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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, Idoia Ribas substitueix Jorge Campos.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sra. Presidenta, Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.
Avui matí ja s'ha produït el canvi de..., per tant, actuo com a...

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? Passam idò a l'únic punt de
l'ordre del dia d'avui, relatiu al debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 5413/21 i 7645/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5413/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a medi
ambient i sobirania, en defensa de la Llei de canvi climàtic
i transició energètica de les Illes Balears i del traspàs de
competències en matèria de costes i litoral. 

Començarem pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5413/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a medi ambient i sobirania, en defensa de la
Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears
i del traspàs de competències en matèria de costes i litoral.

Per a la seva defensa, per part dels Grups Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de
cinc minuts, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com vostè ha dit, és una
proposició no de llei que el fet comú o el fet global és una
defensa competencial del que nosaltres entenem dos pilars per
al medi ambient en el futur, per a les Illes Balears, no?, el futur
del medi ambient de les Illes Balears.

Em centraré sobretot en el primer, perquè el segon encara...
ja està més madur, però quant al primer, com vostès saben,
l'any 2019 al Parlament de les Illes Balears es va aprovar la
Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears,
una llei que tenia un contingut capdavanter en la lluita contra
el canvi climàtic i que va fixar, per fer efectiva la transició cap
a les energies netes, tota una sèrie de mesures.

Com indica la mateixa exposició de motius de la llei per
combatre els impactes del canvi al clima es requereix una
transformació profunda del model energètic i productiu, a fi
d'eliminar-ne la dependència dels combustibles fòssils.

Entre els distints apartats de la llei destaquen una sèrie de
mesures que són la limitació de la circulació de cotxes i motos
diesel just fins a l'any 2025 pel que fa referència a aquest tipus
de vehicles, i al 2035 pel que fa referència als vehicles que
generen altre tipus d'emissions, entre elles s'inclou la benzinera.
Ens estam referint a vehicles nous a partir d'aquests anys.

En el dia d'ahir, no vaig ser l’únic diputat d'aquesta
comissió, la presidenta també va assistir-hi, es va presentar
l'Informe anual del comitè d'experts per a la transició energètica
i el canvi climàtic de les Illes Balears, i en aquest informe crec
que és inequívoc, queda clar que la causa de l'escalfament és la
concentració actual de CO2 a l'atmosfera. En aquest mateix
informe també es diu que si seguim de manera lineal el ritme de
reducció d'emissions que tenim actualment no assolirem els
objectius ni per al 2030 ni per al 2050. També es constata en
aquest informe que els principals sectors emissions de gasos
d'efecte hivernacle a Balears són la generació d'energia i el
transport, que plegats generen més del 80% de les nostres
emissions. 

És per això imprescindible centrar els esforços en aquests
dos sectors. El sector que més energia consumeix i més
emissions genera és el transport, la suma: terrestre, aeri i
marítim. Per tant, trobam des d’aquest grup imprescindible
afrontar una transformació de la mobilitat terrestre que tenim
actual. 

L'informe fa referència a les Illes Balears i al marc normatiu
i a les mesures per a les institucions, entre elles parla d'aquestes
mesures que s’incorporen a la Llei de canvi climàtic, de limitar
o suprimir els cotxes el 2025 amb diesel i el 2035 la resta i cal
tenir en compte també que hi ha diversos països del nostre
entorn que han adoptat mesures similars, per exemple Noruega
prohibirà la venda de vehicles de combustió interna a partir de
l'any 2025 i altres ho faran el 2030, Àustria, Holanda, Irlanda,
Islàndia, Dinamarca o Grècia.

Per tant, com bé saben, aquesta mesura va ser... hi va haver
un avís d’inconstitucionalitat per part de l'Estat, es va constituir
una comissió mixta en la qual el Govern de les Illes Balears va
excloure aquests punts per un tema competencial i el Govern de
l'Estat espanyol es va comprometre a incorporar-los o
desenvolupar-los a posteriori. 

Per això, des de MÉS per Mallorca, presentam aquesta
proposta per instar el Govern de l'Estat que procuri, bé dins la
normativa que vengui en el futur, bé on estimi adequat, que
aquestes dues mesures siguin una realitat per a les Illes Balears
abans de l'any 2025.

Per una altra banda, instàvem també a la transferència de les
competències en costes i litoral, una qüestió que va ser ja
anunciada a posteriori d'aquesta proposició no de llei, que s’ha
anunciat que es farà efectiva, però que nosaltres mantenim
evidentment perquè fins que no sigui una realitat volem ser
reivindicatius en aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. En torn de fixació de posicions
passam al Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Cabrera.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105413


MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 76 / 14 de setembre de 2022 1155

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes. Respecte d'aquesta
iniciativa d’impulsar i fer feina dirigida al canvi climàtic i la
transició energètica, he de dir que a aquesta llei de canvi
climàtic el Partit Popular li va donar suport molt
majoritàriament, evidentment no en la seva totalitat, però sí que
vull reivindicar que li vàrem donar un suport molt important,
però també vull dir que estam en un context diferent, diferent
tal vegada de quan tot açò es va aprovar, fins i tot ara a Europa
es considera energia verda la nuclear, el gas natural, davant la
greu crisi energètica que patim. Per tant, creim que estam
parlant d’una llei important, però també és cert que hi ha unes
circumstàncies que ens acompanyen i que són ben diferents. 

També hem de dir que quan es va aprovar aquesta llei, hem
vist quatre anys després que hi ha hagut incompliments que
haguessin estat fàcils de complir com les mil punts de recàrrega
de vehicles elèctrics que va anunciar el Sr. Marc Pons el 2019.
Per tant, si temes que són -sembla- molt més fàcils de complir
no s'han complit pel que sigui, no entrarem a debat, però crec
que en les circumstàncies actuals hem de tenir una reflexió,
hem de ser realistes i hem de ser -creim nosaltres- prudents. 

Nosaltres, respecte del tema de renovables i transició
energètica, hem fet propostes, creim que la simplificació i
l'agilitat administrativa de tràmits i procediments és molt
important per poder-ho impulsar. De fet, la nostra presidenta,
Marga Prohens, es va reunir amb el conseller per tal de fer
arribar les seves propostes al Pla de transició energètica, i bé,
favorablement i amb voluntat de col·laborar perquè és un tema
que no hauria de ser ni de partits ni de legislatures, sinó de
futur. 

Respecte del punt 1 -com he dit-, creim que en altres
condicions tal vegada sí, però en aquestes condicions, i com ja
ha explicat el Sr. Ferrà, hi ha una situació d’stand by amb el
Govern de l'Estat i nosaltres creim que recuperar el punt 1 amb
els mateixos termes no s'ajusta a la realitat o tal vegada no amb
la prudència que nosaltres consideram que hi ha d’haver. Per
què?, perquè tal vegada no sabem si efectivament es podrà
complir tècnicament, si les empreses ho podran assumir, si la
societat podrà assumir l'adquisició de nous vehicles elèctrics,
que són cars, que són fins i tot elitistes, que no hi ha punts de
recàrrega en aquests moments suficients per tenir una
autonomia i una organització familiar normal o que les rendes
mitjanes i baixes amb tota la inflació i la situació que ens ve
damunt, idò el millor és un poc..., tant de bo es pogués fer, però
consideram que la prudència hi ha de ser.

A més a més, l'administració pública no dóna exemple, tal
vegada seria interessant que es comencés també per impulsar
tot açò al transport públic o a altres indrets on tal vegada es
poguessin implementar aquests compliments.

I quant al punt 2, ja dic, no és que hi estiguem en contra en
absolut, no vull mals entesos, però entenem que les
circumstàncies que són les que són.

I punt 2, quant a transferir les competències de costes i
litoral, també hem de dir que és una iniciativa que veim també
lògicament positivament, tot el que signifiqui poder decidir,

poder tenir proximitat a la hora de decidir què feim amb el
nostre futur, és positiu, però també és cert que tot depèn de les
condicions en què es faci aquest traspàs, no?, la dotació, quines
condicions es pretenen negociar. Sabem que a Canàries ja és un
fet. També sabem que hi va haver una declaració del Govern
que va dir que abans de final d'any estarien transferides, bé, idò
suposam que tindran informació que tal vegada aquí no es posa,
a la iniciativa, però, bé, consideram que és positiu, però
nosaltres hi farem una abstenció perquè no sabem en quines
condicions. Per tant, aquest seria el nostre posicionament.

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes a todas y a todos.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta PNL de MÉS por
Mallorca, en sus dos puntos.

