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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes..., diputats, diputades, bon dia..., ai!, bones
tardes, perdó, passarem al debat... Primer de tot, es produeixen
substitucions?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Tania Marí,
gràcies.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Presidenta, en el Grup Parlamentari Ciutadans Marc
Pérez-Ribas substitueix Maxo Benalal.

EL SR. CAMPS I PONS:

Lluís Camps substitueix Mariano... Marí..., Mariano Juan,
perdó.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix Patrícia Font.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Mercedes Garrido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4696/20, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca (article 46.4), de sol·licitud de compareixença de
REZERO, per tal d’explicar l’informe Les Illes Balears cap
al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició.

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm.4696/20, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, de sol·licitud de compareixença de REZERO per tal
d’explicar l’informe Les Illes cap al residu zero. Situació
actual i indicadors per a la transició.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.
Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré breu. La Fundació REZERO
és una entitat hereva de la Plataforma per la reducció de
residus, que estava formada per diverses entitats, entre les quals
a les Illes Balears, a part del GOB, també hi ha Amics de la
Terra, etc., la Fundació Deixalles, i és una entitat que ha fet
feina constant des de fa molts d’anys en l’evolució dels residus
amb l’objectiu del residu zero.

A l’any 2019, després de molts mesos de feina, elaboraren
un informe específic sobre les Illes Balears que es diu Les Illes

Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a
la transició, on diferents diputats d’aquesta cambra poguérem
assistir, conèixer els principals indicadors i donar suport a
aquesta presentació.

D’aquí el compromís, per què? Perquè aquests indicadors
influeixen o donen una perspectiva, juntament amb totes les
dades de la Direcció General de Residus del Govern de les Illes
Balears, bona i tracen un poc un camí amb unes recomanacions.

Evidentment, aquest informe tenia sentit a l’any 2020, en el
moment en què nosaltres..., crec que va ser a principi de març,
abans de la pandèmia, demanéssim aquesta compareixença.
Evidentment ara perd part del sentit, però aquesta setmana he
tengut l’oportunitat de parlar amb REZERO, ells actualitzen les
dades i tenen el compromís que en poc temps podran tenir unes
dades actualitzades, amb aquests indicadors que presentaven a
l’informe, del 2020 i 2021. Per tant, oferir aquestes
recomanacions de cara a la situació actual.

Per tant, en primer lloc, mantenim la petició de
compareixença perquè creiem que enriquirà el debat i enriquirà
el panorama sobretot en un any que ha de ser l’any del
desplegament de la Llei de residus. Com bé sabeu, moltes
mesures, algunes mesures importants de la Llei de residus han
tengut aquesta pròrroga per la situació de la pandèmia i seran
d’aplicació a partir del març del 2021.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular ens
sembla bé qualsevol compareixença al Parlament, més en uns
temes tan d’actualitat com el que proposen ara els nostres
companys de MÉS. Per tant, votarem a favor de la
compareixença.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, molt breument. Apoyar simplemente lo que
indica el Sr. Ferrà y poco más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta compareixença, encara que tenim l’espina clavada,
que, nosaltres que hem demanat diverses compareixences de
diversos col·lectius i no han estat aprovades. Hem demanat la
compareixença del Col·legi Oficial de Guies Turístics, del
Col·legi d’Arquitectes, de la Comissió de Turisme de la CAEB;
hem demanat la compareixença de la Comissió de Construcció
de la CAEB, de PIME Balears, mentre es tramitava la Llei
2/2020 i, finalment, no van ser aprovades cap d’aquestes
compareixences.

Però bé, de totes maneres nosaltres estem, en nom de la
transparència, que tothom pugui venir al Parlament i que
tothom tengui veu al Parlament i donarem el vot positiu a
aquesta compareixença.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sr. Campos, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Estamos de acuerdo con la
comparecencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Des del
nostre grup parlamentari donarem suport a aquesta
compareixença.

Sí que demanaríem que, abans que sigui, si hi ha qualque
tipus de documentació que pogués ajudar, que des d’aquesta
fundació ens la poguessin fer arribar, idò convidaria que fos
així i per ventura es podria tenir un seguiment o es podrien fer
preguntes més oportunes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes. Bé, nosaltres, en primer
lloc, volem posar en valor la trajectòria de REZERO, és una
entitat que té un reconegut prestigi i que actualment a l’àmbit
de l’Estat espanyol lidera els estudis sobre l’impacte, l’evolució
i els indicadors en matèria de generació de recursos i de gestió

de recursos, per tant du molts d’anys fent un assessorament
molt valuós a diferents institucions.

Per tant, nosaltres celebram si REZERO finalment
compareix aquí per poder formular les preguntes que tenguem
i estam absolutament d’acord amb suportar aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps..., el Sr. Borràs, perdó,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. El Grup Socialista donarà suport a la
compareixença sol·licitada pel Grup MÉS per Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Així, acabat el debat, passaríem
a votar el RGE núm. 4696/20.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 11208/20,
presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
relativa a recuperació i manteniment de camins públics
rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps de
postCOVID.

A continuació passarem al debat relatiu a la proposta no de
llei RGE núm. 11208/20, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, relativa a recuperació i manteniment de
camins públics rurals, una oportunitat per a l’ocupació en temps
de postCOVID.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.
Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, buenas tardes. Hace pocas fechas
planteábamos en esta misma sala una PNL sobre costas que
tenía un doble objetivo: mejorar la situación de la protección
territorial en dominio público marítimo-terrestre, instando a la
administración competencialmente responsable a poner los
medios necesarios para ello, y, por otra, proponer medidas
encaminadas a conseguir mejorar el estado preocupante del
empleo a través de unas acciones que se enumeraban entonces.

En esta otra PNL, relacionada con los caminos públicos de
Baleares, el objetivo es el mismo: proponer a los ayuntamientos
terminar los inventarios municipales de caminos para disponer
de unos catálogos fácilmente homologables, como patrimonio
común, y, por otra, promover acciones encaminadas a potenciar
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el empleo mediante acciones concretas, que también se
enumeran en la parte argumental de esta iniciativa.

En esta PNL se hace una revisión de la legislación en torno
a la red de caminos del Estado entre los que se incluyen los de
Baleares. 

