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LA SRA. PRESIDENTA:
Bones tardes, diputats i diputades, començarem la sessió
d'avui, si els sembla bé, a les sis i tres minuts. En primer lloc,
els demanaria si es produeixen substitucions.

Las mascarillas nuevamente tienen polímeros, polipropileno
y polietileno que tarda hasta 450 años en descomponerse, en la
exposición de motivos ya explico que ya se calculaba que había
1.640 millones de mascarillas en el océano solo en 2020, y solo
calculaban el 3% de las fabricadas, o sea que podemos
hacernos una idea de cómo pueden acabar.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Sí, Sra. Presidenta, Virginia Marí sustituye a Salomé
Cabrera.
LA SRA. PRESIDENTA:

Esta moción un poco viene porque creo que es importante
que no solo los adultos, sino sobre todo los niños, creo que si
hacemos una campaña de concienciación de cómo usar y tirar
las mascarillas, si los niños aprenden yo creo que enseñarán
también a los padres, que los niños son más listos muchas veces
que los adultos.

¿A quién?, perdón.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Salomé Cabrera.
LA SRA. PRESIDENTA:
Salomé. Alguna més?

Ya en la explicación de motivos explico el por qué es un
peligro, las fotos empiezan a ser espantosas, aquí todo el
mundo sabe que las mascarillas están en el suelo, ¿cuántos
vamos por la calle y...? Claro, nadie se atreve a recogerla, ¿por
qué?, por miedo a infectarse, porque si no muchos seríamos
ciudadanos correctos y las recogeríamos, pero es difícil hacer
un producto que no se sabe si la persona que la ha llevado
pueda estar infectada o no, con la cual la mascarilla se queda en
el suelo y no la recoge ni Dios.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Joana Aina Campomar, Josep Ferrà.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Alguna substitució més? Substitucions?
EL SR. BONA I CASAS:
Sí, Carles Bona substitueix Ares Fernández.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé.
1) Proposició no de llei RGE núm. 2370/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciar una
campanya informativa sobre les mascaretes com a residu
perillós i incentivar la seva recollida.
Si no hi ha més substitucions, començarem amb el debat de
la Proposició no de llei RGE núm. 2370/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciar una campanya
informativa sobre les mascaretes com a residu perillós i
incentivar la seva recollida.
Per a la defensa d'aquesta iniciativa per part del grup
parlamentari té la paraula la Sra. Marí, quan vulgui.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, estamos en un
tema..., esta PNL que presenta hoy el Partido Popular
realmente hace casi un año ya que se entró y ojalá que se
hubiera entrado antes, porque creo que ya llegamos tarde, que
es el uso de las mascarillas y cómo sobre todo que la gente
aprenda a desechar estas mascarillas.

Otro tema que también considero muy importante es
enseñar a la gente, una campaña que tiene que ser bastante... de
concienciación y enseñar a todo el mundo, he traído esta que
está usada, luego ya la tiraré correctamente donde le toca, que
el simple hecho de que hagamos todos esto, quitarle las gomas,
evitaríamos mucho daño a las aves y a especies marinas. Las
fotos que hay de animales ya comiendo mascarillas y enredados
en las mascarillas, incluso se han encontrado pingüinos y todo
ya muertos por el tema de las mascarillas, creo que es bastante
importante, y este simple hecho de que a la hora de tirar una
mascarilla la tiremos quitándole las gomas, de verdad, yo lo
hago por inercia ya y creo que todos lo deberíamos aprender.
Quiero hacer..., bueno, los puntos son muy sencillos: uno,
que es “El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
de Baleares a llevar a cabo una campaña de concienciación
sobre el desecho de las mascarillas usadas como un residuo
peligroso, que realmente es, para nuestro ambiente tanto en
medios de comunicación como en escuelas y administraciones
públicas”. Por esto explicaba un poco el saber dónde tiene que
ir la mascarilla, si ponemos recipientes adecuados, si ponemos
y enseñamos cómo hay que usarlo porque de verdad que
empieza a ser una plaga, como la de medusas, pronto será una
plaga de mascarillas en el mar.
Y en el segundo punto sí que quiero hacer una esmena
propia a... una esmena a mi propio... porque nos hemos dado
cuenta de un problema, y es que “El Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares”, y en lugar de
poner “a las distintas administraciones” poner “y a los consejos
insulares y a la FELIB, principalmente”, o sea, que vaya a
ayuntamientos, “competentes en establecer un mecanismo de
recogida de las mascarillas usadas con cubos o bolsas
específicas que serían repartidas entre los ciudadanos y en
escuelas, farmacias u otros puntos para facilitar su desecho”.
Como ven ustedes, es una PNL muy sencilla, pero de gran
importancia -creo- para la ciudadanía y para las Islas Baleares

MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 60 / 2 de febrer de 2022
y sobre todo para todos nosotros y nuestro mar y nuestra
naturaleza y creo que no tiene más donde buscar.
Espero contar con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios.
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Per tant, el que no podem fer és instar la població que
realment s'esforcin per separar uns residus, que, a més, és un
residu sanitari i que, per tant, té un procediment -diguem- de
tractament diferenciat de qualsevol residu urbà, que faci aquest
procediment quan realment l'únic que al final es faria és
cremar-lo com es fa amb altres residus.

Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. S'han presentat dues esmenes,
amb RGE núm. 558 i 559/22, per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar, quan vulgui.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem presentat
esmenes perquè creiem que al final l'objectiu que pretén
aquesta proposició no de llei crec que el compartim tots en
aquesta comissió, però evidentment no el detall de com està,
diguem, plantejada la solució.
És a dir, la campanya per fer un bon ús a l'hora de no fer un
mal ús de com tirar les mascaretes ja es va llançar en el 2020,
amb una campanya que es va fer amb el Col·legi d'Apotecaris,
en el sentit que ho va fer la Conselleria de Medi Ambient i ho
va fer aquest govern, d’instar la població que faci, diguem, un...
que tiri les mascaretes al rebuig, al lloc on li pertoca perquè
realment en aquest moment no són reciclables les mascaretes,
no hi ha cap procediment de reciclatge establert de qualque
manera que garanteixi que se’n pot fer un altre ús, perquè
reciclar vol dir poder-les dedicar a un altre ús, que es puguin
transformar en un altre ús, en aquest moment aquesta situació
no existeix i, per tant, el que es va fer al 2020 ja és una
campanya.
Per tant, cap on va la nostra esmena precisament és a
continuar i a tornar rellançar aquesta campanya. Però, bé,
evidentment des del nostre grup parlamentari, encara que
vostès no acceptin l'esmena, que creiem que és la que diu
realment quina és la situació de Balears, hi votarem a favor
perquè estam a favor precisament de continuar amb aquesta
campanya perquè la gent tengui consciència que les mascaretes
no es poden tirar en el medi natural, de qualsevol manera.
Aquest tema dels elàstics que vostè ha comentat és
precisament perquè fan mal si es tiren a un lloc que no toca,
però, com qualsevol residu, com fa mal una llauna de begudes
d'alumini que si també es tira i ho fa una botella de plàstic quan
es tira a la mar, és el mateix, al final és el mateix problema que
provocam quan tiram residus a llocs on no pertoca. Per tant,
nosaltres estam d'acord a fer campanyes en aquest sentit, que
s’han de tirar al lloc on toca.
Pel que fa a la segona esmena, en que s'insisteix que hi hagi
llocs diferenciats on tirar aquestes mascaretes per al seu futur
reciclatge, aquesta qüestió realment no té sentit perquè en
aquest moment encara no hi ha procediments instats que les
mateixes productores de mascaretes hagin posat en marxa o
altres instàncies per poder reciclar aquestes mascaretes.

