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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies vicepresident, Assumpció Pons substitueix Tània
Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. N’hi ha més?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

La Sra. Benlloch substitueix la Sra. Garrido.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

La Sra. Cristina Mayor substitueix Pablo Jiménez.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Molt bé.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a l’adopció
d’acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm.
3591/20 i 5186/20 i el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 9132/20 i 9638/20

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3591/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el
qual se sol·licita la compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, per tal d’informar sobre l’extensió de
forma unilateral de la República d’Algèria de la seva zona
econòmica exclusiva, ocupant zones marítimes del Parc
Natural de Cabrera.

Començam el debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 3591/20 del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant
el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Medi
Ambient i Territori, per tal d’informar sobre l’extensió de
forma unilateral de la República d’Algèria de la seva zona
econòmica exclusiva, ocupant zones marítimes del Parc Natural
de Cabrera.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Benalal, per cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, antes de comenzar la
pandemia, en el mes de febrero, se hizo público por medio del
Gobierno de la República de Argelia, que ésta estaba
extendiendo de forma unilateral su zona económica exclusiva

y que no solamente estaba ocupando partes de aguas italianas,
sino que en nuestro caso ocuparía zonas marítimas del Parque
Nacional de Cabrera. 

Esta noticia se hizo pública en febrero, pero en realidad esto
ocurrió hace dos años, o sea que en realidad no es algo nuevo,
pero es algo que aparentemente nunca se hizo público.
Entonces simplemente me gustaría que compareciera el
conseller, para explicarnos por qué, cómo, qué se va a hacer y
dónde vamos aquí.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Qualcú més vol intervenir referit a la
compareixença? Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca donarem
suport a aquesta petició de compareixença, només volem
reflectir un parell de coses. És a dir, primer de tot crec que el
conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Miquel
Mir, va reaccionar immediatament quan es va tenir informació
del tema i ha fet diverses sol·licituds d’informació i escrits al
ministeri, referent a aquest tema. També aquest grup
parlamentari ha impulsat o ha demanat reunions amb la
Delegació del Govern, que vàrem interrompre o estaven
pendents de tot un seguit de visites del ministeri a Algèria, per
poder obrir un diàleg i arrel d’això que se’ns informés com a
grup parlamentari.

Jo crec que és important que en aquesta cambra es pugui
debatre el tema, però també hem de ser conscients que ara per
exemple Ciutadans ha fet menció que la compareixença de
Miquel Mir com a conseller de Medi Ambient, seria bona per
explicar el què, el com i què passarà i a això és difícil que el
conseller pugui donar resposta. Però sí que està bé que puguem
conèixer de primera mà tota la informació que pugui tenir la
conselleria referent al ministeri.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Algun grup més vol intervenir?
Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Molt breument, una mica per insistir..., per ratificar les
paraules del Sr. Ferrà i per dir que evidentment és un conflicte
de política exterior, els conflictes de política exterior es
dirimeixen en els àmbits que correspon i, en aquest cas concret
de zones econòmiques marítimes, habitualment el lloc on es
dirimeixen és d’acord amb la Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets de la mar. Així se li va contestar al senador
Cosme Bonet que es va interessar davant del Govern d’Espanya
dia 6 de març de 2020 i se li va contestar que evidentment que
el Govern d’Espanya havia fet una nota verbal de protesta
davant les Nacions Unides, que és on es dirimeixen aquestes
qüestions. També l’ha feta Algèria i que els dos països se
sotmeten a l’arbitratge de les Nacions Unides per resoldre
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aquest problema. Si volen consultar aquesta informació, és el
RGE núm. 26085, de 28 d’abril de 2020, en el registre
d’entrada del Senat, la resposta del Govern d’Espanya a
aquesta petició.

Evidentment el nostre grup no s’oposarà que vengui el
conseller i expliqui la posició del Govern i les gestions que ha
fet o pot fer el Govern de les Illes Balears davant una qüestió
que és important per a les nostres illes com planteja el Grup
Ciutadans.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Podem passar directament a la votació.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm. 5186/20
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller
de Mobilitat i Habitatge ... no, perdó ... m'he equivocat de
pàgina.

En conseqüència, queda aprovat l'escrit RGE núm. 3591/20,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual se
sol·licita la comapreixença del conseller de Medi Ambient i
Territori, per tal d’informar sobre l’extensió de forma unilateral
de la República d’Algèria de la seva zona econòmica exclusiva,
ocupant zones marítimes del Parc Nacional de Cabrera.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5186/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença
del conseller de Mobilitat i Habitatge, per tal d’informar
sobre l’actual situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5186/20 del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller
de Mobilitat i Habitatge, per tal d’informar sobre l’actual
situació de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Sureda per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Bé, vàrem
sol·licitar la compareixença urgent del conseller de Mobilitat
i Habitatge del Govern, Sr. Marc Pons, aquesta sol·licitud
inicialment era de finals de febrer. És evident que el volum
d’usuaris ha baixat a conseqüència del confinament i la
suspensió de les classes presencials que hi va haver, però vàrem
mantenir la sol·licitud de compareixença perquè volem que el
conseller ens pugui informar sobre l’actual situació dels Serveis
Ferroviaris i les mesures adoptades en relació amb l’estat dels
vagons i vies, a les condicions de seguretat dels usuaris i també
dels treballadors, de les plantilles, de les freqüències i sobretot
ens agradaria conèixer quines són les mesures previstes de cara
al setembre per evitar problemes de saturació i de seguretat,

entre molts d’altres, que també poden suposar l'inici de curs i
la tornada a les classes presencials, que farien augmentar també
les xifres habituals i tornaríem una mica a l’anterior de l’estat
d’alarma.

Per tant, d’aquí la sol·licitud de compareixença del
conseller. Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Qualque altre grup vol
intervenir en aquest punt?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Simplement Sr. President, per dir que el meu grup estarà
encantat que comparegui el conseller per explicar la seva
política.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Idò acabat el debat, passam a
votar l’escrit RGE núm. 3591/20.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm. 3591/20
del Grup Parlamentari Ciutadans, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença del conseller de Medi Ambient i
Territori per tal d'informar l'extensió de forma unilateral de ...
no ... avui!!, del Pi Proposta per les Illes Balears, mitjançant el
qual se sol·licita la compareixença del conseller de Mobilitat i
Habitatge, per tal d’informar sobre l’actual situació de Serveis
Ferroviaris de Mallorca. 

A continuació passam al debat de la primera proposició no
de llei.

Abans us volia comentar que per a la setmana que ve està
prevista la compareixença del conseller de Mobilitat, hi ha dues
sol·licituds de compareixença que se superposen, que és la d’El
Pi i la de Ciutadans. Si trobau, les podríem debatre totes dues
conjuntament i així ens estalviaríem una comissió, si tothom hi
està d’acord.

I després també informar-vos que dimecres que ve, en lloc
de tenir la Comissió de Medi Ambient a els 18.00 h de
l’horabaixa, la tendrem a la 13,30 perquè hem fet un canvi amb
els de Salut. Tothom està d’acord? Au idò.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 9132/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i adaptació
a les fases COVID-19 i a la seva normalitat. 

