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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda. Us pareix bé si començam?

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Gabriel
Company.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar, Margalida Capellà.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Jaume Garau.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix Montse Seijas.

EL SR. PRESIDENT:

Tot són substitucions... D’acord.

Elecció de president o presidenta de la comissió.

Abans de passar al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui aquesta presidència sol·licita
als senyors diputats i a les senyores diputades, atès l’establert
a l’article 73.2 del Reglament del Parlament, l’alteració de
l’ordre del dia, en el sentit d’incloure un nou punt relatiu a
l’elecció, d’acord amb l’article 43.5 del Reglament, del
president de la comissió, atès l’escrit presentat pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, de nomenament del Sr.
David Martínez i Pablo com a nou membre de la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial en substitució del Sr.
Baltasar Picornell i Lladó. 

Així, doncs, procediríem a fer la votació secreta. L’elecció
de president o presidenta es fa d’acord amb el previst a l’article
43.2 del Reglament de la cambra. Atès que el Sr. Baltasar
Picornell i Lladó fou proposat pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears com a president de la comissió, correspon, en
aplicació de l’article 40 del Reglament del Parlament, proposar
ara al mateix grup parlamentari el nom del candidat o la
candidata a substituir-lo. Prec al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears que faci arribar a aquesta presidència el nom del
diputat o la diputada que proposa per al càrrec de president o
presidenta.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, proposem Aitor Morrás com a president.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Ara la Sra. Secretària podria fer lectura dels noms dels
diputats i les diputades membres de la comissió per tal que
dipositin el seu vot a l’urna. La Sra. Secretària té la paraula.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Honorables senyors i senyores...

Sr. Damià Borràs.
Sra. Joana Aina Campomar.
Sr. Miquel Jerez.
Sra. Patrícia Font.
Sra. Conxa Obrador.
Sra. Tania Marí Marí.
Sr. David Martínez i Pablo.
Sr. Josep Melià i Ques.
Sra. Margaret Mercadal i Camps.
Sr. Aitor Morrás i Alzugaray.
Sra. Silvia Limones i Costa.
I Sr. Rafel Nadal.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdoni, president, disculpi... Disculpin, per part de...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Sílvia Tur, perdón.

(Pausa)

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots en blanc i 7 a favor. Queda proclamat...

EL SR. PRESIDENT:

Queda proclamat president de la Comissió de Medi
Ambient el Sr. Aitor Morrás.

Enhorabona.

(Aplaudiments)

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Passem al segon punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 17284/16 i 17611/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 17284/16, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents de
protecció i conservació de l'illot de S'Espalmador.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 17284/16,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a les mesures
urgents de protecció i conservació de l’illot de S’Espalmador,
té la paraula l’Hble. Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Benvingut com a president i
enhorabona. Ens trobam en una setmana de celebracions.

Bé, explicaré i exposaré el contingut d’aquesta iniciativa.
L’illot d’Espalmador, que com vostès ja saben se situa en
l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera,
entre el nord de l’illa de Formentera i el sud de l’illa d’Eivissa,
compta amb una extensió de 2 km2 i depèn del municipi de
Formentera. Gràcies als seus alts valors ambientals està
considerada com a àrea de protecció estricta d’acord amb allò
que disposa l’article 13 del PORN de Ses Salines, que és el Pla
d’ordenació de recursos naturals d’aquest parc. Les àrees de
protecció estrictes són aquelles ocupades per hàbitats naturals
que presenten una excepcional importància ecològica, contenen
rellevants singularitats biològiques i són especialment sensibles
als efectes produïts per l’activitat humana. 

L’illot, que és de propietat privada, compta amb una
elevada afluència de persones al llarg dels mesos d’estius.
Molts turistes hi accedeixen nedant o a peu travessant la punta
d’Els Trucadors des de la veïna Formentera; altres ho fan
directament mitjançant els serveis d’excursions marítimes que
l’enllacen des del port de La Savina o fins i tot amb excursions
que parteixen directament des de l’illa d’Eivissa. A aquesta
afluència, però, s’hi ha de sumar tota la provocada per les
embarcacions d’esbarjo que fondegen a l’illa els mesos d’estiu.
El seu volum de visitants, tot que mai no ha estat objecte de
recompte rigorós, molt probablement augmenta de forma
progressiva en la mesura que ho fan els visitants que vénen a
les illes d’Eivissa i Formentera. Cada cop són més les facilitats
de transport marítim per accedir-hi, donada la seva popularitat,
ja sigui pels fangs que es troben a la seva llacuna interior, per
l’encant del seu paisatge o per la qualitat de les seves platges i
caletes. 

En el transcurs dels darrers anys des del Consell Insular de
Formentera s’han traslladat reiterades demandes al Govern de
les Illes Balears amb l’objecte d’aconseguir un major control
sobre les excursions marítimes que compten amb autorització
per desembarcar passatgers a Espalmador. De fet el PRUG del
Parc Natural de Ses Salines, en els articles 105.e) i 105.i),
estableix que els únics desembarcaments autoritzables en
aquest indret són els dels serveis de transport de visites
col·lectives guiades de caràcter naturalístic, i això mateix és el
que estableix per a l’ús de l’únic punt autoritzat per a
l’atracament a la platja de S’Alga. Diu: “L’ús dels punts
d’atracament permesos únicament es considera compatible amb
funcions d’emergència i vigilància adscrites als organismes
oficials, i amb el desembarcament de visitants procedents
d’embarcacions degudament autoritzades per part de la
Conselleria de Medi Ambient que realitzin itineraris i visites
amb contingut naturalista i de difusió dels valors naturals del
parc”.

Idò bé, la realitat fins a dia d’avui és que hi ha un conjunt
important d’empreses d’excursions marítimes que obtenen
l’autorització anual per part de les instàncies competents, ja
sigui la Conselleria de Medi Ambient del Govern i la
Demarcació de Costes de les Illes Balears, per dur a terme
desembarcaments de turistes a l’illa d’Espalmador, però en cap

cas no existeix un seguiment i control suficients per part
d’aquestes administracions per garantir que les condicions en
què es produeixen s’ajustin al concepte d’excursió naturalística.
D’aquest fet se n’ha fet ressò el Consell Insular de Formentera
al llarg dels darrers anys, posant de manifest la manca de
definició pel que fa a la regulació de les visites naturalístiques,
així com també la manca de seguiment pel que fa a la seva
execució.