Nosaltres, per això, li proposàvem que precisament es fes
aquesta campanya quan realment les administracions... o s'hagi
acordat -diguem- un reciclatge adequat per a aquests residus de
mascaretes, que són residus sanitaris importants.
Per tant, nosaltres, si no ens accepta aquesta esmena, no hi
podem votar a favor, perquè seria enganar els ciutadans fent-los
separar una cosa que realment no serà reciclada adequadament.
Vull dir que jo crec que hem de ser honests i precisament
perquè conscienciem la ciutadania els hem de dir realment el
que fem amb aquest rebuig, si els fem fer un esforç per separar
ha de ser un esforç que realment tengui una continuïtat i que
aquest residu tengui un tractament diferenciat.
Dir-li que nosaltres creiem que la solució perquè aquestes
mascaretes siguin en un futur reciclables seria que, realment, a
la Unió Europea, amb els mateixos productors de mascaretes,
arribassin a un acord de quina fórmula hi ha per reciclar
aquestes mascaretes. I, per tant, des del nostre grup i,
evidentment, tots els grups que se sumen a aquesta iniciativa,
presentarem una iniciativa precisament instant les
administracions, a Europa i a les administracions que
pertoquen, perquè creïn aquest sistema de reciclatge de
mascaretes. Però posar-lo ara, en aquest moment, a la
ciutadania, obligar a una cosa que realment no farem, no hi
estam d'acord.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Campomar. També per a la defensa
d'aquestes esmenes, per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Benlloch. Quan vulgui.
LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Encara que aquesta PNL es va registrar el 5 de març
de l'any passat -fa quasi un any- l'esperit de la iniciativa encara
està plenament vigent. De fet, ahir mateix l'Organització
Mundial de la Salut va publicar un nou informe per donar a
conèixer, precisament, que la quantitat de residus sanitaris
generats per la pandèmia és alarmant. Milers de tones de
mascaretes i equips de protecció individual s'acumulen en el
planeta des de l'inici de la crisi sanitària. És cert que aquest
material sanitari pot suposar un risc per a la salut i el medi
ambient si no es rebutja correctament.
Aquest nou informe assenyala que 140 milions de proves
d’autodiagnòstic podrien generar fins a 2.600 tones de residus,
a més dels que ja hi ha fins ara, per això és vital utilitzar un
material de protecció adequat i assegurar-se que pot ser utilitzat
sense impactar en el medi ambient.
El Grup Parlamentari Socialista té intenció de donar suport
a aquesta iniciativa. Per això, s'han presentat dues esmenes,
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conjuntament amb els grups de pacte, per actualitzar i millorar
el contingut d’aquesta PNL que, esperem, puguin ser
acceptades per poder votar-hi a favor.
Recordem que fa quasi dos anys, concretament el 3 de
setembre del 2020, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les
Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, la
Conselleria de Salut i Consum, i la Cooperativa d’Apotecaris
ja van presentar una campanya per conscienciar la població
sobre la necessitat d’eliminar adequadament mascaretes i altre
material derivat de la COVID-19, a més de conscienciar la
població del seu impacte en el medi ambient.
També es va fer una campanya per informar de la necessitat
de llançar els guants i les mascaretes a les escombraries de casa
o als contenidors adequats, i també de reciclar els envasos de
gel hidroalcohòlic, que han de dipositar-se al contenidor groc.
Des que l’ús de la mascareta és obligatori, hi ha mascaretes
abandonades en espais públics, zones urbanes i platges, amb el
consegüent risc per a la salut de les persones i també el greu
impacte que suposa tot això per al medi ambient.
Per això pensem, també, que és vital seguir conscienciant
sobre la necessitat d’eliminar adequadament aquests tipus de
residus.

que se refieren, y eso es lo que creemos que se plasma en la
enmienda, en este punto.
El punto 2 propone la recogida selectiva de las mascarillas
mediante bolsas o contenedores específicos. Compartimos el
propósito del punto, pero se ha de tener en cuenta que hoy día
no existe un método, una técnica adecuada, para el reciclaje de
este residuo, un problema indudablemente muy grave, pero que
no solucionamos con un contenedor específico ya que, al final,
se mezclará con el resto de residuos de rechazo. Por eso, en la
enmienda conjunta que hemos presentado incluimos esta frase
final que matiza el contenido del punto, en el sentido de que sí
que se está de acuerdo con la idea, pero que habrá que disponer
de la técnica o tecnología adecuada de reciclaje para que este
punto sea llevado a cabo de manera efectiva. Esperamos, por
tanto, que se entienda el sentido de estas enmiendas y que el
grupo proponente las considere positivamente.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passarem al torn de fixació
de posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula
el Sr. Méndez, per un temps de cinc minuts.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Benlloch. També per a la defensa de
les mateixes esmenes, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez. Quan vulgui.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Hola, buenas tardes, Sra. Presidenta. Tal como se indica o
se dice en esta PNL presentada por el Partido Popular, una de
las consecuencias ambientales más graves o más preocupantes
de la pandemia es el abandono o pérdida de las mascarillas tipo
quirúrgico y FFP, tanto en el medio urbano como en el rural,
pero también lo es el hecho de que muchas de estas mascarillas
abandonan o acaban en el medio marino donde, además de
contaminar el mar, pueden acabar perjudicando la propia salud
humana al disgregarse en infinidad de partículas que pueden
acabar entrando en la cadena trófica marina, de la que somos
consumidores. La consecuencia es indudablemente grave y es
necesario concienciar a la población sobre esta cuestión y
poner remedio a esta preocupante situación.
Compartimos, por tanto, la línea argumental de esta
iniciativa, pero creemos que la parte propositiva podría requerir
de alguna matización que, tal vez, daría mayor exactitud a lo
expuesto. Puede dar la impresión de la lectura del punto 1, que
hasta el momento no se ha trabajado en campañas de
sensibilización y concienciación, cuando desde las consellerias
de Medio Ambiente y de Salut i Consum, se ha trabajado con
el Colegio de Farmacéuticos en este sentido, sin olvidar los
trabajos realizados a través de vídeos y otros elementos
publicitarios en redes sociales. Sí entendemos que hay que
relanzar esta campaña para minimizar el impacto ambiental al

