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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, diputats i diputades, començarem la sessió

d’avui i, en primer lloc, demanaria s i es produeixen

substitucions.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bones tardes, Lluís Camps substitueix Mariano Juan.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, presidenta, Antònia Martín substitueix Pablo Jiménez.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. Així passarem a l’únic p unt  de

l’ordre del dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions no de

llei RGE núm. 15343/20 i RGE núm. 15441/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15343/20, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

per un transport ferroviari de qualitat.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 15343/20, presentada pel Grup Parlament ari El Pi Proposta

per les Illes Balears, per un transport ferroviari de qualitat.

Per a la seva defensa, per part del Grup El Pi Proposta per

les Illes Balears, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de

cinc minuts. Sra. Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, pres ident a, seny ores i senyors diputats.

Desgraciadament, a la nostra comunitat tenim problemes

endèmics als quals s’ha de donar solució, un d’aquests

problemes és la mobilitat per la manca de t ransport públic

eficient que doni resposta a les  necessitats dels ciutadans,

cada vegada més conscienciats de la necessitat d’anar cap a

una mobilitat més sostenible.

Hi ha reiterades denúncies  p rovocades pel mal

funcionament d’aquest servei de tren a M allorca que han estat

constants i repetides any rera any. Des de l’Associació

d’Usuaris del Tren es denuncia el mal funcionament d’aquest

servei en els diversos traject es que pateixen greus problemes

de saturació a hores punta per falta de vagons  i per unes

freqüències que són del tot insuficients, moltes a causa de

l’augment constant d’usuaris , fins al punt d’haver de deixar

usuaris a les andanes sense poder p ujar al tren per falta

d’espais als vagons.

A més, t ambé hi ha reivindicacions no només per a hores

punta sinó també p er la possible ampliació d’horaris nocturns,

perquè molta gent fa feina i acaba tard i per no voler utilitzar el

transport privat o bé perquè no p oden, seria necessari poder

ampliar aquest horari nocturn.

L’augment de la població a les nostres illes ha fet que també

augmenti l’ús  del tren a Mallorca, un 25% més des del 2015. Per

contra, des del Govern, el març del 2017, es varen reduir les

freqüències un 31% i varen augmentar fins  a s it uar-les ara a un

17% per sota, des de principis del 2017. Hem de p ensar que

t ambé la consciència d’utilitzar el transport públic cada vegada

és més elevada en contra del transport privat, però la gent

necessita que hi hagi bones connexions.

Per afegir,  hi ha una falta de personal als Serveis Ferroviaris

de Mallorca que provoca que els usuaris tenguin una manca

d’atenció i d’informació sense precedents, ja que, davant

aquesta susp ensió o retards, a la majoria d’estacions no hi ha

cap avís a través de megafonia o de pantalles informatives per

poder informar, com dic, els usuaris.

A princip i d’aquest mes de gener, pensin que nosaltres

aquesta iniciativa la vàrem presentar l’octubre del 2020, per

tant, parlam que el mes de gener del 2020 el conseller de

Mobilitat d’aquelles hores, el Sr. Pons, anunciava que hi hauria

un augment de la plantilla de Serveis Ferroviaris en un termini

d’un any i mig que, a posteriori, culminaria en un augment de

freqüències a partir de mitjan 2021.

Ja consideràvem en aquell moment que no podíem esperar

tant, però veiem que la situació seria un poc en la que es va

moure el conseller, però pensam que és urgent accelerar al

màxim aquest augment de plantilla de Serveis Ferroviaris i de

tots els mitjans escaients per poder garantir l’eficàcia del

transp ort  públic i el compliment de les mesures sanitàries de la

COVID-19. Si volem una mobilitat sostenible a l’illa de Mallorca

hem de començar per donar un bon servei de transport públic

al ciutadà i visitant i això suposa posar en marxa una sèrie de

mesures que incentivin aquest ús del transport públic.

Quan nosaltres vàrem presentar aquesta iniciativa tampoc

no hi havia la tarifa que actualment s’ha posat en marxa.

Des del nostre grup parlamentari presentam aquesta

proposta amb tres punts i demanam, en primer lloc, que el

Parlament  insti el Govern a accelerar el procés de contractació

d’aquests nous treballadors de Serveis Ferroviaris i que es doti

econòmicament i de forma suficient aquest servei perquè

aquestes contractacions es facin efectives  el més  aviat

possible, sempre abans de dia 1 de gener. Això actualment no

pot ser possible, però p odem arribar a una transacció si els

sembla bé, perquè a l’esmena que ens han presentat no hi ha

terminis i nosalt res podríem posar, si els va bé, “en sis mesos”.

En segon lloc, el punt 2: “El Parlament  insta el Govern a

augmentar les freqüències en hores punta en què els trajectes

de més afluència dels usuaris, dins aquestes trajectes i en

especial en aquelles línies de M anacor a Palma i de Sa Pobla a

Palma, que alterarien trajectes ordinaris de parades i a totes les

estacions amb trajectes de modalitat semidirectes entre els

pobles d’origen i Inca, escurçant així la durada d’aquests

trajectes.”

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015343
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En el punt 3 demanam que el Parlament insti el Govern a

ampliar el ventall d’abonaments introduint un abonament

multipersonal de deu viatges i un abonament per dies destinat

a vis itants i/o turistes. És vera que dins la tarifa que hi ha

actualment , dins les bonificacions i dins el tipus de tarifa que

s’ha posat, no es tenen en compte aques t  t ipus d’abonaments

i pensam que és important.