El ordenamiento jurídico general insiste en que los caminos
rurales son aquellos de titularidad y competencia municipal que
facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con
pequeños núcleos urbanos o con fincas y que sirven tanto a
fines de planteación agrícola como ganadera, así como en las
últimas décadas para actividades de deporte, ocio y
esparcimiento. Es decir que todos los usos de los caminos
entrañan algún tipo de actividad económica, una actividad
económica que puede ser de carácter rural, tradicional o bien
de nuevo cuño, relacionada con el disfrute del medio natural o
del ejercicio físico.

La actividad agro-ganadera tradicional es algo que se debe
apoyar, potenciar y debe ser financiada adecuadamente como
instrumento de diversificación económica y puede apoyarse en
el territorio con una política de recuperación del campo entre
las que se encuentra entre otros elementos patrimoniales la red
de caminos.

De ahí que se pida a las entidades locales que sigan
trabajando en este inventario de caminos como elemento
necesario para afianzar este enfoque, hecho que confirma en
Menorca la reciente reunión de coordinación del consejo
insular con todos los ayuntamientos de la isla para crear un
catálogo de caminos de titularidad pública de Menorca, un
documento importante y necesario. Con esta misma idea, se ha
presentado un manual de señalización de la red de caminos y
rutas senderistas de Menorca, en el que se trata de plasmar las
necesidades de señalización identificadas y relacionadas con el
uso público de los caminos, con transmisión de información,
interpretación e imagen unitaria y uniforme para toda la isla.

La Ley de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca
y Menorca de 2018 contempla, en su articulado, acciones
concretas a ejercer por las administraciones en los elementos
que integran su estructura física, como la conservación de los
márgenes y paredes de cerramiento, el control cualitativo de los
cerramientos laterales, la conservación del firme, la adecuación
de las señalizaciones, las estéticas comunes y con información
unitaria, tareas todas estas que se han ejercido en muchos
municipios acudiendo al voluntariado de los vecinos.

Teniendo en cuenta el drama del empleo que sufren las
Baleares, entendemos que en este momento es necesario buscar
fórmulas entre las administraciones autonómica, locales, pero
también la central, para contratar directamente a brigadas de
mantenimiento o apoyando la creación de microempresas, o
pequeñas empresas o cooperativas que puedan asumir parte de
estos cometidos que, de hacerse de forma permanente, pueden
mejorar la actividad económica atrayendo un turismo
diferenciado del más clásico de sol y playa.

De esta ley nos interesa resaltar también, por su relación
con los objetivos de esta PNL, aspectos como el plan director
sectorial, donde se configura como instrumento de ordenación

territorial destinado a ordenar y proteger la integridad del
sistema y la estructura de la red insular de caminos públicos de
carácter supramunicipal, que sirva para conectar poblaciones,
puntos de interés natural, cultural, o etnológicos, así como los
accesos a la costa en la ejecución de la legislación sectorial
correspondiente. 

Igualmente contempla el patrimonio viario histórico
gestionado de forma sostenible, integrando sus aspectos
ambientales con las actividades económicas, tanto las agrarias,
sociales, con las culturales, con el fin de conservar el medio
natural, a la vez que aumenta el desarrollo y la calidad de vida
de la población rural. 

Entendemos, por tanto, que movilizar recursos económicos
para generar riqueza y empleo a través de la valoración del
territorio puede dotar a los municipios de nuevas posibilidades
en el ámbito económico, social y cultural, además del cuidado
necesario ambiental y paisajístico.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. S’han presentat conjuntament
pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca les
esmenes RGE núm. 1790, 1791, 1792 i 1793/21. Per a la
defensa d’aquestes esmenes té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bona tarda a tothom. La Llei de
camins 13/2018, estableix que els municipis han d’elaborar un
catàleg municipal de camins, mitjançant un equip
multidisciplinari, que tengui un coneixement del territori, del
patrimoni etnològic, del medi ambient, de recerca arxivística i
també de competències jurídiques. S’ha de fer una fitxa per a
cada camí, a la qual com a mínim s’ha de fer constar la
informació que es preveu a la mateixa llei, i també una altra
fitxa amb recerques bibliogràfiques, documentals,
cartogràfiques, arxivístiques i, fins i tot, si existeixen fonts orals
s’han de recollir. La toponímia del camí també ha d’atendre la
denominació oficial i si més no la tradicional o la històrica. 

La relació d’aquests camins després s’ha d’incloure a un
document que ha d’incloure la relació de camins o servituds de
pas de titularitat pública, els camins d’interès patrimonial i, en
tercer lloc, els camins que tinguin algun tipus d’interès per a les
rutes excursionistes.

Amb tot això, és l’ajuntament qui ha d’impulsar aquest
catàleg municipal, l’ha d’aprovar i el procediment d’aprovació
té unes certes complexitats: ha de comptar també amb l’informe
del consell insular i després passa per tota una tramitació
d’aprovació inicial i definitiva, que, finalment, permetrà que
l’ajuntament, un cop tengui aprovat definitivament el catàleg,
el trameti al consell insular, d’acord amb la llei, per tal que
aquest, el consell insular, ho pugui incloure en el seu catàleg de
camins de titularitat pública.
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Per tot això i, a més, quant al que s’estableix en el capítol
3, de rutes senderistes, que parla de la conservació i policia de
les rutes senderistes, on diu que l’administració promotora de
les rutes és la que ha de desenvolupar també les tasques de
manteniment i de senyalització, i també el que s’estableix a
l’article 4, del règim demanial i de servituds públiques, que
estableix que les facultats generals que té l’administració són,
entre d’altres, de conservació dels camins públics i servituds
públiques de pas, que, per tant, corresponen a les
administracions que en són titulars.

Per tot això i per poder reconèixer la tasca que ja han
desenvolupat alguns ajuntaments, tirant endavant els seus
catàlegs de camins públics, d’acord amb totes aquestes
dificultats que fins ara he enumerat, dificultats que són
comprensibles, estan marcades per la llei, però que comporten
si més no una capacitat tècnica important, per reconèixer
justament aquests esforços i per poder també preveure els
esforços que hauran de desenvolupar els ajuntaments que
encara no tenguin aprovats definitivament el seu catàleg
municipal de camins públics, és per això que hem presentat les
dues primeres esmenes referides als punts 1 i 2.