A continuació passam al debat de la primera proposició no
de llei prevista en el punt 3 de l’ordre del dia d’avui, RGE núm.
9132/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
gestió de la demanda de la mobilitat en temps de pandèmia i
adaptació a les fases COVID-19 i a la seva normalitat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202005186
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Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Carbonero,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bona tarda diputades i diputats.
Ja fa molts d’anys que feim feina per impulsar polítiques per
aconseguir unes ciutats i uns espais públics més amables i més
habitables i, en definitiva, més pensades per a les persones.

Ara, enmig d’una pandèmia emmarcada en un repte de
canvi climàtic, ens trobam que han canviat algunes de les
dinàmiques socials. Després d’una època de confinament, on
hem estat tots a casa nostra tancats, donam més valor a
activitats físiques, a activitats com passejar i moure’ns més per
l’espai públic. 

A la nova normalitat que ens trobam ara, i mentre tinguem
el virus entre nosaltres, haurem de seguir respectant la distància
de seguretat entre persones i prendre precaucions per preservar
la salut de la població. 

La majoria d’administracions han ajustat els espais públics
a la nova necessitat per donar espais per anar a caminar, per
anar a córrer, per anar amb velo, per passejar. Hem vist ciutats
europees com han habilitat espais també per anar amb bicicleta,
Madrid també s’està plantejant les illetes quinze, que són espais
on en quinze minuts caminant tens tots els serveis que
necessites o les súper illes, per exemple, de la ciutat de
Barcelona.

En mobilitat hi ha un concepte que es diu hora punta, que
és el període de temps on es concentren totes les persones per
anar a fer feina o per anar a la platja en cas de mobilitat
turística per anar a la platja, i ara a la nova normalitat ens
veurem davant d’una recuperació, esperem, de mobilitat
obligada i lligada a l’oci, a l’activitat turística. 

Com ho podem fer, idò, per no perdre els avanços
aconseguits fins a dia d’avui respecte de la mobilitat en
transport públic, etc.? Hem de seguir potenciant la mobilitat no
motoritzada, el transport col·lectiu i el transport de mercaderies
amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i sobretot de seguretat
cap a les persones. Els protocols de neteja i de desinfecció, les
mesures de seguretat i responsabilitat individual fan que el
transport públic sigui un transport sanitari segur. Així i tot,
podem fer una passa més apostant per estratègies de futur de la
mà de la transformació digital per millorar i flexibilitzar el
transport col·lectiu i transformar els espais públics fent uns
entorns urbans més habitables i sostenibles. 

Hem de pujar al tren de la digitalització i implementar
mesures per aplanar l’hora punta de la mobilitat, aquella en què
es mouen la majoria de persones, i hem de graduar la
concentració de viatgers tant en transport públic com en altres
mitjans de transport. 

Aquestes propostes es poden dur a terme gràcies a la
tecnologia, de fet el Pacte Verd Europeu també aposta per
aquesta línia de sistemes intel·ligents de gestió de la mobilitat.
La nostra proposta és d’estudi de vies per promoure la

implantació de sistemes digitals intel·ligents i de dades de
mobilitat amb l’objectiu, en primer lloc, d’oferir als usuaris una
informació en temps real de la situació del servei de transport
públic; en segon lloc, garantir un ús equitatiu dels espais
públics i, en tercer, aplanar la corba de l’hora punta de
mobilitat. 

Per tant, esperam que hi hagi un vot favorable dels diferents
grups i aquesta seria la proposta que passaríem al Govern de les
Illes.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. També per a la defensa d’aquesta
iniciativa, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Las ciudades han ido
creciendo globalmente de forma exponencial desde finales de
la Segunda Guerra Mundial respondiendo a cambios en los
modelos de producción que proporcionaron la pujanza de los
sectores de servicios e industrias en detrimento del abandono
del medio rural y el adelgazamiento consiguiente del sector
primario. 

Este crecimiento ha posibilitado la llegada de importantes
contingentes poblacionales que han variado la fisonomía de las
ciudades, desbordando en poco tiempo los límites tradicionales
con los nuevos barrios, no siempre bien atendidos desde el
punto de vista de los servicios básicos y segmentados según la
extracción social produciéndose situaciones de desigualdad
notoria que se reflejan en el acceso a la vivienda o en la
degradación del propio entorno urbano.   

No hemos de olvidar que las ciudades de hoy son la
expresión, en palabras de Johana Linares i Karen Vásquez, de
la Universidad Industrial de Santander y Santo Tomás de
Colombia, de las relaciones desiguales del poder, las cuales
provocan el aumento de la exclusión social.

La expansión de las ciudades ha provocado una necesidad
inexistente hace 70 años, la del transporte urbano, que se ha
configurado como uno de los grandes problemas de la
convivencia social en las ciudades por el modo de ocupación
del espacio público, para trasladarse al centro de trabajo o a la
escuela, al ocio e incluso al comercio por la ingente destrucción
del comercio local y la proliferación de centros comerciales. 

Este transporte se ha resuelto en muchas ciudades y
particularmente en una como Palma y su entorno
metropolitano, con la entrega del espacio público al coche
privado, que ha generado la construcción de numerosas
infraestructuras y la puesta en disposición de la ciudad hacia
ese modelo de transporte. 

Afortunadamente en los últimos 15 años, en relación con
una nueva conciencia en torno a la degradación urbana
provocada por la contaminación y la ocupación del vehículo
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del espacio público, estamos asistiendo a nuevos
planteamientos en cuanto a la planificación de la movilidad
urbana. Se buscan medidas alternativas al tráfico privado
mejorando el transporte público, haciendo más apetecibles los
itinerarios a pie o en bicicleta donde sea posible con carriles o
senderos específicos o peatonizando calles. 

Se pasa, por tanto, de un modelo, según Inés Sabanés,
antigua regidora del Ayuntamiento de Madrid, basado en la
propiedad del vehículo y en la planificación del espacio público
al servicio del coche a otro en el que prime el acceso universal
a los servicios de transporte público. Es necesario para ello que
se racione este espacio público reduciendo el destino al coche
de manera que todas las personas puedan desplazarse a pie, en
bici y en transporte público consiguiendo así reducir
significativamente la contaminación, tanto atmosférica como
acústica. Pero hay que dar un paso más tratando de alcanzar la
máxima racionalidad en la movilidad urbana a través de las
expresiones de nuevas metodologías que pueden ofrecer una
red de transporte más eficiente, limpia e igualitaria para las
personas, la mercancía y los datos. 

En este sentido la movilidad inteligente se presenta como
una que puede implementar, según indica el Centro de
investigación de transportes, de la Universidad Politécnica de
Madrid, el potencial de las tecnologías existentes para combatir
y proporcionar información a los usuarios, los planificadores y
los encargados de la gestión del transporte, permitiendo la
modificación y la mejora de los modelos de movilidad urbana
y los mecanismos de planteamiento, además del fomento de la
multimodalidad mediante la mejora de la coordinación e
integración de los diferentes medios de transporte. 

Esta apuesta digital cobra especial relevancia en el
momento difícil que estamos viviendo, un tiempo del que no
sabemos con certeza su duración. Es necesario evitar las
circunstancias que facilitan la propagación del virus, como
pueden ser las aglomeraciones y singularmente las que tienen
relación con la movilidad en general. Se hace necesario reducir
el número de persones en el transporte público para respectar
la distancia social, sin por ello renunciar a él como herramienta,
juntamente con otros alternativos como la bici, el patinete o los
recorridos a pie, de lucha fundamental contra el calentamiento
global. 

