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LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors diputats, senyores diputades, bona tarda. Diputats
i diputades, si els sembla, començarem la sessió d’avui, en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. Es
produeixen substitucions?

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Bona tarda. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Lluís Camps substitueix Salomé Cabrera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més?

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Sí, presidenta. Irene Triay substitueix Ares Fernàndez.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, presidenta, bones tardes. Miquel Ensenyat substitueix
Josep Ferrà. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No havent més substitucions passam a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu al debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 290/21, 995/21 i 1685/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 290/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a millora del sistema tarifari de transports de les
Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 995/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del
transport públic, connexions i sistema tarifari del nou TIB. 

Primer de tot els demanaria si podríem fer el debat conjunt,
amb votació separada, de les proposicions no de llei RGE núm.
290/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, de millora del sistema tarifari de transports de
les Illes Balears, conjuntament amb la RGE núm. 995/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d'urgència, relativa a millora del transport públic, connexions
i sistema tarifari del nou TIB. Si els sembla bé, si no hi ha
inconvenient faríem el debat conjunt i faríem vot separat.

Si els sembla bé idò i no hi ha objeccions, començaríem per
la defensa de la Proposició no de llei RGE núm. 290/21, i per
posicionar-se respecte d’aquesta proposició i també de la RGE
núm. 995/21, intervendria en primer lloc el Grup Parlamentari

El Pi Proposta per les Illes Balears. Sra. Sureda, quan vulgui,
per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Com varen
comprovar, la setmana passada vaig fer la pregunta al conseller
en relació amb si consideraven que el nou sistema tarifari que
s’ha posat en vigor dins enguany, sí que era més econòmic per
als ciutadans de les nostres illes. 

Nosaltres, a principi d’any, dia 12 de gener ja, vàrem
presentar aquesta iniciativa perquè hi havia queixes per part
dels usuaris del tren i també hi va haver queixes per part de
diferents ajuntaments perquè de la mateixa manera escoltaven
els ciutadans que utilitzaven el transport públic i veien que no
arribaven a les expectatives, és ver que hem deixat passar
aquests deu mesos, però pensam que estam d’una manera molt
similar. 

Com dic, dia 1 de gener va entrar en vigor aquest nou
sistema amb la targeta intermodal, que s’ha convertit en targeta
moneder i varen desaparèixer els abonaments T20 i T40.
Aquest sistema tarifari es calcula a través de salts dels trajectes
i també del perfil de l’usuari. Amb aquest nou sistema de
targeta moneder s’afegeixen uns descomptes basats en punts
que es van acumulant cada mes natural en funció dels viatges
que es fan. Com més viatges, més descomptes, però a final de
mes o quan comença el proper mes, tornes començar de zero,
així és que els descomptes que tu has utilitzat ja no es tenen en
compte.

Darrere d’aquest nou sistema, és ver i ho deim, hi ha una
tasca creativa que el que fa sí que és millorar alguns aspectes
de l’anterior, com és la targeta bancària que, com a títol vàlid
de transport, permet descomptes a grups de fins a cinc persones
i també la venda anticipada del bitllet a través de la web. 

Tot això pensam que presenta moltes mancances i que
s’haurien de corregir, ja que -i ho vàrem dir la setmana
passada- només beneficia els que viatgen diàriament i no els
que ho fan de forma esporàdica o intermitent, fins i tot -avui
matí m’ho han confirmat- una senyora que cada dia de dilluns
a divendres agafa el tren per venir a fer feina, a aquesta senyora
li surt cinc euros més car ara que antigament. 

Per tant, sí o sí, jo vaig exemples de quatre dies per si un
dia feien teletreball o gent que fa feina per torns, que els sortia
més car que abans, però a aquesta senyora i justament avui matí
m’ho han confirmat, li surt cinc euros més car, cada mes, quan
en teoria ha de sortir més econòmic. 

Amb la T-40 es permetien 40 viatges en un període de 45
dies, per si hi havia vacances, si podies comprar un bitllet
d’anada i tornada en tren també et sortia una mica més
econòmic, ara el bitllet senzill l’has de comprar..., per exemple,
anar en tren Manacor-Palma, 4 euros i mig, tornar en tren
Palma-Manacor, 4 euros i mig i s’han de comprar de manera
individual.

Si s’extravia la targeta Intermodal han de pagar 8 euros, i no
només han de pagar els 8 euros, sinó que es perd el saldo que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202100290
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202100995
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tens a la targeta que, en aquest cas, pensam que molt bé que
s’hagi de pagar una targeta nova en cas que es perdi, però que,
a més, perdis els doblers que hi tens, no ho trobam adient. 

I que es penalitzi amb cinquanta cèntims per no validar el
viatge de sortida, si volen que es validi el viatge de sortida,
posin màquines a totes les sortides i entrades de trens i metros,
perquè hi ha diferents estacions on no hi ha màquines i, per
tant, com que pots passar fàcilment, la gent ni la passa i no sé
ni si funciona si hi passa. 

També amb el tema dels salts, perquè els salts anam pel
metro a moltes ciutats d’Espanya i d’altres països i tant si t’has
d’aturar a la propera estació com si fas vint estacions, el preu
del bitllet és el mateix, i aquí com més enfora et fas, més costa
però no només això ja que fas un esforç de venir, per ventura,
la gent de més enfora en tren o en bus, que suposa moltes
aturades i suposa estar molta estona, pensam que s’hauria de
tenir en compte i s’hauria de posar un preu unitari. I no només
això, amb un sol viatge, com per exemple pot ser el de Lloseta-
Binissalem, que és un trajecte d’una aturada, ja fas un salt i per
tant et surt més car. 

Per tot això hem presentat aquesta iniciativa on demanam,
en primer lloc, instar la conselleria a eliminar aquests salts del
sistema tarifari i a establir un preu unitari independentment del
trajecte.

En segon lloc, instar la conselleria a ampliar el període de
vigència de la bonificació a l’any natural, perquè no passi que
cada mes quedes a zero, pots tenir vacances, etc., i no et serveix
per a res la feina que has feta del transport, d’utilitzar el
transport públic.

En tercer lloc, a eliminar la penalització dels cinquanta
cèntims per no validar el títol de viatge a la sortida.