Per altra banda, nosaltres ja ho vàrem explicar a una altra
proposició no de llei tractada en aquesta mateixa comissió, que,
segons l’Observatori de Sostenibilitat d’Espanya i la Fundació
Biodiversitat, al voltant de 531.000 llocs de feina el 2019, una
data prou tardana però que ens pot donar una idea, és a dir, més
o manco el 2,8 de la població ocupada d’Espanya, té una feina
relacionada amb el medi ambient o la cura del territori. Per això
en aquell moment amb una altra iniciativa ja donàrem suport
que es puguin generar ocupacions al voltant de la cura del medi
ambient i la protecció del territori. I és per aquest motiu que
nosaltres, justament amb aquesta intenció, hem redactat
l’esmena que està referida al punt tercer de l’original de la
proposició no de llei, consideram que la nostra redacció millora
l’objectiu que es pretenia per part de l’autor; i perquè, a més,
inclou una qüestió que nosaltres consideram que és molt
important, que es faci una referència a activitats laborals de ple
dret. Entenent per tant, que l’original quedava una mica ambigu
i que amb aquesta nova redacció que nosaltres proposam, es
dóna abast a l’objectiu pensat, però també parlam de les
activitats laborals de ple dret que han de quedar recollides.

Finalment, en el punt quart, nosaltres ens oposam a la seva
aprovació, per això nosaltres hem presenta una esmena, perquè
consideram que en aquesta Comissió de Medi Ambient el que
no podem fer és reproduir un debat que ja es va tenir a la
cambra autonòmica, just farà dos anys, feia si més no dos anys
quan s’havia aprovat la llei, quan es va presentar l’original
d’aquesta proposició no de llei, per tant, consideram que en
aquest moment ja s’havia dut el debat i la qüestió ja s’havia
madurat en aquest moment amb totes les intervencions
parlamentàries que s’havien desenvolupat, i perquè consideram
que a hores d’ara, a dia d’avui, no existeix una demanda social
que demani justament l’ampliació de l’àmbit a la resta d’illes
que formen part de l’actual àmbit de la Llei de camins, ni
tampoc consideram que hi hagi hagut una petició formal feta
per part dels Consell d’Eivissa o del Consell de Formentera,
qüestió que sí havia tengut lloc en el moment de l’aprovació de
la llei, perquè la llei, recordem-ho, venia a instàncies, a petició
del Consell de Mallorca i que després fou a més el Consell de

Menorca el que va fer també una petició expressa per poder
ampliar l’àmbit de la llei que es debatia en aquell moment.

Per tant, consideram que totes aquestes circumstàncies ara
mateix no concorren i és per aquest motiu que nosaltres
presentam aquesta esmena de supressió del punt quart.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, també per a la defensa de les esmenes, el Sr. Ferrà,
per un temps de cinc minuts té la paraula.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, evidentment compartesc els
arguments del Sr. Ferrer, com no pot ser d’altra manera, hem
signat aquestes tres esmenes de forma conjunta, només centraré
un poc la intervenció en quatre punts.

Primer de tot, crec que les esmenes, almanco la primera i la
segona, al darrera hi ha un sentit i jo crec que ho hem de poder
expressar, de suport a la feina que han fet els ajuntaments fins
a dia d’avui. És a dir, demanam o instam, primer de tot, que es
continuï feina perquè pràcticament la totalitat d’ajuntaments a
Mallorca o han iniciat, o molts ja han finalitzat les tasques de
senyalització de camins públics, de rutes, etc., incloure-les en
el seu catàleg i de l’aprovació de tal. Però també hem de dir
que hi ha molts d’ajuntaments que tenen camins als jutjats, és
a dir, hi ha hagut conflictes, hi ha molts de conflictes quan es
recuperen camins públics, que passen per dins propietats
privades, sobre l’usdefruit de pas i molts es troben amb aquesta
situació, amb les costes evidentment que això implica per a un
ajuntament. Per això aquest sentit de l’esmena de continuar fent
feina i també amb les disponibilitats pressupostàries que tenen
a dia d’avui, que són més de les que semblen en aquest cas.

També consideram que és un debat legítim, com qualsevol
debat en el Parlament, en el Parlament tot és..., a mi
personalment els debats d’instar cap a baix em resulten, sempre
ho he dit, espinosos; és a dir, instar cap a dalt em sembla
perfecte, instar cap a baix als consells insulars i als ajuntaments
és una altra cosa, eh!, és una altra cosa. I té sentit, té sentit això;
és a dir, hem d’anar en compte a instar quan som nosaltres que
hem de nodrir aquestes institucions infraautonòmiques, per sota
de l’autonomia. Per tant, hem d’anar en compte.

Així i tot, crec que hi ha part d’aquest debat que està bé que
es reprodueixi al consell perquè el consell, amb els
ajuntaments, són els competents, els que poden desenvolupar
línies de feina clares. I específicament al Consell tant de
Mallorca com de Menorca, almanco al de Mallorca, els
departaments de Medi Ambient i també el departament de
Carreteres per atendre una de les demandes que està
senyalitzada a aquesta llei de camins, que és important, que és
que, a mesura que es pugui, s’han de recuperar aquells trams de
camins que varen ser trepitjats, per dir-ho d’alguna manera, per
la construcció de la xarxa de carreteres. Part d’aquests trajectes
es poden recuperar, sempre i quan per aquestes carreteres hi
hagi voravies que ho permetin. Per tant, tant el departament de
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Medi Ambient com el de Carreteres del Consell de Mallorca
crec que tenen una feina a fer i de forma, diguéssim, suau crec
que instar també que facin aquesta feina en col·laboració amb
els ajuntaments.

Tercera qüestió. Els camins hi són perquè s’emprin i
nosaltres estam d’acord amb aquesta iniciativa, d’acord amb la
filosofia de la iniciativa i d’aquí, amb la meva intervenció,
simplement donar suport a totes aquestes rutes que ja existeixen
i estan marcades, com pugui ser la Ruta de Pedra en Sec,
perquè els camins hi són perquè s’emprin.