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros agradecemos, Sra.
Marí, su propuesta porque creemos además que es de agradecer
el hecho de que podamos empezar a hablar de las
consecuencias de todo este desastre que ha representado la
pandemia, y no estemos hablando ahora de las emergencias, los
efectos inmediatos y las preocupaciones del día a día. Creemos
que es una magnífica señal y un buen toque de atención sobre
que tenemos que empezar a hablar sobre cómo vamos a
enmendar los errores cometidos, los pasos dados y los aciertos,
también, pero con sus consecuencias.
Así que agradecemos su propuesta, que nos parece
perfectamente bien, y a la que nos mostraremos favorables,
tanto en esta como a las enmiendas. Entendemos esto, el
relanzar, pues evita seguir relanzando o seguir lanzando, es una
forma, el relanzar, también supone una novedad porque
veíamos todas estas enmiendas de “seguir haciendo” y vemos
que se puede sustituir por “rehacer”, es otra nueva fórmula; con
lo que nos parece muy bien, tanto si pretenden relanzarla como
lanzarla -la campaña- o sea, consideramos en cualquiera de los
dos casos que es positivo el hecho de hacerlo.
Y no entendemos bien del todo este último punto en la
segunda enmienda del momento “en què sigui viable el seu
reciclatge”, no sabemos exactamente a qué momento se está
refiriendo, nos parece un poco una cierta vaguedad. ¿No son
reciclables hoy en día por sí mismas? No es específicamente...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... -¡o, no, no!, quiero decir..., de qué punto estamos hablando,
quiero decir, me gustaría..., bueno, pues ya veo que consideran
ustedes que no, pero a mí me gustaría incidir un poco más en
cuál es ese momento determinado “en què sigui viable el seu
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reciclatge” y exactamente en qué consiste que “sigui viable el
seu reciclatge”.
Creo que tal y como estaba presentado, sin necesidad de
esta enmienda, ya estábamos sugiriendo que esto, lógicamente,
se reciclara de una forma muy concreta, muy específica y
muy..., pero vamos, que la enmienda, si la quieren ustedes y
creen que tiene un enorme significado, me parece bien. Como
sobre todo es temporal, me gustaría que quedara más matizado,
o entender yo mejor, porque probablemente se debe a mi
cortedad y a mi desconocimiento de tantísimas cosas, el no
saber cuál es este momento concreto..., y me gustaría que
quedase aclarado. Pero, vamos, si consideran ustedes que no,
pues yo me achanto sin ningún problema.
Gracias, Sra. Presidenta, he dicho.
LA SRA. PRESIDENTA:
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. Bien, esta proposición del Partido
Popular, pues, pone de relieve y refleja un problema que
tenemos como sociedad y es la falta de civismo, porque yo
insisto, podemos tener el mejor sistema de reciclaje, podemos
incluso tener el mejor servicio de recogida de residuos,
podemos incluso adelantarnos e investigar en cuál es el mejor
modo de reciclar todo tipo de residuos, incluso este de las
mascarillas, pero por mucho que hagamos si no existe la
conciencia por parte de la ciudadanía en general de que debe
comportarse cívicamente, el problema va a estar ahí latente.
Desde luego las campañas de concienciación no sirven, o
hay que cambiarlas o hay que hacerlas de otra forma o hay que
insistir en el ámbito educativo en ese civismo, que desde luego
empieza en casa, no en los centros educativos, porque si no,
evidentemente, como ha dicho la Sra. Marí, con la cual
compartimos completamente la argumentación que ha dado,
nos encontraremos mascarillas no sólo en el mar, como estamos
encontrando, es que te las encuentras colgando en los árboles
en la montaña, me las he encontrado yo, que es algo ya... es
asombroso, ¿no?
Entonces ahí tenemos un problema, un problema general y
yo creo es un problema que debemos asumir todos como
sociedad, de que hay una falta clara de civismo,
independientemente de que se puede mejorar por parte de la
administración esos servicios de limpieza, de recogida y demás;
por ejemplo, tenemos el ejemplo de Palma, donde el servicio
de limpieza, recogida y demás es muy mejorable. Pero, aparte
de eso, insisto, aunque tuviéramos el mejor servicio, con esta
falta de civismo que se ve cada vez más, que yo me acuerdo de
aquello que decían: esta pandemia cambiará a las personas, nos
daremos cuenta realmente de lo importante que es respetar el
entorno; pues, vamos, es que ni con las mascarillas hemos sido
capaces de respetar ese entorno. Y eso es un problema.
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Y desde luego a nosotros, como VOX, también nos
preocupa y creemos que hay que dar una solución en general,
global, y esto sí que debería ser una política transversal.
Dicho esto, nosotros votaremos favorablemente a los puntos
de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara passaríem el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, Sra. Sureda,
quan vulgui.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Bé, jo
crec que és una proposició no de llei clara, que deixa de
manifest la conseqüència d'aquesta pandèmia i la conseqüència
dels usos de la mascareta.
Crec que és importantíssim i és bàsic la consciència a la
ciutadania i per això, des del nostre grup parlamentari sí que
creiem en les campanyes de conscienciació, hi pot haver
campanyes importants que ajudin en el que vostè ha fet, per
ventura que ajudin que la gent ho pugui fer i així almanco
puguin evitar alguns, no tots, però alguns dels mals i de les
conseqüències que això suposa.
Nosaltres donarem suport a la iniciativa. Al punt 1, estic
d'acord amb l'esmena que es presenta, em sembla molt bé
rellançar la campanya del Col·legi de Farmacèutics, però també
es podria ampliar amb una campanya que es fes des del
Govern, no veig que es pugui contradir una cosa amb l'altra i,
independentment de si accepta o no accepta l'esmena que han
presentat els grups que donen suport al Govern, nosaltres la
votarem a favor.
Al punt número 2, si accepta l'esmena dels grups que donen
suport..., la votarem a favor, si no ens abstendrem, i li explicaré
per què. Perquè, bé, així com el Sr. Méndez ha fet aquesta
suposició, jo he volgut entendre que, és clar, fer una campanya
i posar tants de mecanismes en marxa quan els seu ús ara
mateix és per anar al fems i cremar-se, és un muntatge molt
gros perquè no hi hagi un reciclatge d'unes mascaretes que ara
mateix no es poden reciclar. Sí que en el moment que es pugui
fer un reciclatge, que hi hagi un altre tipus de mascaretes, estam
totalment a favor que es posin espais fixos o uns espais
determinats que facin que millorin la seva recollida. Però,
evidentment, ara pensam que no és necessari haver de fer
aquest desplegament i, per tant, si no l’accepten, nosaltres ens
hi abstendríem.
Res més. Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz. Quan vulgui.
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EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat, Sra. Marí, m'alegra
molt que el Grup Popular estigui d'acord amb un tema de
reducció de residus, ja que quan jo era conseller de Medi
Ambient, al Ple de 28 d’octubre del 2020, vaig presentar una
proposta justament per reduir la generació de residus de
mascaretes d'un sol ús, ja fa molt de temps, i sí que és cert que
en aquell moment el Grup Popular a Formentera va votar-hi en
contra. Ens alegra que, per fi, els principis de la Llei 8/2019, de
la jerarquia de residus, comencin també a ser impregnats al
Grup Popular, que són reduir, reutilitzar, reciclar, valorar
energèticament i eliminar, i és la jerarquia que fa la gestió de
residus i que ve impulsada per part de la de la Comissió
Europea.
Respecte d'aquesta proposta s'instava, i ja es feia també, una
proposta de fer una campanya i es continua fent una campanya
de què s'ha de fer amb les mascaretes d'un sol ús; les
mascaretes d'un sol ús han d’anar a la fracció de rebuig, que ja
és una de les fraccions que cada un dels ajuntaments ha de tenir
dins el seu contracte de residus.
Per què li dic açò? Perquè al segon punt d'acord que
proposen diuen, modificar, podríem traduir-ho com modificar
els contractes de residus que ja tenen els ajuntaments. Llavors
crec que la proposta aniria en contra de l'autonomia de cada
una de les administracions, de quina és la seva gestió pròpia
dels residus. És per això que és important que ja existeix una
fracció separada, que és la fracció resta, i l'important és el que
diu el primer punt, que és fer una campanya.
També voldria ressaltar que en el cas de les mascaretes en
aquesta proposta el que es proposava justament era tractar
d'anar a les mascaretes reutilitzables. I per què li dic açò? Les
mascaretes avui en dia tenim, com he dit, a la jerarquia del
residu és molt important la reducció i la reutilització, les
mascaretes reutilitzables si compleixen la norma UNE 0065
aquesta norma diu que aquestes mascaretes reutilitzables han de
tenir com a mínim cinc rentats, llavors es poden utilitzar
almenys cinc vegades, i la protecció és de més d'un 90% si s'ha
fet com pertoca. Llavors, són quasi equiparables a FFP2, ja que
l’FFP2 el seu filtratge és d'un 92%. Aquestes mascaretes, que
sí que s'utilitzen molt, que són les quirúrgiques, serien
considerades d'FFP1, perquè no són les de làtex, sinó que són
d’un altre tipus de material, i llavors la seva capacitat filtratge
és d’un 78%. I no en parlam ja de les ultraprotectores que són
les FFP3.
Dit açò, és molt important el tema de fer campanyes
informatives perquè tothom sàpiga què s’ha de fer. A
Formentera ha funcionat, sí que s’ha reduït alguna qüestió com
dipositar mascaretes a la via pública o al parc natural que tenim
allà. Llavors, és per això que en el primer punt d’acord, tant si
s’accepta l’esmena com si no, el votarem a favor, perquè estam
d’acord que s’ha de fer aquesta campanya, ja ho hem fet a
Formentera i justament per açò li dic que m’alegra que
proposin açò perquè allà també ho vàrem proposar en aquell
moment.
I al segon punt li dic que si no s’accepta l’esmena sí que és
cert que en el tema de la reciclabilitat és un dels principis de la