Aquí es donde entra la planificación conjunta entre
administraciones, empresas, sindicatos y colectivos sociales
para aportar soluciones que analicen la forma de abordar el
teletrabajo, la flexibilidad horaria, el comercio eléctrico o el
propio desarrollo de estrategias de movilidad inteligente entre
las medidas.

En cuanto a la movilidad inteligente las propuestas deben
tener en cuenta la interrelación en varios ámbitos, incluyendo
aspectos sociales y económicos además de los ambientales y
tecnológicos potenciados en un principio en el concepto del
smart city o ciudad inteligente, definido por el grupo Técnico
de Normalización 178 de AENOR como la visión holística de
una ciudad que aplica las TIC para la mejora de calidad de
vida.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mayor, hauria d’anar acabant.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, val acab, un minut i acab, Sr. President. Los retos
principales a los que se enfrenta la movilidad inteligentes son
los de la movilidad sostenible, la movilidad inclusiva a los
sistemas de movilidad multimodal, la movilidad no motorizada,
la reducción de la cohesión de los tráficos y la reducción de
emisores.

Creemos, por tanto, que esta proposición no de ley puede
aportar una mejora en la gestión de la movilidad urbana
mediante la promoción de las TIC en especial momento de la
crisis sanitaria que nos debe hacer conscientes de la necesidad
de planificar correctamente el uso del espacio público. 

No obstante, como apunte final hemos de clarificar que el
uso de las TIC parece un hecho real en la sociedad en la que
vivimos, pero sin olvidar que estas tecnologías, como nos
recuerdan las investigadoras colombianas antes citadas, están
en manos del capital privado y que van orientadas a regular el
mercado y las relaciones sociales a partir de su participación y
de una construcción de visión de la ciudad, una visión de
ciudad que entendemos que debe ser pública. 

Por todos estos motivos, pedimos que se vote a favor de
esta proposición no de ley. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Mayor. També per a la defensa
d’aquesta iniciativa, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de tres minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, subscric les paraules
del meu predecessor en defensa d’aquesta proposició no de llei
que MÉS per Mallorca signa. Simplement des de MÉS per
Mallorca pensam que és important defensar els avanços fets en
transport públic a les darreres dècades i evidentment, en
conseqüència, davant una crisi on molta gent ho passa
malament sabem que també són moments d’oportunitats per
canvis. Pensam que hi ha canvis que són necessaris.
Normalment tota crisi implica canvis, a vegades són canvis...
uns canvis per a poques persones i a vegades aquests canvis,
aquestes oportunitats poden ser per al bé comú i jo crec que
aquesta PNL avança en aquest camí.

Per tant, des de MÉS per Mallorca també subscrivim
aquesta PNL i demanam a tots els grups que li donin suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Juan per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots, aquesta PNL
proposa canvis tecnològics en el sistema de transport públic a
què forçosament haurem d'adaptar-nos i promoure des de les
distintes institucions implicades en el transport públic, fins i tot
tal volta seria bo o necessari presentar projectes a la comunitat
europea, davant la Comissió Europea, perquè siguin finançats
en càrrec a les previsibles ajudes comunitàries que a efectes de
la COVID-19 estan plantejant-se i que aniran a més en aquesta
línia.

Precisament i a causa de la pandèmia el transport públic de
persones s’ha vist minvat en pro del transport privat i en contra
del que seria estimable, però molta gent per evitar contagis ha
preferit utilitzar el transport individual al col·lectiu. Per tant, és
urgent i necessari activar el transport públic i, per això, és
necessari incrementar la seguretat, la higiene, les freqüències i
està bé, tal com diu aquesta proposta de llei, informació que
faciliti totes aquestes coses.

En l’exposició de motius es fan eco de la importància del
transport de mercaderies que efectivament ha estat fonamental
i molt important durant aquesta pandèmia. Per cert, ha estat
oblidat per aquest govern, que no l'ha considerat mereixedor de
cap ajuda de compensació ni abans ni després dels decrets
8/2020 i 9/2020, si bé és cert que ha mantingut moltes reunions
amb els afectats i són moltes les promeses que se’ls han fet,
però sense resultats. S’ha de tenir en compte que a Balears hi
ha més de 2.000 empreses que es dediquen al transport per
carretera tant de persones com de mercaderies.

Quant al que ens ocupa avui en aquesta PNL de transport
públic de persones per carretera, és molt important -com he dit
abans- garantir la seguretat, la higiene, les freqüències i donar
el millor servei possible. 

Quant als avanços tecnològics que aquí es proposen s’ha de
dir que és difícil de vegades poder controlar els fluxos de gent
en determinats moments, però que si el públic o la gent, les
persones tenen aquesta informació ja és una qüestió personal de
cadascú, de la seva responsabilitat individual, de millorar
aquestes possibilitats de transport fent més atractiu el transport
públic.

Per tant i concloent, nosaltres no podem estar en contra de
buscar solucions tecnològiques avançades per millorar el servei
fonamental i esperam -i esperam- que el Govern ho tengui en
compte i a més tengui en compte les altres administracions
perquè aquest transport públic, l’única illa on el gestiona el
Govern és Mallorca, però s’ha de tenir en compte que a Eivissa
i a Menorca el gestionen els consells insulars, per tant, que ho
tengui en compte perquè arribi a totes les administracions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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. Pues tengo poco que añadir.
Efectivamente mi primer punto era decir que esta PNL
realmente se aplica sobre todo a Mallorca puesto que deja fuera
a Formentera, Ibiza y Menorca donde ya están traspasadas estas
competencias...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...y es una cosa que realmente... que nosotros conocemos bien
porque casualmente en el Consell de Eivissa es nuestro grupo
el que lleva todo lo que es transportes, las TIC, o sea que es
algo que estamos... se está preparando todo este... lo que está
expuesto en esta PNL para funcionar en toda la isla. Ya se ha
puesto en marcha parcialmente, estamos esperando a que las
nuevas concesiones entren a funcionar porque evidentemente
también imagino que aquí para ponerlo en marcha en Mallorca
habrá que esperar a que se ponga en marcha la siguiente
concesión. 

El punto es positivo, nos parece bueno, hay que hacerlo
porque lo estamos ya haciendo nosotros y evidentemente no
hay nada que añadir.

Un simple comentario en el segundo punto, también
evidentemente votaremos que sí, pero las medidas para aplanar
la curva en horas punta, bueno, evidentemente esto no sé si
obligará a establecer horarios comerciales, horarios de oficinas,
de escuelas, universidades, funcionarios, no lo sé, pero bueno,
todo lo que se pueda hacer para hacer una ciudad más habitable
y con menos tráfico, pues es positivo.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Benalal. Por el Grupo Parlamentario
VOX-Actua tiene la palabra el Sr. Campos por un tiempo de
cinco minutos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros desde VOX siempre
vamos a apoyar que se estudien vías para promover la
implantación de sistemas digitales y que además se avance en
ese sentido. 

El segundo punto es interesante también para nosotros
porque habla de aplanar la curva en hora punta de movilidad.
Esto atiende a un aspecto de organización donde es muy
interesante porque entronca con un debate que ya lleva tiempo
a nivel nacional y también a nivel europeo que es la
racionalización de los horarios, la conciliación de la vida
laboral y familiar y que tendría que estar evidentemente de
acuerdo con este segundo punto. 