En cuanto al cambio climático creemos que cualquier duda
que pueda surgir ahora mismo en torno a estos temas no tiene
demasiado sentido, ya que en el momento actual todas las
cifras, todos los datos que tenemos están rebasando o están
cerca de rebasar los objetivos de los Acuerdos de París.
Desgraciadamente, las noticias que tenemos no son nada
alentadoras, el informe de hace unos meses del clima global de
la Organización Meteorológica Mundial, que tiene en cuenta
indicadores tales como gases de efecto invernadero,
temperatura, precipitaciones, acidificación de océanos y subida
del nivel del mar, o también el estado de la biosfera, el ozono
estratosférico y otras variables de incidencia cambiante, como
las modificaciones en las corrientes oceánicas, ofrecen
resultados realmente alarmantes: la temperatura media mundial
en 2021 fue alrededor de 1,11 grados centígrados, por encima
del período de finales del siglo pasado, perdón, del siglo XIX;
el nivel medio global del mar alcanzó un nuevo récord en 2021,
aumentando un promedio de 4,5 milímetros por año durante el
período 2013-2021; el agujero de ozono antártico alcanzó una
área máxima de 24,8 millones de kilómetros cuadrados en
2021; Groenlandia experimentó un derretimiento excepcional
a mediados de agosto; y la primera lluvia se registró -la primera
lluvia, allí nunca llueve, siempre las precipitaciones son en
forma de nieve-, la primera lluvia se registró en Summit
Station, el punto más alto de la capa de hielo en Groenlandia,
a una altitud de más de 3.000 metros; olas de calor
excepcionales batieron récords en todo el oeste de
Norteamérica y el Mediterráneo, como bien sabemos, el Valle
de la Muerte en California alcanzó los 54 grados centígrados,
lo que equivale a un valor de 2020 similar al más alto
registrado en el mundo desde al menos la década de 1930, en
Italia, en Siracusa, se llegó casi a los 49 grados; el huracán Ida,
del año anterior, fue el más significativo de la temporada en el
norte atlántico, tocando tierra en Luisiana, el 29 de agosto,
igualando, al llegar a tierra, más fuerte, con pérdidas
económicas en Estados Unidos de 75.000 millones de dólares;
pérdidas económicas inducidas por inundaciones mortales y
costosas en distintos lugares de Europa y Estados Unidos;
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pérdidas económicas en Alemania, el año anterior, fueron
superiores a los 20.000 millones de dólares.

La sequía afectó a muchas partes del mundo, incluidas
zonas de Canadá, Estados Unidos, Irán, Afganistán, Pakistán,
Turquía y Turkmenistán; en Canadá, la severa sequía llevó a
perder parte de la producción de trigo, y los niveles de
producción de cultivos de colza bajaron entre un 35 y un 40%.

E fin, podríamos seguir así con un montón de datos, hoy día
agravados por otros fenómenos meteorológicos extremos, las
consecuencias últimas de la pandemia y las crisis económicas
y las crisis derivadas de los últimas conflictos bélicos.

Pero estos solo son algunos datos del momento en el que
vivimos, que podríamos ampliar con aquel último informe
preocupante del IPCC de Naciones Unidas, que alerta del punto
de no retorno, es decir, viene a decir que o cambiamos de
forma inmediata de modelo o las consecuencias de
mantenernos en él son imprevisibles.

Pero también aquí, en Balears, para acercarnos una realidad
más cercana, el informe que aquí acaba de citar el compañero
Josep Ferrà, el informe anual de este último año del Comité de
Expertos de Transición Energética y Cambio Climático de las
Illes Balears no puede ser más claro en su evaluación, no voy
a repetir lo que él ha dicho ya, no tiene sentido, pero sí diré,
añadiendo un punto más, que las olas de calor como la de este
verano serán aún más intensas, según todas las previsiones, y
las precipitaciones van a disminuir, según este comité de
expertos, entre un 10 y un 20%, fenómeno que ocasionará, o
que aumentará, mejor dicho, la evapotranspiración
retroalimentando la aridez en un círculo vicioso, con graves
consecuencias ambientales, pero también sociales y
económicas.

Por tanto, creemos que es fundamental seguir con los
planteamientos de la Ley de cambio climático de las Illes
Balears para contribuir a la lucha contra el cambio climático,
es decir, apoyo total a lo que se ha dicho en la PNL.

Y también, luego, en cuanto al punto segundo, aquí
simplemente comentaremos que, y esperemos que así sea, lo
declarado por el Gobierno central que ha afirmado que las
competencias serán transferidas en un tiempo breve, en teoría,
a finales de año. No sabemos si eso sea así o no, pero
esperemos que al menos sea en el menor tiempo posible.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passam al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez, quan
vulgui. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero creemos que es necesario
hacer una aclaración porque en el futuro seamos considerados
también personas inteligentes y sensatas, hay una aclaración
que hacer: Baleares no es uno de los grandes contaminantes de

este planeta, ni es uno de los grandes factores que pueden
alterar o producir el cambio climático en este planeta. De
hecho, además, su carencia de industria nos sitúa muy por
detrás de otros focos emisores de este mismo país.

O sea, primero, dentro de este golpearnos el pecho con estas
culpas y tal, sabiendo de lo que hablamos, porque si sabemos,
de verdad, de lo que hablamos podremos aplicar soluciones, si
exageramos lo que hablamos podremos tomar otras
determinaciones, otras determinaciones políticas y económicas
que pueden convenir a determinadas ideologías, pero cuya
finalidad, la finalidad de esa exageración es dar lugar a estos
cambios sociales, políticos y económicos que pretendemos,
¿vale?, no resolver el problema; ajustamos cuál es la medida de
nuestro problema y vemos cuáles son las soluciones que
podemos aplicar.

No es esa la política que se está utilizando en torno al
medio ambiente, el medio ambiente está sirviendo para variar
en nuestros modelos de producción, para acotar nuestros
recursos, nuestras propiedades, nuestros bienes de producción
y para estatalizarlos, lo que les recuerdo que se llamaba
marxismo, estuvo muy extendido, sobre todo a partir de 1848
y la publicación, precisamente, de los pensamientos sobre esa
propia revolución en El Capital, está muy extendido, y bien,
pero no acabamos de ver nosotros exactamente la relación que
puede tener con el medio ambiente y la solución de sus
problemas.

Igual que el intercambio de competencias y la
nacionalización, l’accés al ple domini de la terra, no acaba de
resolver, por mucho que consiga en sí mismo, los problemas de
medio ambiente. Así que sepamos diferenciar, cuando
hablamos de problemas de medio ambiente que hablamos de
problemas de medio ambiente, cuando hablamos de
competencias hablamos de competencias, cuando hablamos de
propiedad, de los bienes comunes, de los medios de producción
y los recursos hablamos de ello, tenemos autoridad, porque
somos una cámara, estamos investidos de autoridad para hablar
de ello, pero hablemos de cada cosa por separado, porque
aquesta barreja, lamentablemente, parece, o podría ser
sospechosamente considerada como interesada.

Entonces, de hecho, uno de los planteamientos en la
exposición de motivos de esta proposición no de ley para
manifestar esta extraordinaria voluntad. Se dice que, “ante las
advertencias del Estado y otros sectores económicos sobre
posible inconstitucionalidad e invasión de competencias”,
luego, debemos entender que el Estado es un sector económico,
porque si “el Estado y otros sectores económicos”, o sea, sepan
ustedes que, dentro de sus muchos posibles papeles y lo mucho
que se ha analizado que es el Estado, cuál es su determinación,
para qué sirve, porque lo hemos constituido, porque las
sociedades han decidido tener Estado, resulta que es uno,
puesto que hay otros sectores económicos.

Claro, con este punto de vista, tal vez se nos complica la
lectura y se llega, pues en esto..., eso sí, claro, lógicamente,
nuestra legislación..., nosotros seremos contrarios a reforzar
una legislación de la que se dice que es valiente, pionera,
capdavantera, o sea, uno se imagina aquí a Amundsen, a Scott,
al capitán Cook, no, esto, no se lo planteen, no es así, este
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“aventurerismo” hoy en día es más un poco de visillo, digamos,
¿no?, quiero decir, frente a la pantalla del ordenador, muy
ayudados por la Wikipedia, pero no es un así aventurero, así
esto ¡valiente, valiente!, hombre, valiente en las propuestas,
valiente..., la izquierda siempre ha sido valiente, su trayectoria
es una trayectoria de valor político. Sí, yo diría que ahora no
está siendo del todo valiente, porque no quiere aclarar ...
Nosotros no estamos hablando de las soluciones a estos temas,
estamos hablando de nuestro viejo concepto de que hay que
socializar los bienes y medios de producción. Precisamente, yo
diría que no es valiente ahora. Y tampoco es valiente por parte
del nacionalismo de queremos más competencias, pero porque
tenemos la causa sagrada de resolver el medio ambiente. No, se
quieren más competencias desde el nacionalismo por motivos
obvios y lógicos y políticos. Por eso, a mí no me acaba de
quedar claro. 

Así que nosotros no seremos partidarios de reforzar esta
ley. En su punto 1, la petición de que no circulen vehículos, no
que no se compren o tal. El punto 1 lo que pide es que no
circulen vehículos con diesel a partir de los horizontes. Este
sentido de horizontes, lo siento, pero a mí me lleva a horizontes
de grandeza, de ahí los horizontes de 2025, 2000, tiene el
mismo sentido cinematográfico porque ya hay 2025, 2035,
2040 o 2050. Hay grandes horizontes aquí que empiezan a
resultar muy complicados y que sobre todo se verán -y termino,
Sra. Presidenta- muy complicados por las distintas situaciones
reales que vayamos viviendo, pandemias, guerras... este tipo de
cosas que esta política de horizontes no parece contemplar. 

He terminado. Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sra. Ribas, quan vulgui.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Bueno, esta iniciativa habla, entre otras
cosas, de que en Baleares hemos sido pioneros en la Ley de
cambio climático y también ahora, por cierto, somos pioneros
en la subida del IPC, que lo vamos liderando a nivel de toda
España. Y creo yo que está bastante relacionado. 