jerarquia del residu, llavors, és molt important que tractem
d’anar a aquesta jerarquia del residu i que, com han dit alguns
portaveus que m’han precedit, és important que els productors
entrin en aquesta producció de productes que siguin reciclables,
perquè si s’han pogut fer mascaretes que compleixen la
normativa de filtratge es podrien fer també que la compleixin
del reciclatge. És per això que el segon punt, si no s’accepta
l’esmena que han proposat alguns grups, no el podríem votar a
favor.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara té la paraula el diputat no
adscrit, Sr. Benalal, quan vulgui.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
Gracias Sra. Presidenta. Bueno, simplemente decir dos
palabras, es una PNL que es muy clara, que en realidad es la
consecuencia de la imposibilidad de autodisciplinar a la
población y, bueno, pues que ayudará a evitar que parte, no
toda, pero parte de los desechos que hoy se tiran y que
encontramos en todas partes, pues, puedan recuperarse en lugar
de tirarse en cualquier sitio.
En realidad la PNL está muy bien hecha porque es la idea
que han recogido a nivel legal varios bundes alemanes y el
Gobierno francés, o sea, que en realidad és una idea que se está
tratando de aplicar, siempre contamos con la autodisciplina de
la gente y de la población, entonces, veremos lo que da, pero
yo votaré que sí a los dos puntos de la PNL.
Gracias, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Benalal. Si ningú no demana suspensió,
passarem directament a la intervenció del grup proposant, el
Grup Popular. Sra Marí, quan vulgui.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Moltes gràcies, presidenta. Bueno, yo puedo estar de
acuerdo en muchas cosas con ustedes y en otras no tanto. Creo
que el punto número 1 no estoy de acuerdo con que sólo sea
relanzar la campaña del Colegio de Farmacéuticos, creo que...,
porque además se hizo en un momento, fue muy escueta, estaba
hablando con unas farmacias y se quedó en unos simples
carteles que realmente se quedó en poca cosa. Y yo a lo que
aspiro es que el Govern balear, de verdad, se ponga las pilas y
el resto de administraciones también y que las convenza para
hacer una gran campaña de concienciación informativa de
cómo hay que retirar estas mascarillas, y que la gente sea
consciente del daño que hacen estas mascarillas a nuestra
naturaleza y a todo nuestro mar.
Con lo cual el punto número 1 yo mantengo mi punto tal
como está, que creo que es más acorde a lo que este partido, el
Partido Popular, estamos pensando.
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En cuanto al punto número 2, aparte del arreglo que la
enmienda propia que me he hecho de los consejos insulares y
de la FELIB, porque creo que es importante implicar a todas
las administraciones competentes en concreto, sí que entiendo
su postura de que me digan que en el momento que sea viable
su reciclaje desde el momento que es un residuo peligroso. Lo
entiendo, con lo cual podemos hacer la transacción de lo que yo
he dicho, más lo suyo, y yo se lo acepto. Si ustedes me aceptan
incorporar a los consejos insulares y a la FELIB, en su texto,
hacemos un compendio y aceptaría su esmena, porque entiendo
que no deja de ser un residuo peligroso, pero sí que pediría que
se pongan las pilas todo el mundo, para intentar que esto sea lo
antes posible, porque si no estaremos igual.
Sí que me gustaría..., estoy de acuerdo con VOX en que lo
más importante son las campañas de educación y civismo, por
esto he hablado sobre todo de los niños y las escuelas, ¿por
qué?, porque los niños nos dan muchas lecciones. Yo tengo
sobrinos pequeños y he visto corregir a su padre muchas veces.
Con lo cual, cuando mis hijos eran pequeños, también me
corregían, y creo que es muy importante y es un eslabón que
debemos empezar a educar, porque el tema de las mascarillas
me parece que va para largo y vamos a tener mascarillas por
mucho tiempo.
Al Sr. Sanz sí que le quería decir, que no quiero que me dé,
no me va a dar usted lecciones de medio ambiente, ya se lo
digo así de claro. Ustedes, que en Formentera la basura, su
basura viene a Ibiza, ¿verdad? Vamos a... Ibiza recoge toda la
basura de Formentera, la tenemos y la tenemos que tratar
nosotros, me parece que más bien no lo pueden tener. Con lo
cual no me dé lecciones.
Además, el consell insular en estos momentos está
trabajando con Ca na Puxa, cada vez se está mejorando todo el
reciclaje de Ca na Puxa de residuos, cada vez funciona mejor,
cada vez hay más tipos de recogida. Y sí que pediría, también
en este sentido, que el Govern balear se acuerde de ayudar un
poco a Ca na Puxa porque estamos..., el consell insular no llega
a pagar y los ciudadanos de Ibiza vamos a tener que pagar
pronto mucho dinero por nuestras basuras y nuestros residuos.
Realmente es una realidad que se tiene en la isla.
También le quería decir que ha dicho usted una cosa que me
ha hecho gracia: las mascarillas reciclables. ¿De verdad usted
se cree que uno se compra una mascarilla de estas de tela,
bonita, tal, no sé que y las empresas las hacen? ¿De verdad
usted se cree que las lavan cinco veces y las tiran? ¿De verdad
se lo cree? Vamos a ser conscientes y pensemos en la realidad,
la mayoría de gente hasta que esa mascarilla no se deshace casi,
no la tira, y esto lo vemos cada día. No, yo no hablo de las
quirúrgicas, ni de las FFP, usted me ha hablado de las
reutilizables que se lavan cinco veces. Estas sí, estas ya se sabe
el que la tiene.
En ese sentido, creo que hay que ser muy realistas de la
situación real que hay hoy en día. Somos incívicos, y lo digo en
general, me incluyo, y tenemos que aprender normas de
educación y civismo para llegar y proteger nuestro medio
ambiente y nuestros mares.
Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Així, acabat el debat, passaríem
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2370/21, el
primer punt així talment com s'ha presentat, i el segon punt,
amb l'esmena presentada per MÉS per Mallorca, el Grup PSOE
i Unidas Podemos, RGE núm. 559/2022, tot i que se
substituiria, si no hi ha res en contra, allà on posa “les diferents
administracions competents”, quedaria substituït per “consells
insulars i FELIB”, és així, no?
Idò podem votar-ho tot junt, si els sembla bé, i, segons el
debat, seria per unanimitat, no? Bé, passarem a votació.
Vots a favor del punt número 1? Unanimitat.
I vots en contra cap?
Abstencions cap.
I el punt número 2.
Vots a favor? Unanimitat.
Així queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
2370/21, relativa a iniciar una campanya informativa sobre les
mascaretes com a residu perillós i incentivar la seva recollida.
2) Proposició no de llei RGE núm. 2382/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per una ordenació dels aeroports consensuada amb les
institucions competents en matèria territorial i urbanística
i pel manteniment de la zona verda a Son Bonet.
Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2382/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per una ordenació dels aeroports consensuada
amb les institucions competents en matèria territorial i
urbanística i pel manteniment de la zona verda a Son Bonet.
Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Sureda. Quan vulgui.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, amb
aquesta iniciativa explicam, segons la Carta Europea,
l'ordenació territorial en què es una disciplina científica,
tècnica, administrativa i una política concebuda cap un
enfocament interdisciplinar i global, amb l'objectiu del
desenvolupament equilibrat de les regions i l'organització física
de l'espai, segons un concepte rector. Parlam de la Llei
14/2000, d’ordenació territorial, on la seva funció és aquesta,
ordenar el territori, ordenar les infraestructures, les
instal·lacions, els equipaments, els serveis i poder definir els
criteris que les han de marcar dins la configuració territorial.
També parlam de la Llei 12/2017, d’urbanisme, que
dissenya el model territorial local i determina les facultats i
deures del dret de propietat del sòl. Aquestes competències
urbanístiques s'han de garantir conforme amb l’'interès general
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i amb totes les passes que les administracions competents i els
plans urbanístics defineixin i ordenin aquesta dins el territori.
Parlam dels aeroports, són uns dels grans sistemes generals
ubicats en el territori i especialment a les nostres illes,
configuren un sistema general de comunicació externa o el
sistema de comunicació externa per antonomàsia. En el tema
d'aeroports, resulta que el règim jurídic dels aeroports de l'Estat
espanyol no preveu que es presenti la seva integració dins
l'ordenació territorial urbanística general. Què vol dir? Que els
aeroports poden fer-se així com es vulgui. Hi ha dos grans
instruments que regulen els aeroports, que són el Pla director
i el Pla especial. Per un costat, el Pla director de cada aeroport,
que defineix l'ordenació, com pot ser l'activitat del trànsit aeri,
l'estada, la reparació de les aeronaus, l'estacionament, la
recepció dels viatgers, tot aquest pla director el redacta AENA
i és aprovat pel Ministeri de Foment, i existeix una exigència
allà on se sol·licita un informe a les administracions competents
en matèria de territori, però aquesta no és vinculant.
Per altre costat, hi ha el Pla especial de cada aeroport, que
també el fa AENA i que es tramita i aprova per l'administració
urbanística competent. Però l'aprovació definitiva requereix la
conformitat d'AENA. Si hi ha discrepància entre AENA i
l'administració competent, es resol pel Consell de Ministres i,
en cas que aquest pla especial no s'aprovi, es regeixen pel Pla
director.
Per tot el que he exposat, la visió de l'administració
competent en matèria aeroportuària s'imposa sempre a la visió
administrativa o a la visió de les administracions d'ordenació
territorial del lloc allà on s'ubica. I per tant, poden fer o prendre
unes decisions que vagin en contra o que no siguin acceptades
per la regió allà on és.
En el cas de Mallorca, resulta que el Pla director de
l'Aeroport de Palma es va aprovar per una ordre del Ministeri
de Foment, de dia 5 de setembre del 2001, i el Pla director de
l'Aeroport de Son Bonet es va aprovar per una ordre del
Ministeri de Foment, de dia 31 d’agost del 2011. Aquí vull
explicar que nosaltres vàrem presentar aquesta iniciativa en el
març del 2021 i, per tant, el punt que ara ve, que és que es
volien implantar nous usos a Son Bonet, que volien fer un parc
fotovoltaic, després, a posteriori, en el novembre hi va haver
l'informe per part d'Indústria en què no es va acceptar. D’aquí,
ja dic que nosaltres retirarem el punt 4 de la moció, perquè ha
quedat desfasat ja que des de la conselleria no varen acceptar,
es va denegar la declaració de projecte industrial.