La gente se mueve en horas punta porque son las horas de
trabajo, entonces siempre tendríamos que tener en cuenta esa
adaptación de horarios, de cómo se escalan esos horarios
atendiendo -insisto- a la vida laboral, a la vida familiar, a las
empresas y a todo lo que atañe a la movilidad de las persones,
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pero vamos en general y específicamente a esta PNL nosotros
la vamos a apoyar.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Nosaltres donarem suport a aquesta
iniciativa. Aplicar noves tecnologies és bo sempre que millori
la vida dels usuaris i els faciliti informació.

El portaveu de Ciutadans ha dit que per ventura hauríem
d’esperar la propera concessió, esperem que no, perquè va
sortir a finals de la legislatura passada amb moltes crítiques per
com es va aplicar en el tema de les TIC, com es varen fer els
diferents blocs, però també és veritat que ens omplim la boca
del transport públic, la legislatura passada va ser una legislatura
on es parlava de mobilitat i se’n va parlar molt, però crec que
és important que no només es quedi en paraules, sinó que es
faci o es tiri endavant amb fets.

A les Illes és normal haver d’agafar el cotxe perquè les
freqüències que tenim d’autobusos, les freqüències de trens, les
promeses que trens arribaran a segons quins municipis on
després no arriben... Crec que hi ha d’haver una planificació,
que és veritat que es va fer el Pla de mobilitat, però hi ha
d’haver una planificació i no només s’ha de fer, sinó que s’ha
d’executar, i és molt important, i dins aquesta execució hi ha
totes les millores en noves tecnologies i en informació que
també crec que és bàsic i que s’ha de començar a fer feina en
la mesura en què pugui perquè també tot el tema de noves
tecnologies suposa un cost molt important i les coses val més
que es facin ben fetes i que es puguin aplicar així com toca,
però donarem suport a la proposició no de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. El felicito també a vostè per ser
expeditiu, és vostè molt expeditiu, Sr. President, bé, dit això,
vaig a l’assumpte que ens ocupa ara mateix.

A veure, hi ha una qüestió, d’una banda l’argumentari que
es presenta en aquesta proposició no de llei i de l’altra els punts
d’acord. Si només llegim els punts d’acord un pot pensar que
no tenen res a veure amb l’argumentari que els precedeix i, per
tant, és important tenir-ho tot en compte, no?, però quan llegim
els punts d’acord sembla que només estam parlant purament i
durament de modernitzar els sistemes informàtics que són part
del suport per prestar un bon transport públic, especialment en

entorns urbans perquè està clar que aquesta proposició no de
llei s’ha fet pensant exclusivament en Palma o Palma i voltants,
no?, la qual cosa és lícita i no hi ha cap problema, però bé...

Una altra cosa és llavors quan passam a llegir els fonaments
que avalen haver presentar aquesta proposició no de llei i és
clar, jo els he de dir que tot i que ja els dic que votaré a favor,
no deix de quedar prou perplexa, prou perplexa. 

Primer, un dels punts parla de canvi climàtic i jo em deman
-perdonin però és que he de ser clara i crítica perquè no venim
aquí a fer-mos mamballetes els uns als altres, no?-; canvi
climàtic, mirin dia 8 de novembre, aquest Govern de les Illes
Balears va aprovar la Declaració d’emergència climàtica, avui
som a dia 8 de juliol..., desembre, gener, febrer, març, abril,
maig, juny, juliol, han passat vuit mesos i el Govern encara no
ha aprovat ni un dels acords que es va comprometre a
desenvolupar arran de la declaració d’emergència climàtica.

Per tant, jo què volen que els digui?, això em sembla la
punta de l’iceberg, no?, vull dir dins d’aquesta declaració
d’emergència climàtica hi ha previst el desplegament de
mesures molt importants en matèria de mobilitat, i vull destacar
molt bé aquest assumpte -molt importants!-. no només molt
importants sinó, fixin-se si són importants, que el mateix
govern amb la diagnosi que va aprovar per decretar aquesta
emergència climàtica, d’alguna manera, va dir que la mobilitat
era la responsable del 80% de les emissions a l’atmosfera dins
la nostra comunitat, de la contaminació atmosfèrica. I, clar, que
ara els grups que formen part del Govern ens venguin amb
això..., no sé, què volen que els digui?, em sembla de veritat
com la cirera d’un pastís enorme que no veim enlloc, veim la
cirera, ja està bé!

Més endavant parlen vostès de mobilitat terrestre,
evidentment, tot està enfocat a la mobilitat terrestre perquè veig
que vostès no tenen en compte mobilitat que no sigui terrestre,
ni pensen en la mobilitat marítima, el transport marítim, per
exemple, els posaré un cas molt discutit en aquest parlament
durant molts anys i crec que, desgraciadament, en seguirem
discutint molt de temps i és que la llei del transport marítim de
les Illes Balears diu que el Govern està obligat a garantir una
barca de Formentera a Eivissa a les sis del matí. On és aquesta
barca? Per exemple, d’acord? No hi és, tot i els compromisos
que ha adquirit el Govern de les Illes Balears, per activa i per
passiva, però la barca no hi és. Tot i que el pressupost hi és per
fer-la possible, però la barca no hi és. 

Després, no fan vostès referència als pocs vols que hi ha
perquè els residents d’aquestes illes ens puguem desplaçar allà
on sigui necessari per desenvolupar la nostra feina, per rebre
tractaments mèdics, etc. De fet, a la comissió precedent a
aquesta, la de Salut, el Partit Popular avui ha aportat una
iniciativa que hem aprovat per unanimitat en la qual es demana
que hi hagi una reserva de places per als pacients de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera que es desplacen a Mallorca per
rebre tractament i que especialment els divendres es troben que
no tenen plaça moltes vegades per poder tornar a ca seva, quan
ja els han donat l’alta mèdica. Per tant, aquest aspecte veig que
tampoc a vostès no els preocupa gaire.
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I després parlen de..., en relació al transport terrestre, mirin,
jo també els diré una cosa, també s’ha reivindicat en aquesta
cambra i sempre ha aprovat acords aquesta cambra que diuen
que s’ha de posar un servei públic des de l’aeroport de Palma
fins a Son Espases, directe, directe!, per a totes aquestes
persones que reben tractament, que són moltes cada dia. On és?
No hi és. 

I, és clar, si a vostès tot el que els preocupa de la mobilitat
-i els ho dic amb tot el respecte, estimació, que som capaç de
poder mostrar, tot i que no ho sembli, però..., va en sentit
positiu-, l’únic que els preocupa és la digitalització mitjançant
pantalles, entenc jo, del transport urbà dins Palma..., jo què
volen que els digui?, idò, em sap greu però pensava que vostès
tendrien capacitat per portar iniciatives més ambicioses. 

I no entraré en més detalls perquè, si ja ens n’anam a allò
del teletreball, la veritat, clama al cel perquè ni tan sols el
mateix Parlament -aquí on estam tots ara-, ni tan sols el
Parlament s’aplica la norma. Ni tan sols el Parlament!

 O sigui que jo convid, una vegada més, perquè veig que la
cosa va per llarg, convid una vegada més a tots els grups que
teniu representació a la Mesa que faceu un acte de sentit comú
i comenceu a practicar, practicar la mobilitat sostenible, la
conciliació, el feminisme, etc., l’ecologia, el canvi climàtic, i no
portem iniciatives que, francament, em semblen brindis al sol
perquè tot això que vostès porten aquí ho pot desenvolupar
perfectament el Govern amb les contractes que tregui a licitació
i estic segura que, de fet, ho farà perquè avui en dia ja hi ha els
mitjans, bé, fa molt de temps que hi són. 

