de Trànsit que vostès han posat aquí sobre paper i està
clar que no anirem mai contra les recomanacions oficials.

És una moció..., el que esper d’aquesta moció també és que
no es quedi en un calaix, com passa de vegades amb les coses,
que s’aproven i al final no es duen a terme. 

En aquest sentit, tampoc no crec..., tinc poca esperança que
es redueixi realment la mobilitat dels cotxes dels pares que
duen els cotxes, en aquest sentit tinc poca esperança, però bé,
és una moció que té com a principal objectiu la creació  de

rutes escolars i promoure sobretot la seguretat dels  nens i
dels joves.

Efectivament, fomentar la seva autonomia és una directriu
en què hi hem de ser, però sí que hem de tenir en compte a
més tots els actors que han d’estar implicats en aquest
projecte, no només l’administració, hem de comptar per dur-la
a terme amb la resta de la societat, tenim les associacions de
pares, tenim les famílies, tenim la premsa, tenim els negocis
pròxims inclosos al que podrien ser aquestes rutes, tenim
voluntaris i, a més, els hauríem de poder estudiar per
identificar correctament tots aquests punts.

Seria necessari també revisar correctament tots els
obstacles d’aquestes futures rutes, és a dir, voravies, calçades,
passos de vianants, parades de bus... i a més seria interessant
comptar amb monitors d’acompanyament o fins i tot la
creació o... de chalecos visibles o algún tipo de etiqueta
identificativa visible sobretot a segons quines hores en zones
d’alt risc o rurals.

Uno de estos casos de alto riesgo lo tenemos en Ibiza y
es la escuela... el centro de formación de Can Marines en
Santa Eulalia, es un centro que está en plena carretera, no
tiene ni camino ni arcén ni acera ni nada, los chavales
cruzan y van al centro y no hay manera de verlos, éste sí
que es un gran problema que es uno de los primeros que
igual se debería atender urgentemente porque incluso los
horarios son nocturnos a veces y no se les ve y son chavales
que a partir de 16 años muchos están estudiando en este
centro y es un grave problema.

Lo que también me gustaria es explicar lo que no se
debe hacer, un ejemplo de lo que no se debe hacer es lo que
se ha hecho en el municipio de Eivissa, aquí les dejo las
fotos por si las quieren mirar, porque, la verdad, todos los
ciudadanos de Ibiza cuando hemos visto esto creemos que
es una chapuza... un poco grande. Pintar realmente dos
rayas en el suelo de color rojo, unas rayas cuya pintura
además va desapareciendo todo el rato y hay que repintar
una y otra vez porque se va yendo... y esto es un coste para
el ayuntamiento y para todos los ciudadanos porque al
final son ellos los que lo pagan.

En las fotos podéis verlo porque incluso ahora ya...
había una línea recta antes que iba hacia una palmera,
ahora, gracias a Dios, han pintado la curva por lo menos
y han hecho la curva a la palmera, pero antes ibas recto
contra la palmera, algo que la gente en Ibiza se quedó un
poco... pues pasmada.

Esto, lo que se ha hecho en Ibiza es lo que no se debe
hacer, esto no es un camino escolar seguro y no se debe
volver a repetir. Para esto también he traído las fotos.

Sepan además que la mayoría de niños muchas veces
huyen de ir por estos caminos porque los mismos niños se
burlan de ellos, los otros niños, “ah, tú vas por el
caminito”, esto es un grave problema.
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Y otro problema que nos hemos encontrado con estas
rutas escolares, estas que han hecho en Ibiza, es que la
mayoría de gente piensa que son carriles bici. Entonces,
claro te encuentras las bicicletas que van en principio por
el carril bici, las bicicletas piensan que es carril bici y
realmente es un camino escolar en el que están los niños.
Nos tenemos que poner de acuerdo, por esto pido, por
favor, que esto no se repita, hay que ser muy rigurosos y
muy serios y hacer las cosas bien. Es lo único que quería
decir.