Lo del cien por cien de vehículos eléctricos es un plan que
tiene algunas fugas y que habría que contemplar. La mayoría de
la gente aparca en la calle, ¿dónde van a cargar los coches si
ahora hay un porcentaje bajísimo de coches eléctricos y ya hay
saturación en los puntos de recarga?, ¿y las baterías de los
coches eléctricos qué pasa, que no contaminan las baterías de
los coches eléctricos? Porque la vida útil viene siendo de seis,
siete años ¿verdad?

Una ley inconstitucional que además de excederse en las
competencias de esta comunidad autónoma, las competencias
que tiene atribuidas o encomendadas esta comunidad
autónoma, pues además de eso es que es una temeridad. Hasta
la ministra socialista de Medio Ambiente dice que es prematuro
restringir los vehículos diesel a partir del 2025.

Desde luego que el Partido Popular apoyase esta ley es uno
de los ejemplos del famoso consenso progre del que VOX
siempre habla y que si VOX fuese decisivo en una mayoría
parlamentaria no se habría producido. 

Estamos ante otra ley bluf para contentar a Greta Thunberg
y a sus seguidores mientras se pretende arruinar a los
ciudadanos de a pie, obligándoles a adquirir coches eléctricos
que son hoy por hoy un auténtico lujo.

Y, por supuesto, lo último que nos faltaba es seguir
asumiendo desde aquí más competencias, cuando la comunidad
autónoma no es capaz de gestionar de forma mínimamente
eficiente, o incluso eficaz en algunos casos, las competencias
que ya tiene.

Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, empezar a
devolver competencias y dejar de arruinar a los ciudadanos con
una administración mastodóntica que multiplica por diecisiete
la estructura política que sería necesaria para gobernar nuestro
país. 

El medio ambiente se puede preservar perfectamente sin
necesidad de ponerlo en manos de las comunidades autónomas;
es más, se trata de una cuestión que debe abordarse incluso
desde un prisma internacional, obligando a las grandes
potencias contaminantes como es China, por ejemplo, a no
contaminar, dado que al final sabemos que las emisiones que
emite nuestro país son ridículas en conjunto si observamos todo
lo que hay en el globo terráqueo. 

Por tanto, evidentemente, nuestro voto es en contra de esta
iniciativa. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. S'han posat
moltes dades i dades significatives damunt la taula i jo crec que
són dades que s'han de tenir en compte. Moltes vegades
aquestes mesures que s'han d'aplicar són mesures que suposen
canvis i són mesures que són complicades.

Estic totalment d'acord amb el Sr. Méndez que Balears no
és la comunitat més contaminant, però també és cert que si tots
ajudam a fer passes per evitar la contaminació la suma de pocs
pot fer moltes coses o amb poca cosa amb la suma de molts es
poden fer moltes coses. Per tant, crec que és cap aquí cap on
hem d'anar. 

Nosaltres quan es va aprovar la llei li vàrem donar suport.
Evidentment hi va haver una sèrie d'esmenes que vàrem
presentar i no es varen tenir en compte, però en general sí que
hi donàrem suport perquè creim que, desgraciadament, hi ha un
canvi climàtic i, com també és ben cert que el Sr. Jiménez n'ha
parlat, que ens poden trobar amb més pluges, amb estiu més

 



1158 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 76 / 14 de setembre de 2022 

calorosos, i és cert que històricament cada ics anys passa, però
el problema és que ara passa cada vegada en períodes més curts
de temps i tot això sí que es per mor d’aquest canvi.

Com dic, fins i tot ara a causa de la pandèmia, des del
nostre grup parlamentari també es va demanar que aquests
cotxes de lloguer, aquestes cases de cotxes de lloguer de
Balears, que segons la llei, a partir de 2020 havien d'anar
canviant els vehicles i posant-los elèctrics de cada vegada més,
s’allargàs en el temps per la dificultat que havia sobrevingut
amb la pandèmia. 

Dit això, consideram que el Govern ha de fer la seva feina
d'ajudar que es posin més punts de càrrega, anam enrere, se
n'han posat, però encara anam enrere, i se n'han de seguir
posant. 

Jo, que la Sra. Ribera digui que és prematur, crec que hauria
d'escoltar els seus d'aquí quan diuen que són passes que
s'haurien de fer i han aprovat una llei des del Govern de les
Illes Balears que demana que aquests cotxes diesel quedin
prohibits, i no la circulació, Sr. Méndez, els cotxes que ja són
d'aquí la seva radicació prèvia en el territori. És a dir, si un
cotxe està comprat i està en el territori d'abans de 2025 podrà
seguir anant per les carreteres, i igualment amb el (...) 35.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Queda prohibida la circulació, llevat dels vehicles de la
seva radicació prèvia en el territori de la comunitat autònoma. 

En el punt 2 nosaltres vàrem aprovar una iniciativa que va
dur aquest grup parlamentari, des d'El Pi, dins el període de
sessions passat, demanant aquestes competències de Costes, la
transferència, que venguessin abans de dia 31 de desembre. I el
compromís va ser aquest. 

Sra. Ribas, és cert que hi pot haver competències que estan
assumides que no es gestionen de la millor manera, però també
li puc dir que les competències de l'Estat no són les més ben
gestionades; tenim els exemples a Justícia, i no importa me’n
vagi més enfora. I li puc dir per experiència pròpia que a
Costes és una barbaritat la gestió que es duu i que és ben hora
que..., de veritat que per molt malament que es faci d'aquí no
crec que es pugui fer pitjor del que es fa actualment, i li som
ben sincera en aquest sentit. 

Així és que nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz, quan vulgui. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gracias, Sra. Presidenta. Vagi per endavant que donarem
suport, com no pot ser d'altra manera, a aquesta proposta. 

S'han dit unes quantes informacions relatives al canvi
climàtic, que no contaminem, sí contaminem... bé, cadascun pot
saber què contamina o què no contamina. Com bé ha dit la Sra.
Sureda, poques accions, però repetides moltes vegades, o sigui,
petites accions repetides per moltes persones sí que poden fer
un gran canvi. És per això que també és important que des de
Balears facem el nostre petit pas en aquesta via. 

Sí que també li han (...) ara, Sr. Méndez, el que diu que els
turismes que ja estiguin radicats a les Illes Balears podran
continuar circulant. Llavor, el que diu aquesta llei, justament,
el que es demana a aquesta proposta és poder canviar el model
de transport perquè és necessari canviar-lo. Podem dir que no,
podem dir moltes qüestions que no és possible, que si són cars,
... Bé, avui en dia crec que també és car un cotxe de benzina o
de diesel, tal vegada no el preu inicial, però sí molt més car el
manteniment complet. 

Després m’ha fet..., m'ha semblat curiós que el PP diu que
han fet un suport majoritari de la Llei de transició energètica.
Jo no sé què és majoritari o no majoritari, el que sé és que a la
llei no li varen donar suport i que, a més, quan parlen de la
transició energètica podem parlar del Reial Decret 900/2015,
que podem veure quin és, el reial decret de l'impost al sol, el
que va fer que Espanya, el país amb més hores de sol de tot la
Unió Europea, tingués una aturada en la instal·lació de
megavats. Vàrem..., anàvem creixent, creixent, creixent, de
2010 a 2015 fins arribar a 7.000 megavats..., 70.000 megavats
d’instal·lació i en 2015, 2016, 2018 es varen aturar i vàrem
créixer un parell de megavats o tres, només. Per què?, perquè
no sortia rendible perquè a algú se li va ocórrer posar un impost
al sol. Per sort, va venir el Reial Decret 244/2019, que ja va fer
que de nou es continuassin instal·lant.

I parlen també que estan d'acord... i s’ha parlat de la
inflació, quan es parla de la inflació, quan es parla del preu de
les elèctriques, podem veure a quines mesures han donat suport
al Congrés dels Diputats, per exemple, han votat en contra d'un
impost a les elèctriques, per què hi han votat en contra?, dos
partits que aquí diuen que volen..., que la inflació és un
problema i la culpa la té Sánchez, Pedro Sánchez, resulta que
després quan es volen fer mesures per abaixar aquests imposts,
per a què les elèctriques no s'estiguin enriquint amb aquests
sous, justament aquesta qüestió resulta que la voten en contra,
no hi estan d'acord. 

Han parlat que les bateries són molt contaminants, ho són,
sí, sí, són contaminants, és cert que són contaminants, cada
vegada menys, cada vegada s’estan fent més esforços,
investigació, per cert -que la llei de la ciència crec que
emparava també la investigació, tampoc sense suport-,
investigació perquè siguin menys contaminants.

El que sí és clar és que, per molt que li hagin ficat l’etiqueta
verda a la nuclear, la nuclear, els residus tenen mil anys de
durada, mil anys. Podem dir el que vulguem, però tenen mil
anys, i si comparam una bateria de liti enfront dels residus
nuclears crec que ja podem tenir-ho clar, per dir-ho clar, per
dir-ho amb paraules completes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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Els cotxes no van amb nuclear, és cert, però l'energia
elèctrica que carrega els cotxes elèctrics sí que pot venir
subministrada per la nuclear, per la qual cosa la font de
subministrament segona també genera un residu nuclear.

Com els he dit, en el primer punt de la de la... “El Parlament
de les Illes Balears reclama al Govern de l'Estat que reguli els
termes de..., disposició addicional”, que es posin en marxa.