Així, en diferents acords del ple del consell, com ara el de
31 de juliol de 2014, s’acordava demanar al Govern de les Illes
Balears, l’aprovació d’un reglament referent a les condicions
exigibles a les excursions marítimes de caràcter naturalístic,
deixant constància del seu rebuig, al fet que se n’autoritzessin
a punts d’atracament distints al port de La Savina, mentre
aquestes normes o aquesta regulació no s’hagués executat amb
totes les garanties.

Les demandes del consell han estat desoïdes parcialment o
totalment fins el dia d’avui i és per això que l’incendi forestal
ocorregut el passat mes d’agost a l’illot d’Espalmador, com a
conseqüència del llançament d’una bengala des d’un iot que es
trobava fondejat a la seva costa, va posar de relleu una vegada
més la vulnerabilitat que pateixen els ecosistemes de l’illa. És
una necessitat urgent que l’òrgan ambiental responsable adopti
mesures contundents, ajustades a l’alt valor ecològic dels béns
naturals i patrimonials objecte de protecció.

Per totes aquestes raons, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears -i aquesta és la nostra
proposta- primer a donar compliment a allò que preveu l’article
14.3 del PORN i a desenvolupar un pla ordenador dels usos i
aprofitaments d’Espalmador amb caràcter sectorial del parc, on
entre d’altres s’hi estableixin de forma clara les condicions i
característiques mínimes exigibles per a l’autorització de les
excursions marítimes naturalístiques, de forma consensuada
amb el Consell Insular de Formentera. Així mateix haurà de
concebre un estudi de capacitat d’acollida diària, amb criteris
estrictament ambientals.

Punt dos. Revocar les autoritzacions existents per
desembarcar a Espalmador i no autoritzar ni informar
favorablement a cap altra excursió marítima o activitat anàloga,
que tengui l’illa d’Espalmador com a punt previst d’atracament,
fins que no es doni compliment a l’apartat anterior.

I punt tercer i últim. Dotar l’illa d’Espalmador amb mitjans
terrestres i marítims de vigilància en horari diürn i nocturn, com
a mínim al llarg dels mesos centrals d’estiu, per dur a terme un
millor control de les activitats que hi duen a terme els seus
visitants. Tot això amb especial atenció als desembarcaments
en el litoral, fondeigs fora de la zona de boies autoritzades,
acampades, banys de fang i resta d’activitats que comprometin
considerablement l’equilibri natural dels seus hàbitats.

Aquesta és l’exposició d’aquesta iniciativa i els punts que
proposam com acord, per instar el Govern de les Illes Balears
a emprendre tot un seguit de mesures que consideram
absolutament necessàries, donat l’exponencial increment de
visitants a aquell illot. I, per tant, a partir d’ara escoltarem les
consideracions que cadascun dels grups han de fer. Gràcies.

 



496 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 37 / 15 de febrer de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

S’ha presentat per part del Grup Parlamentari Popular
l’esmena RGE núm. 2532/17. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sra. Tania Marí, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. El Parc Natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera engloba un conjunt
d’hàbitat terrestres i marins, amb valors ecològics, paisatgístics,
històrics i culturals de primer ordre. Una de les seves principals
característiques és l’acollida d’aus aquàtiques i marines, a més
d’un important nombre d’espècies de flora i fauna endèmiques
de les Illes Balears. 

Des del Partit Popular estam totalment d’acord amb la
diputada Sílvia Tur, de la necessitat urgent que l’òrgan
ambiental responsable, adopti mesures contundents per protegir
la vulnerabilitat que pateix no només l’illot d’Espalmador, sinó
tot el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Per això li proposam a la diputada de Gent per Formentera
que ens accepti, a més de l’esmena presentada, una esmena in
voce per ampliar la seva proposta en el punt primer i segon de
la iniciativa. En el punt primer de la proposició no de llei
trobam que s’hauria d’incloure la necessitat de desenvolupar un
pla ordenador d’usos i aprofitaments d’Espalmador, amb data
límit d’entrada en vigor el maig de 2018, per poder veure
materialitzada a curt termini aquest urgent exigència. Per altra
banda, referent al punt segon de la proposició no de llei,
consideram que mentre no existeixi aquest pla d’usos tan
necessari per a Espalmador, hem de respectar i fer complir
d’una manera estricta i rigorosa l’article 105 del Pla rector d’ús
i gestió. Per tant, proposam que el punt segon d’aquesta
iniciativa quedi de la següent manera: “No autoritzar, ni
informar favorablement cap excursió marítima o activitat
anàloga per desembarcar a l’illot d’Espalmador, sempre que no
es garanteixi estrictament el compliment del PRUG en allò
previst per a les excursions marítimes de caràcter naturalístic,
fins que no es doni compliment a l’apartat anterior”.

I finalment hem presentat en temps i forma una esmena de
modificació en el punt tercer. Proposam que allà on diu: “dotar
l’illa d’Espalmador”, digui: “dotar el Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Formentera”, ja que consideram fonamental,
com he dit al principi, la dotació de mitjans marítims i
terrestres de vigilància, per protegir i conservar no només
Espalmador, sinó tot el Parc Natural de Ses Salines. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, i enhorabona per la seva elecció com
a president. Quant a la proposició presentada per Gent per
Formentera, anunciam el nostre suport i vot favorable a la

proposta que fa Gent per Formentera per millorar allò que és la
protecció i la vigilància a l’illa d’Espalmador.

Allò que sí que volíem comentar i ja ho hem comentat
abans quan hem parlat d’aquest tema, com tots sabem l’illa
d’Espalmador és de propietat privada, hi va haver unes
converses fa més d’un any, sembla que entre el Consell Insular
de Formentera i el Govern balear per intentar adquirir aquesta
illa i es parlava que en principi el propietari demanava 24
milions d’euros i s’havia rebaixat a 18 milions d’euros i estava
en negociacions per intentar adquirir l’illa d’Espalmador. Sí
que és cert que en ser una propietat privada té les limitacions
que no tindria si fos el mateix Govern balear, juntament amb el
Consell Insular de Formentera, que tingués la gestió directa de
l’illa. I sé que queda un poc fora de la proposta, però en futures
accions que es podien donar dins el Parlament, podríem mirar
de veure com es podria intentar treure endavant aquesta
proposta d’intentar adquirir, encara que sigui amb diversos
instruments o mitjançant la Unió Europea, ja es veuria com,
anar fins aquest camí. Perquè en ser una propietat privada, és
un poc més complicat tenir aquesta gestió de protecció de l’illa.

