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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Jaume Carbonero i Esperança Marí
substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em diuen que dos dels integrants de la comissió són fora
redactant una transacció, idò, esperarem.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla, podem alterar l’ordre del dia i començam a
mirar l’altra proposició no de llei.

Alterarem l’ordre del dia si no hi ha inconvenient i
començam a mirar... idò passaríem al registre d’entrada... bé,
passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 7952/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Reglament de
circulació aèria per facilitar la circulació dels vehicles
d’emergència a l’aeroport d’Eivissa, i a la RGE núm. 9407/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’estació
d’autobusos d’Eusebi Estada.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9407/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació
d'autobusos d'Eusebi Estada. 

Passaríem a mirar en primer lloc la RGE núm. 9407/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació
d’autobusos d’Eusebi Estada. 

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.
Sr. Veramendi...

(Remor de veus)

Perdó, perdó, el Sr. Bonet per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta és una
proposició no de llei presentada a aquesta comissió el més de
novembre i que paralAlelament també va ser presentada una
proposta en el mateix sentit a l’Ajuntament de Palma que també
va ser debatuda a l’Ajuntament de Palma, però en el cas de
l’Ajuntament de Palma es va debatre el mes de novembre. Per
tant, d’alguna manera mantenim aquesta proposició no de llei,
però el Partit Popular, que governa a l’Ajuntament de Palma,
l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma, ja va manifestar
o va votar en contra d’una proposta, com dic, idèntica. 

La presentam aquí perquè d’alguna manera preteníem que
hi hagués un acord entre Serveis Ferroviaris de Mallorca i
l’Ajuntament de Palma perquè una part almenys de
l’aparcament de l’antiga estació d’autobusos situada al carrer
Eusebi Estada de la capital es mantingués com a aparcament
preferentment per ús dels residents d’aquesta barriada de Palma.

Els motius pels quals els socialistes de Palma i també aquest
grup parlamentari va decidir presentar aquesta proposat va ser
el fet que aquest aparcament realment és molt utilitzat pels
residents del barri fora de l’horari de pagament d’ORA, ja que
es constata, qui conegui el barri ho sabrà, que és una zona on
manquen aparcaments, sobretot per a la gent que hi viu, i
l’eliminació d’aquest aparcament com sembla ser que es farà a
causa que s’ha tret a concurs o que s’havia tret a concurs per
part de Serveis Ferroviaris l’aparcament de l’antiga estació, no
donaria alternatives a aquest ús que fins ara feien els veïnats de
la zona d’Eusebi Estada, com deim.

Per això, sí que havíem demanat que tant l’Ajuntament de
Palma sobretot, com Serveis Ferroviaris, per tant, a través d’una
instància d’aquest parlament..., intentàssim reservar una part
d’aquest solar perquè continuàs sent aparcament per a residents
com ho venia essent fins ara o en tot cas que tant Serveis
Ferroviaris de Mallorca, la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori per tant, com l’Ajuntament de Palma
cercassin una alternativa parlant amb els veïnats d’aquesta zona.

Històricament s’ha parlat que aquest solar estava previst que
s’integràs al Parc de les Estacions i pensam que sortint a
concurs i donant una concessió aquest objectiu que existia des
que es va projectar el parc, d’alguna manera, no es podrà
realitzar mentre duri el temps de la concessió que parlam.

Crec que un altre aspecte que hem de tenir en compte és que
Serveis Ferroviaris havia anunciat que amb els doblers de la
concessió es faria front a la construcció d’un pas elevat a Can
Foradí, un pas elevat que crec que en aquests moments és una
instalAlació prou precària, no és un pas, sinó una... tenc
fotografies, però no val la pena segurament mostrar-les, no és
un pas, sinó una espècie -i permetin-me l’expressió- de bastida
poc segura, amb més de cent escalons que tampoc no és un
exemple d’accessibilitat, diríem.

En el moment de ser debatut això a l’Ajuntament de Palma,
com hem dit al principi, l’equip de Govern, el Partit Popular, va
considerar que no es podia donar suport a aquesta proposta, el
regidor Sr. Vallejo va comentar que no li constava que fessin
falta places d’aparcament a la zona, però sí que va anunciar que
es parlava amb Serveis Ferroviaris per tal de cercar alternatives
i va insistir que trobava que la millor opció des del punt de vista
de l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma seria convertir-
ho en zona verda. Va anunciar que per ventura presentarien
alternativa, cosa que no varen fer a aquesta comissió i hi varen
votar en contra. 
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Per tant, a l’Ajuntament de Palma, bones paraules, però no
es va donar suport a aquesta proposta. Crec que tres mesos
després, per ventura és un tema que -diríem- no tendrà molt de
futur si l’Ajuntament de Palma es manté en la seva intenció de
no fer cas a aquesta proposta del Grup Parlamentari Socialista,
però de totes maneres nosaltres la mantenim perquè pensam que
seria bo per als residents de la zona d’Eusebi Estada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Sr. Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per ventura si la proposta de
l’Ajuntament de Palma, fer-ho una zona verda serà més
contundent amb la proposta de la concessió que planteja SFM,
en tot cas, ho aclarirem. Crec que per ventura el portaveu del
Grup Parlamentari Popular ens apuntarà si al final tomben més
cap a aquesta idea de zona verda o cap a la de la concessió com
a aparcament amb una intenció evidentment d’aconseguir
recursos, que és el que ha plantejat SFM d’entrada.