I en el segon punt, en el traspàs de competències a què
vostès... ja s'ha avisat per part de la..., ja hi ha hagut un anunci
per part de la presidenta del Govern que serà efectiva aquesta
transferència, llavors esperem que sigui el més aviat possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el diputat no adscrit Sr.
Benalal, quan vulgui.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo bueno que tiene de hablar el
último es que uno evita tener que repetir bastantes cosas que ya
se han comentado por mis compañeros de la oposición. 

Veré simplemente, pues que hay temas que aquí se están
mezclando mucho, primero el traspaso competencias, soberanía
y medio ambiente, competencias de policía, por ejemplo
marítima, etc.

Pienso que aquí lo que habría que hacer, pues, a lo mejor es
una PNL que realmente se ocupase del medio ambiente, que no
lo mezclase todo y a lo mejor dos PNL, una en la que se hable
de las competencias, como ya se hizo una vez -recuerdo que
esta no es la primera vez que se habla-, ya se hizo una en
materia de costas y ya se votó.

El objetivo yo creo que es tanto el bienestar de las Islas
Baleares y el medio ambiente, sino, pues simplemente un poco
más de... hacer adelantar las pretensiones soberanistas con...,
por ejemplo, viendo el título de la PNL. No me quejo, cada uno
ve las cosas como quiere.

 En esta PNL todo se mezcla, se mezclan, por ejemplo, los
vehículos, dominio marítimo, soberanía..., sin estudiar por
ejemplo la posibilidad, cuando se habla de vehículos, pues de
que particulares o empresas puedan cambiar vehículos que
puedan...  o que (...) hacer la combustión por vehículos
eléctricos, que tengan dinero o que no tengan dinero, o por
ejemplo estudiar el desarrollo en detalle de transportes
públicos. Es el caso, por ejemplo, de Ibiza y Menorca donde
realmente es un problema el transporte público. Entonces a lo
mejor por esa razón también habría que hacer a lo mejor pues
dos PNL en las que se pudiese entrar un poco más en detalle. 

Una cosa quiero decir muy claramente, o sea, el traspaso de
competencias..., o sea, yo votaré en contra de los dos puntos,
pero quiero decir que el traspaso competencias, sí, pero
ordenado y planificado, y cuando hablan de la gestión
administrativa de costas, yo lo sé porque soy abogado y que he

trabajado especializado en este tema, es una verdadera
barbaridad cómo se lleva a cabo en las Baleares, de eso no cabe
ninguna duda, una mezcla de costas que dependen del Estado,
ciertas competencias de la autonomía, ciertas de municipios o
ciertas decisiones que se mezclan con los tres, o sea que sí, hay
que hacerlo, pero yo le recomiendo que vaya a ver la PNL que
se aprobó ya hace nueve meses sobre este tema y que a lo
mejor pregunte a sus compañeros de Gobierno, pues qué ha
pasado con ella, si se ha hecho o si no se ha hecho. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Passam al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Borràs, quan vulgui.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. L'avantatge que té parlar després de
l'últim diputat que ha de parlar és que pots contestar,
diguéssim, fins i tot allò que no es diu, allò que s’obvia.

Jo, ho ha dit el Sr. Sanz, però vaig tenir l’honor de ser el
coordinador de la ponència de la Llei de transició energètica i
canvi climàtic i el portaveu del meu grup parlamentari, i si el
que va fer el PP és un suport majoritari de la llei, jo no sé què
deu ser estar en contra d'una llei, perquè van negar totes les
condicions, van negar tots els punts transcendents de la llei,
tots, si no, la Sra. Cabrera ho pot demanar a la Sra. Tania Marí
que era la portaveu o si no, consulti la web del Parlament que
hi ha totes les esmenes que va presentar el Partit Popular i
podrà consultar els discursos de la Sra. Tania Marí, tant en
comissió com en plenari, sobre el que en pensava. I la Sra.
Tania Marí o el Partit Popular, el Grup Popular, no va fer una
altra cosa a la Llei de transició energètica que fer el que fa
sistemàticament a totes les lleis que afecten el medi ambient,
afecten el territori, que és convertir tot el que allò són
regulacions en recomanacions. És un manual de bones
pràctiques. 

Miri, li agrairíem que vostè es compri un cotxe elèctric, li
recomanam que es compri un cotxe elèctric, quan pugui, quan
vulgui, i, és clar..., i la Sra. Cabrera ha parlat que havien de
tenir en compte les circumstàncies actuals i la prudència, són
els dos conceptes que ha utilitzat: circumstàncies actuals i
prudència. 

Jo no sé com ha vingut la Sra. Cabrera aquí avui al
Parlament, però si obríssim les finestres entendríem quines són
les circumstàncies actuals del nostre clima i tendríem el
significat de la paraula “prudència” davant el futur de la nostra
societat, perquè evidentment el clima que tenim a mitjans
d’aquest mes de setembre és un indicador molt clar d'algunes
coses que estan passant al nostre planeta. 

I, evidentment, és cert que les Illes Balears possiblement no
és un dels pitjors responsables del canvi climàtic, però
evidentment és com si... o si jo mateix (...) dir: vaig contra
direcció, però hi vaig poques vegades, n’hi ha que hi van més
i per tant, com que n’hi vaig poques, puc continuar anant contra
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direcció. No. Crec que com a societat moderna, avançada que
som, hem d'anar a favor de la direcció que marca el vent.

I qui regula i qui regula i qui regularà realment tots aquests
terminis de transició cap a vehicles no contaminants, etc., és la
Unió Europea i no és cap... i la Unió Europea, Sr. Méndez, no
és precisament un niu de marxistes leninistes, no precisament,
eh? Sí, la Sra. Ribas fins i tot troba que la Sra. Von Der Leyen
és una marxista leninista, però crec que... em tem que no ho és. 

I, per cert, Sr. Méndez, el marxisme és un mètode d'anàlisi
científica que utilitzen la immensa majoria d'historiadors, un
mínim de respecte a un filòsof important que ha tingut la nostra
societat, eh?, a part d’una persona que ha tengut una enorme
transcendència històrica també i que ha estat esperança de
moltes persones, molts de ciutadans, treballadors i treballadores
del món. Per tant, una mica de respecte. 

Però és clar, si resulta que l'esquerra parla de la ideologia
i, com ha dit el Sr. Méndez, ell parla des de la intel·ligència i
la sensatesa anam malament perquè, és clar, si nosaltres som
uns insensats i no intel·ligents i només tenim ideologia, que
supòs que per tenir ideologia es necessita intel·ligència, perquè
si no, no sé com és possible tenir una ideologia, vull dir...,
perquè una cosa és ideologia i una altra cosa és tenir fe, que és
possiblement el que té el Sr. Méndez perquè continuar a
Ciutadans ja vol fe, es necessita molta fe, perquè fe és creure
allò que no veus i, per tant, es necessita fe.

Crec que negar el canvi climàtic, negar que, tot i que la
nostra afectació al canvi climàtic sigui menor que a altres llocs
del món, no haguem de fer res em sembla que és d'una
irresponsabilitat i d'una insensatesa monumentals.

I aquí s'ha parlat que ha votat el Partit Popular en contra de
l'impost elèctric, però, és clar,  estan en contra d'un impost a les
elèctriques però estaven a favor d'un impost a l'electricitat no-
contaminant, que era l’impost al sol. És a dir, és clar, perquè
aquí què passa, perquè al final el debat sobre l'energia en
aquests moments ja no és un debat sobre l'energia, sinó que és
un debat de qui controla l'energia, perquè qui distribueix
l’energia? Perquè està clar que totes les grans elèctriques
caminen directament, ràpidament, a produir energia, diguéssim,
no-contaminant, solar, eòlica, etc. Però evidentment el gran
debat i allà on s'aferra el Partit Popular sistemàticament és amb
qui controla la distribució d'aquesta energia, o petits productors
que siguin capaços de generar energia i autoconsum, la
generació distribuïda que se'n diu, o bé el sistema, diguéssim,
que la font de l'energia sigui diferent, però el negoci continuï a
les mateixes mans monopolístiques que ha estat i hi és encara
avui.

I per açò és molt important continuar treballant amb el
“xiringuito” que va dir el Partit Popular, i també diu (...), que
és l’Institut Balear de l'Energia per ser capaç d’aconseguir una
millor capacitat de generació energètica, en diguin sobirania, en
diguin el que vulguin, a les Illes Balears.

Gràcies, presidenta. I, per cert, donarem suport a la
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per al torn de contradiccions
intervé el grup proposant, el Sr. Ferrà, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull agrair, en primer
lloc, totes les intervencions, agrair els posicionaments a favor
d’Unides Podem, d’El Pi, del Grup Mixt i del PSIB, i també,
evidentment, totes les aportacions que s'han fet per part de la
resta de grups, jo intentaré comentar-ne només un parell.

Respecte del Partit Popular, la Sra. Salomé Cabrera, primer
de tot, ha fet una referència a més mesures necessàries com els
punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Jo hi estic totalment
d'acord, El Pi també ha obert aquest debat, l’ha obert, no avui,
l’ha obert des de fa mesos, i crec que majoritàriament hi estam
d'acord.