administracions competents en ordenació poguessin fer un
informe vinculant i que no es pugui des d'AENA realitzar les
transformacions sense comptar amb el vistiplau de les
institucions que pertoquen.
En segon lloc, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat i els aeroports espanyols i AENA a no
aprovar o tirar endavant cap pla director, pla especial o obres
de nova construcció o canvi d'ús sense tenir la conformitat de
les institucions municipals i autonòmiques competents en
urbanisme i ordenació territorial.
I el tercer punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat i AENA a desistir de realitzar el camp del
parc fotovoltaic a l'aeroport de Son Bonet i destinar els terrenys
a un sistema general d'espai lliure públic, com estableix el
planejament urbanístic de Marratxí.
Aquesta és la nostra proposta i ens agradaria tenir el suport
de tots els grups parlamentaris.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per al torn de fixació de
posicions passaríem en primer lloc al Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:
Gràcies, presidenta. Crec que l'exposició de la Sra. Sureda
ha estat brillant i, per tant, no afegiré res més. Estarem a favor
de tots els punts.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos...
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Sr. Bonet, su brevedad,...
LA SRA. PRESIDENTA:
¡Ay, perdón!

Per tant, de totes maneres, era inacceptable que AENA
volgués tirar endavant unes decisions que anaven en contra de
la voluntat tant de l'Ajuntament de Marratxí com també del
Consell de Mallorca i es va moure -com tots sabem- molt
d'enrenou.
Per tot això, des del nostre grup parlamentari, des d'El Pi
hem presentat aquesta proposició no de llei amb quatre punts,
com dic, llevam el quart punt i ens en quedarien tres.
En primer lloc, instar el Govern de l'Estat a modificar la
normativa reguladora d'ordenació dels aeroports d'interès
general, perquè aquesta visió global i equilibrant de les

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
... su brevedad me avergüenza porque yo tenía poco más que
contar. Esperemos que no...
(Rialles de l’intervinent)
(...) pesado (...)...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Méndez, perdoni, però...
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
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corporaciones locales y las organizaciones económicas y
sociales más representativas.

Ah, perdone...
LA SRA. PRESIDENTA:

También se constituye en este real decreto la Comisión de
Coordinación del aeropuerto para aeropuertos de más de 8
millones de pasajeros anuales.

... té la paraula el Sr. Jiménez, segons l’ordre del...
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
¡Es verdad, perdón, perdón!
(Rialles i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Jo he dit: “Té la paraula Unidas Podemos” i ha parlat vostè,
dic no sé si s’ha passat a...
Sr. Jiménez, com vulgui.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Sí, muchas gracias. Después de este esta pequeña...

Planteamos esto porque tal vez se tendría que haber
explicitado esta cuestión en estos dos primeros puntos o, por lo
menos, en la parte expositiva, argumental, y solicitar una mayor
competencia u otras fórmulas de colaboración de las entidades
administrativas con responsabilidades territoriales en estos
comités y comisiones de coordinación, es decir, dar una mayor
responsabilidad en cuanto a consulta y decisión, que son
indudables ya que, como decimos, estos de momento solo son
órganos de tipo consultivo, bien.
En cuanto a los puntos 3 y 4, aunque ya parece que el 4 se
va a dejar de lado, recordamos que desde la Conselleria de
Transición Ecológica ya hubo una oposición en su momento al
parque fotovoltaico en Son Bonet al no declararlo proyecto
industrial y estratégico al entender que los parques
fotovoltaicos que no tengan un mínimo de consenso y no
aporten valor añadido al de generación de energías renovables
no pueden ser estratégicos para la comunidad.

(Rialles de l’intervinent)
... intromisión, prosigo.
Bien, indudablemente, la necesidad de contar con las
administraciones autonómicas y locales para decidir
determinadas políticas territoriales de ordenación no ofrece
dudas. La colaboración interadministraciones cobra en este
sentido especial relevancia y es lo que entendemos que se
desprende de los dos primeros puntos de esta PNL de El Pi.
Estamos, por lo tanto, de acuerdo con lo que está planteado en
ellos.

Para esta decisión también se tuvieron en cuenta los
informes del Consejo de la Industria y también el informe
desfavorable del ayuntamiento, que apunta que el proyecto no
incluye ninguna medida compensatoria adicional a las propias
de un parque fotovoltaico.
Por todo ello y en resumen, apoyaremos los puntos de esta
PNL.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:

No obstante, queremos hacer una pequeña observación,
recordando un hecho que nos parece relevante y que creemos
que habría que tener en cuenta a la hora de realizar
determinadas reclamaciones o reivindicaciones en cuanto a la
empresa AENA.

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara sí que té el torn al Grup
Parlamentari Ciudadanos, Sr. Méndez, quan vulgui.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Existe un comité en AENA, un Comité de Coordinación
Aeroportuaria donde se supone que están representadas tanto
las autonomías como las entidades locales, se regula a través
del Real Decreto 697/2013, de 20 de septiembre, y en él se dice
en su capítulo 2, artículo 2, punto 2, que cada comité de
coordinación aeroportuaria está integrado por un presidente,
que es el secretario general o Secretaria General de
Transportes, 10 vocales según la siguiente distribución: 2
vocales representando a las autonomías, 3 vocales en
representación de AENA, 3 vocales en representación de las
corporaciones locales, 1 vocal en representación de las cámaras
de comercio y 1 vocal en representación de las organizaciones
económicas y sociales de la respectiva comunidad autónoma.