Ara esper que els port aveus que ens han presentat

aquestes esmenes ens les  expliquin i en el darrer torn ja donaria

el vot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

M olt es gràcies, Sra. Sureda. S’han presentat les esmenes

RGE núm. 2445/21 i 2446/21, dels Grups Parlamentaris Socialista

i Unidas Podemos i l’esmena RGE núm. 2247/21 del Grup

Parlamentari Socialista.

Per a la defensa d’aquestes esmenes, per p art del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps

de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres descriurem un poc les

esmenes que hem prep arat ,  pel que fa a l’esmena al primer punt,

esperem que dins aquest 2021 es puguin iniciar tots els

processos per cobrir les necessitats de l’empresa Serveis

Ferroviaris de Mallorca de manera adequada. En aquest

moment, ja s’han pactat amb el comitè d’emp resa les bases del

concurs de trasllat, promoció interna i convocatòria externa,

pendent de rebre l’informe de la Direcció General de Funció

Pública pel que fa a la convocatòria externa.

Referent al procés d’estabilització, es  troba en procés de

negociació també amb el comitè d’empresa. Ha rebut tots els

informes  p er p art de Funció Pública, s’adequaran les bases i es

començarà el procés de tramitació. En aquest moment, per tant,

es treballa també amb els temaris dels diferents processos tant

pel que fa a la definició del temari com del contingut, i s’espera

poder realitzar el concurs de trasllat  i promoció interna a partir

del mes de juny i acabar-los també durant aquest any 2021.

És per tot això que nosaltres estam disposats a modificar

l’esmena i incloure de manera transaccional que, en lloc que

digui “el més aviat possible” digui “dins l’any 2021", de tal

manera que tots aquests processos que he explicat puguin

encabir-se durant l’any actual.

Hauria de recordar a la diputada que durant l’any 2020 hem

patit la pandèmia que ens ha assotat i que t ot s  els  processos i

totes les qüestions lligades a tramitació i gestió de la mateixa

Serveis Ferroviaris de Mallorca s’ha vist afectada, per tant

demanam que hi ha hagi comprensió i també aquesta adaptació

de les voluntats per tal que tot p ugui encabir-se dins l’any

2021, com esmentava.

Pel que fa al segon punt, en l’actualitat i des de ja fa uns

anys ja es realitzen serveis  semidirectes de tal forma que tant

els trens que t enen sortides de Manacor amb direcció Palma,

realitzen at urades només des de l’origen fins a Marratxí i, a

partir d’aquesta estació i fins  a la Intermodal ja no fan cap

aturada, i el mateix passa en el sentit invers.

Per altra banda, en aquest sentit hem de recordar que

Manacor està servit amb una freqüència de t ren de cada hora,

tot i que l’aspiració és reduir, efectivament, aquesta freqüència.

Ja quan es varen explicar els pressuposts generals per a

enguany es va explicar que per part de la conselleria s’han

afegit tota una sèrie d’intervencions a les vies per tal de poder

aconseguir major velocitat i, per tant, guanyar major freqüència.

D’aquesta manera, t ambé amb la contractació de nou personal,

s’espera que també es puguin millorar aquestes freqüències. És

p er aquest motiu que nosaltres, unint els dos factors, el factor

material, de modificació a les vies, i el factor humà, que és la

contractació de nou personal durant l’any 2021, que nosaltres

proposam l’esmena que tengui en compt e els mitjans materials

humans que permetin dur a terme aquesta modificació, aquesta

millora de les freqüències, que no oblidem que és un dels

objectius de la legislatura als quals s’havia compromès la

conselleria.

Finalment, en el t ercer punt, nosaltres pensam que és un

punt que no té a veure amb les  qüestions que es parlaven, de

millora de la qualitat de serveis, sinó que introduïa una qüestió

annexa la qual, a més, ha quedat desfasada, com la mateixa

diputada explicava, p erquè a partir de l’1 de gener va entrar en

vigor en nou sistema tarifari; aquest nou sistema tarifari

bonifica encara més que l’anterior els usuaris més vulnerables,

joves, infants, perfils socials i pensionistes; fomenta també una

distribució homogènia de les tarifes , perquè fa una distribució

zonal, en lloc de les tarifes que abans es feien, que eren molt

més lineals; incentiva també els  viatges freqüents; genera

descomptes ; i un sistema que, a més, no té cap mena de

caducitat, és una targeta moneder a la Intermodal que no té cap

mena de caducitat, cosa que sí tenia el sistema anterior el qual

perjudicava molts usuaris.

Es promou, per tant, l’ús generalitzat de la targeta

intermodal i es promou la doble validació a l’ent rada i a la

sortida, per tal d’evitar el pagament en efectiu que és el que

alenteix les maniobres d’embarcament  i de sortida dels

autobusos i que, per tant, fa que es guany velocitat.

També és un sistema transparent, ja que cada usuari pot

consultar des del seu perfil quin és el seu saldo, quins són els

moviments que fa i quins són els descomptes que obté a cada

ocasió; permet dos transbordaments, i també, a p art ir

d’enguany mateix, del 2021, permetrà el transbordament a la

xarxa de l’EMT de Palma.

Pel que fa a la propos t a de què parlàvem per a viatgers que

siguin turistes, el pagament amb targeta bancària, és  a dir, per

a aquelles persones que no tenguin la target a intermodal,

permet fer pagaments de viatges en grup, fins a cinc persones,

i acumular, a més, viat ges per a cada persona afegida al grup.