Gràcies.  

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per contradiccions, intervé pel
Grup Parlamentari Socialista la Sra. Carbonero, per un temps
de cinc minuts. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí, moltes gràcies, president. Bé, al torn de rèplica, aclarir
quatre assumptes.

Primer de tot, agrair el vot favorable, perquè és una
proposició, una iniciativa molt interessant, com bé he dit i com
també han dit altres grups, que està dins la línia de les línies
europees, tan de bo, certament, hi poguéssim entrar. I en
referència a altres qüestions que han posat damunt la taula els
grups, el Govern..., no és una proposició de llei pensada per a
Palma, ni fer-s’hi a prop, en el sentit que el Govern de les Illes
Balears té competències en la mobilitat balear i no és
competent -he fet la consulta, bé, la vaig fer expressament
perquè, com saben, jo som menorquina, també- i tot i que els
consells de Menorca, Eivissa i Formentera puguin tenir les
competències, el Govern balear una vegada tengui les dades pot
fer fins i tot ús directe d’aquestes i compartir-les amb els
consells insulars, que en són els competents. Així i tot, també
sempre hi ha la possibilitat de convenis de col·laboració, que
ho diu explícitament la llei de transferències de les
competències de mobilitat.

Açò per una banda. Per l’altra, a la Sra. Tur també li voldria
comentar que no rallam només d’una informació en pantalla
sinó que rallam de l’hora punta, l’hora punta es dóna
principalment a carreteres i a transport públic, certament, l’hora
punta és en aquella franja horària on es concentra tothom, sigui
per les qüestions que sigui, sigui per anar a la feina, sigui per
anar a la platja... Clar, entrar en altres línies de comunicació
tipus transport aeri o transport marítim, vostè ha fet menció de
la línia aquesta de les sis del matí, clar, es pot avançar en temes
digitals en qualssevol de les línies però aquesta PNL està
pensada, està molt focalitzada damunt el que és l’hora punta,
precisament per la pandèmia que hem tingut, perquè ens
trobarem que molts d’avanços que hem fet en transport públic
i, fins i tot, en el que és transport de vehicle privat compartit i
així, no?, clar, la gent fa una passa enrere perquè es troba dins
d’un transport públic que potser tot i ser segur, potser, està
compartint amb moltes més persones i opta per agafar el
transport de vehicle privat. Clar, es tracta d’aplanar aquesta
corba, sigui amb els mitjans que sigui, sigui amb convenis..., no
es tracta d’obligar ningú, sinó que el Govern pot entrar en
convenis amb la universitat, per exemple, perquè els
universitaris entrin a diferents hores i, així, poder aplanar un
poc aquesta hora on tothom es vol mobilitzar. 

I també li faré un comentari a la Sra. Tur -si m’escolta,
gràcies-, que aquesta proposició no de llei fa referència al que
són sistemes digitals però hi ha altres maneres, també, de fer
una gestió de la demanda, i una molt pionera i crec que molt
interessant que es va fer va ser, precisament, Formentera amb
allò de posar numerus clausus en els vehicles, que açò ho
decideix la mateixa illa de Formentera, i açò va ser un conveni,
una col·laboració amb el Govern i l’illa de Formentera. Jo crec
que, en aquest sentit, aquest govern fa estona que fa feina amb
el que és la gestió de la mobilitat i açò és una manera de
gestionar també la demanda, no?, és a dir posam un màxim i
segur que tindrem una millora a les infraestructures i segur -jo
trob- que el resultat d’aquesta iniciativa ha estat positiu per als
formenterers, per tant, es tracta de fer passes en la gestió de la
demanda, des de la digitalització, en aquest cas concret. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President. Solamente agradecer a todos
los grupos el apoyo y el voto favorable a esta proposición no de
ley. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 26 / extraordinari / 8 de juliol de 2020 401

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

No en faré ús. Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ferrà. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 9132/20.

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra? No n’hi ha, evidentment. 

2 abstencions i 11 vots a favor. 

11 vots a favor i 2 abstencions.

2 abstencions: la Sra. Tur i el Sr. Campos.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9132/20, relativa a gestió de la demanda de la
mobilitat en temps de pandèmia i adaptació a les fases COVID-
19 a la nova normalitat. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 9638/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella. 

A continuació passam al debat de la segona proposició no
de llei prevista en el punt 3 de l’ordre del dia d’avui, RGE núm.
9638/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel
procediment d’urgència, relativa a vessaments a Sa Platja Gran
de Ciutadella. Per a la seva defensa té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Pons per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bona tarda a tots. Amb aquesta proposició el Partit Popular vol
posar damunt la taula un problema que s’ha repetit en
nombroses ocasions i a la vegada instar el Govern de la Sra.
Armengol, concretament a l’Agència Balear de l’Aigua i la
Qualitat Ambiental, a l'ABAQUA, a aportar una solució
definitiva. Em referesc als vessaments d’aigües fecals que de
forma reiterada any rere any es produeix a Sa Platja Gran. Un
espai molt apreciat i que registra l’afluència de molta gent de
Ciutadella, moltes famílies, molta gent jove, ... Tota vegada que
és la cala més pròxima al nucli urbà, de fet està situada en sòl
urbà.

Aquests vessaments cada vegada obliguen lògicament a
tancar la platja, amb advertència del perill que suposa per als
usuaris, originant un doble problema, per una banda problema
per a la salut pública i també de contaminació mediambiental.
El darrer cas es va produir fa pocs dies, el passat 12 de juny,
l’Ajuntament de Ciutadella va comunicar a la població la
prohibició de nedar a Sa Platja Gran i Es Replans, com a
conseqüència d’un vessament d’aigües fecals provinent d’una
avaria en una actuació no municipal. Van ser els veïns
d’aquesta zona que van veure com, una vegada més, les aigües

residuals del clavegueram abocaven directament a la mar,
ocasionant males olors i un greu impacte mediambiental. Tot
açò va conduir a posar la bandera vermella i la prohibició de
poder nedar tant a Sa Platja com a Es Replans, com ja he dit.

Va estar tancada durant tota una setmana i no es va tornar
reobrir fins dia 19, quan les analítiques van descartar
l’existència d’elements patògens o perjudicials per a les
persones. Posteriorment s’ha confirmat que l’origen d’aquest
nou vessament d’aigües fecals va ser provocat per l’ABAQUA
quan va actuar -i ho vull recalcar-, quan va actuar per resoldre
una avaria a les instal·lacions de depuració d’aigües residuals
d’aquest indret. Com sempre, va ser un problema de mal
funcionament a l’estació de bombeig que gestiona la
Conselleria de Medi Ambient a través de l’ABAQUA, quan
van intervenir per reparar-lo, es va produir l’abocament directe
a la platja.

Com he dit, aquestes avaries i aquests vessaments no són un
fet puntual, sinó que es repeteixen des de fa temps i és per
aquest motiu que presentam aquesta proposició no de llei; una
iniciativa constructiva, consta de quatre punts, per instar la
conselleria i l'ABAQUA a dur a terme una acció urgent per
resoldre aquest problema repetit a l’estació de bombeig i els
sistemes de depuració d’aigües. 