Està molt bé la proposta, sí que és cert que és necessari
aquest pla d’usos, sí que tendria aquesta eina administrativa i
per poder tenir un instrument per sancionar. Però sí que és cert
que si tenim la legislació que ja hi ha, ja tenim el parc natural
i ja hi ha uns instruments legislatius per poder sancionar, hi ha
d’haver recursos humans i materials in situ i està molt bé instar
el Govern perquè posi aquests recursos de vigilància in situ tant
de dia com de nit almenys en els mesos que té més pressió i
sobretot aquest estudi de pressió per evitar que pugui tenir
perjudici als valors ambientals de l’illa.

I totalment d’acord que hi ha d’haver recursos per poder
vigilar, sobretot a nivell preventiu, per evitar que puguin passar
situacions com la que va passar l’estiu passat d’una bengala que
va anar just enmig de l’illa, va cremar unes quantes hectàrees,
va ser també mala sort. Però si hi hagués hagut una mínima
vigilància o prevenció, d’informar als iots que estan fondejats
al voltant, fins i tot no permetre fondejar al costat de l’illa i
evitar que puguin passar aquestes situacions per protegir l’illa.

I seria tot per la nostra part. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Enhorabona per la nova tasca. MÉS
per Mallorca realment té com una prioritat la conservació i el
manteniment dels espais naturals i sobretot destacam sempre,
de forma eficient i de forma suficient. Crec que són sempre
dues coses i dos adjectius que han d’anar lligats.

És ben sabut que dins el pressupost de 2017 ha estat una
prioritat d’aquest govern incrementar el pressuposts per als
recursos materials humans dedicats a la Conselleria de Medi
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Ambient perquè durant la legislatura passada s’havien deixat
aquests recursos materials en precari. 

Per tant, s’ha fet una important..., jo diria que tal vegada
encara no suficient, però sí molt significativa i molt important
i crec que s’ha fet amb l’acord de tots els que hem fet possible
aquests pressuposts i que, per tant, hem de seguir en aquesta
línia, però crec que val la pena destacar l’esforç que s’ha fet,
perquè no disposam de recursos il·limitats i per tant, tot sempre
quan lleves d’un lloc és que... poses en un lloc és que ho lleves
d’un altre.

Bé, respecte de l’illot de S’Espalmador, jo no vull..., crec
que els que m’han precedit ja han realçar tots els valors
ambientals de l’illa i els perills a què se sotmet com molts
d’espais naturals, nosaltres entenem per la informació que hem
rebut que la capacitat de càrrega de les platges de la zona del
parc s’han anat fent estudis intermitents des del 2003 amb un...
bé, que s’ha arribat a un límit de càrrega en aquesta zona
estimada d’uns 1.700 visitants. És veritat que al 2005 es va fer
un camp de boies per a 50 boies per a embarcacions privades,
això va reduir o s’estima que amb això més o manco hi poden
arribar unes 1.000 persones, de visitants/dia amb aquesta
sistema, no?, de vaixells particulars i en temes de transport de
visitants autoritzats en embarcacions col·lectives, del que
estava parlant... una de les coses de les quals parla la
proposició no de llei s’estima que són uns 461 visitants per dia,
no?

L’important és que sí que es veritat que entre el que són els
vaixells o les embarcacions que fondegen al camp de boies i el
que són els visitants que vénen a través d’aquestes excursions
turístiques autoritzades, aquests 1.500 o 1.600 estan, diguem,
al límit d’aquesta, diguem..., estudi de capacitat de càrrega de
fa molt de temps, que tal vegada s’hauria d’actualitzar, però bé,
que està ja en aquest límit de capacitat.

De totes maneres sí que és cert i ho hem de reconèixer,
creim que la regulació d’aquest fondeig ha ajudat a millorar
aquesta pressió sobre aquest tema i el que nosaltres, pel que...
quan es demana informe a la direcció del parc de les condicions
en les quals s’han de fer aquestes visites..., diguem... visites
d’embarcacions naturalístiques el parc sí que dóna o la direcció
del parc sempre sol donar molts de condicionants.

Quin és el problema?, el problema és que realment
l’autorització la dóna Demarcació de Costes. Demarcació de
Costes és la que dóna l’autorització, és la que té la informació
i la direcció del parc desconeix totalment si i suposa que
aquestes condicions que posa el parc no..., és a dir, no les
trasllada, les condicions que dóna l’autorització, ni tan sols
dóna informació a la direcció del parc sobre en quines parts es
compleixen aquestes condicions, hi ha una desinformació. O
sigui que entenem que la direcció del parc, diguem l’òrgan
gestor sí que fa una feina de dir “bé, això s’hauria de fer en
aquestes condicions”, però realment qui té la darrera paraula és
Demarcació de Costes, però després ni sabem, es desconeix, ni
informa al parc de com realment es duen i tampoc no sabem si
realment aquestes autoritzacions reflecteixen les condicions que
d’alguna manera ha recomanat o ha posat l’òrgan gestor.

Per tant, nosaltres en realitat estam d’alguna manera d’acord
amb la proposició no de llei que ha presentat la Sra. Tur de
Gent per Formentera, però sí creim que s’hauria d’ajustar un
poc a la realitat que he expressat fa un moment, en el sentit que,
sobretot en el segon punt, estam d’acord en el primer punt en
aquest sentit, que s’ha de donar compliment al que preveu
l’article 14.3 del PORN, que s’ha de desenvolupar el pla
ordenador d’usos, etc., cap problema; al segon, revocar les
autoritzacions existents per desembarcar a Espalmador i no
autoritzar ni informar favorablement cap altre excursió
marítima o activitat... -ara he perdut un full... no sé on és... el
quart full..., perdona, no sé què diu ara la darrera, sí és
aquesta... bé, no ho sé, ara he perdut la proposició no de llei, en
té quatre, no?... tres de quatre..., -és que no la trob...