I, en quart lloc, instar també la conselleria a recuperar el
saldo restant en cas de pèrdua de la targeta intermodal quan es
traspassi amb una de nova.

Res més, esperam el suport dels diferents grups
parlamentaris. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara, per fer la defensa de la
Proposició de llei RGE núm. 995/21 i també de la 290/21
intervé, per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Camps.
Té la paraula, quan vulgui. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, també ens passa igual
que al grup d’El Pi, vam registrar aquesta PNL dia 12 de gener
fruit de les crítiques pels diferents mitjans de comunicació, dels
usuaris principalment, i principalment per aquest increment de
tarifes en plena pandèmia. 

Nosaltres, des del Partit Popular reiteram una vegada més
que apostam per aquest transport públic necessari per als
ciutadans de les Illes i els visitants però no podem compartir

que en plena pandèmia es produïssin aquestes tarifes abusives
i desproporcionades. 

No van passar gaires setmanes quan els diferents partits que
donen suport al partit majoritari, el Partit Socialista, en els
municipis es començaven a rebel·lar contra aquestes tarifes
perquè els ciutadans dels municipis que s’havien de desplaçar
havien de patir l’increment abusiu d’aquestes tarifes i, per tant,
van començar a presentar una sèrie de mocions en els municipis
que sabem que van sortir reforçats en aquest sentit. 

Per tant, des del Partit Popular volem insistir que s’hauria
de revisar, perquè en diferents intervencions en el plenari he
tingut l’oportunitat amb els diferents consellers de l’àrea, de fer
extensiu el malestar i el posicionament en contra del Partit
Popular per aquestes tarifes que entenem que haurien pogut ser
molt més incentivadores, molt més d’acord amb els temps
actuals, i, per tant, veim que al Govern li costa complir la
voluntat d’arribar a acords i de poder reprogramar unes tarifes
molt més socials i molt més incentivadores.

També no podem entendre com, si es perd la targeta i avui
en dia a nivell informàtic es pot saber exactament el saldo de
què disposava la targeta, com s’atreveix el Govern de les Illes
Balears a quedar-se amb uns diners d’un ciutadà de les Illes
Balears. Per tant, nosaltres podríem entendre que si hi ha
d’haver un cost per reposar aquesta targeta que s’hagi pogut
perdre, no té res a veure amb el saldo que pugui disposar. Açò
és com si vas a un videoclub, antigament, perdies la targeta del
videoclub i el del videoclub te tornava l’import, no es quedava
els doblers que poguessis tenir de saldo.

També diferents esmenes que ens han presentat, estaríem
disposats per part del Partit Popular a cercar aquests possibles
acords. N’hi ha una que ens ha presentat que seria en el tercer
punt, sempre i quan acceptessin una transació, que per poder-ho
fer un poc més en condicions li demanaria ja -m’anticip a la
Sra. Presidenta- un recés quan acabin tots els torns
d’intervencions, per poder intentar transaccionar el punt tercer.

La voluntat -reiter- del Partit Popular és que s’aposti
fermament pel transport públic, amb unes tarifes que siguin
incentivadores, que no penalitzin els usuaris que per les
circumstàncies que sigui, i avui en dia les nostres vides han
canviat, amb el teletreball, amb les feines a vegades que ja no
hem de ser tan presencials, per tant, si realment volem apostar
per aquest transport públic l’hem de fer atractiu, l’hem de fer
accessible i no penalitzar a la mínima que no surten els
números. Hi ha moltes maneres de poder incentivar aquest tipus
de transport.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. S’han presentat conjuntament
pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca les esmenes RGE núm. 11652, 11653, 11654 i
11655/21 a la Proposició no de llei RGE núm. 290/21; i
esmenes RGE núm. 11656, 11657 i 11658/21 a la Proposició
no de llei RGE núm. 995/21.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111652
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Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Ferrer. Sr. Ferrer, quan vulgui,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, abans de poder analitzar les
noves tarifes, el sistema tarifari del transport de les Illes
Balears, crec que hem de fer un exercici de rigor, hem de fer un
exercici també de confiança en els estudis tècnics que avalen la
implantació d’aquest nou sistema, hem de confiar i hem
d’apostar per un transport públic modern i consolidat i també
hem de tenir en compte que aquest sistema tarifari prové del
que s’havia aprovat en el Pla director sectorial de mobilitat
l’any 2019. Per tant, no era cap secret per a ningú quin tipus de
sistema s’aplicaria.

Començant per les esmenes que hem presentat a la
proposició d’El Pi, a l’esmena número 1, nosaltres demanam la
supressió completa del punt, per què? Perquè el sistema tarifari
d’El Pi es basa precisament en una targeta moneder, amb un
sistema de punts que premien els usuaris habituals, com més es
viatja, més s’estalvia. Aquesta targeta es pot recarregar en el
mateix bus i també a les màquines automàtiques que es troben
a cadascuna de les estacions. Té un saldo que no caduca mai,
com sí passava amb l’anterior sistema i flexibilitza, per tant,
l’ús de la mateixa targeta intermodal a la qual se li dóna una
versatilitat que abans no existia. El nou sistema calcula les
tarifes en funció dels salts, dels trajecte i també del perfil social
de l’usuari, que vull recordar que el sistema tarifari té
moltíssims perfils socials, que beneficien pensionistes,
membres de famílies nombroses i també joves als quals s’ha
allargat la gratuïtat fins als 16 anys. Per tant, nosaltres
demanaríem que s’eliminés aquest punt perquè eliminar el
sistema de salts és anar completament en contra del nou sistema
tarifari i els seus avantatges.

A la segona esmena demanam la modificació perquè
demanam que no s’ampliï el període de vigència d’un any,
perquè si s’ampliés a un any perdria completament la finalitat
per la qual està creat aquest nou sistema que és mes a mes, i
també hem de tenir en compte una cosa, les xifres que ens han
donat des del Govern de les Illes, és que amb l’anterior sistema
el 61% dels viatges es feien amb bitllets senzills, mentre que
ara aquesta xifra s’ha reduït al 8,2%, què significa això? Que
cada vegada que s’ha de carregar un autobús que surt, es
carrega amb moltíssima més facilitat, permet d’aquesta manera
haver millorat els horaris de manera substancial, i consideram
que començar a modificar sense tenir en compte aquests
preceptes tècnics al sistema tarifari seria justament carregar-se’l
de dalt a baix.