Y decir finalmente que, efectivamente, debemos
conseguir caminos escolares seguros, sostenibles y
saludables. En ello estaremos todos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, bueno, simplemente, Sra. Presidenta. En primer
lugar, nada, decir que vamos a apoyar como grupo
parlamentario esta PNL, esta iniciativa. Entendemos que los
caminos escolares hacía todos los centros escolares es algo
importante, algo fundamental, por varios motivos y uno de
ellos tal vez el primero, sea por intentar cambiar ese modelo
de movilidad basado en el coche privado y que entonces es
algo que habría que revertir, cambiar, esta labor de conciencia
ambiental sobre los más pequeños, sobre los niños y
adolescentes, puede ser o iniciarse a partir de este momento,
es decir, de ese acceso a los centros escolares a través de
caminos, senderos o itinerarios que estén marcados y que sean
con otro modelo de movilidad como decía, que puede ser a
pie , en bicicleta, fundamentalmente, y en los casos que no
pueda ser, a través del transporte colectivo.

En cuanto a la planificación, entendemos que aquí tendrían
que prevalecer dos cuestiones, tendrían que prevalecer, por un
lado, tal como ha dicho la representante del Partido Popular,
de decir, a través de planes de seguridad vial, es decir,
modelos que faciliten la seguridad de estos desplazamientos,
algo que en algunos casos es complicado teniendo en cuenta
los lugares de destino y de origen. Por lo tanto, esa necesidad
de estudiar en cada caso la opción más viable parece
perentoria. 

Por otro lado, la propia planificación del itinerario puede
ser muy interesante para aprovecharlo para que los propios
niños y adolescentes puedan tener acceso a otro tipo de
sensaciones, a otro tipo de posibilidades. En el caso de
pueblos, o de lugares de medio rural, para la admiración o
conocimiento de la naturaleza, en caso de los medios urbanos
para un conocimiento más importante de ese medio urbano.
Hace tiempo que existen a nivel psicológico una cuestión que
se llama mapas cognitivos y sensoriales, cuando uno aprende

un camino, o se mueve por caminos que no son los guiados
por un coche, aprende nuevas cosas. Esos mapas cognitivos
sensoriales acaban definiendo un poco o ayudando a definir un
poco la personalidad de esas personas en el modo adulto.

Es decir, por lo tanto, nos parece acertada esta PNL que
vamos a apoyar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. I ara passarem al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, ante todo decirle que el
Grupo Ciudadanos votará a favor de esta PNL. Aunque
evidentemente siendo de Ibiza me identifico perfectamente
con lo que mi compañera Virginia Marí ha indicado, porque,
bueno, finalmente lo bueno que tiene esto es que tenemos una
experiencia de justamente lo que hay que hacer. El tema, por
ejemplo, de las bicicletas, el carril bici, pues, en realidad, yo,
personalmente, me creí durante meses que eso era un carril
bici y hasta que no fui a poner una reclamación a la policía
local, me dijeron eso no es un carril bici, es un camino para
niños. 

O sea, que en realidad es un poco..., que sí que hay que
hacerlo, que esta PNL en realidad sigue la vía de la DGT de
movilidad, o sea que es algo bueno, que hay que hacerlo,
efectivamente hay que hacerlo, porque yo soy el primero,
todos los que tenemos niños, cuando mandamos al niño al
colegio, pues simplemente lo que queremos es que puedan ir,
que puedan ir solos y que puedan volver solos y que no pase
nada en el camino. Y evidentemente los que los tenemos
mayores, el problema es menor, los que los tienen más
jóvenes hay que tener una seguridad.

O sea que sí, votaremos en favor de esa PNL. Gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de MÉS per Mallorca
donarem suport a aquesta proposició no de llei que ha
presentat el Grup Socialista. He sentit durant les intervencions
desitjos que això pugui arribar a bon camí qualque dia, però
malauradament no són molt optimistes. Jo no és per fer
comparacions, però fa molts d’anys hi havia el debat de les
barreres arquitectòniques per a la gent amb problemes de
mobilitat, per a la gent major, jo crec que avui en dia s’ha
millorat molt gràcies a iniciatives que es varen presentar
també en aquesta cambra i a un discurs que totes les
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formacions polítiques crec que han anat donant suport d’una
manera o l’altra. Per tant, jo sí que pos en valor aquesta
proposició no de llei, crec que és oportuna i és positiva.