O altres iniciatives, com una que es va veure qüestionada en
el seu moment, que és la ruta, tothom la coneix, que El pas, el
camí, que és una ruta senderista pels països catalans, que passa
per les Illes Balears, és la primera ruta que ajunta les quatre
illes i des d’aquí posar-la en valor, recordar que és una
iniciativa que es va aprovar, es va dur a aprovació al Parlament
de les Illes Balears i va ser aprovada en el seu moment amb una
proposició no de llei de suport a aquesta iniciativa. 

Per últim, el punt 4, volia simplement reflectir el que ha
reflectit el Sr. Ferrer, el debat sobre la inclusió d’Eivissa dins
aquesta llei es va produir fa fos anys. Creiem, ho dic
sincerament, creiem que el debat que hi va haver, la feina que
hi va haver per construir aquesta llei en el Consell de Mallorca
va ser un procés..., bé, doncs, va ser un procés crec que
entranyable perquè, ara justament la diputada, la Sra. Mercedes
Garrido, que hi va participar directament, podria ser aquí avui,
i no hi és, -donar-li l’enhorabona evidentment perquè ha estat
nomenada consellera, com ja saben-, però ella hi va fer molta
feina, sap que és un procediment complicat, però és un
procediment “xulo”, engrescador i creiem que cada illa hagués
pogut tenir aquest procediment. 

I creiem que a Eivissa aquest debat hi ha de ser, pot ser-hi
i que neixi aquesta iniciativa des de les institucions de l’illa
d’Eivissa. Igual que a Formentera es pugui donar aquest debat
perquè és una qüestió “xula”, no es tracta de ficar una realitat
dins una llei de camins perquè això la desvirtua prou. Per què?
Perquè la tipologia de camins d’una illa a una altra dista molt,
dista molt.

I res més, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Vidal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Don Pablo, Sr. Jiménez, en primer
lugar le manifestaré el sentido nuestro del voto a su
proposición no de ley, y decirle que en los tres primeros puntos
nos vamos a abstener, no le votaremos en contra, y en el
último punto sí le votaremos en contra. Ahora pasaré a
definirlo.

Quan vaig llegir aquesta proposició no de llei em vaig
adonar de la manera de pensar de les persones que ens

considerem de centre reformista, de centre normal i de les
persones que, com el Sr. Jiménez, amb tot el respecte i amb tot
l’afecte del món, evidentment, tenen aquest pensament
comunista.

Per què dic això? Doncs, perquè estic d’acord amb una part
del que ha dit ara el Sr. Ferrà, que el Parlament pot instar
sempre a demanar coses a les institucions que tenim per sobre,
sense cap problema ni un, però no podem instar les institucions
que tenim per sota, consells o ajuntaments, que facin coses,
sobretot si no els donam els doblers; prou tenen i prou feines
tenen ja amb les seves que són de les seves pròpies
competències. Per tant, dir que simplement a aquests punts ens
abstendrem, però és la diferent manera de veure-lo. 

I em va fer pensar en una cosa també aquesta PNL, Sr.
Jiménez, i és que quan hi havia dues persones de la seva
ideologia que discutien aquesta PNL un li va dir a l’altre, diu:
“¡mecachis!, por primera vez nos podremos pasear por todos
los caminos rurales. Jamás me lo pensaba, desde que nosotros
ganemos, tot això quedarà arreglat!”. I l’altre li diu: “Sí, yo
tampoco nunca pensaba en poderme pasear por todos los
caminos y disfrutar de ellos”. I l’altre li contesta: “Y además
podremos ir en coche porque nos van a dar un coche a cada
uno. ¡Fantástico!, en mi vida pensaba poder tener un coche, i
hi caminarem i els gaudirem”. I un llavors li diu a l’altre: “i
veus aquella bicicleta de just allà?” I l’altre li diu: “aquesta
bicicleta no la toquis perquè és meva!”.

Aquesta PNL m’ha fet pensar en aquest sentiment que
manam feines a tothom, volem que els ajuntaments facin el que
els diem, volem tenir les coses amb la nostra ideologia que ens
agrada, però nosaltres entenem, des del Partit Popular, des d’un
punt de vista de centre reformista, que s’han de posar les eines
per poder fer les feines si volem que les facin.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Seguint l’argumentació del portaveu
que m’ha precedit, nosaltres també plantejàvem fins ara
abstenció als tres primers punts i votar en contra al quart. El
que passa és que, analitzades les esmenes que ha presentat el
PSIB amb MÉS, hi ha el punt 3 que realment és molt neutre, i
a aquest punt, si el Sr. Jiménez accepta les esmenes, aquest sí
que el podríem votar a favor. Però a la resta ens abstendríem.

Al punt 4 evidentment, si el Consell d’Eivissa i el Consell
de Menorca, ai, perdó, de Formentera, no han fet cap esment
d’adherir-se a cap tipus de legislació sobre camins, primer
supòs que ja no entraríem en debat i és que, a més a més, ells
també han de fer una feina prèvia d’analitzar com es troba la
situació dels camins de les seves illes.
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També analitzar que aquesta llei, en el seu moment
nosaltres ja vàrem estar-hi en contra per diversos motius, i
considerem que els propietaris que permeten el pas per les
seves finques també s’haurien d’haver beneficiat d’alguna altra
manera. 

Evidentment, hi ha camins que funcionen molt bé, i el Sr.
Ferrà n’ha comentat alguns, per exemple el de la Ruta de Pedra
en Sec que circula per la Serra de Tramuntana i que de vegades
fins i tot té un excés d’èxit perquè ens trobem moltíssima gent
caminant per aquests camins, però que realment han significat
una ajuda a la desestacionalització i al canvi d’allargar la
temporada, sobretot als municipis de la Serra de Tramuntana,
que poden tenir ja activitat turística els mesos de febrer i març
i allargar també per a setembre i octubre.

En principi és això, si accepta les esmenes doncs votaríem
a favor d’un punt, però en els altres ens abstendríem i votaríem
en contra del punt 4.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros nos
abstendremos en los tres primeros puntos y votaremos en
contra del último.