Per part del nostre grup entenem que s’intenti conciliar els
dos interessos públics que hi ha damunt la taula, que és per un
vent, evidentment, treure un rendiment a un espai important,
tant si és un rendiment d’explotació pública, nosaltres sempre
hem pensat que els espais públics fàcilment poden ser explotats
des de l’Administració si es fa amb eficiència i amb criteris
professionals i empresarials, però en tot cas si es fa a través
d’una concessió també, doncs, que doni un servei a la zona que
és el que pretengui l’interès públic i el que són els interessos
dels residents, naturalment, que no quedin desatesos.

Compartim aquesta reflexió que és necessari aparcament a
la zona. Ens sorprèn que l’ajuntament no ho vegi així, però en
tot cas, és evident que hi haurà aquesta oferta. Per ventura, la
fórmula haurà de ser... que supòs que dins la concessió o
concretament dins la plica,  no sabem com s’haurà acabat de
resoldre, tengui molt present els residents o tengui molt presents
els usuaris habituals per preus estrictament, diguem-ne,
semblants a ORA o semblants als que han pogut representar tots
aquests anys o que puguin representar dins la zona i no sigui un
encariment o una dificultat afegida a la que ja vivia la zona.

Dit això, votarem a favor, ja dic amb aquesta intenció que hi
hagi un apropament dels interessos públics... no direm disputa,
però que s’haurien de conciliar i que seria bo que amb una
fórmula o una altra fora de la concessió amb un tractament
especial dins la mateixa concessió o amb la manera que
s’arbitrés realment es donàs garantia que els residents al barri,
de la zona tendran aquest accés a l’aparcament sense que els
representi uns costs inassumible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Sr. Veramendi per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, perdone que le haga
unas preguntas, ya después en su turno me las contestará o hará
lo que usted... ¿sabe usted el terreno que está pisando?, ¿sabe de
qué estamos hablando en la zona?, ¿conoce usted la situación de
lo que es el aparcamiento en la zona del ensanche de Palma?, es
un estudio global, ¿eh? ¿Conoce usted lo que ha ocurrido
respecto a la movilidad en esta zona estos años, tanto en el
primer gobierno nuestro, posteriormente el gobierno socialista?,
¿sabe usted concretamente de qué plazas de aparcamiento está
hablando? Pues yo, con todo es respeto del mundo, se lo
contestaré. Creo que no lo conoce, creo que no
lo conoce, más se nota por las afirmaciones que nos está
leyendo, lee exactamente textos que le han dado y además su
breve contenido.

Usted presenta y defiende esta PNL -se lo digo
categóricamente- creo que no conoce bien el tema.
Efectivamente, en el Ayuntamiento de Palma se la han
preparado, se la han dado para que la presente y usted con unas
simples actas no ha profundizado y lo ha hecho. Lo ha
presentado más tarde, pero lo ha hecho. No pasa nada.
Evidentemente, veo que va habiendo cierta coordinación con su
grupo socialista del ayuntamiento, pueden hacer lo que
consideren, pero yo, Sr. Bonet, no tengo ningún inconveniente
como bien me ha manifestado usted, en intentar explicarle la
realidad de lo que usted plantea, se la rebatiré totalmente. 

Además casualmente, y quiero hablar modestamente, con un
humilde conocimiento y experiencia de haber sido regidor de
Palma y concretamente en un mandato concreto como regidor
de Circulación y Transportes, área municipal que se ocupaba de
esta materia exacta de la PNL. Por consiguiente, es un tema que
me ha sorprendido cuando lo he visto presentado en Palma y
aquí.

Mire, en abril de 2009 el Ayuntamiento de Palma con un
gobierno socialista y SFM regido en aquel momento por el
denominado BLOC, convierten provisionalmente -repito-
provisionalmente, esta antigua estación de autobuses en
aparcamiento provisional gratuito con una capacidad de 115
plazas de aparcamiento provisional, como dijeron, sólo hasta
ese fin de año, sólo mientras se ejecutaban las obras de su
famoso y costoso Plan E que nos levantó toda Palma y sin
ningún resultado, con el fin, como manifestaba el teniente de
alcalde de Circulación de aquel momento, de paliar los efectos
de las múltiples obras de su Plan E, ya que tales obras reducían
plazas de aparcamiento como era evidente.