Una reflexió que s’ha fet també per part del Partit Popular
és sobre els dubtes de si es podrà, es podrien assumir aquestes
mesures, és a dir, la prohibició de nous vehicles diesel el 2025
i de la resta de vehicles que generen emissions el 2025. Jo
només comentar, no li resoldré el dubte, però sí que de cada
vegada més els constructors de vehicles han anunciat que dins
el marge 2025, temporal, 2025-2035 deixaran de fabricar
vehicles tant diesel com vehicles de benzina, i ho han anunciat
ara, ja han confirmat que en deixaran d'emetre, són Volvo,
Opel, Fiat, Peugeot o Ford, que han dit que deixaran de
emetre’ls dins la franja 2025-2030, no 35, és a dir, abans. Per
tant, això crec que és una bona notícia i va en la línia d'aquesta
mesura.

Respecte de Costes, em disculparà, però quan vaig redactar
aquesta proposició era el juny del 2021, han passat més de 15
mesos, és clar, no sé les condicions un poc adequades quines
són, per tant, ni les sé ara, no sé quines han de ser les
condicions. Jo sí que estaria obert a votar a favor de determinar
en quines condicions han de venir aquestes competències, això
sí, però ho desconec, i fa 15 mesos encara ho desconeixia més.

Respecte de Ciutadans, ha fet tres comentaris, ha parlat
vostè de què passava amb els vehicles anteriors, crec que ja ho
hem resolt, vull dir, crec que la mateixa mesura ja contempla
l'excepció quan aquests vehicles ja tenen una radicació prèvia
en el territori. 

El segon comentari és sobre si les Balears contaminen o no
contaminen tant, o si són el problema del canvi climàtic. Crec
que hi ha un tema, que és la corresponsabilitat, i una de les
coses de l'informa aquest que comentàvem, que hem citat, és
que marca que el consum energètic quasi quasi representa el
40% de les emissions de CO2, i nosaltres som un territori que
consumim molta energia per càpita, moltíssima i, sobretot, que
som molt dependents d'aquesta energia; és a dir, per tant,
pràcticament molta es genera fora, genera un impacte a fora
que nosaltres en som corresponsables, això crec que ho hem de
tenir en compte.

Una segona causa contaminant, i ara és important, el que
diré per a mi és important, és el transport, i el transport aeri,
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marítim i terrestre, a les Illes Balears, com a la resta de
territoris no peninsulars, tenim una dependència en el transport
aeri i marítim, i el necessitam més que ningú. Per tant, no el
podem suprimir, no el podem reduir com es pot reduir a altres
territoris peninsulars. Per tant, és clar que sí que tenim aquesta
corresponsabilitat.

Respecte les polítiques d'horitzons, no els marcam els
polítics, els marquen els experts i els Estats a trobades
internacionals com la COP, com són els que han marcat aquests
horitzons 2030, 2025, 30, 50.

Respecte de VOX, ha fet el comentari que els vehicles
elèctrics... o s'ha demanat si no contaminaven aquests vehicles
elèctrics; és clar que contaminen, però una de les causes que
generen aquest canvi climàtic, la causa principal, i l’informe
també ho determina, és l’emissió de CO2, per tant, es redueix
moltíssim. I, evidentment, una de les mesures que es
contemplen aquí és que no s'ha de substituir la planta actual de
vehicles per vehicles elèctrics, també s'han de reduir, s’han de
fer vehicles elèctrics però la idea també és reduir el volum total
que tenim i invertir més en transport públic.

Respecte d’El Pi, el comentari que ha fet dels punts de
recàrrega, totalment d'acord. I una de les coses que ha anat
dient El Pi durant aquests mesos, que també la vull deixar clara,
que crec que tot això ha de passar per fer una feina cooperada
amb altres administracions, especialment els ajuntaments.

I el Sr. Maxo Benalal, per acabar, ha parlat que el traspàs
de competències ha de ser ordenat i planificat, i jo crec que, és
clar, parlant de costes crec que està prou ordenada i ben
planificada, i hem de tenir en compte que a l'Estatut
d'Autonomia es preveu aquesta transferència de competències,
una llei orgànica, per tant, i duim crec que quinze anys parlant
d'aquesta transferència d'aquesta competència.

I res més, Sra. Presidenta, agrair el suport dels grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ningú no ha demanat votació per
separat, per tant, farem..., sí? Sr. Ferrà, accepta la votació per
separat?

Idò, acabat el debat, passarem a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 5413/21, passarem a la votació del punt
número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació del punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 a favor, 3 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 5413/21, relativa a medi ambient i sobirania, en
defensa de la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les
Illes Balears i del traspàs de competències de costes i litoral.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7645/21, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista,
relativa a la participació de les institucions de les Illes
Balears en el DORA 2022-2026 i la no-ampliació de
l’aeroport de Palma.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm.7645/21, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Socialista, relativa a la participació de les
institucions de les Illes Balears en el DORA 2022-2026 i la no-
ampliació de l'aeroport de Palma.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà, quan vulgui. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré breu. Aquesta iniciativa va
venir motivada per dues qüestions: una, com diu el títol, és el
tema de l'ampliació de l'aeroport de Palma, que creiem que, al
marge que moltes de les qüestions ja s'han aclarit, és una
qüestió permanent i constant i que podem entendre que es troba
en vigor.

Respecte de la qüestió del DORA, que era una de les
qüestions que sustentava aquesta proposició no de llei,
evidentment, decau pel tema temporal, és a dir, en el moment
que vàrem presentar aquesta iniciativa hi havia una informació
que aquest DORA es podia aprovar dins el mes de setembre o
octubre del 2021, era una informació que, finalment, no sabíem
si era cert o no, finalment va ser certa, i es va aprovar. Per tant,
és a dir, el primer de tot que volíem proposar és que el punt
número 2 i el punt número 3 d'aquesta proposició no de llei, si
a tothom li sembla bé, decaurien perquè no es poden..., hem
intentat contextualitzar-los, però és impossible contextualitzar-
los sense estirar el fil, de tal manera que sembli quasi quasi
ciència-ficció.

Respecte del punt número 1 i del punt número 4 sí que
proposam..., la proposta seria de mantenir-los, mantenir un
posicionament de rebuig a l'ampliació de l'aeroport, que va
comptar amb gran consens ja en altres iniciatives proposades a
l'aeroport, al Parlament de les Illes Balears -perdó-, i reclamar
que aquests recursos es puguin destinar a millores en els
aeroports de les Illes Balears, millores que s'han aprovat o que
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han tengut el suport del Parlament de les Illes Balears en
distintes iniciatives, en record una del Grup Mixt, presentada
per la diputada Sílvia Tur, per a la millora... o l'eliminació o
supressió de barreres arquitectòniques a l'aeroport d'Eivissa; i
també una que es va dur a terme també per diferents diputats,
si no vaig malament del PSOE o Unides Podem, que la varen
presentar per a la torre de control de l'aeroport de Maó, a
Menorca. 

Per tant, mantenim aquests punts 1 i 4. El número 4 també
té sentit perquè hi ha qüestions que són d'actual protagonisme,
com pugui ser el tema de la cogestió aeroportuària per poder
regular l'entrada de les portes de ca nostra.

I, res més, vull demanar, evidentment, a tots els grups el
suport als punts 1 i 4, i la petició que decaiguin el 2 i el 3. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. També per a la defensa d'aquesta
iniciativa té la paraula el Sr. Borràs, quan vulgui.

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Sí, gràcies, presidenta. Jo simplement vull afegir al que ha
dit el Sr. Ferrà, intervenció que compartesc, evidentment, com
compartim l'autoria d'aquesta proposició no de llei, és,
diguéssim, perquè, com que ja no som l’últim a parlar, sinó el
segon a parlar, quedi clar el que diu la proposició no de llei, és
a dir, el que demana és que no s'ampliï l'aeroport de Son Sant
Joan i que no es facin actuacions encaminades a l’increment de
la capacitat actual, parlam de la capacitat operativa; és a dir, ni
a la punta del mes d'agost d'enguany, que hi ha hagut un gran
trànsit aeri a l’aeroport de Son Sant Joan, s'ha arribat al límit de
la capacitat operativa de l'aeroport actual. Una cosa és,
diguéssim, és el trànsit aeri, per hores o per dies, que té un
aeroport, i una altra cosa és la capacitat operativa, és a dir, la
capacitat màxima que té en aquests mateixos terminis d'assumir
el transport aeri aquest aeroport. És a dir, encara té l'aeroport
de Palma capacitat d'incrementar el nombre de vols/hora
perquè no té el límit de la capacitat operativa exhaurit. 

Per tant, el que diem és que no s'incrementi més aquesta
capacitat de vols/hora perquè encara n'hi queda i n'hi ha
suficient i que, a més, vull dir, no només hi ha suficient
capacitat operativa, sinó que hi ha una qüestió també que hi ha
una concentració horària de determinats vols que també es
poden repartir durant el dia i es poden repartir durant el temps
i durant l’any.

Però, en tot cas, entenem que en ple debat, com tenim,
diguéssim, de quin és el límit de càrrega humana, de pressió
humana a les Illes, màxima, diguéssim d’incrementar encara
més la capacitat operativa d'un aeroport, quan no la té
exhaurida, pensam que és suficient. I açò no està en contra,
diguéssim, de la capacitat d'aquest aeroport, perquè el mateix
punt ja diu que s'inverteixi en millores dels aeroport; és a dir,
hi ha molt de recorregut als nostres aeroports de millores que
AENA hauria  d'escometre, tant per a la seguretat i la salut
laboral de la gent que hi fa feina i el seu confort, com per al
confort dels usuaris d'aquests aeroports. Vull dir, no només
hem de pensar en créixer en nombre sinó en créixer en qualitat

i qualitat per a la gent usuària d'aquests aeroports, com per als
treballadors i treballadores dels aeroports que tenen, i s'han
queixat reiteradament moltes vegades de la falta de seguretat,
i de la seguretat laboral i de salut laboral que tenen
determinades zones dels aeroports.

