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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, diputats i diputades. En primer lloc,
demanaríem, abans de començar la sessió d’avui, si es
produeixen substitucions. No?

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, Joan Mas substitueix Josep Ferrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha més? Perfecte. 

Proposició no de llei RGE núm. 1138/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions al talús
situat a l’entrada del municipi de Fornalutx.

Així passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu
al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 1138/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions
al talús situat a l’entrada del municipi de Fornalutx. Per a la
seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Vidal, per un temps de cinc minuts. Té la paraula.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades, bona
tarda. Presentam aquesta PNL per la seguretat dels ciutadans de
Fornalutx i també per la dels visitants.

Ens trobam a un moment que és urgent resoldre aquesta
esquerda que hi ha a la corona del talús situat a l’entrada del
municipi de Fornalutx on s’ubica un aparcament i a més està
devora la carretera Ma-2120 i a més serveix com a aparcament
a dos restaurants. 

El passat mes de desembre el Grup Municipal del PP de
Fornalutx va presentar una moció on s’insta el Govern
d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i el Consell de
Mallorca a crear un grup de treball per acordar solucions
davant del perill que representa aquest talús. És tan complicat
això perquè intervenen totes les administracions, intervé
l’ajuntament per una part, el consell com la carretera, propietat
privada com la finca i els restaurants i l’ajuntament com a
propietat dels aparcaments.

I el Consell de Mallorca, no obstant, ha realitzat un
seguiment d’aquest talús i s’ha constatat que és una zona
inestable i que el risc de lliscament és alt. Com a conseqüència
d’aquest seguiment s’ha pogut comprovar que el problema té
dimensions majors dels que es pensaven en un principi. Durant
una inspecció recent de l’IGME, Instituto Geológico Minero de
España, s’ha comprovat que el problema inclou un front de 40
metres en paral·lel a la carretera i una longitud de 35 a 40
metres cap a Fornalutx essent el terreny, a més, de propietat
privada, com he dit abans. 

Després dels estudis i del seguiment s’ha arribat a les
següents recomanacions: cal fer una cartografia precisa del
conjunt del talús per poder cartografiar de forma exacta les
fractures i deformacions observades sobre el terreny i també es

remarca que les possibles conseqüències poden ser les pluges,
la influència per haver construït l’aparcament, un component
hidrològic o hidrogeològic que acceleri el procés. De tot això
se’n surt que l’informe emès per l’IGME és compartit amb el
Consell Insular de Mallorca, amb la Conselleria de Mobilitat i
Infraestructures, també és compartit amb la Direcció General
d’Emergències del Govern balear, i aquí el consell parlam amb
el Govern, amb Emergències, Emergències parla amb Medi
Ambient i arriba a un punt que no queda més remei que
presentar aquesta PNL i que el Parlament insti el Govern a
crear un grup de treball entre el Govern d’Espanya, mitjançant
l’IGME, el Govern balear mitjançant les conselleries que
pertoquin, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx
per trobar una solució adient a aquest relliscament de talús. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Passarem al torn de fixació de
posicions i en primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta, buenas tardes. Bien, nosotros vamos a
apoyar esta PNL del Partido Popular, entendemos que los datos
que acaba de indicar el representante del Partido Popular son
tal cual los conocemos también nosotros mismos. Hemos
estado también, bueno, no voy a repetir el peligro que supone
todas estas cuestiones porque ya se ha dicho, ya se sabe; hemos
estado también en contacto con la Conselleria de Mobilitat del
Consell de Mallorca, que nos ha comentado en el día de ayer
esta misma información que se suministra. Es decir, ahora
mismo están trabajando ya en esta cuestión para determinar la
exactitud de los trabajos a realizar, tanto el Instituto Geológico
Minero de España como la empresa pública Tragsa.

En este sentido no hay mucho más que decir, es decir hay
creado realmente un grupo de trabajo, aunque a lo mejor es un
grupo de trabajo un tanto irregular y a lo mejor habría que
impulsar para dar más estabilidad a ese trabajo y esa toma de
decisiones un poco en este mismo sentido. Creo que no hay
mucho más que decir a lo que se ha comentado, apoyarlo
totalmente y apoyar la PNL.

Moltes gràcies.