En principio, y compartiendo la mayor parte de la
argumentación tanto del Sr. Ribas como la del Sr. Vidal, a
excepción de lo del centro reformista y normal, y no sé cuantas
cosas que ha dicho...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -centro normal reformista, he oído yo, bueno, pues, como en
el centro cabe todo, pues...-, a excepción de eso comparto,
compartimos la argumentación que ha dado sobre todo, porque,
claro, partiendo de la base que nosotros estamos en contra de
esta ley que se aprobó, nos parece que crea una alta inseguridad
jurídica en todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos
caminos públicos, y se lo dice un senderista, yo soy habitual en
la montaña, pero crea inseguridad jurídica en muchos aspectos. 

Además, ustedes son conscientes que cuando se aprueben
los catálogos de caminos, por parte de algunos ayuntamientos,
ya está preparada una auténtica avalancha de reclamaciones por
parte de propietarios que saben que se van a crear nuevos
caminos, lo cual va a crear un marasmo de reclamación
importante, que son las consecuencias de esta ley. Claro, si
partimos de esa base, pues difícilmente podemos apoyar todo
lo que aquí se dice. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara toca el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, Sra. Sureda,
per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. A aquest
parlament, moltes vegades, li va bé fer lleis i que executin i
despleguin -com s’ha dit-, sobretot ajuntaments o també el
Consell. 

Nosaltres, és vera que hi ha molts d’ajuntaments que ja
tenen un catàleg de camins existents, molts de camins públics,
i a més separen el camí públic del camí d’ús públic, per tant,
crec que és important que també venguin separats, i pensam
que els ajuntaments de vegades no tenen aquesta disponibilitat,
poden tenir molta voluntat però no tenen la disponibilitat
econòmica -com molt bé s’ha dit- per poder tirar endavant i
necessiten prioritzar i, desgraciadament, així com estan les
coses avui en dia, la priorització no és aquesta.

Nosaltres estam d’acord amb les esmenes que s’han
presentat perquè els ajuntaments, dins de les seves possibilitats,
vagin fent modificacions, no perquè estiguem d’acord amb la
llei -que ja ho vàrem manifestar en el seu moment- i aquí, no
amb el mateix fons, però sí que donaríem suport al punt 4 des
del nostre grup parlamentari perquè el promoure una
modificació de la llei voldria dir tornar debatre aquesta llei, i
nosaltres pensam que s’ha de tornar debatre, aquesta llei,
perquè és necessari fer modificacions que veiem que són
importants.

En aquesta llei de camins ens parla de rutes senderistes, de
la importància de donar facilitat per al gaudi dels nostres
ciutadans i també dels que ens venen de fora, però sí que és
vera que la llei marca que totes les rutes han de passar una
avaluació d’impacte ambiental, si són camins públics o d’ús
públic, i l’únic que han de fer és marcar aquestes rutes, és a dir,
senyalitzar, no és necessari fer un informe o que estiguin basats
en un informe. 

L’hi ho dic perquè, l’experiència... hi ha actualment cinc
municipis que volen fer una ruta senderista per donar, no
només, feina a la gent que tengui cura del manteniment i de la
neteja, sinó perquè tots aquells municipis per allà on aquests
senderistes passaran, els comerços estaran oberts i hi aniran a
comprar, aniran als restaurants o aniran als seus hotels a poder
dormir. I crec que facilitar tot això és molt important i,
actualment, es troben moltes, moltes traves perquè es puguin
tirar endavant. 

Durant dos anys no s’ha desplegat aquesta llei i un dels
problemes grossos és que no s’ha desplegat aquesta llei i, ara
mateix, no saben com han d’actuar davant peticions
d’ajuntaments per poder tirar endavant rutes d’aquestes
característiques. 

Per tant, nosaltres en aquest cas, sí que votaríem a favor, no
només -ja li dic- crec que és vera que són els Consells d’Eivissa
i de Formentera els que han de fer les peticions formals, i se’ls
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pot convidar, però que hi hagués aquesta modificació de la llei
perquè ho tornaríem debatre i crec que es podrien arreglar
temes d’aquesta llei que són importants que es canviïn. Aquí
s’ha votat en contra per part dels grups que donen suport al
Govern -perquè fa dos anys que l’han modificada i troben que
no és adient-, amb quinze dies de fer una llei hi ha hagut
modificacions per decret o modificacions a través d’una altra
llei perquè s’havien posat coses que no anaven bé o no
interessaven. Per tant, crec que és important tenir-ho en compte
i que es pogués modificar. 

Nosaltres donarem suport als tres punts que han presentat
els grups que donen suport al Govern -PSOE i MÉS per
Mallorca- perquè pensam que s’ha de seguir amb les
disponibilitats pressupostàries, així com puguin, els
ajuntaments. I també donarem suport al quart punt perquè
consideram que és important que es faci una revisió d’aquesta
llei i que sigui, realment, una ajuda per a tot el que s’hi
desplega.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari Mixt però s’ha absentat, per tant, passarem al grup
proposant, que té la paraula, per un temps de cinc minuts. Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, empezaremos por el
apartado de las enmiendas presentadas por el Partido Socialista,
MÉS per Mallorca.

En cuanto a las tres enmiendas de los tres primeros puntos,
aceptaremos el nuevo redactado propuesto. Bien, estamos, en
general, de acuerdo con el planteamiento de estas enmiendas en
cuanto a reconocimiento de los esfuerzos realizados por los
ayuntamientos en esta temática y, bien, creemos que esta
redacción puede mejorar o, más que mejorar, lo que hace a lo
mejor es precisar más el redactado, ¿no?

En cuanto al cuarto punto, no compartimos la
argumentación, por lo tanto no lo vamos a aceptar. Entendemos
que, a veces, las cuestiones... o sea, ¿quién define qué es la
demanda social?, preguntaría yo. Es decir, ¿la demanda social
es porque lo presenta un consejo insular o es porque hay una
necesidad..., no, no una necesidad, sino una petición de más
personas? Peticiones de determinados colectivos que pueden
entender o pueden creer que un tema como el de los caminos
podría ser interesante para la isla de Ibiza, es decir, tener una
legislación autonómica -independientemente de los derechos o
los hechos insulares diferenciales, diferenciables- podría ser
interesante tener una legislación unitaria. Bien, para no
extenderme bastante más sobre este tema, ahí lo dejaré. 