També insta a fer una revisió a fons d’aquestes
instal·lacions, per garantir el seu bon funcionament i evitar
noves avaries, vessaments i d'altres. 

Igualment a renovar i millorar aquestes infraestructures de
depuració que avui estan deteriorades, presenten una situació
vertaderament obsoleta, la qual cosa impedeix el seu eficaç
funcionament. 

I el punt quart, demanar a la presidenta i al conseller que
duguin a terme una revisió a fons d’altres instal·lacions
similars, em referesc de depuració d’aigües residuals que hi ha
a Ciutadella, per prevenir i evitar aquests problemes com els
que es produeixen a Sa Platja Gran.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Torn de fixació de posicions, de major
a menor, tret del grup a què pertany la Presidència del Govern.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Mayor per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. El motiu d’aquesta proposició
no de llei és pel vessament d’aigües fecals a Sa Platja Gran de
Ciutadella i es demana que el Govern executi una acció urgent
per resoldre els problemes que pateixen les instal·lacions, en
concret la instal·lació de bombeig, així com revisar, renovar i
millorar les instal·lacions de depuració d’aigües residuals que
afecten Sa Platja Gran de Ciutadella.

El vessament que es va produir el passat 12 de juny a Sa
Platja Gran de Ciutadella va ser una fuita puntual, perquè es va
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aturar el bombeig per poder arreglar el col·lector i en reiniciar-
se, el sistema va expulsar l’aigua provocant el vessament
d’aigües fecals a Sa Platja Gran. Per aquest motiu l’ajuntament
va haver de prohibir el bany durant uns dies.

El Govern de les Illes Balears a finals de 2019 va substituir
tres bombes i es va renovar el quadre elèctric, a causa de les
revisions continues que es duen a terme, es va detectar que
donava problemes al col·lector. És per aquest motiu que s’està
baratant. Aquest lamentable incident del vessament a Sa Platja
Gran de Ciutadella, va se per mor de la realització d’aquestes
millores de substitució dels col·lectors entre les dues estacions
de bombeig, l’EDAR de Canal Salat a l’EDAR de Santandria. 

Les bombes actuals en principi són adequades per al cabal
que arriba en una situació habitual i actualment s’estan
executant les obres de millora del col·lector. A més, s’està
executant el projecte de l’emissari de Ciutadella Nord, pel qual
actualment s’estan fent totes les reparacions, remodelacions i
ampliacions que requereixen les infraestructures hidràuliques
de Ciutadella, tant en abastament com en sanejament.

Per tant, el Grup Parlamentari Unidas Podem votarem en
contra d’aquesta proposició no de llei, perquè entenem que el
que es demana és just el que Govern ja està fent i té previsió de
finalitzar les millores de les instal·lacions en els propers mesos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Benalal per un temps de cinco minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nosotros de entrada
indicamos que diremos que sí, que apoyamos esta PNL. En
realidad si cambiamos esa Platja Gran de Ciudadela por la
mayoría de playas del archipiélago, esta PNL pues se aplicaría
a cualquier otro lugar de las islas. Son problemas que tenemos
en todas partes, que tenemos urgentes. Hoy ha tocado, entre
comillas, a Ciudadela, pero el año pasado este tipo de
intervención urgente lo hice yo al menos para cinco lugares de
Ibiza y uno de Formentera. 

Entonces, bueno, me parece que es positivo y desde luego
no sirve para nada decir que se vota en contra porque hay
obras, se están acabando o no se están acabando, porque es que
eso no es una solución, es lo que dice siempre, “es que hay
obras”, “vamos a acabar”, “vamos a hacer”. Pero es que aquí
no es lo que estamos haciendo, es diciéndole al Govern que
tome medidas urgentes y diciéndole el detalle de las medidas
que queremos tomar. Pero es que es necesario y yo estoy
seguro, espero que no, pero estoy seguro que podrá hacer un
copiado-pegado y hacer la misma PNL con otra playa dentro de
quince días.

O sea, que votaremos que sí a todos los puntos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Benalal. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca. Té la paraula el Sr. Ferrà per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca votarem
en contra d’aquesta proposició no de llei. En primer lloc dir
que nosaltres evidentment compartim la preocupació que hi
pugui haver per vessaments a distintes platges de les Illes
Balears, no tan sols a Sa Platja Gran de Menorca, però
evidentment no compartim la reflexió de Ciutadans que aquesta
PNL pot ser un copy-paste amb totes les platges de les Illes
Balears. Això és fals, totalment fals, malgrat hi hagi
evidentment altres platges afectades. Per exemple la Platja de
Palma, per altres motius que res no tenen a veure amb els
motius que s’exposen en aquesta PNL, sinó per altres, com per
exemple tenir una depuradora obsoleta i que constantment s’ha
requerit a l’Estat pel seu interès general, que sigui modificada
o sigui substituïda.

Així mateix nosaltres volem fer, fent referència als punts, ja
ho ha explicat la companya que m’ha precedit d’Unides Podem,
en el primer punt votaríem en contra per inconcreció,
evidentment el bombeig, l’EBAR, l'estació de bombeig
d’aigües residuals, no dóna problemes habitualment, és a dir,
no hi ha cap avaria reiterada en aquesta estació. De fet, la
majoria de problemes han vengut pel col·lector i de fet aquest
problema puntual en el qual feia referència la diputada ponent
d’aquesta proposició no de llei, ve arran que es va aturar
aquesta estació de bombeig, per arreglar un problema en el
col·lector, i ja reiter que aquest col·lector sí que ha donat
problemes.

Quant al segon punt, el tema de les revisions que es puguin
dur a terme a les instal·lacions, aquestes revisions es fan, es fan
fins i tot diàriament i s’ha vist que no ha estat aquesta estació
de bombeig que ha donat el problema sinó el col·lector, com ja
he comentat en el punt anterior.

Quant al punt tercer, quant a les obres de millora de les
instal·lacions de depuració de les aigües residuals de l’EDAR
de Sa Platja Gran de Ciutadella, actualment aquestes obres ja
estan licitades i que estan pendents d’un informe tècnic, per la
informació que nosaltres hem tengut i hem pogut disposar. Per
tant, creim que és imminent que aquestes obres de substitució
dels col·lectors entre les dues estacions de bombeig es
produeixi en brevetat.

Quant al quart punt, que fa referència a fer revisions a fons
a altres instal·lacions, com que aquest projecte que s’ha licitat
i que s’iniciarà, també preveu que hi hagi una revisió de totes
les instal·lacions que l’envolten i que també arran d’aquest
projecte de l’emissari de Ciutadella Nord totes les instal·lacions
que l’envolten i que envolten Menorca tendran una revisió.

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT.

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares tiene la
palabra el Sr. Campos, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Yo coincido, esta proposición no de
ley podría aplicarse a otras playas, a lo mejor no a todas, pero
sí a muchas que sufren vertidos de aguas fecales y que afectan
al mar y afectan a la salud pública. Esto pasa en esta playa de
Ciudadela, pasa en Talamanca en Ibiza, pasa en Ciudad Jardín
en Palma y en otras muchas más. 