Es pot emprar, evidentment, sense fer cap mena de gestió,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102445
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simplement  emp rant la targeta bancària sense contacte i, a més,

permetrà encadenar fins a dos transbordaments.

D’aquesta manera, nosaltres  consideram que el sistema

act ual tarifari és òptim i, en tot cas, el que sí nosaltres veuríem

bé és poder fer una campanya d’informació -ja vaig acabant,

presidenta-, veuríem bé poder fer una campanya d’informació

per t al que pugui arribar a tothom la informació de promoure,

sobretot l’ús de la targeta intermodal, que facilita totes

aquestes operacions que permet acumular descomp t es , i també

promoure l’ús de la targeta bancària, en el cas de les persones

que no tenguin la intermodal, per poder aconseguir aquests

descomptes que nosaltres especificam.

La proposta original de fer un abonament de 10 viatges

multipersonal no tendria sentit, perquè ja moltes empreses, per

les moltes ciutats que ja les retiren, com és el cas de Barcelona,

i que va totalment en contra d’un sistema tarifari que es treballa

des  de fa més de dos anys i que, a més, ha tengut una

participació pública més que extensa.

Nosaltres consideram que s’ha de donar més temps perquè

es vegin els seus beneficis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per a la defensa de l’esmena RGE

núm. 2445/21 i 2446/21, per part del Grup Parlamentari Unidas

Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. El transport públic és el millor mitjà per

resoldre el problema de la mobilitat de la població i a més

introdueix un element ambiental clau per a mobilitat, la seva

sos t enibilitat. Sabem abastament que el transport amb vehicle

privat és el responsable de la saturació del trànsit a les mitjanes

i grans ciutats i el resp onsable directe de l’elevada

contaminació que s’hi produeix, donar resposta a aquest

p roblema és, per tant, primordial, per tenir unes ciut at s

descongestionades de trànsit  i amb un aire saludable que

imp edeixi la mort d’unes 30.000 persones a l’any a Espanya,

segons un estudi publicat per Ecologistes en Acció.

Però dir transport públic no és suficient per avançar en

aquest paradigma de sost enibilitat i de mobilitat com a un tot

que faci de les ciutats  llocs saludables per a la vida, hem

d’entendre la mobilitat sostenible com a un conjunt d’accions

polítiques que contemplin el propi disseny urbà de les ciut ats,

tant residencials com comercials, amb oferta àmplia de viatges

per a vianants, per a carrils bici independent s  i sistemes

intermodals de transport públic. I per aconseguir aquesta major

eficiència del transport públic és necessari millorar la seva

qualitat, tal com s’indica a la PNL presentada avui per El Pi.

Estam d’acord amb la PNL de millora de la qualitat del

transport públic en instar un augment de les freqüències i la

contractació suplementària de t reballadors i treballadores per

evitar situacions de congestió de passatgers i pèrdues de

temps en el servei que es presta.

En aquest sentit, hem presentat dues esmenes  amb el Partit

Socialista en relació amb els dos primers punts d’aquesta PNL:

a la primera, proposam accelerar el procés  de contractació de

personal, ja que consideram que el termini proposat  p el partit

p roposant, El Pi, en aquests moments ja estaria desfasat ja que

indicava que era fins a l’1 de gener del 2021 i ja hem passat

aquesta data.

I a la segona, entenem que seria p ossible assolir l’objectiu

proposat de millorar les  freqüències en funció d’aquest procés

de contractació del personal i hem presentat aquest redactat

alternatiu.

Esperam que siguin considerades positivament aquestes

dues esmenes.

I en relació amb el tercer punt és interessant aquesta

campanya d’informació que ha comentat el portaveu del Part it

Socialista, però també consideram que seria necessària una

anàlisi profunda per veure i conèixer la casuística que s’ha

plantejat i veure si hi ha qualque tipus de disfunció, qualque

tipus de dificultat de determinats col·lectius que es puguin

veure perjudicats, perquè de vegades hi ha gent que viatja poc,

p erò perquè realment viatja poc, i aquestes poques vegades

que es desplacen en un mitjà de transport volem que utilitzi els

serveis públics.

Llavors, en definit iva, nosaltres estam a favor de la millora

d’aquest tipus de transport, de la millora de la qualitat i valoram

positivament la proposta presentada i esperam que s’atenguin

les nostres esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, per al torn de fixació de posicions, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

M oltes gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular creu, vol i

aposta també pel transport públic. En aquesta comunitat

autònoma, que hi ha una xifra d’un 40% de la població que no

disposa de vehicle particular per poder fer les seves  necessitats

i acomplir les seves obligacions i, per tant, és importantíssim

que t inguem aquest transport públic ben dot at  amb

freqüències, amb personal i amb els mitjans sostenibles i amb

aquesta aposta de les energies renovables.

El que ens  xoca un poc al Partit Popular és que des de l’any

2018, l’exconseller,  Sr. M arc, dons  anunciava aquesta

contractació de 25 nous conduct ors i altre tipus de personal. A

l’any 2018 hi va haver una convocatòria el mes d’oct ubre per

poder contractar un director de recursos humans per poder

coordinar el servei, entre d’altres necessit ats, es van fer
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aquestes seleccions i nunca más  se supo. Açò és el que

nosaltres no acabam d’entendre, que vostès prenen decisions,

no volem pensar que no sigui que no pot ser del seu grat  la

persona que hagi estat escollida en aquest procés.