Crec que és un tema que s’ha resolt ja amb les obres d'ara,
però només vull dir que els treballadors i treballadores de les
empreses del handling que descarreguen les maletes dels
aeroports dels avions en ple mes d'agost no tenien dutxes als
seus vestidors, gent que treballant a 40 i molts graus durant
hores en ple mes d’agost, i després no tenien uns vestidors en
condicions.

Per tant, hi ha molt de recorregut. Evidentment açò és un
exemple i posem el més il·lustratiu, però sí que hi ha molt de
recorregut per millorar els aeroports, i sabem que la capacitat
de càrrega, la capacitat operativa no està completa i, per tant,
no té molt de sentit.

A més, si em permeten tornar a la proposició no de llei
anterior, a un moment de canvi climàtic accelerat com vivim,
diguéssim, quan es plantegen dubtes de quin és el futur de
l'aviació, de com s'haurà de repensar el transport aeri, com
s'hauran de repensar tots els sistemes de comunicació,
continuar creixent i creixent en infraestructures, quan encara no
les tenim saturades, vull dir, creiem que és una inversió que no
se justifica i que pensam que és millor que s'inverteixi en altres
qüestions que tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
i els nostres visitants hi sortirien guanyant. 

I pensam també que no només estam mancats de millors
infraestructures per a seguretat i salut, sinó que estam mancats
de determinades comunicacions per als residents de les Illes
Balears, que també AENA podria ser més sensible a través de
bonificació de taxes, etc., a aquells ciutadans de les Illes,
residents, usuaris dels aeroports però a través de la mobilitat
obligada, és a dir que no tenen més remei que desplaçar-se
entre illes o d’illes a la península i que en aquests moments,
diguéssim, tot i els descomptes els residents, tenen algunes
dificultats que AENA també podria ajudar a resoldre.

Per tant, res més, també demanam, com ha fet el Sr. Ferrà,
la retirada dels punts 2 i 3 i demanam que es doni el màxim
suport possible a aquesta iniciativa perquè creiem que és bona
per al futur no només de la infraestructura aeroportuària de
Palma, sinó per al futur de la nostra societat. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Cabrera, quan vulgui.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé...

(Mal funcionament del so a causa del micròfon)
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Perdó, perdó, perdó. Torn a començar, ah!, d’acord, és que
s’apaga. D’acord.

Deia que aquesta iniciativa fa referència, aquesta que es
refereix al punt 4, a la 3478/20, i entenc...

(Mal funcionament del so a causa del micròfon)

... que és evident..., -perdó-, fa una reiteració perquè és de
suposar que no s'han complert els punts, els vuit punts que es
van demanar a la iniciativa aquesta que, sincerament, era
interessant perquè consideram que sembla..., d’acord.

Deia que entenem que és una reiteració de la 3478/20, que
és evident que si es torna a dur aquí, conjuntament MÉS i
PSOE, és perquè no s'han complert els punts, vuit punts,
concretament, del 2 al 8, que són els que per la nostra part vam
votar a favor en el seu moment i consideràvem que eren
interessants i positius, però, bé, és de suposar que no hi hagut
massa èxit amb la nostra petició. 

En qualsevol cas, respecte d'aquesta iniciativa, demanaríem
votació separada, així me’n record i ho deman.

Entenem perfectament que s'hagin retirat els dos punts, ho
hem comentat amb el portaveu de MÉS abans, per tant, és
evident que ha quedat..., bé, fa un any que es va presentar i és
evident que ja està aprovat el DORA.

I respecte del punt 1, nosaltres en el seu moment, a la
iniciativa 3478, vam votar que no al punt 1 perquè demanava
rebutjar l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan i les obres
de reordenació encaminades a un increment de capacitat actual,
en el seu moment hi vam votar que no. Ara es fa un altre
plantejament, un poc més suavitzat, supòs que per no entrar en
conflicte amb el Govern central, el Sr. Damià Borràs no entri
en conflicte amb els caps de Madrid i totes aquestes coses, i
diu: el seu rebuig a l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan
i a qualsevol actuació encaminada a un increment de capacitat
actual i reclama que aquests recursos econòmics es destinin a
projectes de millora de l'aeroport i de les Illes Balears que
comptin amb els consells institucionals. Bé, però des del nostre
punt de vista és una iniciativa, és un punt que continua essent
ambigu, que continua plantejant un..., que parteix, diguéssim,
d'un plantejament erroni o que pot dur a confusió. 

Per tant, nosaltres, evidentment, estam més que d'acord que
no hi hagi un creixement de capacitat física infinit i
indeterminat, de fet, nosaltres vam votar a favor del punt 5 de
la PNL que s’esmenta en el punt 4, de fer un estudi de capacitat
de càrrega, per tant, estam a favor de posar cap a la situació que
vivim, però també és cert que estam a favor també, i ningú no
pot estar en contra d’aquestes coses que ens diu aquí, que tots
els fons que haguessin d’anar a parar aquí, a Son Sant Joan, es
reparteixin entre les millores que es podrien fer a la resta
d’aeroports, açò sabem que és un brindis al sol, perquè tots
sabem que està molt bé i està molt bé votar a favor de tot açò,
però açò no funciona així, i vostè ho sap, vostès ho saben.

Per tant, nosaltres creiem que és important aclarir i no
frivolitzar aquestes situacions, nosaltres estam en contra d’un
creixement, però no estam... però estam a favor de, si fa falta,

el que deia el Sr. Borràs, més capacitat de càrrega, no està
exhaurida a dia d'avui, hi ha capacitat de més serveis, més
capacitat, però el que fan ara a Son Sant Joan entenem que és
la millora dels serveis, la millora per als passatgers, la qualitat
del servei, la seguretat, vull dir, una sèrie de coses que jo crec
que nosaltres no hi tenim res a dir, la veritat.

També..., per tant, he de dir que al primer punt faríem un
vot, en principi, que no seria favorable. I al segon punt, idò sí,
lògicament, hi votaríem a favor, perquè ja vam votar a favor de
tots aquests punts en el seu moment, del 2 al 8, que entenc que
és al que es refereix, i m'agradaria que m’ho acabessin de
confirmar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Ara passam al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sr. Jiménez, quan vulgui.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro grupo parlamentario va a
apoyar esta PNL, esta PNL  resumida a dos puntos, el 1 y el 4,
al retirarse los anteriores referidos al DORA.

Nosotros ya, sobre el aeropuerto de Palma, hemos apoyado
todas..., no solamente las hemos apoyado, sino que hemos
contribuido a su elaboración, a su redacción y hemos estado
siempre a favor de ello, no solo en contra de la ampliación del
aeropuerto, sino en otras facetas relacionadas con este
aeropuerto, por ejemplo, con la ampliación o el proyecto
actual, la ampliación del centro de control aeroportuario de
ENAIRE en el mismo emplazamiento, algo que hemos
reivindicado, que seguimos haciendo, así como su traslado a
Son Bonet. 

Es decir, en realidad aquí lo que hay detrás de todo eso es
una actitud de AENA, que no solo se refleja en este aeropuerto,
el más grande de las Illes Balears, sino también en los otros
más pequeños correspondientes a las otras islas. 

El caso de Menorca, la isla de la cual provengo, es evidente
que también los sucesivos trabajos relacionados con la torre de
control de Menorca, las sucesivas, mejor dicho,
reivindicaciones en contra de esa torre no han llegado a buen
puerto, cuando, además, en este momento toda esa ampliación
está... o ese cambio de esa modificación está parado y no
sabemos si se llevará a cabo la torre virtual que se está
planificando en aquel lugar.

AENA sigue siendo esa empresa semipública, pero con
características de funcionamiento privadas que, desde luego, no
tiene en cuenta las características y las preocupaciones de las
persones que habitan los territorios y funciona con esa lógica
del máximo beneficio sin contar, insisto, con esas
preocupaciones o esa sensibilidad de las distintas islas que
conforman este territorio.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez, quan vulgui. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Ahora sí, ahora hablo... Bueno,
qué lejos, la verdad, cuánto más allá...

(Se sent de fons el timbre d’un telèfon)

... -esto soy yo, lamentablemente... sí-, cuanto más allá de los
horizontes marcados para el 2025..., -y no solo soy yo, sino que
es insistente y no sé dónde está.

(Algunes rialles i continua el timbre del telèfon)

Bueno, decía yo que ¡qué lejos!, que cuánto más allá de los
horizontes marcados para el 2025, el 2030 y el 2045,
verdaderamente me recuerda aquella bonita frase.., me parece,
además, que me la hace entender, aquella bonita frase de
Wellington de que “todo el arte de la guerra consiste en saber
qué hay al otro lado de la colina”, y aquí ya podemos
vislumbrar qué hay al otro lado de la colina.