Pel que fa l’esmena número 3 al punt tercer, nosaltres el que
feim és que aquesta penalització s’apliqui automàticament si és
per qüestió tècnica del mateix TIB, per tant, nosaltres entenem
que hi ha màquines cancel·ladores a totes les estacions i que no
hi ha d’haver problema i que si hi ha un problema evidentment
que aquesta causa no sigui imputable a l’usuari.

I en el punt quart demanam la supressió, perquè haurien de
saber, senyors diputats, que en cas de pèrdua de la targeta
intermodal, precisament perquè hi ha un nou sistema integrat,

ara mateix els diners que hi ha dins la targeta moneder, el
saldo, no es perd, s’acumula per a la propera nova targeta que
s’expedeix per part del TIB.

Pel que fa la proposició del Partit Popular, nosaltres
presentam una esmena al punt 1 que matisa una mica millor les
afirmacions que es feien en aquest punt.

En el punt 2, presentam també una esmena de modificació
perquè el que volem és palesar que es continuï fent la feina que
s’ha fet fins ara, escoltar els municipis, escoltar les associacions
d’usuaris, com es va fer el 28 d’abril i que permeti a més seguir
implantant aquest sistema que ja té aproximadament 223
autobusos que circulen diàriament per l’illa de Mallorca, 198
dels quals són amb gas natural comprimit i 18 elèctrics; una
aposta completa per una renovació també de la flota i de l’ús de
combustibles que sigui no contaminants. Per tant, el que
nosaltrem volem palesar en aquesta esmena és que es continuï
fent feina en el mateix sentit que s’ha fet fins ara d’escolta
activa a tots els agents implicats.

I en el tercer punt també proposam una esmena que, primer
de tot, el que volem és que es doni a conèixer el nou sistema
tarifari que el seu avantatge rau precisament en l’ús de les
targetes sense contacte, tant la bancària com també la
intermodal; que es pugui també difondre encara més
l’ampliació de la gratuïtat dels 12 als 16 anys en tots els
transports i que també permeti d’aquí poc, quan s’hagi acabat
de fer tota la integració amb el sistema de l’EMT de Palma, que
tant l’ús de la targeta ciutadana com l’ús de la targeta
intermodal es generalitzin de cada vegada més.

Nosaltres entenem que hi pot haver alguns desajustos, però
en termes generals el que ha suposat és que si comparam el
preu mitjà emprant una targeta TIB entre el 2019 i el 2021, el
2019 el preu mitjà era de 2,12 euros, mentre que amb el nou
sistema el preu mitjà és de 2,07 euros. Per tant, entenem que hi
pugui haver casos molt puntuals, però en termes molt, molt
generals, i la gran majoria d’usuaris així ho manifesten, tothom
hi ha sortit guanyant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. També per a la defensa
d’aquestes esmenes té la paraula pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos el Sr. Jiménez. Quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. Buenas tardes a todo el mundo. El nuevo
sistema tarifario de transportes en las Islas Baleares ha recibido
algunas críticas desde distintos sectores desde el momento de
su implantación, a veces con una premura excesiva a nuestro
entender, como es el caso de estas PNL y decimos que con
premura excesiva, dado que se registraron a los pocos días de
iniciarse el nuevo sistema tarifario. Obviamente es algo
legítimo plantear las dudas ante cualquier nuevo sistema, así
como posibles alternativas al mismo. 
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No obstante, el hecho de presentar estas PNL tan pronto,
niega la posibilidad del análisis y valoración de la innovación
en cuanto a los resultados de su implantación, lo cual resta
profundidad por la limitación de su contenido a la propia
iniciativa.

Los sistemas tarifarios de transporte intermodal son algo
común en las últimas décadas en muchas ciudades de Europa
como un esfuerzo de racionalidad en la planificación territorial
urbana e interurbana, en el gasto administrativo y en el ahorro
doméstico, es decir, en cuanto a medidas de ordenación
espacial, económicas y sociales, pero también en cuanto a
aspectos ambientales al fomentar el transporte colectivo y
reducir el privado que en momentos de emergencia climática
como los que vivimos resulta del todo necesario.

En la medida que las ciudades se van desarrollando se hace
necesario crear sistemas de transporte que sean eficientes y
útiles, estos sistemas tienen que dar respuesta a la demanda de
usuarios creciente en la que la planificación es esencial para
satisfacer estas necesidades que revierte en la integración de los
diferentes modos de transporte público en Europa con el fin de
potenciar y promover su uso en la áreas metropolitanas.

En España, ciudades grandes como Barcelona, Madrid o
Valencia, entre otras, disponen de estos sistemas de transporte
intermodal al que se aplican para su explotación diferentes
modalidades tarifarias, pero que en todos los casos tienen en
cuenta lo siguiente: perfil de las personas usuarias,
planificación adecuada con un enfoque a largo plazo y en
cuanto a los billetes, al billetaje, distintos procesos electrónicos
nuevos y más rápidos de percepción y sistemas tarifarios
innovadores especialmente para usuarios habituales.

Por último, otra cosa que hay que tener en cuenta en todos
estos sistemas europeos es la información adecuada sobre los
distintos modos de viaje y su integración, para ello obviamente
es necesario un sistema de información integrado multimodal
que cubra toda el área de transporte.

Todos estos sistemas contemplan asimismo la división del
área de transporte en zonas denominadas de diferentes maneras
en las que se accede por medio de uno o varios modos y que
están interconectadas por el diseño integrado general en el que
se cuenta la tarifa en función del recorrido realizado. Las zonas
tarifarias existen en Europa y otras partes del mundo desde los
años ochenta y cumplen perfectamente su objetivo de
racionalización del servicio. 

La forma de pago también se hace universal con el empleo
de sistemas de tarjetas que son un soporte en el que podemos
recargar título de transporte a voluntad del usuario existiendo
distintas formas de utilización.

Todos estos sistemas son evidentemente mejorables y
pueden ser evaluados de forma continuada. 

Teniendo en cuenta esta información genérica que
concuerda con los objetivos del nuevo sistema tarifario del
transporte de las Islas Baleares en un esfuerzo de adaptación a
los tiempos y a las necesidades de la población, no podemos

estar de acuerdo con el punto 1 de la PNL de El Pi ya que va en
contra de la misma esencia del sistema.