Però, bé, dita aquesta anècdota, és important que t ambé

t enguin en compte xifres que ens preocupen: el grau elevat

d’hores extraordinàries, l’any passat, l’any COVID que va es t ar

molt condicionat en els t raject es i freqüències i molts dies

sense operar, hi va haver una xifra ni més ni menys que 215.000

hores extres; a l’any 2019 248.000 hores extraordinàries. Açò

són xifres importants, t enim aquest compromís per part del

Govern de poder contractar des de fa tres anys aquestes

persones i veiem que hi ha un ús abusiu d’aquestes hores

extraordinàries, quan també podrien fer aquesta feina els

conductors que podrien ser escollits en aquests processos els

quals vostès ens tornen anunciar una vegada més.

Es t à clar que els sindicats i el conseller de Treball, el Sr.

Negueruela, hauria de fer un p oquet més de fixació en aquest

tipus de maniobres o aquest tipus de costums els quals  ens

semblen un poc desproporcionats.

En el que presenta la Sra. Sureda d’El Pi, nosaltres, com a

Partit Popular, també ens identificam, poder millorar i ampliar les

freqüències que, per una banda, també era un compromís de

l’equip de govern; també el bon de la tarifa aquesta de 10 salts

per p oder incentivar els usuaris que per les circumstàncies ics

no els fa falta disposar o no volen comprar aquesta target a

intermodal, també s’han de tenir en compte tots aques t s

visitants, si realment volem incentivar i potenciar el transport

públic és important facilitar a través dels municipis poder

comprar aquests bons de 10 salts, per tant semblen interessants

aquestes propostes que ens ha fet El Pi per les Illes.

I des del Partit Popular entenem que, així com les esmenes

que han p resentat Podemos i PSOE, entenem que desvirtuen un

poc el sentit i la necessitat incentivadora que proposa aquesta

PNL. Per tant nosaltres hi donaríem suport sempre que, en

principi, no alteri un poc la finalitat de les esmenes que han

presentat els dos partits que formen govern. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies , Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal,  p er un temps de cinc

minuts. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, simplemente indicar que

nosotros ya en el mes de noviembre p reguntábamos durante

una pregunta de control al conseller Marc Pons cuál era el

porcentaje de crecimiento de la p ues ta en marcha del

restablecimiento de las líneas de transporte que se habían

cortado o reducido durante la época de COVID. 

También nosotros en varios lugares hemos tenido

iniciativas a nivel de ayuntamientos para poder aumentar las

frecuencias, sobre todo p ara descargar los medios de

transporte de exceso de personas  durante el tiempo de

pandemia. Estamos de acuerdo totalmente con esta propuesta. 

Simplemente indicar que a nivel de las  t res  enmiendas que

se han presentado pues, bueno, podremos eventualmente

vot ar, o sea, votaremos que sí a los artículos, pero a las

enmiendas pues solamente si se aceptaran las enmiendas a los

puntos segundo y tercero, pues no votaríamos a favor, y si se

aceptase la enmienda al número 1 pues aceptaríamos, siempre

que se ponga un tiempo límite que, si no es una fecha, p ues

sean por ejemplo seis meses, porque tampoco se trat a de votar

algo que luego no sirva para nada y que quede diluido en el

tiempo. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Benalal. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc

minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. President a. I breument la veritat és

que compartim evidentment la mateixa preocupació p el grup

proposant d’aquesta propos ició no de llei respecte de la

necessitat permanent de millorar el transport públic de les

nostres illes i molt especialment el transport ferroviari.

Tenint en compte, però, i especialment l’argumentació que

s’ha fet de la proposta, crec que és important tenir en compte

tot a una sèrie d’ítems i especialment de millores que s’han fet

des d’una sèrie d’any s  de cap aquí. És a dir recordar que no fa

massa anys en el traject e Palma-Manacor s’havien d’aturar

perquè davallassin d’un tren i pujassin a un altre, davallaven

d’un elèctric i pujaven a un que era de gasoil, la qual cosa era

evidentment del tercer món, i sembla que això fa cinquanta anys

i en fa dos o tres em sembla. Per tant això ja va ser una millora

prou important que es va fer.

Abans també el proposant de les esmenes parlava del

sistema tarifari que evidentment amb una pretensió es posa en

marxa que és millorar qualitativament i quantitativament

evidentment l’accés al transport públic. Cert és  que dins uns

temps de desconcert que evident ment suposa la pandèmia on

un no pot fer els comptes com seria habitual en unes altres

circumstàncies. 

Entenem, per tant, diríem que t ant el grup proposant com els

grups que donam suport al Govern, nosaltres  en aquest sentit

no hem firmat les esmenes per una qüestió purament formal,

però les haguéss im pogut firmar perquè al cap i a la fi el que fan

és adaptar a dia d’avui evidentment aquest mateix interès que

tenim els dos o els partit s polítics, els que donam suport al

Govern i el que proposa la proposició no de llei i, per tant, en

aquest sentit instaríem a la proposant que accep t i aquestes
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esmenes perquè realment la fan més efectiva. És vera que parlar

de terminis de temps a dins l’administració pública moltes

vegades és complicat i perillós i mig any dins l’administració

pública tal volta, tant de bo fóssim capaços de fer més  via, p erò

resoldre un concurs públic o un concurs de contractació de

personal, al marge després de les  bromes que es puguin fer des

del Partit Popular, si els maquinistes ens  agraden o no, tant de

bo fos  t an aviat fet o tan ràpid, no? Per tant jo crec que en

aquest sentit ens convé ser prudents. 

I res més, moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Procedeix ara... podem

continuar amb la sessió si em permeten i... Així pertoca la

intervenció per al proposant i fixar la posició i assenyalar si

accepta les esmenes o no.