(Se sent una veu de fons que diu: “és aquí”)

... d’acord, gràcies, Tania-, o sigui la segona, “revocar les
autoritzacions existents per desembarcar a Espalmador i no
autoritzar ni informar favorablement cap altra excursió
marítima o activitat anàloga que tengui l’illa d’Espalmador com
a punt previst d’atracament fins que es doni compliment a
l’apartat anterior”.  Nosaltres entenem que això ha d’estar
dirigit a Demarcació de Costes perquè és la competent, no és
l’òrgan gestor del parc ni la Conselleria de Medi Ambient que
és la que fa aquestes autoritzacions i per tant... i el tercer, que
és dotar l’illa d’Espalmador de mitjans terrestres i marítims de
vigilància en horari diürn i nocturn com a mínim al llarg dels
mesos d’estiu, bé nosaltres, és evident que hi estam d’acord, ara
bé, com he dit al principi, el que propugnam és que es vagin
augmentant els recursos materials i humans al llarg de tots els
espais naturals. 

És clar, la vigilància nocturna no és una cosa fàcil ni és una
cosa que sigui fàcil d’aconseguir i recursos... i que sigui un
tema pressupostàriament fàcil, per tant, demanam a veure si
també... que es tengui en compte que sigui una cosa
progressiva, que es pugui introduir algun element en aquest
sentit, que a mesura que es pugui es vagi incrementant per
aconseguir aquest objectiu.

Però d’alguna manera el que volíem proposar a la Sra. Tur
era canviar, bàsicament, aquestes dues qüestions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
demana la votació separada dels punts d’aquesta proposició no
de llei ja que estam d’acord en el primer i en el tercer punts,
però en el segon punt tenim dubtes, sempre que no s’assumeixi
l’esmena que s’ha presentat per part del Grup Parlamentari
Popular, amb la qual sí estaríem d’acord.
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És evident que aquest espai natural... és un espai natural que
és digne de protecció i conservació, això no és discutible, crec
que tots els membres d’aquesta comissió hi estam absolutament
d’acord, i per tant, nosaltres en el primer punt que el que fa és
sol·licitar, instar que es desenvolupi el pla de gestió, hi estam
totalment a favor, i en tercer punt que el que fa és instar que hi
hagi més vigilància i més control, evidentment també hi estam
d’acord. 

On tenim dubtes és al segon punt, que és revocar les
autoritzacions, per què?, primer de tot perquè si hi hagués més
vigilància segurament les autoritzacions funcionarien d’una
manera estricta i, per tant, no hi hauria el descontrol que en
aquest moment es produeix, això primer punt.

Segon punt perquè el PORN preveu que hi pugui haver
autoritzacions, d’una manera limitada, certament, però preveu
que hi pugui haver autoritzacions. Per tant, que no hi hagi cap
autorització amb un instrument que diu que hi pot haver
determinades autoritzacions, ens grinyola. 

Tercer, seguretat jurídica, règim transitori, bé, que
s’estableixi en tot cas, nosaltres entendríem una proposició no
de llei que digui que es limiti, que s’acoti, que hi hagi un règim
transitori d’autoritzacions, però dit així com ho planteja la
proposició no de llei ja deim que ens costa. Ens costa i, per
tant, ens hi abstendríem si no hi ha un canvi en aquesta qüestió.

Vull afegir per acabar que, és clar, les administracions
públiques s’han de coordinar i la Conselleria de Medi Ambient
el que no pot fer és tirar pilotes fora i dir que tot és culpa de
Demarcació de Costes, home, que facin un esforç de
coordinació i, per tant, nosaltres per aportar al debat el que
diríem és que s’insti no només la Demarcació de Costes, que
s’insti la Demarcació de Costes i el Govern de les Illes Balears
a controlar aquestes autoritzacions i que les coses es facin així
com toca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ja que no hi ha cap representant del Grup MÉS per
Menorca, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Silvia Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente i enhorabuena por el nuevo
cargo. Bueno, sí... comentando más o menos lo que habéis ido
comentando todos, pues evidentemente Espalmador es un islote
que tiene mucha presión de personas que lo visitan sobre todo
los meses de verano y que está claro que hay que intentar
controlar más el acceso de las personas y de las excursiones
que llegan hasta allí sobre todo para evitar, como ha dicho
David antes, incidentes como el que sucedió el pasado verano
con el incendio que hubo allí por el lanzamiento de una
bengala.

Es cierto,  también estoy de acuerdo con lo que ha
comentado que sea un islote de propiedad privada puede
motivar que sea más difícil controlar el acceso y la gestión de

ese islote, no como se hace en otros casos como en Es Vedrà o
La Conejera donde la gestión es mucho más clara por parte del
Govern balear y no hay tantas excursiones ni acceso de
personas permitidas, sólo las que están autorizadas por parte
del Govern y creo que en ese sentido hay que ir trabajando
hacia más control.

Por lo tanto, estaríamos de acuerdo con el punto 1 y
también pediríamos votación separada porque tenemos también
dudas en el punto 2 porque es cierto que las autorizaciones al
final las da Demarcación de Costas, pero también estaríamos de
acuerdo en lo que ha comentado el diputado de El Pi que debe
haber una mayor coordinación entre administraciones y... ver
un receso para ver qué enmiendas aceptas para el punto 2.

Y en el punto 3, pues también estaríamos de acuerdo tal
como lo presenta la iniciativa. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, el que sí faré, tenint en compte que els
dubtes que genera aquesta iniciativa bàsicament es centren en
el punt 2, sí que aprofitaríem un petit recés per tractar
d’acordar, d’integrar aquestes demandes que crec que són en
general molt sensates dins la iniciativa. Per tant, sí, farem ús
d’aquest temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Se suspèn la sessió per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, molt breu.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha acord?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sr. President. Celebram... o jo com a mínim celebr que
una vegada més aquí tots ens hem sabut posar d’acord en
benefici d’Espalmador i dels seus habitants microbians i petits
animals...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, bé. Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, la
intervenció del grup proposant per fixar posicions i assenyalar
si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.