En los puntos 2 y 3 hemos presentado enmiendas, que ya se
han explicado, que creemos que se adecuan mejor a la realidad
de la implantación actual del sistema.

Y creemos que el cuarto punto es un tanto innecesario ya
que el sistema mismo garantiza el saldo que se incorpora a la
nueva tarjeta.

En cuanto a la iniciativa del PP estamos de acuerdo en el
punto 1 en el que se indica que se debe mejorar el servicio, en
realidad es uno de los elementos a tener en cuenta en esos
sistemas, atender a la demanda intentando adecuar el servicio
a ella. Proponemos, no obstante, otra redacción que amplia
ligeramente el redactado propuesto. 

En cuanto al punto 2 entendemos que las reuniones
solicitadas ya se realizan, por lo que proponemos una enmienda
de modificación. 

En la misma línea creemos que lo indicado en el punto 3
refleja la preocupación que pueda afectar a algunos usuarios de
lo creemos que se puede resolver con un mejor conocimiento
del sistema y sobre todo con una evaluación de mayor recorrido
a la que se hizo en el momento de presentar la PNL. Por ello
proponemos también una enmienda de modificación.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Igualment per a la defensa
d’aquestes esmenes té la paraula el Sr. Ensenyat pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Sr. Ensenyat, quan vulgui, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bones tardes,
efectivament crec que ha estat un sistema que s’ha posat en
marxa en el pitjor moment en què es podia posar en marxa,
amb tota... amb la pandèmia, amb tot el que això ha suposat,
no?, per tant, amb unes circumstàncies que són del tot
excepcionals. 

Jo crec que en aquest sentit ara és quan realment es podrà
comprovar totes les bonances que evidentment comporta
aquesta modificació del sistema, que crec que és prou
important i que hi ha moltíssimes hores de feina darrere per
part dels tècnics de la mateixa conselleria, del personal de la
mateixa conselleria i evidentment també per la part política que
ens toca.

Crec que en aquest sentit és important constatar que
compartim una mateixa preocupació pel transport públic amb
tots els grups polítics, tant els proposants de les dues
proposicions no de llei, tant el Grup Parlamentari Popular com
d’El Pi, que fan incidència en una sèrie de qüestions algunes de
les quals no són del tot precises o bé no s’adapten a la realitat
i per això presentam esmenes, amb aquesta voluntat que surti
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un text el més consensuat possible i respecte d’una qüestió -
com dèiem abans- en què tots estam d’acord i crec que és un
clam popular, és a dir, crec que tant (...) del mil·lenni com les
diferents planificacions parlen evidentment de la relació del
que ha de ser el transport per carretera. 

De fet, demà mateix està convocada una manifestació per
part de la Joventut pel Clima on precisament ens demanen
atenció en tota una sèrie de qüestions, i aquesta és una d’elles
i de les més importants. 

Vull recordar que més del 50% dels gasos d’efecte
hivernacle que es produeixen ho fan... a partir del transport per
carretera. També ens recorden que en els darrers anys s’han fet
moltes carreteres noves, però en canvi no s’ha ampliat un pam
la línia de tren, que evidentment també és una qüestió que hem
d’escoltar perquè tenen tota la raó del món, tot i evidentment
tenint en compte les millores importants que s’han fet,
especialment en la línia de tren de Palma a Manacor. 

Volem recordar que no fa molts d’anys havien de davallar
del tren per canviar de la part elèctrica a un de gasoil i això
pareixia com a tercermundista i tampoc no fa tants d’anys que
es va poder inaugurar aquesta nova electrificació, com ara
també podrà ser una realitat aviat -bé aviat, aviat en
l’administració pública és un terme bastant relatiu, no?- el
tramvia de la Badia de Palma, perdó, el tramvia fins a
l’aeroport, disculpau.

Per tant, crec que en aquest sentit i per tal d’arribar a un
acord era necessari presentar aquestes proposicions no de llei
que -com deia abans- s’ajusten més a la realitat del dia a dia en
una sèrie de qüestions que tal volta necessitava més aclariment
o més precisió o bé directament eren incorrectes tal i com han
exposat els diputats que m’han precedit en la paraula i que han
explicat més detingudament aquestes esmenes.

Res més a afegir, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. En torn de fixació de
posicions pel Grup Ciudadanos té la paraula...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Todo modelo tarifario...

(Se sent el timbre de tall de veu)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¿Perdón?

LA SRA. PRESIDENTA:

Quan vulgui, sí, sí...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Todo modelo tarifario, que supone una búsqueda de la
excelencia en un determinado sistema de una determinada
forma, siempre tendrá alternativas y es evidente que siempre
que sea propuesto por uno de los grupos que esté en el poder
será criticado y corregido por el otro, si se quiere incluso con
la premura que señalaba el Sr. Jiménez.

Ahora, a mí me parece que la clave, la verdad, en la lectura
de la proposición no de ley de la Sra. Sureda de El Pi, está en
la palabra “creativo”, me parece que es muy acertado. Es
verdad que esto es un sistema tarifario tremendamente creativo,
que lógicamente crea problemas como crean todos los sistemas
tarifarios de transporte en tres puntos.

Primero, las propias tarifas, que recordemos que nosotros
somos especialmente insistentes en que no se hagan rebajas
sobre subidas de precios, el problema es que privilegiar a un
grupo y decir que pagan muy poco porque todo el mundo paga
más, pues es una cosa que somos muy especialmente vigilantes
en las rebajas en comercios, en la actividad privada lo tenemos
muy mal visto, parece que en la pública, pues, nos tomamos
licencia sobre bastantes cosas. Esto con una combinación de
que aquí creamos unos privilegiados y siempre - recuerden- que
creemos unos privilegiados existirán unos vulnerables, o sea,
aquí el viajero frecuente sobre el viajero incidental es un
privilegiado, el viajero "burofílico", es decir, dispuesto a pasar
horas en las colas de una oficina, presentar, transportar
documentos y tal es un privilegiado sobre la persona a la que
disgusta andar acarreando cosas, o sea, que hay distintos...,
estamos creando unos privilegios y recordemos que se trataba
todo esto de no dejar a nadie atrás, por un lado, nos insisten
ustedes mucho, y por otro también se nos insistió mucho en el
(...) en que los méritos no son una cosa tan buena, ¿eh?, que
merezca tanto, se insistía en que los méritos deben un poco
evitarse.