Volen una suspensió?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí, per favor, presidenta. Un minut.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, idò perfecte. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Idò, Sra. Sureda? Molt bé, té la paraula,

per un temps de cinc minuts, per explicar s i accep t a les esmenes

o si hi ha alguna transacció.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair al

Grup Parlamentari Popular, al Sr. Camps, i al Grup Parlamentari

de Ciutadans , al Sr. Benalal, que donin suport a aquesta

iniciativa. 

S’ha parlat, el Sr. Ferrer ens parlava... ,  que, a més, els vull dir

que no som jo la que dic que hi ha aquestes deficiències  o que

hi ha aquests problemes , és el comitè d’empresa i són els

usuaris que són els que realment ho toquen. El dimecres, 19 de

febrer, “treballadors de Serveis Ferroviaris alerten de greus

problemes als trens”; 19 de febrer, “el comit è d’empresa de

Serveis Ferroviaris vol que una comissió del Parlament

investigui les avaries”; “usuaris del tren prot es t en a la estació

intermodal per la falta de freqüències, protesta a l’estació:

“volem més trens”“. I així, “els usuaris  del tren d’Inca

denuncien la suspensió de trajectes sense previ avís”. I així hi

ha un munt de notícies, tant del servei del comit è d’empresa,

com dels usuaris, fent aquest tipus de demandes.

El Sr. Ferrer me demana que per mor de la pandèmia

tenguem un poc de mà esquerra i allarguem el termini perquè no

es pot fer.  Des d’aquest grup parlamentari hem demanat a

aquest Govern que tenguin mà esquerra en segons quines

situacions a causa de la pandèmia i moltes vegades la resposta

ha estat que no, però, com que nosaltres som persones de

consens i volem arribar a acords, acceptaríem dins els primers

sis mesos, en el primer punt posar “ sis mesos des que s’aprovi

aquesta proposta”.

El sistema tarifari ens  diu que no té caducitat, a mi no és el

que m’arriba, perquè si vostè compra un bon d’un mes,

s’acumula i els  p rimers tiquets són molt cars, i després, així com

s’allarga el període durant el mes, són més assequibles i més

barats. Vostè pot tenir molts de doblers  allà, però a partir de dia

1 del proper mes, el compte torna començar i comencen amb els

mateixos preus abusius, i no... Idò ja en parlarem, perquè

m’agradaria que vostè parlés amb altres  usuaris i li explicarien.

I que s’hagi posat aquest sistema tarifari no vol dir que no

es pugui revisar i s i es  not a i els usuaris, que són els que

l’utilitzen, veuen que hi ha problemes  i que realment no té tants

de beneficis, jo crec que és de savis rectificar, i es pot revisar el

sist ema t arifari per poder donar solució als usuaris, que són els

que realment l’utilitzen. I de fet, la Sra. Martín, maldament hagi

presentat les  esmenes, ha fet aquest comentari, que de vegades

s’ha de poder revisar aquest sistema. 

Jo crec que el que no podem fer és omplir-nos  la boca tots,

t ot s  els  grups, no aquesta legislatura, la passada anàvem a

mitjans de comunicació, televisió i ràdio i parlàvem del

transport públic, de la importància del transport públic, de tot

el que s’ha de fer en el transport públic. Però el que és vera, i el

Sr. Ensenyat ho ha dit, és que l’electrificació va acabar fa dos

anys, i fa 10 anys que varen començar unes obres en el tren

d’Artà, el tren de Llevant, i varen començar la casa per la

teulada, perquè varen comprar els trens, uns trens elèctrics que

no podien anar així com es t ava a les vies actuals, que fins fa

dos  anys, ara ho hem dit, no tenien l’electricitat. Es varen fer

mamotretos, perquè jo en dic així, uns edificis enormes sense

haver posat una via, sense que les obres del tren comencessin

i tenim a segons quins municipis uns edificis molt grossos, que

s’han llogat per a 20 anys, perquè la realitat és que per ara no

es pot posar el tren. I jo som...  i el nos t re grup és del parer que

s’ha de p lanificar i si durant una legislatura només podem fer

un tram, podem fer l’electrificació hem d’anar de fer les coses.

L’imp ort ant què és? L’objectiu allà on volem arribar i és que hi

hagi més trens, més  freqüències, que la gent estigui contenta

del transport públic i que l’utilitzi. I per tant, jo crec que les

coses si es planifiquen, es poden fer bé.

En el segon punt, a l’esmena també li proposam una

transacció, que seria ni seva ni nostra. Vostès ens diuen “quan

hi hagi els mitjans materials humans  que ho permetin”.

Nosalt res el que demanam, que també han acceptat els dos

grups que donen suport a aques t es esmenes, és que aquestes

obres que són necessàries per p oder augmentar aquestes

freqüències i aquests trajectes a hores punta, s’han de fer unes

obres  i hi ha d’haver una sèrie d’accions, i aquí sí que podríem

posar a final del punt , que fos “dins l’any en curs”, dins l’any

2021 que es pogués preparar per poder fer tot es  aquestes

obres.
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I en el punt  3, jo el convid o els convid que sigui un punt 4,

un punt més, perquè el que vostès em demanen ho trob molt

bé, em sembla molt bé, sempre s’han de poder fer camp anyes

informatives per donar a conèixer els avantatges i les noves

accions que es  fan, en aquest cas en el transport públic, però

no té res a veure amb el punt que li hem demanat nosaltres.