Veo que en ese momento ni a usted ni al gobierno socialista
les preocupaba la situación de los vecinos residentes en la zona
del ensanche, como parece ahora que les entra una preocupación
ferviente. El aparcamiento, como parece ahora, se nota en nota
de prensa el gobierno municipal socialista también anunció,
nota de prensa del gobierno municipal socialista, que al acabar
estas obras lo convertirían en zona verde, de esto se dio hasta
una rueda de prensa, incorporándolo a lo llamado Parc de les
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Estacions tal como estaba previsto durante la ejecución de las
obras del citado parque y la estación intermodal, por cierto
durante un gobierno del Partido Popular, pero la realidad -como
siempre con ustedes-, de eso nada. Lo convirtieron..., acabado
el año, y no hubo parque, ustedes decidieron que de parque,
nada. Lo convirtieron definitivamente en aparcamiento, nada de
zona verde como estaba previsto, eso de verde era para el
momento de la galería, después se les olvidó, y deja de ser
gratuito.

Ustedes mismos lo dejan de hacer gratuito, pasa a ser de
pago ya que implantan la ORA, además lo decretan, lo que se
hace por decreto del regidor, lo decretan zona ORA 00, supongo
que lo sabrá, pero por si no lo sabe se lo explicaré. En la zona
00 todo el mundo paga, incluso los residentes, o sea, esa
preocupación por los residentes en aquellos momentos la
dejaron de tener, les gravaron el aparcamiento, vaya
preocupación por los residentes. Entonces, ahora me extrañan
esos perjuicios de los que me habla, como todo lo que suelen
hacer. Por cierto, todo ello con la implicación del entonces
BLOC, ya que parece ser que aparte de gobernar en Cort
gestionaban más o menos en movilidad en el Govern. Como ve,
la historia implica a los dos partidos o a la coalición con un
partido.

Con el cambio de gobierno actual, en SFM desde el primer
día están tratando de sacar provecho de todos sus llamados
activos ociosos entre los que se encuentra la antigua estación de
autobuses, estación de Eusebio Estada. No quiero volver a
recordarles la lamentable situación económica y de gestión
encontrada en SFM, fruto de la anterior mala gestión de la que
hemos hablado tantas veces aquí en comisión y en pleno. En
este sentido, actualmente, los gestores de SFM como titular de
este solar aprueban en su consejo de administración, octubre del
2011, sacar a concurso la explotación de la superficie
correspondiente a la antigua estación de autobuses sin definir el
uso, hacerlo más amplio, el uso final, en el concurso donde el
futuro adjudicatario podría efectuar las actividades permitidas
por los usos que le correspondan, excepto la construcción.

Además, como usted bien ha afirmado o ha intentado yo
creo que incluso descalificarlo, una de las condiciones es que la
adjudicatario deberá construir una pasarela peatonal en el paso
a nivel de Can Foradí donde recientemente ha ocurrido un
siniestro mortal. Es una pasarela, no un paso mecánico, no
entiendo que habiendo gestionado ustedes durante cuatro años
el gobierno municipal y el gobierno autonómico, pues no fueran
conscientes que este paso a nivel era un peligro. Ahora es un
peligro cuando gobierna el Partido Popular. Es cierto que es
peligroso. Es cierto que se ha puesto una pasarela provisional y,
cuando haya mejor... pues por lo menos se ha solucionado el
problema. Así, com también posteriormente el aparcamiento
subterráneo situado en la planta baja de la Estación Intermodal
suponiendo estos últimos 300 plazas de aparcamiento.

Desgraciadamente, el mercado hoy es el que es y tal
concurso, como pienso que conoce, ha quedado desierto, pues
parece que no ha existido interés por parte del capital privado
para desarrollar ninguna actividad en tal zona. 

Así, mientras esto continúe, pensaba que lo había visto
porque en prensa ha salido, se acordó que el aparcamiento
siguiera exactamente igual que lo dejaron ustedes, igual. Por eso
me extraña la iniciativa en Palma y aquí, disponible, tal y como
está concebido. Por tanto, nada ha cambiado, al igual que
cuando ustedes gobernaban. 

Mi pregunta es si nada ha cambiado al igual que cuando
ustedes gobernaban, ¿para qué esta PNL?, ¿para qué esta PNL
si no ha cambiado nada?, ¿por qué lo que ahora piden no lo
hicieron cuando gobernaban?, ¿por qué no lo hicieron
aparcamiento para residentes gratuito como ahora piden? Es que
no lo entiendo, porque no ha cambiado nada. Dice que de
repente ha cambiado”, es que no se ha cambiado. Ya sé que
tiene dificultad para responderlo, pero creo que es un tema de
coherencia.

Me preocupa más del regidor de Palma, me preocupa más,
que era regidor de movilidad, éste sí que me preocupa. 