Segona, volia comentar a la representant del Partit Popular
que és vera i és cert que hi pot haver experiències per ventura
que necessiten millorar, però també tenim experiències
positives a nivell municipal a les Illes Balears. No tan sols a
carrils específics per a al·lots, o carril bici, sinó també en
millorar aquells accessos que són per a tots per poder arribar
als centres i donar seguretat prioritària als infants.

Jo som d’un municipi on aquest problema existeix,
existeix i encara avui en dia, no s’hi ha pogut donar solució,
tenim una solució damunt la taula, és a dir, tenim un tros de
voravia que arriba a l’institut i només hi passa un al·lot, els
al·lots normalment van de dos en dos, de tres en tres, de
quatre en quatre i van per damunt la carretera, a més, a unes
hores on el trànsit (...) una carretera principal quan passen tots
els cotxes per anar a fer feina a Ciutat, donant-se una situació
de risc, que de moment s’ha solucionat posant barreres perquè
els al·lots vagin en fila índia pràcticament durant 200 metres.
Però s’estudien alternatives i ara ja hi ha una proposta de
recursos hídrics per fer un vial damunt el domini públic de la
zona paral·lela al torrent.

Crec que hi ha iniciatives, com aquesta n’hi ha moltes
d’altres, jo he volgut simplement citar aquesta perquè és del
municipi on residesc. I crec que aquest Pla de mobilitat del
Govern podrà ajudar.

Jo sí que volia només..., sé que els serveis jurídics de la
casa em renyaran, fer una proposta de modificació, que no una
esmena d’addició in voce. Li faig la reflexió primer, crec que
seria interessant poder instar també, ho dic perquè tot el cos
de l’exposició de motius fa referència als centres d’educació
secundària, als centres d’educació primària, a la part
propositiva incloure l’etapa de 0-3, i m’explic.

Molts d’infants a la darrera etapa de 0-3 ja accedeixen a les
escoletes a peu, però també és cert que a gran part d’aquesta
etapa els desplaçaments es fan per mares i pares amb cotxets
i evidentment aquesta problemàtica també hi és, per accedir a
una escoleta has d’anar esquivant cotxes, has d’anar pels vials.
I la meva petició seria en aquest sentit poder incloure una
proposta, més o manco que pogués instar, faig una lectora ara
espontània: “d’igual manera s’insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en aquesta fase d’implantació els centres
d’ensenyament de l’etapa educativa 0-3". Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari VOX té la
paraula el Sr. Campos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta PNL, como otras que
presenta el Partido Socialista, me suena a brindis al sol, y lo
digo porque ya nos tienen acostumbrados a grandes planes,

grandes proyectos y demás, pero después en la práctica o no
se hace, o se hace una cuarta parte de lo que se dice, o en el
peor de los casos se hacen chapuzas, como nos ha enseñado la
Sra. Marí en Ibiza. Por tanto, estaría muy bien que estas
propuestas se ejecutaran y se llevaran a cabo, pero, bueno, la
experiencia nos dice que, viniendo del Partido Socialista, del
partido del Gobierno, pues dudamos que esto sea así.

El P lan director, además, es verdad que incluye temas
interesantes como este, que no es otra cosa que el mismo Plan
de seguridad vial y de caminos escolares que contempla la
Dirección General de Tráfico. Pero el problema no es sólo
garantizar la seguridad vial, el problema también es garantizar
la seguridad de los niños ante la delincuencia, y se lo digo
porque precisamente este mes pasado, el mes de enero,
nosotros hemos tenido varias reuniones con vecinos de los
pueblos de Mallorca, de Muro, de Sa Pobla, de Felanitx, y nos
dicen que aquello que además también citaba la Sra. Garrido
al principio, que iban solos al colegio, y que en estos pueblos
hasta hace diez años, más o menos, entre cinco y diez años
también lo hacían, pues ahora no se atreven a dejar que los
chavales, que los niños, que sus hijos, vayan solos al colegio,
por una creciente inseguridad ciudadana ante casos de
delincuencia.