En cuanto al PP, aparte del chiste este del comunista, pues
que yo le recuerdo así... Yo soy muy viejo, soy el más viejo del
Parlamento, la primera vez que me hicieron este chiste yo
tenía..., perdón, le voy a decir cuánto, yo tendría unos 12 años,
y quien me hizo el chiste era un falangista, que era mi profesor

-entonces- de formación del espíritu nacional. Había una
asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, y
me lo hizo con un bolígrafo, o sea, porque me dijo -eso me
formó a mí en comunismo-, porque me dijo, me dijo él: “los
comunistas dicen que todo es de todos -me dijo- así que te
quito tu boli porque tu boli es mío”, eso me dijo el falangista.
Entonces, a partir de ese momento me planteé cosas, ¿no? Dije,
aquí, es algo raro esto, ¿no? Entonces, el chiste es muy viejo
pero, bueno, de todas maneras se lo agradezco, porque tampoco
es cuestión aquí..., hay que hacer bromas también y está bien
para el bienestar parlamentario y, por lo tanto, yo no me lo
tomo a mal, todo lo contrario, me lo tomo de manera positiva
y, además, reconozco ante las personas que están aquí que el
Sr. Vidal me lo había dicho antes de empezar aquí, lo cual es
siempre de agradecer, estos gestos y ya está. Ahí lo dejo.

En cuanto a lo que dice, pues, de los ayuntamientos, pues,
esta es una cuestión que es verdad en algunos temas, es decir,
que hay que reflexionar sobre la necesidad de cada lugar, los
recursos de que se dispone para trabajar unas cuestiones u
otras, todo esto es cierto. Lo que aquí se propone es intentar
abrir una posibilidad de trabajo para las personas.
Evidentemente, detrás de mi propuesta hay una ideología,
aunque yo pretendo -con esta iniciativa- buscar una salida de
empleo, ¿no?, básicamente es esto, aparte que, territorialmente,
mejorar el patrimonio territorial de las islas Baleares. Ese es el
objetivo básico, ¿no?

En cuanto a..., yo a Ciudadanos y a VOX les diría una cosa,
es decir, la Ley de Caminos -igual que esta propuesta- se refiere
a caminos públicos; o sea, de caminos públicos, no estamos
hablando de caminos privados, es decir que eso es un poco lo
básico que hay que entender, es decir, no se está diciendo aquí
de invadir caminos privados. No, no, no se dice en ningún
caso... 

(Remor de veus)

... -bueno, en esta PNL, yo en ningún caso lo hago-, pero
vamos, yo digo de potenciar los caminos rurales, los caminos
de entidad pública para conseguir estos objetivos, no otra cosa. 

Y, luego, otra cosa que quería decir al respecto que,
además, por ejemplo, lo que ha hecho el Consell de Menorca
ahora, sacando una señalización o una propuesta de manual de
señalización del catálogo de caminos rurales, se está
consensuando con los ayuntamientos, con los ocho
ayuntamientos de Menorca; están gobernados algunos por el
Partido Popular, otros por el Partido Socialista con
agrupaciones electorales, es decir, que es diversa, ahí se
contempla a todo el mundo, se está pidiendo la opinión a todos
los ayuntamientos independientemente de quién los gobiernen.
Es decir, lo que se pretende es unificar los criterios, yo creo
que esta es la idea: unificar criterios, entre todos.

Eso es un poco la idea, por eso digo que yo creo que, a lo
mejor, tal vez no me he explicado bien, pero hablamos de
caminos públicos exclusivamente, ¿vale?

Yo creo que...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... -sí, sí, simplemente una frase y acabo. Agradecer a la
representante de El Pi, que yo creo que su parlamento, su
discurso aquí ha sido bastante clarificador, especificando
bastante bien las cosas, y explicando un poco la realidad de los
caminos rurales y toda su importancia. Simplemente agradecer
su aportación en este caso.

En cuanto... Bien, creo que ya lo he dicho todo. Acepto tres
enmiendas y la otra no.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Així, entenc que accepta totes
les esmenes excepte la RGE núm. 1793/21, que és referent al
quart punt. I farem una votació separada, permet una votació
separada. Entenc que podríem fer votació dels tres primers
punts, per una banda, i del quart..., no?, tot per separat...

(Remor de veus)

¿Unidos?... D’acord. 

Idò passaríem a la votació dels punts primer i segon de la
proposició no de llei RGE núm. 11208/20.

Vots a favor?... amb les esmenes, amb les esmenes. Vots a
favor? Sí, amb les esmenes.

 Vots a favor? 6 vots a favor..., 7 vots a favor.

En contra? Cap.

Abstencions? 5.

LA SRA. SECRETARIA:

7 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passarem al punt 3 amb l’esmena incorporada. 

Vots a favor? 7... 8, ah, sí...

(Remor de veus)

Abans no, abans ella no ha votat... No, sí... Ara sí que és 8...
8.

Vots en contra? 4... 5...

(Remor de veus)

El punt 3 amb l’esmena.

Vots en contra? Cap

Abstencions? 4.

Ara passarem al punt 4.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 9, no... 8 que som... som 10.

(Remor de veus)

Perdó, 10, 10, 10... sí, que som 12 només.

Per tant, queden aprovats el primer, segon i tercer punt de
la Proposició no de llei RGE núm. 11208/20 i rebutjat el quart
punt.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1022/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a implicar i informar les
administracions afectades i les entitats del sector per cercar
el màxim consens possible per garantir un encertat pla
general de Ports IB.

En conseqüència, passam a la Proposició no de llei RGE
núm. 1022/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a implicar i informar les
administracions afectades i les entitats del sector per cercar el
màxim consens possible per garantir una encertat pla general de
Ports de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Popular, el Sr.
Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Arran d’una pregunta al
plenari de dia 22 de desembre, on m’interessava... el grup del
Partit Popular referent a un estudi de demanda dels
amarraments a les Illes Balears, el conseller, avui en dia
l’exconseller, el Sr. Pons, doncs a la seva contestació va
ressaltar que es feia feina per poder aconseguir un pla general
de Ports de les Illes Balears, la sorpresa per al nostre grup
parlamentari perquè no teníem coneixement d’aquest estudi.