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. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
estam a favor, com no pot ser d’una altra manera, d’aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular
per donar solucions als problemes que genera el talús i situat a
l’entrada del municipi de Fornalutx. La solució que es proposa
a aquesta proposició no de llei de fer un grup de treball entre
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les diferents administracions la trobam alineada perfectament
amb el que consideram que és la fórmula per cercar solucions,
a més a més és una col·laboració publicopública que realment
és molt necessària perquè aquest problema se solucioni d’una
manera definitiva i no fent pedaços que no arreglen la situació.
A més a més, personalment, com a solleric i molt vinculat a
Fornalutx, esper que aquest problema se solucioni el més prest
possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca el Sr. Mas té la paraula, quan vulgui, per
cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor
igual com ho hem fet a les diferents mocions presentades als
diferents ajuntaments que hi ha a l’entorn del problema i sabem
també que des del Consell de Mallorca es treballa el tema. Per
tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara toca el torn al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos, quan vulgui.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros también votaremos a
favor, por supuesto, pero sólo un comentario, el propio
diputado Vidal, que defiende la proposición no de ley lo ha
dicho, dice, interviene tanta administración que es complicado,
es que interviene el Gobierno de España, el Gobierno de las
Islas Baleares, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de
Fornalutx, sólo falta la Unión Europea ya para intervenir.

Lo digo porque esto demuestra que hay un exceso de
administración en toda España y en Baleares, en concreto, que
lo que sirve es para poner palos en las ruedas y algo que tendría
que ser mucho más ágil al final se convierte pues en algo que
lleva a una proposición no de ley a un parlamento autonómico,
para que se intente solucionar, llegar a una solución mientras va
pasando el tiempo, porque esto es de los últimos años y llevan
un año entero sin que nadie se ponga de acuerdo unos con
otros, y vamos a ver, a resolver, quién tiene la competencia
para hacer algo. Con lo cual, creo que es una demostración más
de la necesidad que tiene este país de reducir la administración
pública.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears la Sra. Sureda, quan vulgui.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Nosaltres
més que reduir l’administració trobam que el que hi ha d’haver
una coordinació entre les diferents administracions per trobar
una solució a aquest tema que, com molt bé diu, s’ha de
resoldre amb urgència, una urgència que també és cert es va
presentar dia 22 de gener i, desgraciadament ho hem hagut de
veure ara. Per tant, crec que sí que és necessari que es posin
d’acord les diferents administracions i sobretot que posin una
solució damunt la taula tan aviat com sigui possible. Donarem
suport a la iniciativa.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el diputat no
adscrit el Sr. Maxo Benalal, per un temps de cinc minuts també,
quan vulgui.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta, seré extremadamente breve puesto
que obviamente el voto tiene que ser que sí. Simplemente decir
que aquí ya hay un par de informes que se pidieron a ingenieros
de caminos y realmente pues es lo único que hace falta, los
informes están hechos, lo que hay que hacer es la obra y
arreglar el problema antes de que haya un accidente, porque
realmente el problema es que siempre se suelen hacer
peticiones y mover cosas, pero siempre se hace después de que
haya un accidente y, en este caso, pues lo ideal sería hacerlo ya
para evitar tener que hacerlo cuando pase algo. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, quan vulgui, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com ja ha dit el
portaveu del grup que presentava la proposició no de llei, s’han
fet diverses reunions implicant moltes administracions,
començant amb una el 14 d’abril, després una altra que es va
celebrar el 30 d’abril, sempre tenim molt clara la planificació
per part del Govern de les Illes Balears i també de la resta
d’administracions que es troben per sobre de l’Ajuntament de
Fornalutx que no havia de ser en cap cas l’ajuntament i els
ciutadans de Fornalutx els que assolissin en solitari aquesta
reparació que, com bé s’ha dit, presenta una sèrie de riscos.

Per tant, ara mateix el que nosaltres sabem és que per part
de l’Institut Geològic Miner, depenent del Ministeri de Ciència
i Innovació, es prepara aquesta informe final que determinarà
exactament les tasques i que també repartirà feina, que és
l’interessant de la qüestió, que pugui repartir feina i la pugui
repartir de quina manera per part de les diverses
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administracions es donarà compliment a la reparació d’aquest
problema que ja ha esdevingut històric. 

No es preocupi el portaveu de VOX que les administracions
dintre del nostre marc de les autonomies funcionen
perfectament, de moment no necessitam el mando único, que
segurament a ell li agradaria proposar-nos, sinó que més aviat
les administracions col·laboren per al bé dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Ara toca el torn al grup
proposant. Sr. Vidal, quan vulgui.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, vull agrair a tots els
grups la bona disposició que teniu i aconseguir una cosa per
unanimitat a aquest parlament sempre fa que ens sentim
orgullosos i, en segon lloc, esperar que el Govern faci les seves
feines aviat, pugui constituir aquest grup de treball i sobretot
que per a tothom posin una solució aquí i no haguem d’esperar
mig any, un any o dos que hagi caigut el talús i haurà caigut
damunt els cotxes, damunt el restaurant o damunt qui passava
i sobretot evitar danys si el Govern es pot avançar a això per
via parlamentària. 

Moltes gràcies a tots i gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. Si els sembla, ido, en
conseqüència podem donar aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 1138/21, relativa a solucions
al talús situat a l’entrada del municipi de Fornalutx.

I no havent més assumptes a tractar, tancaríem la sessió,
aixecaríem la sessió. 

Moltes gràcies.
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