Y esto es algo lamentable. Y lo que es aún más lamentable
es escuchar a los partidos que apoyan a este gobierno o
escuchar al representante de MÉS diciendo que, bueno, que
esto es un tema en el cual ya se está trabajando en ello. Yo no
sé cuántos años hace que se están vertiendo aguas fecales al
mar y sale el señor de MÉS, el Sr. Ferrà, diciendo que el
Gobierno, el del estado opresor, según ellos, que, claro, como
no nos dan el dinero pues no podemos arreglarlo. Oigan,
¿cuántos años llevan ustedes gobernando y apoyando a
gobiernos del Partido Socialista aquí y a nivel nacional y van
pasando los años y no hacen absolutamente nada? Me parece
algo asombroso. 

Me parece muy bien que digan aquí ustedes lo que quieran,
pero es una demostración de cinismo espectacular porque son
ustedes los responsables de lo que está pasando con el vertido
de las aguas fecales en todas las Islas Baleares. Ustedes que se
llenan la boca de emergencias climáticas y de protección del
medio ambiente y de protección de posidonia. Son ustedes los
que no hacen absolutamente nada con los vertidos que más
afectan al medio ambiente, a la posidonia, al clima y a la salud
de las personas. Así que menos declaraciones y menos
emergencias y más ponerse manos a la obra y trabajar para
paliar los desastres que su nefasta gestión están provocando.

Nosotros apoyaremos los puntos de esta proposición no de
ley.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Avui matí
hem aprovat la creació d’una comissió per estudiar l’anàlisi de
la planificació i la gestió dels recursos hídrics de les nostres
illes, crec que és bàsic fer una inversió important, en aquest
cas, en el tema de la depuració. Avui matí ho he dit i no em
cans de dir-ho, hi ha d’haver plans d’infraestructures, sempre
cream nova creació, feim inauguracions, però hi ha un
manteniment de les infraestructures, i aquest manteniment és
bàsic perquè si es fa un bon manteniment després el cost que
suposa fer segons quin tipus de canvis no és tan elevat. 

Per tant, amb el mateix exemple de la legislatura passada
d'un munt de platges on hi va haver fecals que es varen haver
d’aturar, enguany, la setmana passada, a la platja de Canyamel,
una altra que també es pot dur una proposta per modificar i per
arreglar i per millorar la infraestructura que hi ha allà, crec que
s’ha d’anar fent feina. 

En educació es va fer un pla d’infraestructures important
mirant les necessitats que hi havia dels edificis, tant d’instituts
com de primària. Jo crec que és molt important aquest pla
d’infraestructures també a nivell de les nostres aigües en tots
els sentits: dessaladores, depuradores, en alta... hi ha molta
feina a fer i crec que l’important és que ens hi posem i que
d’aquesta manera vegem que és necessari invertir per mantenir
les instal·lacions.

Per tant, nosaltres sí que donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Abans, primer de tot, el sentit del nostre
vot que serà una abstenció, i els explic per què i també vull fer
algunes aportacions a aquest debat.

Ens hi abstenim perquè, si bé és cert que estic convençuda
-perquè tenc dades per mantenir aquest convenciment, no
perquè tengui un convenciment per una fe en unes persones
sinó perquè tenc dades com per mantenir aquest convenciment-
que el Govern està fent una feina crec que responsable en la
gestió, en general, de totes les instal·lacions hidràuliques que
depenen d’aquesta institució, però no d’avui sinó ja des de
2015.

No obstant això, per què m’hi abstinc? Perquè també som
conscient que aquests esforços són insuficients. Crec que és
important ser humil, ser humil, i reconèixer que arribam fins on
arribam. També és important ser humil i reconèixer tots, tots,
especialment tots els que han tengut gestió i responsabilitat
directa en l’explotació i manteniment d’aquestes instal·lacions
i també en la seva planificació, és important fer un exercici
d’humilitat i de reconeixement de la responsabilitat a l’hora
d’assumir que durant moltes dècades en aquestes illes s’ha
preferit invertir en ciment abans que invertir en instal·lacions
hidràuliques. Això explica perquè a les Illes Balears, a la
majoria de municipis de les Illes Balears, hi ha mancances
tremendes en matèria de pluvials. Cada vegada que hi ha una
aiguada o una torrentada les aigües fecals van a la mar, moltes
vegades van a la mar, per què?, perquè no hi ha les
instal·lacions pluvials ni embornals ni de tractament d’aigües
grises adequades. I això és competència municipal, municipal,
per tant aquí els municipis tenen responsabilitat. 

Per tant, jo agrairia perquè aquest..., és que cada vegada que
algú ve amb una proposta relativa a infraestructures
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hidràuliques aprofita l’avinentesa per pegar-li la renyada als de
l’oposició o als que estan al Govern en el seu moment. 

Vegem. Durant dècades tots els partits polítics amb
responsabilitat de Govern han preferit abans que fer obres
hidràuliques, perquè no es veuen, perquè no es veuen perquè
van sota terra i això no té rèdit, no podem tallar una cinta, no
es pot tallar una cinta quan es posa una canonada, han preferit
fer inversions en altres obres que llueixen més. Fotre, ja està!,
i cap problema, però donem la cara.

Per tant, jo no abundaré en el discurs ni d’uns ni dels altres,
contra uns i altres, perquè, francament, en general s’ha fet
bastant malament. Per tant, crec que seria un exercici de
responsabilitat assumir que aquí hi ha responsabilitat dels
ajuntaments, no passada que també, actual, també actual;
responsabilitat del Govern, també, i responsabilitat dels
consells, també perquè han estat incapaços, a totes les illes han
estat incapaços, uns amb menys èxit que altres, però incapaços
de fer una gestió adequada i actualitzada de les infraestructures
hidràuliques.

Dit això, jo també vull posar en valor una cosa i és que hi
ha un Pla hidrològic de les Illes Balears que és molt interessant
i que no sé si ningú de vostès s’ha pres la molèstia de mirar-se’l
gaire, però dins aquest pla hidrològic de les Illes Balears hi ha
un annex d’infraestructures. Per tant, assumim que tenim una
situació dolenta, dolenta -anava a dir pèssima, que crec que
podria argumentar-ho, però bé direm dolenta- en matèria
d’infraestructures hidràuliques de les públiques i de les
privades també, que de les privades no en parlam, però també
en podríem parlar, i, per tant, a partir d’aquí crec que el més
responsable o jo convidaria humilment a fer a tots quants som
aquí és en comptes d’estassar-nos els cabells fer un exercici de
responsabilitat i no mirar on ho hem fet malament perquè
durant trenta anys hem decidit o durant quaranta anys, hem
decidit que era més profitós políticament invertir en altres tipus
d’infraestructures i per això ho tenim fet un desastre, i per això
ho tenim fet un desastre. 

Per això, és impossible que cap pla per meravellós que sigui
i pels duros que s’hi posin converteixi una situació desastrosa
en una situació òptima en deu anys. Tot i que invertíssim la
meitat del pressupost d’aquesta comunitat durant deu anys en
obres hidràuliques, seguiríem estant en dèficit. 

Per tant, no sé, aquí va la meva abstenció, però crec que per
responsabilitat i per la importància que em mereix aquesta
qüestió l’havia d’explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Totalment d’acord amb la
Sra. Pons, que aquesta platja és única, Sa Platja Gran és l’única
platja urbana a prop del centre antic de Ciutadella, de fet és una
platja, és un entorn magnífic, una platja que té quasi un
quilòmetre de llarg, replans a cada banda, dóna servei des de

gent major que no pot agafar cotxe per anar a prendre un bany,
fins a grups d’adolescents i al·lots que van als replans a fer el
capvespre.