Nosaltres el que demanam és: si no són 10 viatges i són 15 o

són 5, el que demanam és que hi hagi una revisió per intentar

ampliar, com diem, aquest vent all i que es puguin introduir

altres tipus d’abonaments sobretot  p er a visitants, perquè són

els  que ho utilitzen més en una època molt concreta i en un

temps molt determinat.

Per tant, en el punt 3 no li puc accep t ar l’esmena i sí que el

convid que sigui un punt 4.

Sra. Presidenta, en resum, en el primer punt p osaríem “sis

mesos”. En el segon punt “dins l’any 2021". I en el tercer no

accept l’esmena tal i com està presentada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Sr. Ferrer?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, Sra. President a, tenint en compte que no accepta

l’esmena tercera, aleshores  decauria i no la convertiríem en cap

punt addicional.

LA SRA. PRESIDENTA:

No l’interessa que sigui un punt 4.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

I sí que demanaríem la votació separada, que no ho he

demanat abans.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, moltes gràcies, Sr. Ferrer. Accepta votació

separada?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, si els sembla bé, passaríem a la votació. Farem votació

separada. 

Passam a la votació del p rimer punt de la RGE núm.

15343/20, del primer punt, tal com s’ha presentat, afegint-hi al

final “sis mesos  a partir d’avui”, no?, “en un període de sis

mesos a partir de la data d’aprovació”. Sí, sis mesos.

Vots a favor? Unanimitat.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del segon punt, que, com ha dit  la Sra.

Sureda, seria afegir a final del punt “dins l’any 2021".

Vots a favor? Unanimitat també.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passaríem al tercer punt, tal i com està presentat.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

LA SR. SECRETÀRIA:

6, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposta no

de llei RGE núm. 15343/20, per un transport ferroviari de

qualitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15441/20, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, rel ati va a augment de les

freqüències del metro a la Universitat de les Illes Balears.

Passam ara al debat de la segona Proposició no de llei RGE

núm. 15441/20, presentada pel Grup Parlament ari Popular,

relativa a augment de les freqüències de metro a la Universitat

de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Camps, del Grup

Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aques t a PNL va ser

presentada exact ament  dia 20 d’octubre de l’any passat, en una

època també complicada quant a freqüències i quant a la

mobilitat dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, i arran

de diferents denúncies per les xarxes socials, diferents mitjans

de comunicació idò vam poder cont rastar i constatar que les

freqüències del metro principal que connecta p er exemple la
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universit at  o altres municipis de Mallorca idò havien dilatat la

freqüència.

Entenem nosalt res que les recomanacions sanitàries anaven

en sentit completament  contràries a aquesta dilatació de les

freqüències i per tant vam presentar aquesta PNL. 

A dia d’avui som conscients que s’ha tornat recuperar, però

una vegada més el Govern queda en evidència, va haver

d’esperar que hi hagués una pressió social a través  de les

xarxes socials, en mitjans de comunicació o bé haver registrat

el Partit Popular aquesta proposició no de llei perquè fessin els

deures que de forma responsable haurien d’haver fet abans.

Vull reiterar un p oc una sèrie d’arguments que he fet a la

p rimera intervenció de l’altra PNL. Vostès fa tres anys que duen

en els pressuposts la contractació de 25 conductors i altres

p ersonals, no sé si potser el Sr. Ensenyat no m’havia ent ès

però jo al que em referia era al fet que a l’any 2018 va sortir

publicat  en el BOIB -per ser més exactes en el número 135- una

plaça de director de recursos humans pel procediment de lliure

designació. Home, si som conscients i retrocedim un poc en el

temps i veiem un poc aques t es  mancances, per una banda, de

personal, aques t  abús en les hores extraordinàries d’una forma

indiscriminada i veiem com hi ha p ersones a l’atur o en ERTO,

idò hi ha coses que no acabam de compartir ni d’entendre.

Per tant, anava un poc... Si es  va dotar pressupostàriament,

es va convocar, es varen fer les proves i no s ’agafa aquesta

plaça, no es dota aquesta plaça idò no acabam d’entendre per

quin sentit idò s’havia fet aquest esforç i aquesta convocatòria

i s’havien creat falses expectatives a les persones que

poguessin estar interessades en aquesta plaça en concret. 

Centrant una altra vegada en el debat  que ens correspon idò

dir-li que nosaltres entenem, perquè quedi constància i que t ot s

vostès vulguin participar d’aquest debat i que quedi ja d’una

forma més regulada i més responsable, idò per aquest motiu

hem volgut mantenir viva aquesta proposició i que quedi s i surt

endavant doncs el Govern tendrà aquesta obligació des de ja

que s’està fent fins que es puguin en tot cas millorar i

incrementar més freqüències. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel torn de fixació de posicions

de major a menor té ara la paraula el Grup  Parlamentari Unidas

Podemos, Sra. Martín, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup com he comentat

a la PNL anterior estam totalment d’acord amb donar suport a

mesures que millorin els serveis públics de transport de

passatgers i en aquest cas evidentment donarem suport a

aquesta iniciativa en relació amb el metro. 

Sí que vull dir que la verit at  és  que sobta que s’hagi

mantengut la proposta ja que en relació amb les freqüències

que es coment en ja el dia 26 de novembre es varen reprendre

les freqüències que existien abans dels canvis horaris que es

varen fer el dia 1 de setembre per la manca d’ocupació del

servei, ateses les  restriccions que s’havien hagut d’implementar

a causa de la COVID.