I, per favor, l’esmena, per escrit a aquesta mesa.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, sí, Sr. President. Li aportarem tot el que necessiti. A
veure, sí, acceptam l’esmena presentada al punt 3 per part del
Partit Popular, que fa referència a substituir la paraula
“Espalmador” per la paraula..., perdó, allà on diu “dotar l’illa
d’Espalmador de mitjans terrestres”, seria “dotar el Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera de mitjans
terrestres”, etc., etc. Per tant acceptam aquesta esmena.

I després en tot cas li dic com hem acordat la redacció dels
canvis que hem pactat, i els els remetré en breu per escrit
perquè vostès puguin reformular-los, si hi estan d’acord. Per
tant el punt 1 quedaria de la següent manera: seria donar
compliment al que preveu l’article 14.3 del PORN i
desenvolupar un pla ordenador dels usos i aprofitaments
d’Espalmador amb caràcter sectorial del parc que entri en vigor
amb data 2018; s’hi establiran de forma clara les condicions i
característiques mínimes exigibles per a l’autorització de les
excursions marítimes naturalístiques de forma consensuada
amb el Consell Insular de Formentera. Així mateix haurà de
constar d’un estudi de capacitat d’acollida diària amb criteris
estrictament ambientals. Així quedarà el punt 1.

En relació amb el punt 2 la redacció seria la següent: “No
atorgar noves autoritzacions per desembarcar a Espalmador i
no autoritzar ni informar favorablement cap altra excursió
marítima o activitat anàloga que tengui l’illa d’Espalmador com
a punt previst d’atracament fins que no es doni compliment a
l’apartat anterior”, i a continuació: “excepcionalment ho podran
fer les excursions organitzades per part dels centres educatius
amb autorització prèvia de l’òrgan ambiental competent.”

Si algú té res...

(Remor de veus)

Sí, perdonau, perdonau; correcte, disculpau. En el cas del
punt 1 seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a donar compliment al que preveu l’article
14.3...”, etc., etc. En el cas del punt 2 l’inici del paràgraf seria:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i a la Demarcació de Costes de les Illes Balears a no
atorgar noves autoritzacions...”, etc., etc., com he dit abans. I
després el punt 3 seria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a dotar l’illa d’Espalmador amb
mitjans terrestres i marítims de vigilància suficients...”

(Remor de veus)

Perdó, perdonau-me, que he de combinar aquí tots... Perdó,
torn començar. El punt 3 seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar el Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera amb mitjans
terrestres i marítims de vigilància suficients, com a mínim els
mesos centrals d’estiu, per dur a terme un millor control de les
activitats que hi duen a terme els seus visitants, tot això amb
especial atenció als desembarcaments al litoral, fondeigs fora
de la zona de boies autoritzades, acampades, banys de fang i
resta d’activitat que comprometin considerablement l’equilibri
natural dels seus hàbitats”. 

Correcte? Perfecte.

Idò enhorabona a tots. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Per tant volen votació separada o...?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sr. President, demanam votació separada, si la diputada ens
ho permet.

EL SR. PRESIDENT:

De quins punts?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

De tota la PNL.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, sí, per suposat que els ho permet, faltaria més, però
pensava que en el recés que havíem fet tothom havíem quedat
d’acord en els tres punts. No, vostès al punt 2 igualment no; bé,
idò votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passarem a la votació. Votació del punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 17284/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor, unanimitat. Per tant queda aprovat el punt
1.

Votació del punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
17284/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 4.

Votació del punt tercer de la Proposició no de llei
17284/16.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12. 

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 17284/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a mesures urgents de protecció i conservació de l’illot
d’Espalmador.

2) Proposició no de llei RGE núm. 17511/16, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i
MÉS per Mallorca, relativa a recuperació de les antigues
xarxes ferroviàries de Mallorca.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 17511/16, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears i Podem per Mallorca, relativa
a la recuperació d’antigues xarxes ferroviàries de Mallorca.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Molt Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot vull donar la
benvinguda a les persones que avui ens acompanyen, al
president de l’Associació d’Amics del ferrocarril de les Illes
Balears, i donar-los l’enhorabona per la gran tasca que
desenvolupen en defensa del ferrocarril d’aquestes illes, i
també de tot el patrimoni cultural i la història de Mallorca i del
que significa. També vull donar la benvinguda al regidor
d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alaró i al representant de la
Plataforma Vies verdes d’Alaró.

He de començar dient que precisament va ser arran d’una
visita dels representants d’aquesta plataforma als grups
parlamentaris, quan vengueren aquest estiu a exposar-nos la
seva demanda, la necessitat que tenien els veïnats del poble
d’Alaró de poder accedir a l’estació de Consell, a l’estació del
tren de Consell mitjançant una via segura i no per la carretera,
mitjançant un recorregut i un traçat a l’abast de tots els veïnats
tant per anar com per tornar de Consell, i va ser aquí, arran
d’aquesta visita d’aquesta plataforma, que els grups vàrem
prendre consciència i vàrem fer nostra aquesta reivindicació. 

L’exposició de motius que figura a la proposició no de llei
deixa molt clar quin és l’argumentari dels grups que signen
aquesta iniciativa, i marca de qualque manera la importància de
la xarxa ferroviària de Mallorca. No sols parlam d’un traçat,
que podria ser curt, entre Alaró i Consell, sinó que nosaltres
vàrem ampliar la demanda d’aquesta plataforma i la vàrem fer
extensiva a tota la xarxa ferroviària que està en desús. Parlam
de quasi 300 quilòmetres de via de línies que connectaven el
port de Palma amb Inca, Alaró, Sa Pobla, Manacor, Artà,
Santanyí, Felanitx o Sóller; parlam del fet que aquestes xarxes
varen quedar desmantellades i desafectades a prop dels anys
cinquanta, i aquí a l’exposició de motius es fa referència al fet
que la primera precisament va ser la línia entre Consell i Alaró,
i després varen venir els desmantellaments de la línia de Palma
a Santanyí i també la del port de Palma i la de Felanitx. 

En altres línies també se significa aquí que simplement es
va suspendre el servei, però no es varen desafectar els terrenys,
la qual cosa va poder facilitar la seva recuperació perquè no es
va perdre mai la titularitat pública dels terrenys afectats. No ha
passat amb altres xarxes i avui en dia podem veure com estan
en perill de ser envaïdes per altre tipus de construcció, com pot
ser la de Santanyí, que té un habitatge que afecta directament
l’entorn de la xarxa de via ferroviària, i també el traçat de Santa
Eugènia, perquè queda afectat i queda en entredit per un
equipament esportiu.