Entonces está muy bien hablar de seguridad vial, está
fantástico que los niños aprendan a ir solos por la calle, pero
si no hay una seguridad clara en esos trayectos pues, bueno,
podemos tener problemas, con lo cual habría que garantizar
antes la seguridad, ya le digo, precisamente en estos tres
pueblos, nos lo decían el mes pasado, Muro, Sa Pobla y
Felanitx, supongo que no será sólo de estos tres pero
precisamente en estos tres, decían la sensación de inseguridad
para dejar a los niños solos por las calles, con lo cual habría
que instar a que la seguridad fuera lo primero, la seguridad
ante la delincuencia.

Respecto a la propuesta que ha hecho el representante de
MÉS de 0 a 3, hombre, si lo que aquí se pretende que los niños
vayan solos y que la conciliación también entre en las familias
y que no tengan que ser acompañados, y dado que en estas
edades pues ir solos es un peligro, pues desde luego no nos
parece adecuado.

A nosotros todas las propuestas que sean constructivas,
que sean propuestas que favorezcan una idea de convivencia y
de una sociedad mejor y..., incluso en estos casos que ayuden
a la sostenibilidad, pues como yo creo que a la inmensa
mayoría de los ciudadanos de España y del mundo pues les
parecerá fantástico, siempre y cuando no dejen a la vista o no
pretendan esos tics prohibitivos de decir a la gente cómo se
tiene que desplazar, cuándo se tiene que desplazar y con qué
medios se tiene que desplazar, y me refiero, como ha pasado
en otras ocasiones, a la guerra abierta que tiene la izquierda y
otros partidos contra los vehículos a motor. Nosotros
creemos que está muy bien incentivar otros medios de
transporte que sean sostenibles, pero de ahí a la prohibición
absoluta y esta especie de obsesión contra los vehículos a
motor, pues la verdad es que en eso sí que no estamos de
acuerdo. Nosotros creemos que los ciudadanos deben tener la
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libertad absoluta de desplazarse como quieren, donde quieran
y cuando quieran, con buenas infraestructuras, que es otro de
los debes que tiene este gobierno de Baleares, con buenas
infraestructuras para que esa seguridad contemple todos los
aspectos de la movilidad.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Campos. Passam al Grup Parlamentari Mixt.
Sra. Font, té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a favor d’aquesta
proposta, així com de qualsevol altra que tengui com a
objectiu, entre d’altres, el canvi de model de mobilitat actual
en pro del medi ambient.

Aquesta proposta es pot observar des de dos aspectes: des
del mediambiental i des de l’educador. La ciutat ha de garantir
la qualitat de vida de tots els seus habitants, i açò vol dir
equilibri amb l’entorn natural i el dret a un medi ambient
saludable, a més del dret a l’habitatge, al treball, al lleure i al
transport públic, entre d’altres. Ha de promoure també
l’educació per la salut i que tothom participi en les bones
pràctiques de desenvolupament sostenible.

L’aspecte educatiu és una manera que els al·lots i les
al·lotes tenguin més autonomia, la responsabilitat d’arribar i
tornar tots sols d’escola, entre d’altres, i totes aquestes són
qüestions que formen part del seu aprenentatge de creixement
personal. Per tant, com ja hem dit al començament, votarem
a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant, Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sap molt de greu no
haver dut les fotos del camí escolar d’Algaida, o del camí
escolar de Llucmajor, que han tengut una implementació
d’acord amb els centres escolars, d’acord amb tota la
comunitat educativa, d’acord amb els nins, perquè també són
ciutats amigues de la infància, i aquesta feina es fa en els
plenaris de ciutats amigues de la infància. Em sap greu perquè
són unes experiències que han funcionat bé i són unes
experiències que creim que han de ser l’exemple que s’ha
d’anar implantant a poc a poc a cada un dels nostres barris i a
cada un dels nostres pobles, perquè aquí ens preocupa a tots
exactament el mateix, i jo en això no tenc cap tipus de dubte,
i el que hem de fer entre tots és intentar remar per arribar a
aquest punt.