Tal como manifiestan desde SFM si en un futuro la
superficie suscita interés de explotación alternativa, volverán a
sacar a concurso la superficie y ello -como afirman- puede ser
perfectamente compatible -puede ser perfectamente compatible-
con preveer una reserva de plazas de aparcamiento diferente a
la actual, si el equipamiento que ahí se instale así lo prevé o lo
necesite. 

Por tanto, lo que hay aquí, hay una parte de aparcamiento
como piden ustedes, ahora lo que hay es todo aparcamiento, no
una parte, todo, y en el futuro se reservará en todo caso o se
puede reservar para plazas de aparcamiento, como piden, una
parte. Todo esto está previsto y es posible si se cumple lo que le
he indicado. Desde SFM consideran que les parece que es
pronto para aventurar, ha sido ahora en enero, ningún tipo de
explotación alternativa de tal superficie. 

Por tanto, el hacer cualquier gestión hoy no tiene
inicialmente ningún sentido, bien entendida además la fluida
relación que hay en este caso entre la Regiduría de Movilidad
municipal, SFM y la Dirección General de Transportes, que yo
lamentablemente he podido constatar que en la pasada
legislatura no existía tan fluida.

Por tanto, en un futuro, sabiendo el interés que pueda
solicitar esta superficie y sobre esta base cierta, desde SFM y el
Ayuntamiento de Palma está previsto que se podrá establecer si
hay o no que seguir todo o parte del mantenimiento de los
aparcamientos.

Además, Sr. Bonet, le explicaré, incluso usted lo ha dicho
porque se nota claramente que se lo han dado, esta proposición
y que usted ha defendido, efectivamente casi idéntico texto -
digo idéntico- fue presentado por el grupo municipal socialista
como proposición que se debatió en el pleno del 29 de octubre,
noviembre -perdón- pasado. Curiosamente, firmado y defendido
por el que fue regidor socialista de movilidad el que gestionaba
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lo que antes le he explicado y que lo dejó como está ahora y que
a usted no le parece bien. Me parece incomprensible.

Tal proposición fue dictaminada en contra por la
correspondiente comisión informativa del pleno en sesión
ordinaria el 22 de noviembre y rechazada en el citado pleno de
29 de noviembre.

Por tanto, rechazada por el propio Ayuntamiento de Palma,
que conoce, el regidor de Movilidad, sus necesidades de
aparcamiento y usted ahora nos lo trae aquí al Parlamento, pero
lo intenta porque el propio regidor socialista manifiesta en el
debate en comisión que sobre este tema también presentarán una
proposición al Parlamento, no sé si era un ultimátum o no sé qué
era. 

El tema no es que le haya suscitado a usted, Sr. Bonet, un
interés... se ha dejado, creo, llevar por el interés del regidor
socialista y por cierto, la única parte que usted elimina, por eso
he dicho “casi texto” respecto a la proposición municipal
socialista original es una parte que dice que se consensue con
los vecinos. No sé por qué, se ve que esto de consensuar no le
ha parecido bien y ha dicho fuera consenso. Usted lo ha
eliminado. No sé por qué, por algo será o no le ha gustado lo de
consensuar nada, mírelo y verá como ha mutilado la propuesta,
la ha mutilado, no sé, ha quitado la parte de consenso. 

Por cierto, como veo que no sé si lo sabe, porque veo que no
han rectificado del citado debate, efectivamente se desprende
que ciertas afirmaciones que efectúa a la ligera no son ciertas.
Mire, empezaré por la primera, que faltan plazas de
aparcamiento en la zona tal, los regidores de Movilidad -voy
terminando, un segundo- los regidores de Movilidad tenemos o
teníamos los estudios de rotación, que sabemos cómo está el
aparcamiento en la zona y el regidor lo conoce y las
posibilidades y la necesidad, tal como puntualiza literalmente no
le consta que de noche faltan plazas de aparcamiento en la zona,
es así de claro. Por tanto, supuesta importante molestia no creo
que sí. También afirma que es un aparcamiento de residente,
cuando no es así, es zona ORA 00, por tanto, de pago para todo
el mundo, como ustedes lo pusieron, incluso dice que hasta
ahora, Sr. Bonet, no ha cambiado nada, además afirma que por
parte de la Regiduría de Movilidad ya han hablado al respecto
con SFM, tal como ya le he explicado, y que estudiarán las
posibles alternativas en su momento. 

Por cierto, un simple comentario final, no es como usted
afirma y nos pide, parte de premisas no ciertas estando igual y
ha previsto el posible acuerdo que solicita. Si hay algún cambio
en el futuro así será, por tanto, está hecho y previsto lo que nos
afirma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant?