Per tant aquestes traces que varen deixar les antigues línies
ferroviàries suposen part de la memòria col·lectiva dels
ferrocarrils pels pobles on passava i queden avui com a un
testimoni del que fou la xarxa ferroviària mallorquina i, per
tant, parlam d’un gran valor històric i un patrimoni industrial
molt representatiu de l’economia mallorquina del segle XX.

L’objectiu principal d’aquesta proposició no de llei és
recuperar i restaurar els elements que formaven part de la xarxa
històrica del ferrocarril de Mallorca entenent que no es tracta
de recuperar elements aïllats i desconnectats, com podrien ser
els ponts, les trinxeres o les estacions, sinó que també pretén
recuperar la traça de la línia per tal que aquesta es pugui
recórrer i gaudir dels paisatges i itineraris que feia el ferrocarril
quan estava en la seva màxima utilització.

Aquesta iniciativa... sabem que hi ha hagut algunes
persones que ens han fet arribar la seva preocupació de veure
si això significava tornar enrere, ampliar, modernitzar i posar
una altra vegada en ús en tota la seva plenitud la xarxa
ferroviària de les Illes Balears tal i com es preveu al Pla
director sectorial de 2006, i nosaltres el que deim és que no
significa renunciar a això, per això mantenim la vigència del
compromís que està dins el Pla director sectorial i ja ho hem dit
moltes vegades i en diferents ocasions aquí al Parlament de les
Illes Balears.

Mentre no succeeixi el que preveu el pla director, nosaltres
pensam que és urgent establir mesures de restauració del
patrimoni que encara resta present al nostre territori i per això
vàrem arribar a l’acord de presentar tres punts d’acord en
aquesta proposició.

El primer seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a fer les passes adients per tal de
crear instruments jurídics i tècnics que permetin recuperar
l’antiga xarxa ferroviària de Mallorca avui en desús”.

El segon punt diu: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a modificar, si escau, la Llei de
transport de les Illes Balears per tal de donar compliment al
punt anterior”.

I el tercer punt diu o expressa: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a desbloquejar els convenis
en matèria ferroviària amb més de 300 milions pendents de
pagament per tal de poder completar la xarxa ferroviària i
millorar les seves condicions”.

Nosaltres agrairíem que el Partit Popular escoltàs aquesta
demanda i complís els convenis que es varen firmar per poder
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fer efectiva la millora d’aquesta xarxa ferroviària, no tan sols
pel que fa als nostres (...), sinó pel que fa a la seguretat, a la
millora de la seguretat de la xarxa i de les vies.

Per tant, avui ens congratulam perquè hem pogut debatre
dues proposicions no de llei que tenen a veure amb la protecció
del territori, amb la protecció de paisatge i amb la protecció de
la mirada i de la cultura d’aquestes illes i estaríem molt
contents tots els grups que hem signat aquesta iniciativa que
pogués tenir, que es pogués aprovar per unanimitat, perquè això
significaria un gran suport a la cultura i al patrimoni ferroviari
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Benvinguts a les persones que ens
visiten a la comissió, esperem que s’aprovi per unanimitat, tal
i com ha comentat la portaveu del Partit Socialista.

Des de Podem no tenim més que dir que tenim molt clar
que el model de transport i territorial de les Illes Balears ha de
canviar, trobem que no anem enlloc si... si posam per endavant
millora en infraestructures viàries que no vagin cap a un model
de transport que sigui sostenible com és el ferrocarril i apostem
totalment per la recuperació de la xarxa ferroviària de Mallorca
en aquest cas i que sigui una xarxa ferroviària en bones
condicions i que sigui una manera de moure’s per tota l’illa de
manera sostenible.

Sí que és cert que hi ha dificultats, hi ha avantatges ja que
hi va haver línies que no es varen desafectar i fa més fàcil
recuperar aquestes línies ferroviàries, però ens trobem amb un
obstacle molt important que és el tema pressupostari, per això
és tan important que el punt 3 sigui aprovat per unanimitat,
convidem al Partit Popular que voti a favor d’aquest punt i
anem tots junts, tots els grups parlamentaris de les Balears, per
demandar uns doblers, uns diners que són totalment necessaris
per poder recuperar aquesta xarxa ferroviària i fer del model de
transport de Mallorca una cosa que sigui l’enveja d’altres llocs.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina Campoamor... Campomar,
perdó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, és normal, ja hi estic acostumada una mica, no?, a
aquestes confusions.

Jo vull, com la meva companya Sra. Conxa, agrair avui als
que ens acompanyen aquí tants de moviments, tant d’Alaró, de
les Vies Verdes i també dels Amics del Ferrocarril. Crec que
aquesta és una proposta que hem presentat els tres grups amb
consens i crec que és molt important, o almanco per a MÉS per
Mallorca ho és, perquè aquesta proposició no de llei tal vegada
és essencial per al final arribar a un nou model de mobilitat de
l’illa de Mallorca que nosaltres creim que és important.

Com ja s’ha dit ha estat possible fins ara recuperar les línies
de Palma-Sa Pobla, Palma-Manacor amb recursos propis
perquè desgraciadament a Madrid ens varen..., vull dir, no ens
han... varen tornar enrere el conveni ferroviari i hem hagut de
fer amb recursos propis l’electrificació d’aquestes dues línies,
que això va en detriment d’altres serveis d’aquesta comunitat
autònoma, però sí que és un esforç important que s’ha fet en
aquest any, donar aquesta sortida; per tant, s’ha recuperat
aquest tram, es va recuperar aquest tram i ara es fa una millora
molt més en aquests dos trams que és l’electrificació de les
dues línies.

Esperam també, nosaltres no renunciam en un futur al tram
Manacor-Artà, evidentment, i tot això és gràcies a la no-
desafectació d’aquests trams en el seu moment com ja ha dit la
Sra. Conxa del Partit Socialista.