Una vegada coincidint... les festes de Nadal, idò vam
incorporar, vam presentar aquesta iniciativa que vam registrar
dia 14 de gener, amb aquest caràcter d’urgència, perquè
entenem que es fa feina en un pla que afectarà totes les illes, un
pla que ens consta que hi ha molts d’ajuntaments que disposen
de port on també l’ens de Ports IB té competència i que no
tenen la informació de la qual haurien de disposar.

Per tant, l’objectiu principal d’aquesta proposició no de llei
és informar tots els ajuntaments, tots els consells de les Illes
Balears, així com els agents socials i econòmics del sector
perquè puguin tenir aquesta informació... que se’ls... una
vegada que s’iniciï la tramitació parlamentària tal vegada ja hi
hauria poc recorregut per intentar cercar aquest consens.
Entenem que en aquest tipus d’iniciatives parlamentàries és
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important ja començar amb el màxim suport o amb la màxima
informació als sectors principals als quals ha d’afectar.

Per tant, també hi ha un punt que ens agradaria que...
convocar la Mesa del transport marítim i del sector nàutic
perquè pugui tenir aquesta informació. Nosaltres hem fet
contactes amb diferents entitats i ens consta que no tenen
aquesta informació que es tramita en aquest... des de Ports IB.
Per tant, entenem lògic i entenem que seria important que totes
aquestes administracions o entitats disposassin d’un termini de
45 dies, una vegada que ja hagin tingut aquestes reunions,
perquè es pronunciïn a través d’acords... del plenari o a través
dels seus consells d’administració perquè puguin aportar...
perquè aquest document que es vulgui aprovar de Ports... del
pla general de Ports de les Illes Balears pugui tenir un vigència
de molt de recorregut.

I hem de tenir en compte que aquestes decisions ja no
només alteren els temes de làmines d’aigua, hi havia una
voluntat en l’estudi de demanda d’intentar també que els plans
generals poguessin preveure durant uns 10 anys
aproximadament, poguessin fer les seves previsions i poguessin
fer les seves feines per intentar adaptar-se al temps que vivim
perquè hi hagi un equilibri, una sostenibilitat del territori en el
medi marítim.

Per tant, l’únic que volem és que hi hagi aquesta
participació, que al Govern de les Illes Balears li agrada
recordar aquesta participació ciutadana, aquesta transparència,
perquè puguem veure reforçades les iniciatives que vulguin
vostès tramitar.

Açò és, en principi, el posicionament i l’argumentació que
fa el Partit Popular. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per a la defensa..., en torn de
fixacions passaríem al Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts. Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
En líneas generales podemos estar de acuerdo con el

planteamiento realizado en esta PNL. Entendemos y
participamos de la percepción de cercanía generalizada hacia
el mar aquí expuesta de las personas de estas islas, lo que hace
de este elemento una fuente de riqueza como actividad
económica, un espacio para la comunicación con otros
territorios y al tiempo un lugar para el ocio, el esparcimiento y
el disfrute del paisaje.

También entendemos que para que todas las actividades
esbozadas puedan desarrollarse con eficacia es indispensable
la realización de los estudios sectoriales y territoriales, así
como la planificación y ordenación que les den salida.

En la PNL se hace referencia al incumplimiento o al retraso
en la presentación de estudios, así como a la necesidad de

reunirse con los consejos y ayuntamientos para disponer del
más amplio consenso en materia de puertos.

Si bien es cierto que los retrasos en determinados aspectos
pueden ser ciertos y por tanto criticables, también lo es que la
tramitación de este plan general ya se ha iniciado hace algún
tiempo, más o menos desde 2019. Se han realizado las
preceptivas consultas con la Conselleria de Medio Ambiente en
cuanto a evaluación ambiental y estratégica, con Demarcación
de Costas con los informes necesarios, que están marcados por
la ley, además de haber realizado consultas con entidades
afectadas o interesadas.

Según sabemos por la conselleria está previsto aprobar
inicialmente el plan general en el Consejo de Administración
de Puertos de las Illes Balears en el mes de marzo próximo y a
partir de ahí iniciar la tramitación pertinente para su aprobación
definitiva.

Por último, reseñar que todo esto ya fue presentado en la
Mesa de transporte marítimo celebrada en diciembre del año
pasado, donde se informó sobre el estado de la tramitación de
este plan general y se explicó la previsión de aprobación inicial
para el primer trimestre de este año.

Entendemos, por tanto, la preocupación por los posibles
retrasos en la formulación de este plan general, pero
entendemos que en este momento se está en los últimos
momentos de su tramitación, por lo que creemos que a lo mejor
esta PNL no es estrictamente necesaria, pero no obstante la
vamos a apoyar por estar de acuerdo con el fondo de la
cuestión.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans
votarem a favor dels punts d’aquesta iniciativa que ha presentat
el Grup Parlamentari Popular i, a més a més, perquè estem
convençuts que ha de ser la forma de gestionar un pla general
de Ports de les Illes Balears, que ha de ser amb el consens i el
coneixement dels consells insulars i dels ajuntaments.

Sembla ser que si d’aquí unes setmanes ja es presentarà
aquest pla i es posarà en exposició pública, idò és molt
important que qualsevol ajuntament, consell insular pugui posar
les seves esmenes i pugui donar la seva opinió perquè afecta les
seves competències. 

És vera que també si s’hagués fet abans, per ventura alguns
ajuntaments no se’n durien sorpreses. Però bé, si la intenció és
que hi hagi consens en tota aquesta tramitació, idò evidentment
és el que toca a una tramitació d’un pla general de Ports de les
Illes Balears.
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De totes maneres nosaltres considerem que és vera que, fins
que el Grup Popular no va fer la pregunta parlamentària,
tampoc no teníem coneixement que s’estigués gestionant aquest
pla general.

I bé, votarem a favor de tots els punts que hi ha en aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús, simplement
anunciar que votarem a favor de la iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares
té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
contenido de la iniciativa y los puntos propuestos. Así que
votaremos a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, Sra. Sureda un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, pensam que davant que qualsevol pla o davant
qualsevol acció és necessari transparència, consens i sobretot
que les diferents administracions o parts implicades puguin fer
les oportunes aportacions perquè s’adaptin a les necessitats i a
la realitat i que tothom, com dic, tengui o hi hagi el major
consens.