EL SR. BONET I BONET:

En primer lloc, agrair el suport del partit del PSM-Iniciativa-
Entesa i Més per Menorca, coalició Més aviat, no?, imagín. Al
Grup Popular li faré unes petites consideracions, no em sorprèn
que el Partit Popular li sorprengui que hi hagi una certa
coordinació entre el grup municipal de Palma i el Parlament de
les Illes Balears, per ventura no hi estan acostumats, jo a casa
seva no sé si s’entenem molt, el president del Partit Popular a
Palma, el batle de Palma, el Sr. Bauzá, em pareix que tenen
vostès una olla de grills important i, per ventura, li sorprèn que
puguem presentar la mateixa proposta, la mateixa proposta
evidentment, perquè pensam que evidentment, evidentment, hi
ha dues parts que s’han de posar d’acord per fer un servei als
residents, als residents i, per tant, pensam que tenia sentit
presentar-ho a l’Ajuntament de Palma i presentar-ho al
Parlament de les Illes Balears. 

Que a vostès els sàpiga greu, bé, s’hauran de fotre, em sap
greu, perquè aquí nosaltres podem dur les propostes que
pensem, podem dur les propostes que ja haguem presentat a una
altra institució i durem les propostes que els nostres arguments,
que la gent que parla amb nosaltres, ens demana que facem. Per
que li he de dir que vostè, per ventura, té molts informes de
quan vostè va ser cosa de l’Ajuntament de Palma fa anys, però
jo li dic, això és una demanda dels ciutadans que han fet arribar
al grup municipal i que nosaltres transmetem perquè crec que
aquesta és la nostra funció, per ventura vostès no entenen que la
funció del Parlament o de l’ajuntament o dels representants
elegits pel poble sigui precisament escoltar la gent i dur les
seves demandes a les institucions, per ventura vostès entenen
que aquí hem de fer una altra cosa, però nosaltres entenem que
és aquesta i aquesta demanda és la que hem duit tant a
l’Ajuntament de Palma com aquí.

Per tant, a mi em sorprèn que vostè faci una encesa defensa
dels no quan tampoc no és tan necessari entrar en els arguments
que vostè ha entrat, un no que ni tan sols ha tengut vostè l’estil
o, no sé com dir-ho, sí, l’estil del Sr. Vallejo que com a mínim
va dir que s’ho estudiarien i que posarien alternatives damunt la
taula, vostè és no per no, vull dir, és la diferència de la tropa del
Sr. Bauzá i la tropa del Sr. Isern, ja ho veim que hi ha una
diferència de funcionament, una diferència d’estil, i ho hem
comprovat avui mateix aquí. Per tant, res, res nou, el Partit
Popular on era.

Es mantenen vostès, per tant, en no donar solució ni tan sols
parlar d’alternativa, o almanco això hem entès de vostè, fer-li
notar que hem parlat a la proposta, tant a l’Ajuntament de Palma
com quan ho hem explicat abans, que els residents empraven
l’aparcament fora de l’horari d’ORA, ho hem dit, pot ser vostè
no ho ha sentit, no ho ha llegit, s’ho ha mirat per sobre i no ho
ha vist o ni tan sols no ha escoltat quan he defensat la proposta.
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El que nosaltres deim és que en la proposta de Serveis
Ferroviaris no hi ha cap solució per als residents, la concessió
ha sortit ara, el moment de parlar-ne és ara. Vostè, típic del seu
estil, primer desqualifica la persona que...l’adversari, vostè
sempre fa això, surt a desqualificar personalment l’adversari, a
dir que no sap gens i que vostè en sap més, d’acord, i en lloc
d’aportar arguments el que fa és, bé, agafar hemeroteca i parlar
del passat, per no parlar del present ni parlar del futur. Sr.
Veramendi, vostè s’ha especialitzat en això, cap referència al
present, cap referència a la proposta, cap referència a la
necessitat dels residents, idò, atesa la pobresa dels arguments
del Sr. Veramendi no tenc res més a aportar, mantenim aquesta
proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9407/12. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9407/12, relativa a estació d’autobusos d’Eusebi
Estada.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7952/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del
Reglament de circulació aèria per facilitar la circulació dels
vehicles d'emergències a l'aeroport d'Eivissa. 

Passam ara a la Proposició no de llei RGE núm. 7952/12.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Avui
portam aquí una proposició no de llei que, des del nostre punt
de vista, hauria de ser resolució senzilla, que no hauria, en
principi, no hauria d’haver arribat al Parlament, però bé, de
vegades les coses aquelles que entenem com a molt senzilles es
converteixen en complicades i sovint, com se sol dir, el sentit
comú és el menys comú dels sentits. 

Per emmarcar-ho un poc voldria començar fent un parell de
consideracions sobre l’aeroport d’Es Codolar, sobre l’aeroport
d’Eivissa, és un dels aeroports més rendibles que té avui en dia
l’Estat espanyol. Segons les dades que disposam és el vuitè més
rendible de tots els que gestiona AENA, és a dir, de tots els
aeroports situats dins el territori de l’Estat espanyol l’any 2011
aquest aeroport d’Es Codolar va comptar amb uns beneficis
superiors i nets de 15.711.000 euros, tot millorant sensiblement
els resultats dels anys anteriors. Per tant, no només té beneficis
sinó que a més es millora any rere any. Quant a passatgers
també des de fa un parell d’anys es va superant cada vegada
més i ha anat a més de 5 milions anuals de passatgers.