És cert que els temps han canviat, ara també hem de tenir en
compte molt més que abans la intermobilitat i altres tipus de
mobilitat que estan presents. Vull dir, ara també quan es
planteja fer, entenem... i això crec que els consells insulars,
almanco el Consell Insular de Mallorca, que és el que ara
record més proper, però supòs que la resta de consells també,
quan parlam d’un pla de carreteres no podem només parlar
d’un pla de carreteres estrictament per a vehicles motoritzats,
sinó que crec que ens hem de plantejar un pla de carreteres que
tengui en compte els ciclistes que circulen per aquestes
carreteres, la gent que ha de creuar, que ha d’anar a peu perquè
realment la mobilitat i el tipus de... de com la gent aprèn a un
altre... a fer un altre camí, això és important.

Ara estam en un moment a Mallorca, en un moment...
diguem, important crec, perquè hem dit això, vàrem (...) unes
línies, es fan unes millores en aquestes línies com hem dit, hi ha
un pla de transports per carretera en exposició pública que
segurament dia 1 de gener del 2019 també hi haurà una nova
xarxa de transport públic per carretera importantíssima, perquè
la xarxa ferroviària no arriba, malauradament no arriba per tot,
també es parla de la revisió del pla director sectorial, però
tenim un pla director sectorial, però el que és important
d’aquesta proposició no de llei és que preservar aquest
patrimoni, preservar realment aquestes xarxes que hi havia en
aquest moment i dotar-nos d’aquests instruments necessaris per
poder recuperar aquests xarxes pot millorar aquesta mobilitat
a Mallorca i pot millorar l’eficiència d’aquestes xarxes
ferroviàries que fins i tot hem recuperat i que tenim en aquest
moment, actualment.

Per tant, nosaltres només afegir que reclamam i reiteram la
necessitat de disposar del que ens pertoca, que són les
inversions estatutàries que estan en el nostre Estatut
d’Autonomia i que Madrid ens nega reiteradament i que en el
conveni ferroviari de 2008, ens varen deixar sense complir.
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Això creim que és necessari, no tan sols per aquest nou model
de mobilitat, d’afrontar i disposar d’aquesta nova xarxa, sinó
també per moltes altres coses, perquè no vagi en detriment
d’altres serveis.

Per tant, des de MÉS per Mallorca estam molt satisfets que
haguem pogut dur a terme aquesta proposició no de llei,
nosaltres demanam a la resta de grups que s’hi adhereixin,
perquè creim que és important per a la ciutadania i per a tots els
mallorquins i mallorquines poder recuperar aquestes xarxes
ferroviàries que en el seu moment es varen desafectar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rafael
Nadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. NADAL I HOMAR:

Moltes gràcies, Sr. President i enhorabona pel càrrec que
ocupa. Bé, primer de tot a la meva intervenció m’agradaria fer
referència a la proposició no de llei que havíem de debatre dia
30 de novembre de 2016, que era una proposició únicament i
exclusivament signada pel Grup PSOE i que després en aquella
comissió va ser retirada. Esper que la Sra. Conxa Obrador, com
que sé que té oportunitat de tornar intervenir, que si fos
possible que ens expliqués el motiu pel qual va ser retirada
aquell dia i avui ens duen una proposició que no és exactament
igual ni prop fer-s’hi, a pesar que vostè ha fet un esforç per
convèncer-nos perquè li donem el vot a favor, però clar, és que
la proposició quasi no té res a veure. 

I per què dic que no té res a veure? Perquè en aquella
proposició vostès el que diuen és: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer les passes
adients per crear els instruments jurídics i tècnics que permetin
recuperar aquesta antiga xarxa ferroviària i reconvertir-la en
una xarxa de vies verdes, per al seu ús per part de ciclistes i
vianants”. I això és allò que vostès proposaven i ja li dic que
això és allò que nosaltres sí que tal vegada ho vèiem amb bons
ulls, no només és que ho proposessin a la comissió i que
després no va ser debatuda, sinó que es coneix que es varen
preocupar prèviament de fer un comunicat de premsa, no sé si
varen fer una roda de premsa o el varen donar, però és que aquí
està recollit..., això és el Diario de Mallorca de dia 27 de
novembre del 2016. I diu el titular: “El Govern prevé una ley
para crear vías verdes en la red ferroviaria”. Per tant, es veia
clarament quina era la intenció seva i que per ventura és una
intenció més coherent, donat els temps que vivim i després de
veure el despropòsit que va suposar l’intent de fer arribar el
tren a Artà.

A mi m’agradaria tal vegada que hagués estat possible fer
arribar el tren a Artà, el que no podem fer és primer voler fer
arribar el tren a Artà i sense comptar amb recursos. Hi havia un
conveni signat el 2008, que era quan governava el PSOE..., ho
dic perquè això s’ha parlat a diferents..., no sé si aquí en
comissió, o fins i tot en una pregunta a plenari, i vostès
repeteixen que no varen complir. No és ver que no complissin,

el conveni està signat l’any 2008, que governava el PSOE a
Madrid i aquí governava el PSOE juntament amb el pacte de
progrés. I aquest conveni diu el següent, perquè això és el BOE
i només es tracta de llegir, no és res més. 

Diu que en el 2008 li donaran 3 milions d’euros; en el 2009,
25. I després a una comissió mixta, es veurà com es fan arribar
els doblers i parla d’un pressupost..., inicialment parla, a la
clàusula tercera, d’un pressupost de 443,75 milions d’euros. I
quan el PP va entrar a governar després del pacte de progrés,
que es va trobar..., ho diré així perquè realment així ho
consider, amb el despropòsit que havien fet, jo som de Manacor
i conec perfectament la zona de Portocristo, de Son Servera i
d’Artà i vaig veure allò que havien fet allà, es va trobar amb
aquell despropòsit i a pesar que el conveni diu clarament a la
clàusula quinzena, diu: “el presente convenio entrará en vigor
a partir de la fecha de su firma y mantendrá su vigencia hasta
final del ejercicio presupuestario 2011". És a dir, aquests 300
i busques de milions d’euros que reclamen, és que han caducat,
a pesar que això ho diu el conseller Biel Company, va anar a
fer unes gestions a Madrid i a pesar que ho deia, diu, ho aniré
a demanar. I va venir amb la resposta, li varen dir "escolta, és
que això ha caducat". Clar, no es pot anar a la seva bola, un si
vol fer que li arribin els doblers, ha de seguir la pauta del que
s’ha pactat.