La veritat és que ens agradaria que aquest tipus

d’iniciatives també les presentassin en aquelles comunitats

autònomes a on governen p erquè tots hem vist les imatges de

com anava el metro de Madrid i seria molt interessant que

poguessin copiar les mesures que proposa el Partit Popular

aquí a les nostres illes.

Entenem que aquesta PNL es  va p resentar dia 20 d’octubre

i llavonces anava adequada a la situació que hi havia en aquell

moment , malgrat en parlem en el mes de març de l’any següent

i amb relació a eficàcia i a eficiència d’aquest parlament tal volta

es podria haver obviat però bé, en qualsevol cas, nosaltres

defensam els serveis públics, defensam el transport -el metro en

aquest cas - i donarem suport a aquesta proposta que avui ens

presenta el Partit Popular. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. No hi ha el Grup Parlamentari

Ciudadanos. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies. Les obres del metro en el seu moment

varen ser aquelles obres  faraòniques que no sé si a dia d’avui

es  farien, eh? Però bé, estan fetes, i les pagarem no només tots

els anys que fa que es feren, sinó que crec que la generació

dels nostres fills i dels nostres nets, perquè són d’aquelles que

van a compte del finançament, per tant al deute de la comunitat

autònoma.

Però bé, ja que ho tenim, i abans la Sra. Sureda es  queixava

de manca de planificació, crec que si hi ha una obra a Palma que

es caracteritza precisament per la manca de planificació és el

metro, el metro a la universitat. Perquè si qualcú s’hagués

assegut o s ’hagués  aturat a pensar en el futur de la ciutat de

Palma, segurament a dia d’avui el met ro passaria per Son

Espases, si qualcú s’hagués aturat a planificar les coses, no?

Per tant, perquè si es va fer i anys desp rés es va fer Son

Espases allà on es va fer vol dir que qualcú no havia p lanificat

ni una cosa ni l’altra i, per tant, a dia d’avui segurament la línia

ent re Palma i la universitat seria prou més utilitzada del que no

ho és. I evidentment amb unes circumstàncies com les que ens

han tocat viure de pandèmia, de limitacions a la mobilitat,

evidentment amb una situació que és del tot rara des del punt

de vista quotidià. Així i tot entenem que el tenim i per tant s’ha

d’ut ilit z ar i s’ha d’utilitzar sempre que es pugui i s’ha de

fomentar, a més, que s’utilitzi.
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En aquest sentit donaríem també suport a aquesta proposta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. 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, Sra. Presidenta. Seny ores i senyors diputats,

pensam des del nostre grup  parlamentari que són importants

l’increment de freqüències cap a la universitat -cap a la UIB-, és

vera que s’han trobat  en segons quines hores problemes

perquè hi ha una necessitat. 

Desgraciadament, i ara ho comentava amb un diputat

d’aquesta sala, a l’EMT han minvat també les  freqüències dels

busos que van cap a la universitat i creiem necessari que això

millori, perquè els  alumnes que van allà sempre agafen segons

les seves necessitats la millor de les dues op cions que són

dues opcions de transport públic.

Com dèiem abans, ens  agradi o no ens agradi, per temes

d’eficiència i eficàcia és indispensable una bona planificació, i

quan estan fetes  les coses el que es necessita és que se’n

pugui treure el màxim rendiment i millor possible, el màxim

profit. Per tant, és necessari que hi hagi més freqüències

d’aquest met ro i s i és necessari, que també s’ha parlat, i hi ha

el pla de mobilit at i està aprovat, si s’han d’incrementar altres

espais allà on arribi el metro es pugui fer sempre amb una

planificació ben feta de la realitat d’aquesta ciutat. 

Nosaltres des del nostre grup parlamentari donarem suport

a aquesta iniciativa. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlament ari Socialista

té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts. Sr.

Ferrer, té la paraula. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que no acabam

d’entendre massa bé perquè s’ha mantingut aquesta prop os ició

no de llei. Supòs que bàsicament el partit autor de la iniciativa

al que ens  t é acos tumats és a criticar per criticar i aquesta

vegada es demostra de quina manera tan real s’aplica això a la

seva pràctica diària en aquest parlament. 

És cert, els horaris es van modificar l’1 de setembre del 2020,

però, després, en base a les  necessitats detectades, el 26 de

novembre del mateix any -de 2020, l’any passat-, el metro en la

línia M1 va tornar a circular amb la freqüència de 20 minuts de

manera continuada. És a dir, és el primer tren que té sortida a

les 6:35 en direcció a la UIB i després és el darrer t ren que té

sort ida a les 21:55, restablint d’aqueixa manera l’horari que hi

havia abans i donant, en aquest cas s’hauria donat per saldada

la p ret ensió que s’estableix a la proposició no de llei del Partit

Popular i que tenia un registre d’entrada del 20 d’octubre.

Supòs que hagués estat el moment  de retirar-la, però no

l’han volguda retirar. Jo no sé quina intenció deu tenir el Part it

Popular de voler venir a aquesta cambra a p arlar-nos del metro.

Jo si fos d’ells intent aria la paraula “metro” desterrar-la del meu

vocabulari, bàsicament per la vergonya. Si revisen algun

manual de mobilitat on es parli d’invers ions desastroses i mal

planificades en mobilitat, tenim el vergony ós  honor de figurar-

hi a tots, n’he consultats uns  quants i puc dir que és cert,

sempre es valora la ciut at de Palma com a exemple de mala

planificació, p er no parlar dels anals de recopilacions

jurídiques, que aquí ja parlaríem de delictes penals de totes les

persones i en aquest cas el president Matas quin rànquing

ocupa també.