Tot això, per tant, estam dins un context una mica particular
en què dels 47 aeroports regentats per AENA n’hi ha només deu
que tenguin beneficis, n’hi ha que pràcticament no tenen ni vols
ni passatgers, com tothom sap, però bé, entre aquests deu
aeroports amb beneficis hi ha dos de les Illes Balears, que són
el de Son Sant Joan i el d’Eivissa. Malgrat aquesta
circumstància, i aquí ve una mica aquesta introducció,
l’aeroport d’Eivissa no és especialment ben tractat sinó tot el
contrari, abans, per exemple, sempre teníem controladors
dormint a la torre de control de l’aeroport d’Eivissa, ara aquest
servei ja no es dóna, sobretot en els mesos de la temporada
d’hivern. Per tant, si ens trobam que haguessin de sortir serveis
d’emergència, com es dóna tot sovint, han d’esperar que arribin
els controladors, diríem, de casa seva i això pot implicar un
temps de quaranta minuts, quaranta minuts més els vint minuts
que també tenen els pilots de les aeronaus d’emergència, etc. 

Ho dic, tot això d’aquí és com una anècdota perquè quedi
clar que allò que comentarem tot seguit és una dificultat afegida
que es podria resoldre ben fàcilment i que, per tant, s’hauria de
posar, jo entenc, que s’hauria d’arreglar el més aviat possible.
Tampoc no fa falta dir que la plaça que hi havia de metge a
l’aeroport d’Eivissa també s’ha suprimit. Per tant, un destí que
intenta ser un destí de temporada baixa, amb turisme de
l’INSERSO, que es quedi sense el personal mèdic també
pensam que és un handicap per a l’aeroport d’Eivissa.

Però bé, concretant el tema que avui ens du aquí, el 31 de
juliol de 2011 va entrar en vigor l’esmena 1/2011, de reglament
de circulació aèria, RCA. Entre d’altres, aquesta esmena va
modificar el punt 4.5.14.7.1 que permetia autoritzar una aeronau
aterrar i enlairar-se des de les diferents interseccions que ja
entra a la via d’accés a pista, per allò que ells en deien els punts
4.5.9.6.1. Aquesta modificació, en principi, no suposa cap
problema especial per a l’aviació comercial o de l’aviació
privada, però sí que ha creat un problema per als mitjans
d’emergència, que compten i que estan en destinació a
l’aeroport d’Eivissa, concretament per a l’helicòpter i per a
l’avió d’incendis i per a l’helicòpter i els avions ambulància.

Per tant, quan es va presentar aquesta iniciativa aquí al
Parlament, el mes de setembre, a finals del mes de setembre,
AENA va fer declaracions que estudiaria la qüestió i la va
arreglar, en part, i la part que afectava els helicòpters i avions
d’emergències es va resoldre, d’emergència d’incendis, però va
quedar a l’aire la part que afectava el transport sanitari.

Per tant, solucionat aquest problema dels incendis el que
quedava era el desplaçament que afectava l’ambulància,
helicòpter i avioneta d’ambulància, que si s’havien d’enlairar
per un tema d’emergències, què passava?, que havien de fer cua
a pista i esperar que els avions que tenien davant s’enlairessin
abans que els serveis d’emergència. I això podia provocar un
retard de quinze a vint minuts per a cada un d’aquests
enlairaments dels serveis d’emergència. 

Ja sé que els que sou d’aquí, de Palma, els que sou de
Mallorca no sabeu exactament de què parl, però si us
introdueixo així amb paraules clares, és a dir, que si un de
Formentera té un infart, posem per cas, entre que l’única
ambulància de Formentera el va a buscar, el du al centre de
salut, s’avisa l’hospital de Can Misses, s’envia l’avió
ambulància a buscar-lo i, a més, es troba aquest avió
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ambulància que ha de fer cua perquè abans surtin els Vueling i
els Ryanair que troba, per tant, no arribam a Can Misses, i ja no
diguem a son Espases. 

Hi ha coses que sí pensam que es poden evitar i que crec que
s’haurien d’evitar i que la solució, de la mateixa manera que
s’ha pogut aplicar en els sistemes d’emergències antiincendis,
també crec que s’hauria de poder aplicar en aquest cas al punt
de les emergències sanitàries.