Vostè sap, Sra. Pons, que jo som una gran defensora de Sa
Platja Gran i me sap molt de greu que hi hagi aquests
abocaments a la platja i crec que és de les coses que s’han de
millorar. Així i tot, vostè sap que la intenció era fer una esmena
a aquesta proposta, tot i que quan vaig poder demanar la
informació de la conselleria, referent a allò que és aquest
expedient, vaig veure que realment estava molt avançada la
solució d’aquesta problemàtica. I així i tot vaig mirar de fer una
esmena, però no la vaig poder acabar d’enganxar perquè vostè
focalitza el problema en l’estació de bombeig i l’estació de
bombeig no té cap problema. 

El problema és concretament en el col·lector, que va des de
l’estació de bombeig de Sa Platja Gran fins al de Santandria,
aquella caseta del costat de darrera la platja de Santandria,
vostè s’ubicarà perquè és de Ciutadella. De fet aquest tub és de
fibrociment i té molts de problemes perquè és molt antic, està
ubicat el problema concret entre el pinaret i la baixada de
Santandria i li he de dir que aquesta obra ja està adjudicada, hi
ha el contracte firmat i en breu començaran les obres.

Clar, votar a favor d’una proposta que focalitza el problema
allà on no és, que és l’estació de bombeig, perquè vull recordar
que la conselleria té un contracte de manteniment d’estació de
bombeig a tota la zona sud bastant ampli, bastant elevat de preu
i té una conservació d’una manera constant, per tant, votar a
favor d’una proposta que focalitza el problema allà on no és i
després que demana urgentment que es facin les actuacions,
quan ja estan adjudicades les obres que donaran solució al
problema, consideram que no hi ha cabut ni una esmena, tot i
que m’hi he esforçat, ni hi cap tampoc un vot favorable.

Per tant, compartim el fons, ... també he de mencionar la
intervenció de la Sra. Tur, la diferència aquesta de què no tots
els abocaments d’aigües residuals són el mateix. Aquest
abocament que es va donar a principis de juny, no hi ha haver
cap pluja, vostès saben que quan a la Platja de Palma hi ha
abocaments, hi ha problemes amb les xarxes unitàries, és a dir,
que recullen fecals i pluvials. No és el cas d’aquest abocament,
sinó que simplement van aturar les bombes per una avaria. Per
tant, tal vegada hauríem de posar el focus damunt també
l’abocament que van fer just a 5 metres de l’arena, vostè
s’ubicarà, Sra. Pons, que hi ha del Canal Salat, quan van fer les
obres del Canal Salat, de millora del Canal Salat, que van ser
unes obres fantàstiques, però es va fer un abocament molt
proper, és a dir, dins la mateixa cala, una cala que és molt
llarga com he dit abans, que té quasi un quilòmetre i es va
excavar la roca i es va fer l’abocament del Canal Salat just
damunt la platja. Per tant, tal vegada s’haurien de focalitzar
aquests problemes en altres actuacions i amb actuacions
decidides de planejament de fa molts d’anys també. 

Per tant, compartim la preocupació, però l’avanç de la
conselleria, la feina de la conselleria està molt avançada. Per
tant, nosaltres no li podem donar suport així com està
proposada aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Té la paraula per contradiccions
el Grup Popular, la proposant Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Començar, com no pot ser
d’altra manera, agraint el suport de Ciudadanos, de VOX i
també d’El Pi a aquesta proposició no de llei. 

Començaré dient a la Sra. Tur, jo no he vingut a estirar-me
els cabells amb ningú, ni molt manco, he presentat una proposta
crec jo totalment constructiva i un problema molt puntual que
s’ha donat aquest mateix mes a l’única platja urbana que tenim
a Ciutadella. Coincidesc també amb altres portaveus, que
aquest problema el podríem compartir a moltes platges de les
Illes Balears, vull dir que les estacions de bombeig més o
manco estan fetes totes de la mateixa època, s’hi han posat
pegats, però revisions exhaustives i canvis de maquinària no se
n’han fet i, sincerament, a dia d’avui han quedat obsoletes.

Sí vull manifestar a la Sra. Mayor, la portaveu de Podemos,
jo, Sra. Mayor, un partit que forma part del Govern que no
tengui en compte aquests abocaments que van motivar el
tancament de la platja, açò va ser motivat per l'ABAQUA, va
ser motivat per l'ABAQUA per reparar una avaria. Jo li he
explicat a la meva intervenció quan van actuar per resoldre una
avaria a les instal·lacions de depuració. Miri, vostè ha parlat
per exemple amb l’alcaldesa de Ciutadella? No és del meu
partit, però ella va dir ben clar “una intervenció no municipal”,
hi havia una avaria, hi havia un problema i així com va actuar
l'ABAQUA automàticament els veïns feien fotos perquè hi
havia els abocaments a la mar.

Per tant, és una reparació puntual per solucionar un
problema que hi havia, un problema molt concret i un problema
molt determinant. Però així i tot, així i tot, el sentit d’aquesta
proposició no és aquest, sinó que és demanar al Govern una
actuació global, amb una revisió a fons de tots aquests equips
per renovar-los o per millorar-los. No podem continuar sempre
posant pegats i sempre haver de fer constantment reparacions.
Jo crec que a l’anterior legislatura es va deixar perdre una
magnífica oportunitat per dur a terme totes aquestes actuacions,
quan el Govern disposava de 4.000 milions d’euros més en el
pressupost, perquè escoltin, l’any passat el 2019 hi va haver
vessaments també, la Sra. Carbonero ho sap, la Sra. Carbonero
ho sap, no és com ho ha dit el Sr. Ferrà “una cosa puntual”, no
és puntual, per l’amor de Déu! Cada any es donen de 2 a 3
vessaments i la diputada de Ciutadella, la Sra. Carbonero, ho
sap.

Per tant, lament també que la Sra. Carbonero, sent una gran
defensora de Sa Platja Gran, a més veïna d’aquesta platja, no
pugui votar a favor d’aquesta proposició, ho lament, el
problema, Sra. Carbonero, no és en voler desviar l’atenció quan
vostè m’ha parlat del Canal Salat, açò és un problema molt
concret, no apuntem a tots els problemes, perquè estam parlant
d’un molt concret. 

Per tant, aquí hi ha un problema a l’estació de bombeig,
vostè ha estat alcaldessa i ho coneix perfectament i açò és el

que demanam, que es repari. Tot i que és evident i compartesc
el que molts de diputats han comentat, que és un problema que
és dóna a moltíssimes platges. Jo he presentat com a diputada
de Ciutadella aquesta proposició, amb tota la bona intenció que
he pogut, m’he proposat no fer retrets a ningú i, bé, agrair als
partits que han votat a favor i lamentar els que hi han votat en
contra sincerament els ho dic.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 9638/20.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 6.

I abstencions? 1.

Per tant, hi ha un empat de vots a favor i vots en contra i,
segons el Reglament, hem de repetir una altra vegada la
votació.

Així que tornam repetir.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1.

Diu el Reglament que hem de repetir tres vegades perquè
després passarà a la votació del plenari. 

Per tant, tornam votar.

Vots a favor? 6.

(Algunes rialles)

Vots en contra? 6.

I abstencions? 1.

Idò així, Sr. Lletrat, aquesta proposició no de llei no queda
ni aprovada ni rebutjada i passarem la votació al pròxim plenari
quan pertoqui.

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