Y aquí estamos creando un grupo, el digitalizado, es decir,
pienso en personas mayores, especialmente poco relacionadas
con el mundo informático y tal, que quieran hacer un viaje lo
llevan bastante peor que el chico joven, especializado
informatizado, que viaja más habitualmente. Y con unas tarifas
que además hacen desistir, o sea, el precio actual del transporte
a Alcúdia hace pensar a un grupo de cuatro personas que no
sean “burofílicas” ni frecuentes, que merece más la pena
alquilar un coche entre los cuatro, realizar el trayecto en un
coche particular o coger un taxi, porque el precio resultante de
un viaje de ida y vuelta para cuatro personas no habituales es
un poco excesivo. 

Tenemos entonces este problema, el de las tarifas; tenemos
el problema este que les planteo, los descuentos, lo que
podríamos llamar el sistema extraño como bien calificado me
ha parecido “creativo”; y tenemos la cuestión de frecuencias,
que lógicamente su única solución es un trabajo muy detallado
con ayuntamientos, expertos y con una participación social en
que queden muy claras las necesidades. 

Con lo que nos parece que estas PNL inciden sobre estos
tres puntos y, si bien estamos de acuerdo con esta cierta
precipitación antes de haber dejado desarrollar el sistema, ¿no?,
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que viene a apuntar el Sr. Jiménez, creemos que es bueno que
haya un debate y que esto se trate y hemos aprovechado
además, como ven, para dar nuestros puntos de vista sobre
algunos de estos detalles. 

Ahora bien, sobre nuestra intención de voto, que entiendo
que es lo que interesará especialmente a la Sra. Presidenta,
debo decir que cuando conozcamos por parte de los
proponentes qué nivel de aceptación hay de las muchísimas
enmiendas, porque digamos que solo nos queda tremendamente
claro que las de supresión..., venimos como a entender una
cierta voluntad en contra, es decir, las de supresión, espero que
si son aceptadas pues básicamente no las votaremos; pero las
demás esperaremos a que se desenrede la madeja, una vez que
los proponentes nos planteen cuáles son sus posturas sobre las
enmiendas. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta. Estas proposiciones no de ley
evidentemente van a alguno de los aspectos que perjudican
nuestro transporte público, que son las tarifas abusivas. Porque
son abusivas, las cosas hay que decirlas claras. 

Y yo, cuando escucho a los diputados de la izquierda, que
todos han hablado y han hecho referencia al Plan de movilidad
de 2019, a la importancia del transporte público, incluso uno se
atreve a decir que los criterios de sostenibilidad se están
cumpliendo, que poco a poco se va utilizando de una manera
masiva por la ciudadanía y demás, pues miren, realmente no es
así. El transporte público en Baleares no funciona. Hay que
decirlo claramente.

Ese Plan de movilidad que presentaban en 2019 era
precioso pero ya algunos dijimos que primero, ¿cómo se iba a
pagar todo eso? Porque claro, aquí ustedes, señores del Partido
Socialista, de Podemos, de MÉS, son muy aficionados a
presentar grandes planes pero después no dicen cómo se paga.
Es verdad que suelen tirar de deuda y de endeudarnos cada vez
más, es verdad, que no es exclusivo suyo, pero es verdad que
hacen eso, pero este plan de movilidad, evidentemente, pues
era un brindis al sol. Como ha quedado, como ha quedado
demostrado, porque el transporte público no funciona, por
tarifas abusivas, por frecuencias escasas..., y además ustedes al
mismo tiempo lo que hacen es penalizar el transporte privado. 
Es decir, ponen todas los impedimentos habidos y por haber
para utilizar el transporte privado porque quieren que utilicen
el transporte público pero, al mismo tiempo, no mejoran el
transporte público, con lo cual, ¿qué provocan? El caos que
vivimos ahora en Baleares, sobre todo en las zonas periféricas
o en la ciudad de Palma de Mallorca que es un auténtico caos
diario. 

Y la gente, habitualmente, pues es muy reticente a usar un
transporte público -insisto- caro y con pocas frecuencias. Y si
además ustedes tampoco mejoran las infraestructuras, pues
tenemos un problema importante.  Por eso, venir aquí a hablar
de lo maravilloso que es el transporte público mientras aquellos
que tienen responsabilidad no hacen nada por mejorarlo, al
revés, cada vez está peor, pues realmente llama mucho la
atención. Bueno o de cada vez llama menos la atención
viniendo de ustedes. 

Por eso, el contenido de la proposición de El Pi y también
la del PP, pues nosotros lo consideramos adecuado. Votaremos
a favor, siempre y cuando sepamos qué van a hacer con las
enmiendas que han presentado los partidos que dan apoyo al
Gobierno, que en su mayoría lo que hacen es vaciar de
contenido el sentido inicial de esas proposiciones que, a nuestro
modo de ver, son acertadas, porque muchas de ellas van a eso
que le gusta tanto a la izquierda que es seguir mejorando el
sistema, seguiremos tal, y seguir algo que no han hecho..., es un
poco complicado. Por eso nosotros estaremos atentos a ver cuál
es la decisión final del Partido Popular y de El Pi para saber si
votamos a favor o no de estas propuestas. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Campos. Del Grup Parlamentari Mixt no
hi ha representant, passam...

Perdó, perdó. Sí. Sr. Sanz, quan vulgui. 

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Saludaré un altre dia per deixar
constància de la presència. 

Bé, aquestes dues propostes, les dues, manquen d’una cosa.
Es parla del transport públic de Balears, però realment es
refereix només a Mallorca, tot i així, aquesta targeta afecta
ciutadans d’altres illes també perquè molts han de venir també
a Mallorca per molts de motius, ja sigui per veure familiars o
per estudiar ja que la targeta intermodal, a més, un dels seus
objectius és néixer justament per als universitaris i aquests no
són només de Mallorca. 

És per això que sí que es farà..., tractaré de fer un debat
sobre ella però sí que els proposaria que aquesta targeta
intermodal s’apliqui també a residents d’altres illes que poden
ser beneficiaris i no està clar si ho són o no ho són. 