Per t ant, si parlam només de mobilitat ocupam el rànquing

de les ciutats més mal planificades en aquesta qüestió.

Sigui com s igui, agraïm l’interès que diposita ara el Partit

Popular en el transport públic; agraïm l’interès també que

demostren en la qüestió de les mesures d’higiene i de

seguretat. No ent enem per què intenten desprestigiar el

transport públic, perquè a la seva exposició de motius parlen

del conseqüent  p erill de contagi a un moment com aquest, a un

moment de pandèmia, em recorda una mica a la int ervenció que

vàrem tenir aquest dimarts, del conseller d’Educació, que

parlava del mateix, l’alarmisme que va tenir el Partit Popular,

aquestes ganes de desprestigiar l’escola a principis de l’actual

curs escolar en dir que tot aniria malament, que tots els alumnes

es contagiarien i al final, s’han ap licat  les mesures que s’havien

d’aplicar i que dictava la ciència i no s’han produït.

En aquest cas  ens  t robam amb el mateix, voler desprestigiar

el t ransport públic d’una manera tan vana, jo crec que no hauria

estat necessari fer aquesta introducció, però bé, vostès l’han

feta i, en qualsevol cas , nosaltres ens congratulam que el

Govern de les Illes Balears hagués modificat les freqüències per

donar sortida a les necessitats i que això pugui tirar endavant.

Una altra qüest ió que tampoc no ha esmentat el diputat a

tota la seva intervenció és que, per exemple, dins l’anterior

legislatura es va posar en marxa la integració tarifària del metro

amb el sistema de transport públic de la ciutat de Palma, podent

tots els usuaris de targeta ciutadana entrar amb aques t  s istema

també al metro.

I li vull recordar que la seva portaveu, en el mateix

Ajuntament de Palma, va acusar tant el Govern com

l’Ajuntament de posar en perill l’Emp resa Municipal de

Transp orts simplement per fer una qüestió que era bàsica

d’integració tarifària i d’integració de dos sistemes  que

convivien fins aleshores completament d’esquena.

M’agradaria que posassin tot això en valor, que ho

recapacitassin, que tenguessin en compte quin és el valor que

té el transport públic i que quan presentass in les seves

iniciatives , que ja li avanç que nosaltres en farem un vot
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favorable perquè ja s’ha realitzat aquesta millora de freqüències

i consideram que les millores de freqüències sempre han de

seguir avançant  i semp re seran benvingudes, nosaltres

consideram que haurien de t enir en compte tots aquests

aspectes.

Parlant de sistemes ferroviaris, no podem oblidar nosaltres

t ambé que durant la legislatura del Sr. Bauzá i que ara vostès

s’omp len tant la boca de funció pública, de recuperar el prestigi

dels treballadors públics , etc., vostès varen impedir la promoció

interna de més de 24 treballadors i obligaren a indemnitzar a

Serveis  Ferroviaris de Mallorca aquests treballadors per valor

de 395.000 euros. I també varen acomiadar més de 15 persones,

les quals varen haver de ser readmeses per part del nou govern,

quan va començar l’any 2015.

Millors freqüències , millors serveis i millor atenció al públic

es dona amb unes plantilles ben dotades i amb unes plantilles

que funcionen al cent per cent del seu rendiment , no retallant-

les cada vegada que tenen l’oportunitat.

Però bé, en qualsevol cas, com li deia abans, benvingut  a la

valoració positiva del transport públic, benvingut a la valoració

positiva del que sup osa el servei de metro per a la ciutat de

Palma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per al torn de contradiccions té la

paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr. Camps, per un temps

de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que el rep resentant del

Partit Socialista ha vingut amb ganes de brega avui, està clar

que el Partit Popular manté aquesta proposició no de llei, ja ho

he comentat a les dues  intervencions, apostam, volem, pel

t ransp ort públic, però com que vostès de vegades no són prou

de fiar, s’ha de deixar constància i, així com el més de setembre

es va haver d’alterar el tema de les freqüències  pels motius que

van ser, doncs ara si en queda constància doncs  serà més

difícil poder-les alterar, en t ot  cas, quan vulguin alterar serà per

incrementar o per donar un millor servei, que, ho torn reiterar,

nosaltres volem i apostam.

Jo no vull entrar ara més en det alls del que vostè m’ha

comentat, perquè al cap i a la fi la finalitat era apostar i

reivindicar aquest transport públic que, pel que hem escoltat,

tots els portaveus, doncs donen suport, i nosaltres, com a

Partit Popular, seguirem fent feina i denunciarem totes aquestes

qüestions que considerem que poden millorar el dia a dia dels

nostres ciutadans i dels visitants, per un transport públic i unes

Illes Balears competitives, sostenibles i que donin el millor

servei de qualitat tant públic com privat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt es gràcies, Sr. Camps. Acabat així el debat, passam a la

votació de la Proposició no de llei RGE núm. 15441/20.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 15441/20, relativa a augment de les  freqüències del

metro a la Universitat de les Illes Balears.

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

Abans que se’n vagin, com que la setmana que ve hi ha

compareixença abans de la nostra compareixença, que també

serà del conseller, els ho avanç, la convocaríem a l’hora

ordinària, és  a dir, a les sis, perquè es retarden les

compareixences i al final hem d’estar una hora aquí fora

esperant i almenys serà un poc menys que esperarem. D’acord?

Així, rebran la convocatòria a les sis. Moltes gràcies.
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