Gracias, Sr. Jiménez, por considerar una pequeña
intromisión lo que yo mismo contemplo como una
imperdonable incorrección, lo siento, y más con la
conversación que habíamos tenido previa...

Es indudable que estos comités son, según se indica en el
preámbulo, se indica que son órganos colegiados de carácter
consultivo, que garantizan la participación de las comunidades
autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, las

A mi me preocupa en este tema que se nos pide de alguna
manera priorizar entre tres temas capitales: el impacto
medioambiental de nuestras acciones, la necesidad de transitar
por la penosa vida de la transición a la generación energética,

(Rialles de l’intervinent)
... nada, perdón, estaba haciendo una referencia personal.
Y gracias además porque creo que su explicación de dar
representación de todas esas organizaciones en los comités y
comisiones es una aportación bastante más interesante que la
que yo puedo hacer.
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hasta conseguir los objetivos que nos hemos programado para
obtener las renovables, y la sensibilidad social, todo ello en el
marco de priorizar cuál de estas razones se deben priorizar,
cuál de esos asuntos es más importante.
Nosotros en cualquier caso debemos anunciar que
lógicamente el tema de la sensibilidad social, es decir, de la
voluntad de los vecinos y los habitantes de Marratxí, su
corporación municipal y eso creemos que debe ser priorizado,
con lo que el punto 3, el punto tercero es evidente.
No tanto los dos primeros, evidentemente el cuarto,
retirado, porque además existíó una petición por parte del
pacte, del PSIB, precisamente de hace un año, del 2 de febrero
de 2021, manifestando la repulsa también a este proyecto y una
resolución del Consell de Govern aprovechando para no
aprobar la declaración como proyecto industrial estratégico.
Pero ahora se nos pide una consideración entre varios temas
en que realmente yo no sabría decir cuál es el prioritario, ¿eh?,
digo primero el de la sensibilidad social completamente
inteligible, lleva este punto, pero el problema es qué
consecuencia vamos a sacar, consecuencias jurídico-legales,
quién va a tener... Nos estamos pidiendo a nosotros mismos
variar de alguna manera el sistema que tenemos ahora, que ha
explicado, entiendo que perfectamente, el Sr. Jiménez, de
comités consultivos y de órganos consultivos, y cambiar de
alguna manera la priorización, con lo que tendríamos que
estaríamos priorizando la intervención por medio ambiente, lo
que en esta comisión entiendo que despertará y generará
simpatías, pero me hace no sentarme a esperar una inmediata
propuesta siguiente de que los órganos de medio ambiente sean
los de verdadero control de la gestión en el movimiento de
pasajeros, en el tránsito a renovables.
Así que yo prefiero la discusión caso por caso, vamos a
casos concretos, enfrentémonos como a este, estamos aquí para
ello, o sea, determinemos la voluntad de este gobierno y de este
legislativo uno a uno, valorando en la aportación que podamos
representar a todos estos órganos, no impliquemos ya un
sistema de “este es el preferible”.
Va a haber casos en que vamos a tener que hacer sacrificios
para llegar a la generación de renovables de determinados
paisajes, de determinados criterios estéticos, vamos a tener a
veces que sacrificar los posibles campos de fotovoltaicas a
otras prioridades. Analicémoslo en cada caso, como éste,
veamos cuál es su origen, cuáles son sus necesidades y cuál es
la sensibilidad general.
Este tenía 1.500 alegaciones en contra, es un caso bastante
específico, por el que estaremos a favor, entonces, de su punto
tercero de la petición de desistir de la realización.
Pero nos abstendremos en la incapacidad de determinar cuál
de estos valores es prioritario, entiendo que la petición que se
me hace -para mí- resulta demasiado difícil, no sabría decir
cuál de estos valores es el que debe estar en primer lugar y
ocupar un primer lugar que determine tan claramente..., y
prefiero que no se abra la puerta a un dominio -como ustedes
saben- territorial y medioambiental, del que nosotros -como
saben- estando de acuerdo con todos los sacrosantos principios