Tot i així, tenim les propostes en les quals es parla de si hi
ha els salts, si es fan algunes qüestions d’aquest tipus... Bé, jo
per sort o per desgràcia sóc de València tot i que visc a
Formentera ja fa un munt d’anys, i a València tenen un tipus
paregut de transport amb targeta moneder també, i aquesta
targeta té salts, també, perquè no és el mateix si ho comparam
amb el que és la ciutat de Mallorca, anar a Campos que potser
anar a Alcúdia, és que no és el mateix. Llavors, els salts
serveixen justament per diferenciar, perquè l’impacte
ambiental, l’impacte econòmic, que pot tenir no és el mateix i
llavors han d’existir els trams necessaris per poder fer-ho. Per
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això quan es diu que retiraran els salts no..., és una part en una
de les propostes a la qual no hi veuríem gaire lògica.

En el cas també que es parla, òbviament, s’ha de continuar
parlant i una de les esmenes que han presentat els grups del
Govern, i justament de continuar..., si ja s’està parlant, que es
continuï parlant... Instar que es parli..., bé, si ja s’està parlant...,
una esmena en la qual es proposa justament és que es continuï
parlant...

També es parla dels descomptes, com s’han de fer. Jo el que
he vist és que és una qüestió contínua i que sí que s’està
incentivant amb aquesta targeta que se’n faci un ús continu.
Llavors, és important que les targetes d’aquest tipus que tenen
una recàrrega i que associen punts, mantinguin el saldo al
moneder, és molt important, per això un dels punts sí que es
votarà a favor justament per aquest motiu, perquè creiem que
és necessari, no sé si s’està fent ja perquè no tinc aquesta
targeta, no l’he fet servir encara llavors no tinc la informació ni
hi he pogut acumular punts. 

I, després s’ha parlat que si penalitza. Els grups de
l’esquerra, avui, Sr. Campos, ja li ha fet a la diputada Santiago
i no ha dit “progre”, només s’ha quedat en “esquerra”, està bé,
anam fent passes perquè quedi clar que l’esquerra és progre ja
directament i que diu que ha parlat de transport de Balears.
Torn a repetir, Balears som quatre illes i quan es parla del
transport públic a Balears..., que no dic que estigui bé
funcionant bé perquè cada illa té un tipus de transport públic,
però quan es parla que és un cost el transport públic a Balears,
s’haurà de parlar a part del de Mallorca, tot i que sigui l’illa
més grossa, s’haurà de parlar del transport públic a les altres
tres illes i així podrem parlar del transport públic a Balears. 

Bé, i respecte del sentit del vot, en el cas de la proposta del
PP -vaig acabant ja, presidenta- al primer punt, totalment a
favor d’aquest punt, de veritat; i en els altres dos punts sí que
és cert que s’estan fent alguns treballs, no s’estan fent..., bé,
mirarem també quina és la decisió de les esmenes per
determinar el vot que tendrem des del Grup Mixt. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Pel diputat no adscrit, el Sr.
Benalal, quan vulgui, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, ante todo, yo ya lo tenía ya
efectivamente bien remarcado puesto que no es la primera vez
que lo hago en comisión lo que acaba de decir mi compañero
del Grupo Mixto. 

Estaría bien que efectivamente en lugar de hablar de
transporte de Baleares, de vez en cuando, pensásemos en
aquellas islas que tienen la competencia de transporte
transferidas, de lo que es triste es que nunca se las tiene en
cuenta. Entonces, efectivamente, esta propuesta es buena, esta
propuesta tiene un buen fondo pero desde luego habría que
pensar cómo podrían repercutir este tipo de propuestas a las
demás islas, que no son Mallorca y que no tienen los fondos
que vienen del Govern, porque es muy fácil gastarse el dinero

del Govern, que lo que se hace, en lugar de pensar las islas que
tenemos competencias transferidas, pues tenemos que inventar
todo tipo de maniobras para poder sacar el dinero para ni
siquiera acercarnos a este tipo de propuesta. Entonces
evidentemente, pues solo hay una forma y es por medio de
aumentos de presupuestos transportes a los consejos insulares.
Entonces, pues es una cosa que invito a que alguien alguna vez
piense, porque no es la primera vez que viene..., creo que es la
tercera vez que viene una PNL de este tipo a esta comisión y
pienso que alguna vez habría que acordarse de los otros
consejos.

Referente a este proyecto de transporte para Mallorca,
evidentemente pues tiene..., es muy imaginativo -como dijo mi
amigo el diputado Méndez-, es un sistema que mezcla los
sistemas que hay funcionando en París, en Berlín, o sea que es
un sistema muy positivo y efectivamente es muy imaginativo y,
bueno, para la isla todo lo que sea mejorar el transporte,
abaratar el transporte para nosotros pues es obviamente una
buena cosa.

Referente a las enmiendas que se han presentado, pues, en
principio las que se presentaron a la PNL del Partido Popular,
la 995/21, votaremos que sí a los..., si se aceptan, pues
estaremos por el 1 y el 2, el 3 ya veremos; y la de El Pi, pues
hay cuatro..., de cuatro que se han presentado, pues, la única
que en principio aceptaríamos es la 3, las demás no podemos
aceptarlas porque están vaciando completamente de contenido
la PNL de El Pi.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benalal. Procedeix ara... es podria suspendre...
les esmenes, hi ha hagut el Partit Popular que sí que ha dit que
la del punt 3 la podria acceptar, però no ha quedat clar... El Pi
tampoc... Bé, els donaré si de cas la paraula... sí, la intervenció
del grups proposants i si de cas ho aclareixen i si no després
podrien fer un recés, si ho requereixen.

Així, té la paraula la Sra. Sureda, primer, la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Si m’ho permet i és flexible una mica
amb el temps ja que també hem agrupat les dues propostes, en
referència a la proposició no de llei del Partit Popular nosaltres
li donarem suport si accepta les esmenes, no desvirtuen la
proposta i, per tant, independentment que s’acceptin o no
donarem suport a la seva PNL.

En referència a les esmenes..., primer vull dir que m’ha
agradat molt el Sr. Méndez quan ha dit que perquè uns pocs
siguin privilegiats són molts els que paguen més i he posat
exemples de molts que fan trajectes diaris cinc dies a la
setmana per treball que és normalment quan es fan, i que
realment no tenen les bonificacions que s’esperaven.