En la Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano se consagraba uno precioso el de le droit d’aller et
venir, o sea, el derecho de ir y venir, que nosotros queremos
conculcar aquí completamente, sometidos a la presión humana,
que yo les propongo, por cierto, que lo llamen “presión
antrópica”, porque la presión humana es esto, esto es la presión
humana, ¿ven?, hago así, estoy presionando, soy un humano,
esto es la presión humana, no..., por mucho que pisemos esta
isla no se hundirá gracias a la presión humana. Así que yo les
recomiendo, por sonar más científicos, que utilicen “presión
antrópica”, que les quedará mucho mejor, ¿vale?

Pero, claro, como he de escuchar que el método dialéctico,
o sea, esa relación entre los fenómenos y los objetos y cómo
están imbricados y relacionados entre sí y cómo esas relaciones
entre van variando a lo largo del tiempo y cómo esto, además,
aplicado precisamente al capital, el trabajo, la plusvalía y los
medios determinan una lucha de clases que llevará
ineludiblemente al triunfo de las clases productoras, esto es
ciencia.

Cuando escuchen ustedes a Sir Francis Bacon, en el método
científico de (...), eso no es ciencia; si Kant propone un modelo
del mundo tampoco es ciencia, si Hegel propone un
razonamiento sobre el espíritu del mundo y cómo se va
trasladando tampoco es científico. Es científico este. Entonces
claro, en este cientificismo incluimos la presión humana que, ya
les digo, llamémoslo “presión antrópica”, un poco por... no sé,
por dignidad con nosotros mismos, porque la presión humana,
ya les digo, es la capacidad de un hombre de ejercer presión
sobre una determinada superficie.

Entonces, nosotros entendemos que las necesidades de los
aeropuertos, de los traslados de los seres humanos, a no ser que
determinemos que hay unos ciudadanos de primera cuyo
derecho a trasladarse es preferible a otro, que esto, les

recuerdo, que, por cierto, hay dos individuos que recorrieron
España con mochila y que los dos lo declararon cuando estaban
en la Alhambra, muchos años después, y habían sido ese
denostado mochilero que no acaba de gustar como turista, y
uno se llamaba Barack Omaba y el otro se llamaba Clinton,
Bill, de nombre, y los dos habían sido jovencitos mochileros
denostados porque además se habían trasladado mucho en
autostop, que era una cosa que se hacía en la época, ¿vale?

Entonces, digo yo: cómo vamos a limitar y dejar en manos,
no de las necesidades, los requerimientos y las cuestiones
técnicas que hacen falta para determinar un aeropuerto, sino
meter la voluntad política y esta voluntad, además, determinada
por cuestiones como esta valoración de la presión humana,
pues me resultan un poco sorprendentes.

Así que no votaremos a favor de ella, y entendemos además
que se vulnera un principio de igualdad muy importante si
vamos a determinar quién es importante que se traslade y quién
no.

En cuanto al rechazo de la ampliación, entonces, con estos
criterios técnicos, ya les decimos que nosotros pensamos que
los requerimientos pueden ser más importantes.

En el punto cuarto nos sorprende que hemos de votar que se
mantienen posicionamientos respecto a puntos de las
proposiciones del 2020. Les recuerdo que existe una figura por
medio de la cual se puede preguntar sobre el mantenimiento,
realizar un seguimiento sobre si está cumpliendo por parte del
ejecutivo alguna propuesta de las realizadas por el legislativo,
pero esta es verdaderamente novedosa, este remachar de lo que
votamos entonces, pues lo votaron, pues ha habido que
aceptarlo. La verdad es que pedirnos, además, que insistamos
en ello y en nuestras derrotas, pues comprenderán que..., en
cualquier caso no es una cosa a la que nos mostraremos
favorables.

Y con esto creo que he determinado un poco con claridad
nuestra postura ante los diversos puntos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Passam al torn de VOX-Actua
Baleares, Sra. Ribas, quan vulgui.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Evidentemente, nosotros creemos y
estamos convencidos de que esta insistencia en traer a la
agenda de esta comisión una propuesta que ya está aprobada
por el Parlamento en el año 2020, lo que hace es corroborar
que estamos ante una puesta en escena para volver a escenificar
este... yo diría paripé, que no va en contra en realidad de
ampliar el aeropuerto, sino que va en contra del turismo en
general. Porque no se trata de obras de ampliación, sino de
obras de mejora para aumentar la seguridad del tráfico aéreo de
la principal puerta de entrada a Mallorca y a Baleares.
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Que se plantee además esta cuestión cuando estamos a las
puertas de una recesión, es una auténtica barbaridad, no
podemos permitirnos una paralización en la mejora de nuestras
infraestructuras, que precisamente es lo que nos puede hacer
más competitivos turísticamente hablando.

Y, además, es que siempre se olvidan ustedes de que el
turismo es nuestro principal sector económico y que no
tenemos un plan B real, ustedes tienen un plan B ideal, que
consiste en que volvamos todos a vivir del campo o de la
artesanía, probablemente, pero esa no es la realidad. Y ya
sabemos lo que pasa cuando no vienen turistas, lo hemos vivida
en la pandemia y significa ruina, significa miseria, significa
pérdida de puestos de trabajo, aumenta la gente que está en
situación de exclusión social.

Y, por cierto, quiero recordar también, que creo que es
interesante recordar que es el Gobierno del Estado, dirigido por
el PSOE y por Podemos, quienes deciden realizar estas obras.
Lo digo porque los mismos socialistas que aquí juegan a
aparentar que no quieren esas obras, son los que las están
queriendo llevar a cabo en el Gobierno de la nación. Por tanto,
al final, la conclusión és que esta posición de los socialistas de
aquí, pues simplemente a lo que responde es a contentar a sus
socios separatistas y turismo-fóbicos y poder conservar así las
cuotas de poder que se les ha repartido, como ha pasado con
otros temas, como, por ejemplo, con el reciente follón que se
tienen montado con el patrocinio del Real Mallorca.

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. És cert que
ha arribat tard aquesta iniciativa i s'han hagut d'eliminar dos
punts, però, mirant ja el document definitiu, en el punt 1.4, on
diu procediment d'aprovació del DORA 2022-26, a informes
consultius i consultes institucionals, diu que, d'acord amb
l'article 24.3 de la Llei 18/2014, i amb l'objectiu d'informar i
conèixer el parer dels governs autonòmics, ajuntaments i
corporacions locals, entitats empresarials i organitzacions
econòmiques i socials autonòmiques, s'ha presentat la proposta
de DORA, d’AENA, a tots els comitès de coordinació
aeroportuària, agafant en consideració les observacions
rebudes. És clar, com que no es convoca el Comitè de
Coordinació Aeroportuària de la nostra comunitat, nosaltres no
tenim res a dir, no poden parlar, no poden reivindicar i no
podem manifestar la voluntat de la majoria dels grups
parlamentaris d'aquesta cambra i del Govern d'aquesta
comunitat.

Jo crec que, una vegada més, no parlam en cap cas d'anar en
contra del turisme, nosaltres, Sra. Ribas, estam a favor del
turisme, d'un turisme de qualitat, un turisme que s'ha de repartir
a tot l'any. També consideram que, evidentment, s'han de cercar
altres sectors econòmics que ajudin a desenvolupar o a millorar
la qualitat de vida dels ciutadans d'aquesta comunitat, però

també és vera que l'aeroport és el punt d'entrada i sortida dels
ciutadans, és l'únic port, l'aeroport i els ports, d'entrada i sortida
dels ciutadans d'aquesta comunitat, i crec que no és un caprici
la voluntat d'aquest govern d'aquesta comunitat, dels grups
parlamentaris o dels partits d'aquí, demanar que tenguem
qualque cosa a dir amb referència a les decisions que es prenen,
i en el punt ho diu, el que es vol és no incrementar la capacitat
actual, perquè té una capacitat suficient, sinó millorar
l'aeroport. Per part nostra, estam totalment d'acord que es
millorin les infraestructures i que s'adaptin al segle XXI i que
s'incorporin totes les novetats que puguin ajudar que sigui més
fàcil l'accés a través de l'aeroport, però no engrandir, com dic,
aquesta capacitat.

I respecte del punt 4, evidentment, nosaltres hi donarem
suport, des del nostre grup parlamentari també hem iniciat i
hem donat suport a moltes iniciatives en defensa d’aquesta
cogestió, i, com també s'ha dit per qualque portaveu, que el
Govern de Madrid, ara mateix hi ha dos partits que
reivindiquen aquesta possibilitat i es poden fer les passes, i
pensam que s'han de fer les passes, perquè, d'una vegada per
totes el Govern de les Illes Balears pugui parlar i decidir
respecte dels aeroports.

Així és que nosaltres sí que donarem suport a la iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara passam al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz, quan vulgui. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem vist un debat en el qual es
diu que sí que estam d'acord que no ha de créixer la capacitat,
però sí s’ha de créixer, però no ha de créixer, però no estam
d'acord i si estam d'acord.

La Sra. Cabrera ha que no poden votar a favor del primer
punt, no poden votar afirmativament perquè no hem assimilat
la capacitat màxima; és que justament és al contrari, si, vostè ha
dit: si no hem assimilat la capacitat màxima; si no hem
assimilat la capacitat màxima encara, si no hem fet del total de
la capacitat que té l’aeroport, no fa falta que creixi més
l'aeroport. Seria una qüestió a tenir en compte.