Per tant, el punt aquest, el punt 4.5.9.6.2 del nou reglament
diu, amb relació a les distàncies reduïdes que són les que
utilitzen les esmentades aeronaus, diu, llegesc literalment la
normativa d’AENA: “debido a cuestiones de adaptación de la
normativa aplicable el aeropuerto de Ibiza no ha podido
publicar en AIP aquellas distancias reducidas, por lo que no
resulta posible autorizar a despegar a ninguna aeronave desde
una intersección, salvo que así esté previsto en una carta de
exenciones, antiguas cartas operacionales a la que se puede
acoger una aeronave concreta”.

Per tant, no sembla que sigui molt complicat, pareix lògic
que els vehicles d’emergències no hagin de guardar torn quan
hi ha altres aeronaus damunt pista sinó que puguin utilitzar els
vials, d’una pista a una altra, els vials que faciliten que es
puguin situar a principi de pista i que puguin, per tant, enlairar-
se immediatament. 

Per tant, la nostra proposta és donar suport, en aquest sentit,
a les gestions que es fan i que ja han millorat en part aquest
problema, però que continuïn i que també, òbviament, arribin
afectar el sistema sanitari. Per tant, només s’hauria de, dic
només entre cometes, o bé s’hauria de modificar la carta
d’exempcions, com s’ha fet per al sistema d’incendis, o bé
adaptar els vials a la nova normativa perquè aquests transports
puguin accedir a la pista directament. Per tant, hi ha dues
maneres, per solucions no estam, i demanar això, que AENA es
posi a la feina i que el Govern, diríem, d’alguna manera es
preocupi que AENA resolgui aquest problema com més aviat
possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No només donarem suport a
aquesta proposició sinó que  volem felicitar per la seva
iniciativa al Grup Socialista perquè realment és tal i com s’ha
plantejat i es demanda aquesta situació que tècnicament es va
produir a través, per mor de l’accés dels edificis dels vehicles
d’emergències a l’aeroport d’Eivissa, ha creat una situació que
entenem absurda i que s’ha de resoldre. Sembla, pel que se’ns
ha apuntat i s’ha exposat, que les emergències per qüestions
d’incendis han pogut ser resoltes a través de quedar
excepcionades dins els catàlegs, sembla una solució de sentit
comú, i que no ho sigui la d’emergències sanitàries, si no hi ha
cap novetat al respecte, és evidentment una anomalia que s’ha

de saldar immediatament. Si pot ser pel camí ordinari de l’accés
que hi havia previst ordinàriament per a aquests edificis
d’emergència o aquests vehicles d’emergència, perdonin,
millor; si ha de ser amb una fórmula excepcional doncs que
s’arbitri la que s’escaigui, però que de cap manera les
conseqüències siguin esperes tan llargues com s’han apuntat o
totes les conseqüències que reporta la necessitat d’actuar amb
autèntica emergència per qüestions de salut, per qüestions
humanitàries, ara parlàvem fins i tot de qüestions de catàstrofes
o d’incendis o de situacions d’emergència de qualsevol ordre.

Si s’ha resolt en part és evident que hi ha els mecanismes
per fer-ho, si ara ha quedat una part sense resoldre, doncs s’ha
de fer i voldríem que no haguéssim hagut d’esperar des de
l’octubre de 2012, que es va registrar, a la seva solució. En tot
cas, que hi hagi hagut ara aquesta, no sé, aquest toc d’atenció
per part del Parlament serà positiu si no se’ns apunta, ja dic, que
hagi hagut mecanismes de solucions anteriors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Fernández, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señores y señoras diputados. El
Grupo Parlamentario Popular se suma y comparte la cuestión de
fondo que se plantea hoy en esta comisión sobre otorgar a los
diferentes transportes de emergencia prioridad a la hora de
operar en los aeropuertos de nuestro país y de nuestra
comunidad autónoma, especialmente, que es el caso que hoy
tratamos, el aeropuerto de Ibiza.

Reconocemos la importancia de la prioridad de estos
transportes por su naturaleza normalmente sanitaria o de
extinción de incendios y por el servicio que no sólo otorga a la
isla de Ibiza sino también a la de Formentera. 

En el aeropuerto de Ibiza, al igual que en otros aeropuertos,
los vuelos de emergencias han de despegar desde la cabecera de
la pista, lugar donde absolutamente en todos los casos se les da
prioridad desde la torre de control -y lo repito para que quede
claro-, lugar donde absolutamente en todos los casos se les da
prioridad desde la torre de control, siendo, por tanto, falso lo
que se afirma en cuestiones de prioridad ya que en el argumento
de esta proposición no de ley se afirma lo contrario.
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Por otro lado, y en paralelo, está la Orden presidencial
1802/2011, de 24 de junio, a la que hace referencia la Sra. Marí
en su proposición no de ley, en sus puntos 4.5.9.6.1 y 4.5.9.6.2,
donde el primero de ellos dice: “podrá autorizarse la salida de
una aeronave de una posición de despegue en una intersección
publicada si el piloto así lo solicita o a iniciativa de la ATC con
el consentimiento del piloto, siempre que se satisfagan las
condiciones previstas en el punto 4.5.9.6.2". Debido a este
punto AENA actualmente está trabajando en la adecuación de
las calles de salida a la normativa que establece el punto
4.5.9.6.2 para que cualquier vuelo de emergencias o no pueda
cumplir con los requerimientos de pista declarada desde la
intersección de la pista y pueda salir de dicha posición buscando
garantizar así los máximos niveles de seguridad en todo
momento.