Respecte de la primera esmena, no la hi acceptarem. El
tema de salts, Sr. Ferrer, en cap cas no va en contra del sistema
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tarifari. Jo li pos l’exemple que a Es Caülls, d’Es Caülls a Santa
Maria és un parada seguida i hi ha un salt i, per tant, ja paguen
més; en canvi, d’Es Caülls a Palma són nou aturades i paguen
el mateix perquè no hi ha ni un salt. 

Per tant, aquesta proporció de què m’ha parlat també el Sr.
Sanz no hi és en aquest cas, els salts estan mal comptabilitzats.
És veritat que es pot fer un nou sistema tarifari, però també les
queixes en poc temps, que el Sr. Jiménez m’ha dit en molt poc
temps ho vàrem fer, és perquè hi ha una associació d’usuaris
que varen estudiar molt bé el nou sistema tarifari i varen veure
que hi havia moltes mancances. Ja li ho vaig dir jo l’altre dia al
conseller, per a qui l’utilitza diàriament pot ser avantatjós, però
aquelles persones que no l’utilitzen diàriament no són
convidades a utilitzar-lo.

Per tant, crec que fer una reformulació o intentar posar en
marxa altres solucions per incentivar la gent a utilitzar el
transport públic, és important.

Al Sr. Sanz també li ho de dir, les transferències al consell
del transport..., vull dir hi ha les transferències als consells de
les altres illes i estan dotades i hi ha avantatges en segons quins
casos que són més grossos que per exemple aquí, que massa bé,
però nosaltres per exemple hem posat “Transport de les Illes
Balears” perquè és el TIB i és així com es coneix. Per tant, al
primer punt no acceptarem l’esmena.

Al segon punt tampoc no l’acceptam perquè modifica i
desvirtua el nostre, els acceptam que sigui una nova proposta,
un punt d’addició perquè convidam la conselleria que estudiï
noves opcions i que analitzi el funcionament, per tant, la podem
acceptar com a un punt nou, no hi tenim cap inconvenient.

Al punt 3 tampoc no li acceptam perquè no es poden validar
sempre, i ho trobam injust, el tema de la penalització.

I al punt 4, si el Sr. Ferrer confirma que ... per ventura aquí
les presses han fet que posàssim aquest punt, si el Sr. Ferrer em
confirma que la targeta si es perd o es roba els doblers passen
a la nova targeta, hi va haver una modificació, inicialment no
havia de ser així i d’aquí el nostre punt. Si vostè em confirma
que és així, no tenc cap inconvenient a aprovar l’esmena. Ara
que sigui així, eh?, també li ho dic.

Respecte del pla director sectorial de 2019, s’ha fet -i ja
acab, presidenta- referència al pla director sectorial de mobilitat
de 2019-2026 que s’havia anunciat, que s’havia fet... Sala de
premsa de 10 de maig de 2019, diu -literal- que ja està en
marxa aquest nou pla i que les ampliacions de metro -i ja ho
vaig fer... ja ho vaig dir al seu moment al conseller Pons-, que
les ampliacions del metro al Parc BIT i Son Espases ja estaven
en tramitació. Per tant, no són fidels a aquest pla sectorial de
mobilitat. Hi ha hagut modificacions perquè l’any passat es va
anunciar que en lloc d’un metro seria un tramvia el que duria a
Son Espases. Per tant, no podem ser-hi fidels perquè hi ha
hagut modificacions en el transcurs d’aquests dos anys d’aquest
pla director sectorial de mobilitat.

Per tant, dit això, acceptarem la darrera esmena i les altres
no, a no ser que la que ens ha proposat al punt 2 fos d’addició,
així també l’acceptaríem. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Al punt 2, eh?, l’acceptaria com a
addició, o al 3? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

De tot d’una ha dit el 3 i després ha dit el 2...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

L’esmena 11653 que era al punt 2 l’acceptaríem com a un
nou punt, una esmena d’addició... Nosaltres mantenim el nostre
punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. I el punt 4 si confirma el Sr. Ferrer..., que és així,
perfecte.

Ara donarem la paraula al Grup Parlamentari Popular, quan
vulgui, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un parell de qüestions que
m’agradaria que quedassin clares. L’important, Sr. Jiménez i
Grup Socialista, m’agradaria deixar clar que una de les virtuts
o una de les qualitats que ha de tenir un polític és sempre
anticipar-se a les necessitats dels ciutadans, preveure les
possibles necessitats. 

Quan el Sr. Jiménez em fa menció que el mes de gener ens
varen... precipitar, ens varen avançar és perquè nosaltres ja des
que vàrem tenir el coneixement d’aquestes tarifes i en veure la
reacció dels usuaris, dels ciutadans que eren els que realment
patien aquest abús d’aquestes tarifes, per això ens vàrem veure
obligats a presentar-ho el més ràpid possible.

Dit açò, els diferents partits que donen suport al Partit
Socialista, com he comentat a la meva primera intervenció, el
mes de gener els regidors de MÉS “piden explicaciones por las
nuevas tarifas de tren y bus”, “Podemos Alcudia pide tarifas
más atractivas y mejores frecuencias en el transporte público”,
Palma, 30 d’abril. 

Per tant, tots hem de ser conscients, han passat mesos des
que es varen aprovar aquestes tarifes, el servei de transport
públic a Balears ha anat millorant perquè la pandèmia així ho
ha permès i és clar que s’ha fet una inversió molt important i
amb aquesta renovació de flota el que s’ha de posar en marxa
és treure el personal dels ERTE a poder conduir els autocars i
donar aquest servei públic que tots volem.

Centrats en les esmenes, la voluntat del Partit Popular és
arribar a acords i així ara ho detallaré. Com que no canvien el
sentit de la proposició no de llei registrada al mes de gener,
nosaltres demanàvem a la primera esmena... “estudiar i millorar
totes les línies”, ara entenem, i la pandèmia així ho fa possible,
i veim que hi ha hagut una sèrie de millores en aquest sentit,
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per tant, acceptaríem la primera esmena que només... el canvi
principal és “seguir millorant” i com que s’està fent i volem ser
coherents amb el nostre posicionament, per tant, acceptaríem
l’esmena.