És cert que els camins escolars segurs no vénen únicament
per part de la Direcció General de Trànsit o  la Direcció
General de Mobilitat del Govern de les Illes Balears, amb el
Pla de mobilitat de les Illes, sinó que formen part de les
recomanacions de l’ONU i formen part de les recomanacions
d’UNESCO, i és cert que el que nosaltres avui demanam és
que el Govern de les Illes Balears, conjuntament amb els
ajuntaments i conjuntament amb els centres educatius, i per
tant amb tota la comunitat educativa, implementin les distintes
fases d’aquests plans de camins escolars. Aquestes fases no
seran senzilles i no tot serà..., i va molt en el que plantejava la
Sra. Marí, perquè s’han de fer actuacions dins el mateix
centre; nosaltres ara no deim quines actuacions s’han de fer,
perquè cada centre triarà les seves actuacions; s’han de fer
actuacions dins el mateix centre, s’han de fer actuacions a
l’entorn del centre, s’han de fer actuacions urbanístiques i de
mobilitat i del Pla de mobilitat de cada un dels municipis per
tal de reduir el vehicle privat i el vehicle mobilitzat en els
entorns escolars, i que per tant cada pic sigui més segur que
els nins puguin arribar..., els nins o la gent que acompanya els
nins, que hi puguin arribar a peu.

Hi ha una cosa, que el Sr. Campos jo crec que entrarà
directament en implosió ara mateix, i és que s’ha de fer feina
amb les zones escolars, perquè el que no és possible..., Sra.
Marí, vostè no deu passar per la via de cintura a l’hora
d’entrada a les escoles a Palma, perquè el que no és possible
és que el que facem és agafar nins i dur-los d’una banda a
l’altra de Palma per dur-los a escola, o d’una banda a l’altra del
municipi; el que hem de fer és que els nins vagin a l’escola en
el seu entorn pròxim, perquè això el que fa és reduir, i molt,
i molt!, els moviments que es fan cada dia amb el vehicle
privat, perquè la majoria d’aquests nins van a classe en un
cotxe, ni tan sols van en autobús. 

Per tant el que nosaltres avui plantejam..., agraïm el suport
que donen tots els grups a aquesta proposta, amb les
matisacions que s’han plantejat per part de tothom, però
entenem que l’objectiu que pretén tothom i el que cercam tots
és que els nostres nins puguin anar a l’escola tots sols o
acompanyats, però que puguin anar a l’escola segurs.

I quant a la seguretat... pública, ja no la seguretat vial, crec
que per ventura és una proposta, Sr. Campos, per a la Comissió
d’Assumptes Institucionals, que també hi tenen representació,
i si troben que han de parlar d’aquest tema ni és la comissió
adient ni tampoc era la PNL adient per parlar de la seguretat,
que també ens preocupa a tots d’una manera absoluta.

Quant a la proposta de modificació que feia el Sr. Ferrà,
per part nostra no hi hauria problema, perquè igual que la PNL
cerca que els nins arribin a l’escola amb certa autonomia, hi ha
moments en què els nins no poden tenir aquesta autonomia
però sí han de poder tenir el dret de ser acompanyats amb un
mitjà de locomoció no motoritzat per part dels seus familiars
o la persona que els acompanyi. Per tant han de poder arribar
també d’una manera segura i sense jugar-se la vida, a peu, fins
a l’escoleta.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Així accepta l’esmena. 

Si els sembla bé llegiré com queda la proposició no de
llei, que queda amb un punt únic que diu: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar de
manera gradual i coordinada amb els centres escolars, centres
d’educació 0-3 i ajuntaments corresponents, la primera fase
d’implantació dels camins escolars segurs recollida en el Pla
director sectorial de mobilitat de les Illes Balears 2019-
2026".

Va bé així? Idò passaríem a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 10266/19.

Vots a favor? Són 11 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Molt bé. Doncs si no hi ha res més, s’aixeca la sessió.
Queda aprovada la proposició.
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