No obstante, aparte de todo esto, como ya indicaba también
la Sra. Marí muy bien, existen las denominadas cartas de
exención, que se acogen a lo dispuesto en el Reglamento de
circulación aérea, aprobado por el Real Decreto 57/2002, junto
a sus sucesivas modificaciones y que tienen por objeto
determinar las condiciones para realizar las operaciones
especiales del denominado reglamento asociadas a misiones de
interés público que por su urgencia o características pudieran
verse afectadas por la estricta observación del mismo
reglamento.

Por ello, el actual Gobierno de las Islas Baleares, en
cumplimento con las misiones que tiene asignadas dentro de sus
competencias legalmente establecidas, dispone de una carta de
exención en vigor desde el 9 de octubre de 2012 para cubrir la
realización de la misión de extinción de incendios entendida
como operación especial. Para el cumplimiento de la misma se
ha establecido en dicha carta una serie de exenciones a las
disposiciones contenidas en el Reglamento de circulación aérea
y en concreto a los puntos 4.5.9.6.1 y 4.5.9.6.2, que son los que
se incorporan en la proposición no de ley presentada por el
Partido Socialista.

En la misma línea, desde el actual gobierno de las Islas
Baleares, en cumplimento con las misiones que tiene asignadas
dentro de sus competencias legalmente establecidas en materia
de salud y gerencia del servicio de atención médica urgente, el
SAMUR 061, se ha solicitado una carta de exención para cubrir
estas misiones, que a día de hoy están en proceso de
tramitación.

Esperamos que esta postura del Grupo Parlamentario
Popular sirva para otorgar más transparencia a la situación de
estos transportes en la actualidad y por ello, con el objetivo de
alcanzar acuerdos con el resto de fuerzas políticas y con la
voluntad de que estos acuerdos mejoren los servicios de la
ciudadanía, vamos a presentar una modificación a la
proposición no de ley presentada que creemos que afinará más
el sentido de la proposición no de ley y que no perderá su
espíritu original. 

Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular
proponemos la siguiente modificación quedando un único punto
que diría: “el Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Govern de les Illes Balears en les gestions que està duent a
terme davant AENA amb la finalitat que aquestes siguin una
realitat el més aviat possible i específicament amb les

actuacions que està duent a terme aquesta com a proveïdor de
serveis aeroportuaris a l’aeroport d’Eivissa amb la finalitat
d’adaptar els vials d’accès a la pista per al transport
d'emergències sanitàries i d'extinció d'incendis amb l'objectiu
d'optimitzar el temps d'enlairament d'aquestes aeronaus."

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, vull agrair el suport
del Grup PSM-Iniciativa, i també agrair l’interès que ha posat
el Grup del Partit Popular des del seu portaveu Sr. Fernández.

Entenem que es modificaria el punt de la proposició no de
llei i que quedaria amb els termes que s’han comentat, en el
sentit de donar suport i animar el Govern a donar suport a
AENA i que el més aviat possible aquestes accions, aquestes
cartes d’exempcions que s’estan fent ara també la idea..., vull
dir que agafin també els serveis d’emergència, i que també per
tant els vials d’accés s’adaptin perquè també es puguin utilitzar
per aquestes naus d’emergència, tant d’incendis com
d’emergència sanitària. Per tant entenem que, el redactat,
l’acceptam, li podem donar suport, i quedaria substituït
d’aquesta manera el punt de la proposició no de llei.

I abans d’acabar, senzillament perquè crec que a vegades
està bé, però ja que avui també surt a la premsa d’Eivissa,
perquè és actualitat, el tema d’emergència sanitària, perquè
també us faceu una idea del nombre de vols de què parlam,
d’emergència, el 2012 varen 553 els trasllats només
d’emergència sanitària que es van fer durant el 2012. Per tant no
parlam d’un nombre petit de vols, sinó que és una quantitat
diríem important per a l’aeroport d’Eivissa, i sobretot això que
afecta tota la població i la ciutadania d’Eivissa i Formentera.

Per tant, gràcies i res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, hi ha cap grup que s’oposi a la proposta transaccional?
Sr. Alorda, hi està d’acord? Me n’alegro.

Idò queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei
RGE núm. 7952/12, relativa a modificació del reglament de
circulació aèria per facilitar la circulació dels vehicles
d’emergències a l’aeroport d’Eivissa.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent més
assumptes a tractar, se n’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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