de las causas del mantenimiento de nuestra situación
medioambiental óptima, no tenemos tan claro que esto no abra
la puerta a unos dominios y a unas priorizaciones con las que
no estamos del todo familiarizados.
Gracias, Sra. Presidenta, he dicho.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Presidenta. Evidentment, nosaltres aquesta -com ha dit ja la
Sra. Sureda- aquesta proposició no de llei fa temps que es va
presentar i era abans que hi hagués un canvi en la qüestió
principal que aquí s’esmenta, que és la pretensió de l'Estat a
Son Bonet d'instal·lar plaques fotovoltaiques, cosa que això de
qualque manera s'ha capgirat, però sí que nosaltres creiem que,
de fons, ja planteja un problema que sempre hem estat -diguem, des de MÉS per Mallorca, com a mínim, sempre denunciant:
que l'Estat fa un ús -diguem- d'aquestes infraestructures
aeroportuàries, fins i tot també diria portuàries, tant aèries com
marítimes, de vegades sense tenir en compte ni la visió ni els
condicionants que tenen els llocs on es fan aquestes
instal·lacions o aquestes ampliacions o aquestes grans
infraestructures.
De fet, del que nosaltres sempre ens hem queixat i hem
reclamat, i ho diu el nostre Estatut, és que hem d'arribar a una
cogestió d'aquestes infraestructures, cosa que, per exemple,
amb els aeroports no s'ha arribat a aconseguir, ni tant amb un
govern del Partit Popular ni com amb el Partit Socialista, dels
grans aeroports d'interès general de les nostres illes.
Per tant, jo crec que aquesta PNL, en el fons va més enllà,
és a dir que no es construeixin, que no es facin plans directors,
que no es facin ampliacions, que no es facin infraestructures ni
modificacions substancials sense tenir en compte aquesta visió
tan territorial.
Per tant, nosaltres creiem que en aquest cas de Son Bonet
ha posat de relleu, una vegada més, perquè jo crec que,
almanco per part de MÉS per Mallorca, ja s'ha dut a terme tant
en el Parlament com en els ajuntaments, aquesta necessitat o
aquesta visió que aquest aeroport realment no té els requisits
per ser d'interès general, sinó perquè realment és un aeroport
que no competeix amb la resta d'aeroports de les nostres illes,
no té instal·lacions de defensa, no té instal·lacions de l'exèrcit.
Per tant, podria fàcilment ser gestionat per la comunitat
autònoma, precisament per un ús, vull dir, una gestió, amb una
visió territorial concreta i millor adequada a la zona on està
ubicat.
Per tant, nosaltres per això, posteriorment, hem presentat
una PNL que es veurà més endavant, en què demanam la
desclassificació d'aquest aeroport de Son Bonet, la seva
desclassificació com a aeroport d'interès general. Però per això
vull dir que creiem, precisament, que aquesta proposició no de
llei que avui ha presentat El Pi Proposta per les Illes mostra ja
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aquesta situació quan els plans directors posen en marxa
infraestructures que volen de qualque manera..., que s'imposen,
sense tenir en compte ni consultar un poc aquesta visió
territorial, ni aquest interès autonòmic o municipal.
Nosaltres això, com he dit, ho reclamam, ho reclamam des
de fa... Nosaltres creiem que també aquesta cogestió de les
nostres infraestructures aeroportuàries també s'ha reclamat per
part dels governs de progrés, governs socialistes, des de fa
temps. I nosaltres seguim insistint, aquesta és una qüestió que
no ha estat suportada en cap moment, però, bé, crec que hi
seguirem insistint, però des de MÉS per Mallorca no podem
deixar de donar suport a una iniciativa com aquesta que, encara
que en certes parts es trobi desfasada, perquè la mobilització
social ha fet que precisament aquest intent d'imposar un ús que
no es volia territorialment, aquesta mobilització social ho ha
impedit, però no hauríem de dependre, precisament, del fet que
hi hagi d'haver moviments socials que impedeixin aquestes
instal·lacions, sinó que hi hauria d'haver precisament una via
perquè realment les administracions territorials puguin dir la
seva i també puguin condicionar quines infraestructures han
d'anar dins aquests plans directors d'aeroports, fins i tot més
enllà -com he dit- amb la cogestió.
Per tant des de MÉS per Mallorca evidentment estam
d'acord també amb quin és l'objectiu d'aquesta proposició no de
llei.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos, quan vulgui.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, lo que vemos en los dos
primeros puntos de esta proposición no de ley presentada por
El Pi es avanzar o incluso me atrevería a decir intentar colar
por la puerta de atrás eso que insisten, pues muchos grupos de
este parlamento, en la cogestión aeroportuaria; algo en lo que
desde VOX estamos completamente en contra.
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que si nosotros
somos un partido que creemos que sobra administración
pública, pues no creemos que para administrar AENA tengan
que intervenir más administraciones, lo cual provocaría un
auténtico colapso y parálisis, como ya además se está
demostrando cuando intervienen varias administraciones
públicas. Si no se está de acuerdo con la gestión que se hace
por parte de AENA, hay infinidad de mecanismos legales, o
incluso la propia normativa, para que esta gestión sea mejor.
Porque algo hay que tener en cuenta, y es que los
aeropuertos de interés general son instalaciones estratégicas. Si
una instalación estratégica tiene que estar pendiente o se tiene
que vincular a lo que decida un ayuntamiento o un gobierno
autonómico, pues corremos un riesgo de encontramos, pues,
por ejemplo, con gobiernos como el de Baleares, o con
ayuntamientos del mismo signo político, o de otro, que decida
que una determinada instalación aeroportuaria no se puede
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llevar a cabo, pues no sé, porque allí existe un algarrobo muy
extraño y que hay que conservar o infinidad de cosas. Sirva el
ejemplo como una pequeña broma, ¿no?
Pero lo que demostraría, al final, lo que realmente reflejaría
sería que una instalación estratégica, como es un aeropuerto de
interés general, no se podría llevar a cabo, con lo cual
supondría un perjuicio importante, en nuestro caso, además, de
manera incidente en una instalación nada más y nada menos
que, por ejemplo, un aeropuerto como podría ser el de Palma
de Mallorca, donde recibimos todos nuestros visitantes y donde
recibimos nuestra subsistencia y la de muchas empresas,
pequeños negocios y muchos ciudadanos.
Con lo cual, ¿que se tiene que agilizar la gestión o que debe
ser mejor o que esos informes que se aportan, cuando se
redactan los planes directores, los informes que se aportan por
parte de otras administraciones, se deben tener en cuenta o se
deben gestionar de otra manera? En eso podríamos estar de
acuerdo, pero eso no conlleva el tener que reformar la
normativa reguladora de la ordenación de los aeropuertos de
interés general, como indica esta proposición no de ley.
Por ejemplo, en el punto tercero, con el cual estamos
completamente de acuerdo, de hecho nuestro grupo en Marratxí
ha hecho campañas para que esos terrenos efectivamente sean
espacios públicos, pues hay campañas desde la presión que se
pueda ejercer desde el ámbito político, o incluso en la propia
gestión de AENA, para que esos proyectos, como es en este
caso el parque fotovoltaico, no se lleve a cabo; pero una cosa...,
o que no se lleve a cabo, no es absolutamente necesario que se
modifique la normativa de AENA que, insisto, lo que pretenden
es esa cogestión que, vuelvo a repetir, sería muy perjudicial
para el buen funcionamiento de los aeropuertos.
Por eso votaremos que no a los dos primeros puntos y
votaremos que sí al tercero.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz. Quan vulgui.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Sureda, sí que és cert que
és una proposta en la qual crec que l'esperit que té és
l'autonomia de les administracions territorials, i és una qüestió
que des de Formentera hem defensat en reiterades ocasions,
sempre hem defensat que els projectes que es facin a cadascuna
de les Illes tenguin el vistiplau de cada un dels consells i
ajuntaments; en aquest cas, en el cas de Formentera ajuntament
i consell és el mateix, però en el cas d'aquesta zona verda,
afecta el municipi de Marratxí i, llavors, l'ajuntament també hi
entraria.
Sí que s'ha parlat ara, Sr. Méndez, no podia deixar de dir-li,
ha parlat d’un òrgan mediambiental que podria controlar...,
m’ha vingut a la ment una aerolínia verda, amb el que estava
dient, com si haguessin de treure l'Estat i el desembarcament i,
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a més, de controlar el nombre de passatgers. És que els òrgans
ambientals i territorials hi són, justament, per vetllar perquè el
territori continuï dins l'ordenament; i l'única manera pot ser que
sigui amb aquests informes preceptius i vinculants que des del
Consell de Formentera moltes vegades també hem defensat en
qüestió tant de parcs fotovoltaics com d'altre tipus, perquè el
territori de cada una de les Illes tingui les administracions.
És per això que tant el..., jo, al portaveu de VOX li diria
que no veig el que diu d’aquest encobriment, el que veig és que
dona autonomia a cada una de les administracions que està més
prop del territori, perquè qui més bé coneix la realitat de cada
un dels territoris és l'administració més propera, i crec que s'ha
de pensar també en el ciutadà, que és per al que som aquí.
Llavors, l’administració més propera és la que coneix més bé
la situació de cadascun dels punts, i llavors no entraré en la
cogovernança o no perquè crec que no és del que es parla aquí,
sinó al revés, es parla que a l’ordenació territorial cada una de
les administracions que estan més a prop d'on es fa l'efecte, és
la que tingui..., i llavors, si d'una modificació de l'ordenació
espera que aquests informes almenys siguin preceptius seria
important que fos d’aquesta manera, que crec que és l'esperit de
la proposta, que es presenta per part del grup El Pi.
Per això, el nostre grup votarem a favor dels quatre punts,
ja que considerem que és una proposta molt encertada perquè,
tot i que el canvi climàtic necessita que fem parcs fotovoltaics,
no pot ser a costa de zones verdes, que també són necessàries
per aturar el canvi climàtic; hi ha moltes zones en les quals
poder fer instal·lacions fotovoltaiques que no afectin zones
verdes les quals, a més, són molt utilitzades per la població.
Perquè hem de recordar que tot, al final, és per a la població.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Sanz. Ara té la paraula el diputat no
adscrit, el Sr. Benalal. Quan vulgui.
EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:
Gracias, Sra. Presidenta. Seré muy breve. Simplemente,
indicar que en el caso de un aeropuerto de interés estratégico,
efectivamente, de interés general, me parece obvio que la
decisión tiene que tomarse de otra forma o de una forma,
dependiendo de la administración central.
También, existe ya un comité de coordinación aeroportuario
representado por todas las administraciones y por el estado
central, que puede decidir, analizar informes y todo ese tipo de
eventos.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs. Quan vulgui.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Com diu el títol de la iniciativa
que ha presentat la Sra. Sureda, barregem dos debats: un, que
fem concretament amb l'espai lliure que no s’usa per a funcions
aeronàutiques de Son Bonet; i una altra banda és com es
planifiquen i programen les inversions en els aeroports. Són
dos debats que en aquest moment... I aquí, a més, en el decurs
del debat, excepte el Sr. Bonet, tots han incorporat arguments
que barregen encara més debats. Intentaré clarificar.
Primer punt del que volia dir: no sé com s’ho deu fer a
França, no sé com es deu fer Alemanya, no sé com ho deuen fer
els països escandinaus, no sé com s'ho deuen fer pràcticament
tots els països d'Europa de la Unió Europea, excepte Espanya
i Portugal, per gestionar els aeroports; a França ho gestionen
entre els ajuntaments i les cambres de comerç; a Alemanya, per
lands; només estan centralitzades la gestió dels aeroports a
Espanya i Portugal. És a dir, no s'acaba el món si no els
gestiona el Govern a Espanya, els aeroports a Espanya.
Perquè els aeroports no es relacionen, els qui es relacionen
són les línies, els vols, les companyies aèries, però els aeroports
són espais que, simplement, segons la gestió que es faci, tindran
unes rutes o en tindran unes altres, però no té res a veure amb
els aeroports, de qui els planifica, qui els programa i qui els
gestiona, primer punt.
Segon. Celebr que el Partit Popular estigui d'acord i
consideri brillants els arguments que les administracions que
són responsables de l'ordenació del territori i l'ordenació
urbanística hagin de decidir; perquè aquest argument va ser
tombat pel Partit Popular a la Llei de ports de la comunitat
autònoma, que fa que l'autoritat que gestiona ports, el Govern
de les Illes Balears a través de Ports IB i de la Conselleria de
Mobilitat, en aquest cas, sigui capaç de condicionar la
planificació urbana dels ajuntaments a zones no portuàries,
incloses -no portuàries incloses-, sigui capaç de
condicionar-les.
Per tant, és a dir, l'ajuntament no pinta res ni el consell no
pinta res en la planificació de ports a les Illes Balears. I açò
perquè el PP no va acceptar esmenes en aquest sentit quan es
va modificar la Llei de ports en aquest parlament. Per tant, és
un avanç, un avanç importantíssim. Però, és clar, una cosa és
predicar i una altra cosa és aprovar.
Després...