El que seria important és que els grups polítics diguessin
clar, enlloc de desviar-se del tema, si volen que l'aeroport creixi
o no, i ja està, és senzill, i si veuen que fa falta o no.

El Sr. Méndez ha fet una al·lusió a la pressió antròpica,
m'ha encantat l'expressió per donar-li sentir a la seva ironia
habitual, però en to científic, facem a fer una qüestió científica
també, però més bàsica, la suma i la resta i la capacitat: si tu
tens un volum i aquest volum l'omples completament, no hi cap
res més, això és física pura i dura. Llavors, bé, no és el cas, el
que tenim clar és que tenim els recursos naturals de les nostres
illes totalment exhaurits; tenim els aqüífers totalment
sobreexplotats; tenim sensacions de saturació a les carreteres i
a llocs del nostre..., a Formentera tenim no sensació, tenim
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saturació, tenim una..., vam haver de fer amb el Govern de les
Illes Balears una llei per limitar l'entrada de vehicles perquè no
n’hi cabien més, no n’hi cabien més, no n’hi caben més, tot i
així es redueix el sostre de vehicles i continua havent-hi aquesta
pressió a les carreteres. Però continuen dient que no podem
posar un topall al creixement, sincerament, no ho entenc, no ho
entenc, no som capaç d'entendre que si tenen clar, que tenim
una quantitat grossa de persones a les nostres illes, que tenim
una pressió..., -també han dit, la Sra. Ribas ha dit que hem vist
que si no vénen turistes...-, és que no es diu que es desmunti
l'aeroport, l'aeroport és gros, té una gran quantitat de vols en els
quals venen turistes, el que es diu és que no creixi més, perquè
amb els que tenim la riquesa sí que ha arribat, hem vist que
quan la temporada funciona, com aquest any, hem recuperat el
Producte Interior Brut de Balears, en un temps rècord. Podríem
recordar els temps en el qual governava el PP, que ens vam
torbar 10 anys a recuperar una crisi, aquí la crisi de la COVID
s'ha recuperat en 20 mesos, 20 mesos, és una qüestió...

També podríem parlar de les ajudes, dels ERTO i de les
prestacions socials que han arribat a tothom.

Sé que no els agrada que els diguin les coses com són, però
parlen de què pensen... la qüestió rau en que vostès defensen
algunes persones i, des de la part progressista, és defensen la
resta (...), es pensa en totes, no només en algunes.

Estic totalment d'acord amb el que ha dit la Sra. Sureda,
aquesta iniciativa ha arribat tard en els punts 2 i 3, perquè és
cert que ja ha passat i per això han perdut el sentit. I nosaltres
donarem suport al punt 1 i al punt 4, donarem suport als quatre,
però al punt 1 i al punt 4 perquè, òbviament, creiem que
l'aeroport es troba ara mateix amb una capaci... s’ha
d’optimitzar el que  té, i, en tot cas, aprofitar els sous per
millorar els aeroports de totes les illes, perquè hem de recordar
que l'aeroport de Formentera es troba també a Eivissa, que
l'aeroport de Formentera també és el d'Eivissa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula el diputat no adscrit,
el Sr. Benalal, 
quan vulgui. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. En realidad, sobre el punto 1, seré
coherente con la posición de la discusión de la 3478/20, sobre
la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, i votaré no a
este punto, considero que si AENA piensa que la seguridad
aérea y de viajeros impone una ampliación del aeropuerto de
Palma, pues AENA está capacitada para determinar si esto es
lo que hay que hacer. De hecho, recordemos que AENA es la
mayor gestionador de aeropuertos que hay hoy por hoy en el
mundo. O sea que votaré que no al punto 1.

También hay que recordar que en lo que se refería a la PNL
3478/20, en su punto 4, era la reclamación al Estado central de
una cogestión aeroportuaria, en su día también vote no, quiere

decir que entonces, pues, por coherencia, también votaré que
no al punto 4. 

Gracias Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara passam al torn de
contradiccions. Primer, té el torn el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca , Sr. Ferrà, quan vulgui.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veuria bé la votació separada, cap
problema. Vull agrair les intervencions de tots els grups, els
que han donat suport, els que donen suport parcial i els que no
per les seves intervencions. Votació separada, entenc que sí, no
hi ha cap problema.

Respecte del punt 4, el Partit Popular no he entès molt bé la
proposta, és a dir, no sé si la proposta seria subdividir en tots
els punts de la proposició a què fa referència ... No, no, no és
aquesta, d’acord. Havia entès que, per ventura, era incorporar
...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... parla de tots els punts que es varen aprovar en aquells
moments, sí. 

Es pot afegir, per ventura, la paraula si tots... “punts
aprovats”, d’acord?, i així quedaria clar.

Un únic comentari ara a Ciutadans, que ha fet el comentari
que hi ha altres mecanismes per reiterar propostes aprovades i
que executiu, sigui quin sigui, o no compleixi o no doni una
resposta, totalment d'acord, però la proposta dels grups que
signam aquesta proposició no és només aquesta, reiterar una
qüestió dos anys després que s'aprovés en el seu moment, sinó
també -mig en broma, mig seriosament- de veure si
incrementam el suport del Parlament, a veure si hi ha grups que
s’ho repensen ... veig que no, els grups que no hi varen donar
suport no ho faran, però trobam que també és interessant
incrementar el suport parlamentari a aquesta iniciativa.

Per part meva, res més. Vull agrair el suport d'El Pi,
d’Unidas Podemos i no sé si d’algun més, del Partit Popular
parcialment i res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà, Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, intentaré ser breu, presidenta. A la meva intervenció
inicial he intentat fer la màxima insistència possible per
especificar que el que demanàvem és que no s'ampliï la
capacitat ... la capacitat operativa de l'aeroport i a més
l'aeroport de Palma encara té un marge de creixement abans
d'exhaurir aquesta capacitat operativa. Però, és clar, si no hi
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veim més enllà del turó, com recomanava l’ultraconservador
Wellintong, un dels polítics més dretans de la història d'Europa,
si no veim més enllà del turó, potser pensarem que la terra és
plana, com molts encara pensen avui en dia, no perquè, clar,
aquí en nom de la ciència estam dient coses bastant poc
científiques.

AENA, AENA és un operador portuari importantíssim que
entenem que hauria de variar el seu model de gestió, ho hem dit
sempre, la Sra. Ribas es pot sorprendre que jo no estigui
d'acord en algunes coses amb els responsables polítics del meu
partit a Madrid, però és que des del meu partit no ens permet
caminar al pas de l’oca, i, per tant, caminam amb altres ritmes
i tenim capacitat de pensar per nosaltres mateixos i defensar els
interessos de les Illes Balears, encara que siguin contradictoris
de vegades amb allò que pensa el nostre partit a Madrid o al
Govern d'Espanya. I, per tant, pensam que és important que
nosaltres participem des que la capacitat de decisió d’allò que
afecta els nostres aeroports de Madrid, que és la principal porta
d'entrada, etc., de les nostres illes, per tant ..., però una porta
d'entrada sobre la qual no tenim capacitat d'opinar, no tenim
capacitat de decidir, i pensam que les Illes Balears, les
institucions de les Illes Balears tenen prou capacitat per poder
participar en la decisió sobre allò que afecta la principal porta
d'Espanya i de les nostres illes. 

Perquè, clar, és una aporta aèria, Sr. Méndez, ni el Sr.
Obama ni el Sr. Clinton van arribar fent autostop, ni hi podrien
haver arribar, fent autostop a les nostres illes, perquè estam
limitats per un únic doble sistema de transport aeri i marítim.
Hi havia, evidentment, Aviaco que juntament amb
Transmediterránea, que eren les companyies que operaven en
aquell temps, no emetien viatges de franc a les seves naus o
aeronaus. 

Reiter -per acabar-, demanam que s'inverteixi en seguretat
i salut per als treballadors, en confort dels usuaris i que no
inverteixi en incrementar una capacitat operativa que ni el
moment de més trànsit anual a l'aeroport de Palma s’ha (...). Per
tant, entenem que si pensam que hem d’obrir un debat sobre el
límit de la pressió antròpica, Sr. Méndez, la pressió antròpica,
sí (...), tenim aquest debat sobre si arribam al límit o no, si
mentre mantenim aquest debat permetem que aquesta pressió
antròpica es pugui anar incrementant, incrementant,
incrementant, crec que en el moment que arribem a conclusions
potser serà massa tard, i haurem passat a l’altra banda del turó
i ja no tindran marxa enrere, perquè haurem perdut la batalla
sobre el nostre futur.

Creim que és important preservar els nostres illes perquè en
un futur proper els ciutadans i les ciutadanes que ens succeiran
puguin seguir vivint a les nostres illes, a Menorca, Mallorca,
Eivissa i Formentera, i ho puguin fer en les millors condicions
possibles de qualitat. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 7645/21, s’ha sol·licitat vot

separat dels dos punts que queden de la proposició no de llei.
Per tant, passaríem a votar el punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els punts 2 i 3 s'han retirat. Per tant, passam a la votació del
punt 4. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 3 en contra; 12.

LA SRA. PRESIDENTA:

12 vots a favor.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7645/21, relativa a la participació de les institucions
de les Illes Balears en el DORA 2022-2026 i a la no-ampliació
de l'aeroport de Palma.

I no havent més temes a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies i bona tarda.
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