Per tant, estam d’acord en el fons i votarem a favor
d’aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies presidenta. Abans de res manifestar que em
sorprèn la sorpresa del Grup Popular sobre el pla general de
ports, perquè dia 11 de setembre del 2019, a la compareixença
per explicar les línies d’actuació de la seva conselleria, el
conseller va anunciar, llegeix el Diari de Sessions que “un dels
objectius d’aquesta legislatura és un pla general de ports. El Pla

general de ports, etc.,... Nosaltres ja vam començar la
legislatura passada a anunciar un poc cap on aniríem, hem fet
reunions amb institucions i amb els clubs nàutics i amb aquesta
dinàmica, etc.” És a dir, ja a la primera compareixença aquí, i,
a més, el Sr. Mariano Juan, que era el portaveu del Grup
Popular, el va interpel·lar i van parlar del pla general de ports. 

Però només açò, sinó que a la pregunta que ha dit el Sr.
Camps, el conseller ja va anunciar i va dir que s’havien reunit
amb tots els consells insulars, amb les patronals de totes les
illes, amb els usuaris, etc., del pla.

M’explicaré, el pla general de ports és un pla director
sectorial, com a tal pla director sectorial ha de seguir una
normativa. Per tant, abans de l’aprovació inicial, que es va
anunciar a la Mesa de transport marítim, de dia 16 de desembre
de 2020, és a dir, ja s’ha fet la Mesa de transport marítim, i es
va anunciar que s’aprovaria dins el primer trimestre del 2020,
pot consultar l’acta, si vol, que s’aprovaria inicialment el pla,
i allà hi estan representats els alcaldes que tenen port, hi estan
representants els consells insulars i hi estan representants els
sectors implicats amb l’activitat nàutica d’aquestes illes, al
consell d’administració de Ports es va anunciar. I abans d’açò
s’havia fet primer el que se’n diu, i és normatiu, diguéssim la
recaptació d’aportacions, és a dir, una exposició pública prèvia
a l’aprovació inicial, on totes les persones, entitats i
institucions, a part de les reunions que va tenir la direcció de
Ports amb ells, van poder fer aportacions, i així ho van fer, van
fer aportacions. I, com diu la normativa, a partir de l’aprovació
inicial es farà una segona exposició pública de 45 dies,
exactament el que vostè demana, que és preceptiva per llei,
perquè puguin tornar presentar les oportunes al·legacions, però
no perquè ho digui el Parlament, sinó perquè així ho diu la Llei
de procediment administratiu aplicable a aquesta tramitació.

Perquè aquesta tramitació, fixi’ns si ve d’antic, i vostès no
se n’havien assabentat, és anterior a la Llei del Govern de les
Illes Balears i, per tant, s’aplica la Llei de procediment
administratiu i no la Llei del Govern de les Illes Balears,
perquè si no el procediment seria diferent. Per tant, açò ve
d’una mica antic i em sorprèn que vostè ara se sorprengui tant.

Per tant, participació tota, n’hi ha haguda, n’hi ha i n’hi
haurà. La mesa s’ha reunit i s’ha informat que dins el primer
trimestre, per cert me’n havia oblidat, ha passat per la Comissió
Balear de Medi Ambient, tampoc no se n’han assabentat vostès;
té tots els informes dels ministeris, de Medi Ambient, de tots
els ministeris implicats, com obliga qualsevol pla director
sectorial, tampoc se n’han assabentat vostès; però, evidentment,
molt bé, la mesa s’ha reunit, ha estat informada, votem a favor.

S’ha fet la primera exposició pública i es farà la segona
perquè ho diu la llei i a més, la llei diu 30 dies, seran 45, així
ho diu diguéssim el document d’aprovació inicial, que es farà
de 45, per harmonitzar, perquè la consulta ambiental ha de ser
45, la publica 30, s’harmonitzarà tot a 45, perquè la gent pugui
tenir participació, i després s’aprovarà definitivament, si el
consell d’administració ho considera, d’acord amb el que
determina la normativa.

I per tant, votarem tots els punts a favor.
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I simplement permeti’m acabar amb un acudit, com ha fet
el Sr. Vidal, perquè si parlaven d’expropiacions, una cosa més
greu que les expropiacions són, perquè la Llei de camins es veu
que molt poca gent l’ha llegida, jo vaig ser ponent d’aquesta
llei, el que marquen les expropiacions s’han de fer d’acord amb
la Llei d’expropiacions, res més, com qualsevol altra
expropiació pública. En canvi, les privatitzacions que es van fer
de ports, aquestes no es van fer d’acord amb l’interès general,
sinó que es van fer d’acord a molts d’interessos particulars i si
s’haguessin fet d’acord amb l’interès general, i amb tot el
procés de participació que el Partit Popular ara demana, igual
el que va privatitzar no estaria en la condició que en aquests
moments està ara, passant per un tràngol judicial i, és clar, no
podia acabar fent feina possiblement amb el nou destí que hem
vist, i aquí va l’acudit, vista la història de l’edifici, el nou
comerç que s’instal·larà a la cantonada del carrer Génova de
Madrid, que serà una botiga de la casa Mango,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Mango.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. En torn de contradiccions té la
paraula el partit proposant el Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, fa goig escoltar una
part de tots els portaveus que en representació de les seves
formacions polítiques, doncs que estan d’acord amb intentar
cercar el màxim consens i participació de les entitats i
administracions que els pugui afectar. I a mi em sembla que
avui no és moment de fer retrets ni de passar pàgina enrera, tot
el contrari, doncs agrair, una vegada més, el tarannà i l’esforç
que fan tots perquè el Pla general que s’hagi d’aprovar pugui
ser un pla que pugui durar molts d’anys per a l’interès general
al qual tots ens devem dels ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Acabat el debat, passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1022/21.

Vots a favor?

No hi ha inconvenient en els tres punts. Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1022/21, relativa a implicar i informar les
administracions afectades i les entitats del sector per cercar el
màxim consens possible per garantir un encertat Pla general de
Ports de les Illes Balears.

No havent-hi més temes a tractar, aixecam la sessió. Moltes
gràcies.
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