Al punt segon, com que vostès incorporen una sèrie
d’elements més per poder arribar a aquesta entesa, el teixit
associatiu sectorial i veïnal, municipis de Mallorca, per tant, va
en aquesta finalitat, va en aquest... cercar el consens que
proposava el Partit Popular, idò també ho acceptaríem.

A l’esmena 3, nosaltres estaríem disposats... que els
proposants d’aquesta esmena amb una transacció que seria, a
la que vostès presenten, s’hauria d’afegir la següent frase: “tot
garantint que no siguin discriminatoris per a cap usuari que
menys utilitza el transport públic”. Si vostès acceptessin
aquesta transacció nosaltres acceptaríem l’esmena i si no,
proposam que sigui un punt nou d’addició i sigui un quart punt.

Com que hem comentat en diferents ocasions que obririen
ara un període de transacció, de reflexió, idò des del Partit
Popular ja hem manifestat el nostre sentit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Així hi hauria una proposta de
transacció per a la 3 de la proposta del Grup Parlamentari
Popular i El Pi la possibilitat de fer-ne una d’addició d’una que
era de substitució. 

Si els sembla bé fem un recés de deu minuts, molt bé.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la comissió si els sembla bé. Sr. Ferrer, accepta
la transacció que li ha fet el Grup Parlamentari Popular?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

No. En el cas de les esmenes d’El Pi, l’esmena que fa
referència al punt 2, estam d’acord que es converteixi en un
punt d’addició. L’esmena que nosaltres presentàvem al punt 2
d’El Pi, ens aniria bé que es convertís en un punt d’addició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

I pel que fa al Partit Popular, l’esmena que presentàvem
nosaltres al punt tercer, ens aniria bé que aqueixa esmena es
convertís també en un punt d’addició.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Així talment, eh?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

I volem votació separada per tot, evidentment, per a tots els
punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

I El Pi confirma que admet l’esmena de supressió que
nosaltres fèiem en el seu punt quart. Eh, Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, perquè m’ha confirmat que és cert, si no ja...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Accepta l’esmena de supressió del punt 4,
supressió. Per tant, no el votam, eh? Sra. Sureda no el votam.

Així tindríem... A veure, els faré un resum a veure si els
sembla bé: votaríem el primer punt, on no s’ha acceptat
l’esmena de supressió de la Proposició no de llei RGE núm.
290/21 d’El Pi. El punt número 2, tal i com s’ha presentat,
perquè no accepten l’esmena. Al punt tercer, no accepten
l’esmena tampoc.

Digui, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Votam talment com nosaltres hem presentat el primer, el
segon, el tercer. L’esmena 11653 dels grups que donen suport
al Govern, la posam a un nou punt. I acceptam l’esmena 11655.

LA SRA. PRESIDENTA:

Que és eliminar...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Eliminar el punt 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

És a dir, que l’esmena 11653 es pot convertir en un quart
punt.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Exacte. Es convertirà en un quart bis que hagi eliminat el
punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Açò per una banda. I després tenim la Proposició no de llei
RGE núm. 995/2021, presentada pel Partit Popular.
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Passarem a la votació idò de la proposta RGE núm. 290/21
d’El Pi, amb aquestes esmenes acceptades que hem acabat de
concretar.

Per tant, vots a favor?

Podem votar per separat.

Passam al punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sra. Presidenta, ara votam el punt 1 de la 290 d’El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’El Pi.

EL SR. CAMPS I PONS:

El punt 1 d’El Pi, no amb esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Talment. No s’ha acceptat.

EL SR. CAMPS I PONS:

Podem votar de nou, per favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, podem repetir la votació. Tornam votar el primer punt
de la proposició no de llei RGE núm. 290/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació del punt número 2, tal i com s’ha
presentat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt número 3, tal i com s’ha presentat.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Unanimitat. 

I passam a votar el punt número 4, que seria l’esmena
11653/21, com a punt quart.

Vots a favor?

Unanimitat.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Falta votar una esmena.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, passam...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

O sigui, votam el punt 4, amb l’esmena acceptada que és de
supressió del punt 4. Això no té molt de sentit, però bé,
d’acord.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No té massa sentit, però bé, el votarem.

(Remor de veus)

Si vostè ja l’ha acceptada i és de supressió, queda suprimit.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perfecte. Com que altres vegades hem suprimit i hem votat
l’esmena de supressió,... Cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència idò, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 290/21, per a la millora del nou sistema tarifari
de transports de les Illes Balears.
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Ara passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 995/21, que hem quedat que el Partit Popular acceptava
l’esmena del punt 1. Per tant, votaríem el punt 1 amb l’esmena
acceptada. L’esmena del punt 2 també està acceptada. El punt
3 talment. I un nou punt que seria l’esmena presentada al punt
3, però com un nou punt d’addició. És així?

Fem un vot per separat.

Passam a la votació del punt número 1.

Vots a favor?, amb l’esmena incorporada, sí.

Unanimitat...

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, Jorge Campos no ha votat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah perdó.

Vots en contra? Cap.

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

14 vots a favor, cap en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt número 2, amb l’esmena
incorporada.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí, unanimitat.

Passam a la votació del punt número 3 tal i com s’ha
presentat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam a la votació com un nou punt de l’esmena
presentada 11658, com un nou punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 995/21, relativa a millorar el transport públic,
connexions i sistema tarifari del nou TIB.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1685/21, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
suspendre el cobrament de lloguers per part de l’empresa
pública AENA als establiments ubicats en els aeroports.

Ara passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
1685/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, pel procediment d’urgència, relativa a suspendre el
cobrament de lloguers per part de l’empresa pública AENA als
establiments ubicats en els aeroports. Té la paraula el Sr.
Campos, quan vulgui.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, nosotros
presentamos esta proposición no de ley urgente en febrero.
Claro, estamos ya en octubre y hace escasas tres semanas se
aprobó en el Congreso de los Diputados rebajar los alquileres
a los comercios que están en AENA o que pagan ese alquiler a
AENA, y se aprobó con la mayoría de votos, con la abstención
del Partido Socialista y de Podemos.

Por tanto, ahora no tiene mucho sentido debatir esto, y
nosotros lo que solicitamos es la retirada de esta proposición no
de ley y tal como hemos comentado anteriormente, lo haríamos
por escrito mañana mismo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Així queda retirada la proposició no de llei.

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

Molt bones tardes.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101685
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