Entonces, obviamente nosotros votaremos que..., yo votaré
que no al punto 1 y al punto 2. Al punto 3, tratándose de
destinar los terrenos a uso público, votaremos que sí.

(Remor de veus)
..., sí, no, hi votaré a favor, tranquil, que hi votaré a favor.

Gracias, Sra. Presidenta.
Després, una cosa és la gestió aeroportuària i una altra cosa
és la planificació aeroportuària. Primer hi ha una política i,
després, es gestiona, i açò, la cogestió aeroportuària, l’hem
reclamada en aquest parlament des de fa moltíssims d'anys,
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molts grups polítics i, possiblement, el meu grup hagi estat el
que hagi registrat més iniciatives en aquest sentit, durant molts
d'anys. Cosa que no té res a veure amb el comitè de gestió
aeroportuària que es va inventar el Partit Popular, que és un
placebo de la gestió aeroportuària, perquè l'únic que fa és
simplement veure quines rutes i donar el vistiplau a quines
rutes tendrà l'aeroport a un moment determinat.
Per tant, importantíssim, que la planificació sigui
participada per les administracions que tenen capacitat
territorial, de decisió territorial i urbanística, a les Illes Balears.
I, per tant, donarem suport a aquest punt.
Després, Son Bonet. Son Bonet, simplement dues coses: el
Partit Popular s'ha posicionat a favor que no es faci el parc
fotovoltaic de Son Bonet i ho celebram. Dia 2 de febrer el meu
grup, més Unides Podem i MÉS per Mallorca, ja vàrem
registrar una iniciativa en aquest sentit; dia 8 de març va
registrar El Pi la iniciativa en aquest sentit que ara debatem. La
Sra. Prohens, dia 26 de juny, és a dir, quatre mesos després...,
més, quasi cinc mesos després, va anunciar que presentarien
una iniciativa en el Congrés dels Diputats en aquest sentit, quan
ja n'hi havia de registrada una al Congrés de Diputats, en aquest
mateix sentit, fins i tot Esquerra Republicana i Bildu; és a dir
que una mica tard fan, com acostumen a fer tard, però està molt
bé que també en aquests moments s’hi sumin i estic encantat,.
Tot i que he pogut llegir en el Congrés dels Diputats i he
cercat la iniciativa, i no l'he trobada, he pogut llegir dues coses
molt interessants: que aquest possible parc fotovoltaic tindria
19,89 hectàrees, per tant, un dels parcs més importants de
Mallorca, amb la qual cosa estam d'acord, però després diu per
què considera que açò seria important si le parece adecuado
que se establezca en Son Bonet si, según AENA, servirá para
suministrar el 40% de la energía del aeropuerto de Son Sant
Joan. És a dir, “suministrar el 40% de la energía de Son Sant
Joan“ és insignificant, és poc, en energia renovable i no energia
elèctrica generada per energia fòssil?
Creiem que és molt important que aconseguim generar
energies alternatives per a Son Sant Joan, però evidentment no
a costa de Son Bonet perquè, evidentment, Son Bonet..., i així
ho hem manifestat i vàrem aprovar dia 2 una iniciativa registrada dia 2 de febrer del 2021-, consideram que els veïns
han de poder seguir utilitzant aquest espai per al seu lleure,
com ho han fet durant molts d'anys.
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Sr. Jiménez, hi ha el comitè, hi ha la comissió, però també
em pot dir quantes vegades s'han reunit? És que el paper ho
aguanta tot, i això, per desgràcia, és així, no ens ho trobam
aquí, sinó que ens ho trobam en moltes ocasions, i a lleis, a
reglaments, etc., que el paper ho aguanta tot.
És vera que durant el transcurs de l'exposició d'aquesta
proposició no de llei no ho hem recordat però també, si ho
recorda, el Sr. Melià va fer una pregunta per veure si s'havien
reunit, per poder donar resposta a aquesta situació de Son
Bonet a Marratxí.
Jo, Sr. Méndez, em sap greu que no pugui aprovar el fet que
un territori tengui qualque cosa a dir a infraestructures
d'aquestes característiques que s'hi facin. Crec que és bàsic.
A la Sra. Campomar, d'acord amb les paraules que ha dit.
Nosaltres, també des d'El Pi, sempre hem defensat una
cogestió, perquè pensam que s’hi ha d'involucrar realment el
Govern de la nostra comunitat a poder decidir les accions que
es facin en el que el Sr. Campos ha dit, és evident que és un
interès general, l'aeroport de les Illes Balears, el de Palma, el de
Menorca, el d’Eivissa, i és estratègic per a la mobilitat de tots
els ciutadans de les nostres illes; això no lleva el dret que
hauria de tenir l'Administració d'aquí a poder dir qualque cosa,
i és evident que no volem passar res, i no anam per la porta de
darrera, nosaltres sempre hem defensat la cogestió perquè
pensam que és la manera que millor es puguin entendre i que
millor es puguin fer les coses.
Agrair també el suport del Grup Mixt. I del Sr. Benalal,
tampoc no m'ha sorprès el seu posicionament.
Al Sr. Borràs, sí, també jo crec el que ha dit, hem estat
diferents grups parlamentaris que hem intentat donar suport a
la societat, als ciutadans de Marratxí en el tema de Son Bonet,
perquè vèiem que era una lluita que necessitava i ha estat una
lluita que ha donat els seus fruits, i crec que és el que importa
i pel que moltes vegades som aquí: per defensar els drets dels
ciutadans.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. No ha comentat si permet el
vot separat...

Gràcies, presidenta.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Cap problema.
Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara, per al torn de
contradiccions intervé el grup proposant, El Pi Proposta per les
Illes Balears, la Sra. Sureda. Quan vulgui.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr. Bonet,
agrair les seves paraules i, sobretot, el suport a aquesta
iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí. Entenc que podem votar el primer i el segon
conjuntament, i el tercer per separat? Idò, passaríem a la
votació dels punts números 1 i 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
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Abstencions?
EL SR. SECRETARI:
12 a favor, 2 en contra i 1 abstenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Ara passarem a la votació del tercer punt.
Vots a favor? Unanimitat.
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2382/21, per una ordenació dels aeroports
consensuada amb les institucions competents en matèria
territorial i urbanística i pel manteniment de la zona verda de
Son Bonet.
No havent-hi més temes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies i bona tarda.
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