Seguint amb l’argument, passaré a tractar la proposta que
presenten avui, ja he dit que m’agradaria saber el motiu del
canvi de la representant del PSOE. Si miram la proposta d’avui
ja anticip que votarem en contra, per què votarem en contra?
Votarem en contra perquè en el primer punt diu, amb el qual tal
vegada hi podríem estar fins i tot d’acord, però ens preocupa el
risc que això suposa venint de vostès, perquè diu "el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer les
passes adients per tal de crear els instruments jurídics i tècnics
que permetin recuperar l’antiga xarxa ferroviària de Mallorca,
avui en desús". Quina és la finalitat de recuperar aquest espai?
Perquè nosaltres, així com vostè ho ha expressat i que crec que
ho ha adornat bé, com ho ha dit?..., recuperar l’espai, que el
puguin usar, que això és un patrimoni. En això hi estam
d’acord, és que en la proposta que feren en el novembre, ho dic
perquè..., el que passa és que vostès tenen un pacte i tal vegada
es deuen al pacte, per això li varen fer retirar la proposta. Però
si vol que aprovem la de novembre, ens va bé, ens va bé perquè
el tema del tren, home!, prèviament a fer un tren, s’ha de fer un
estudi econòmic i veure si això és el més adient per donar un
transport públic adequat, perquè el tren és molt costós i fins i
tot amb el que ens costaria el tren, supòs que podríem regalar
el transport públic si ho féssim en bus, perquè el cost serà
enorme. Ara, vostè ho ha volgut vestir de recuperar el tema
paisatgístic, el tema..., fins i tot ha parlat de cultural, de
patrimoni, val, ha parlat que hi havia unes xarxes
desmantellades. En això hi podríem estar d’acord. El que passa
és que allò que diu la proposta no és allò que vostè ha dit, la
proposta diu el que diu. 

I després en el tercer punt, perquè el segon punt és una
conseqüència del primer, en el tercer punt diu: "El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a desbloquejar els
convenis en matèria ferroviària, amb més de 300 milions
pendents de pagament, per tal de poder completar la xarxa
ferroviària i millorar les seves condicions”. Jo aquí li
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demanaria a veure si donat que teòricament segons el que
expressen aquí, pareix que ens deuen 300 milions, han fet cap
demanda, han fet cap reclamació, han presentat cap demanda
als jutjats reclamant això? És que m’agradaria saber-ho, perquè
clar, és que si jo llegesc el conveni del Butlletí Oficial de
l’Estat que ve aquí redactat, és que em pareix..., no és que a mi
me vagi malament que venguin recursos del Govern central cap
a les illes, només faltaria!, a nosaltres el que ens interessa és
que venguin els màxims recursos, a fi de millorar les
infraestructures de les nostres illes, però és que anar-se’n a
reclamar això, quan aquí ho diu clarament, que això queda
esgotat en el pressupost de 2011 i precisament governaven
vostès i a Madrid governaven, vull dir que més feeling no n’hi
podia haver. No sé què varen fer.

I per tant, aquest el motiu pel qual no podem votar a favor
en aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Pi PROPOSTA PER LES ILLES té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També donam la benvinguda
al públic assistent, que normalment no ens acompanya ningú a
aquesta comissió i està bé que de tant en tant ens acompany
algú. Benvinguts.

Bé, després de sentir el Partit Popular m’he convençut més
de per què he de votar a favor d’aquesta proposició no de llei,
perquè clar, jo és que sincerament amb la tudadissa que vostès
fan de l’AVE que vengui aquí i ens doni lliçons d’estudis
econòmics i del que ens costen les coses, és que clar, hi ha per
partir corrent o, com diria aquell, cuerpo a tierra, no? Escoltin,
si qui més han tudat doblers en línies inútils en el món és el
Govern del Partit Popular i del Sr. Rajoy i del Sr. Aznar. És
que clar, jo hi ha coses que... realment, un ha d’intentar
defensar, supòs que no queda més remei, que ha d’intentar
defensar els seus, però clar, una mica, diguem, de constricció,
intentar trobar arguments que tenguin un cert recorregut perquè
els arguments utilitzats, la veritat, és que no tenen gens.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei
primer de tot perquè intenta potenciar el tren a Mallorca, i això
ens sembla positiu. Segon, perquè reivindica un tractament just
per a les Illes Balears en matèria d’inversions de l’Estat, que
ens sembla que amb això hauríem d’estar tots d’acord, però bé,
veim que no hi estam d’acord, perquè clar, a mi que s’aferrin
a una coma del que diu el conveni, per ventura sí que la coma
està malament, m’és igual, perquè el que està malament és la
injustícia sistemàtica i estructural cap a les Illes Balears, això
està malament i amb això ens hauríem de rebel·lar en lloc
d’aferrar-se que la coma o el punt i coma diu no sé què. Bé, jo
sincerament, no és el que nosaltres podem defensar. 

Si aquests traçats es poden recuperar o no, jo ja dic que
estic d’acord amb la filosofia, tenc alguns dubtes que
determinats traçats es puguin recuperar perquè si estan
desafectats, bé, però crec que tots més o manco ho sabem que

en la seva totalitat i en tota la seva extensió i en tota la seva
exactitud probablement no serà recuperable, probablement no,
però està bé que facem feina en un sentit i jo crec que del que
es tracta en el dia d’avui és defensar aquesta filosofia. Per tant,
nosaltres hi estam d’acord. Si després amb això s’ha de fer una
xarxa ferroviària o s’han de fer vies verdes, bé, idò també això
quedarà obert i en un moment determinat, com varen fer vostès
quan governaven, varen reconvertir una determinada xarxa
ferroviària en una altra cosa, i no els varen tremolar les mans i
no varen tenir molts de problemes a fer-ho. Per tant, ja està bé
així.

Nosaltres consideram que és ben hora que els partits
representats en el Parlament de les Illes Balears defensin més
les Illes Balears i no defensin tant els interessos partidistes del
que un determinat grup defensa a Madrid.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Com que no assisteix cap representant del Grup MÉS per
Menorca, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, crec que és un debat realment
interessant perquè tot i que a Formentera encara no hem
demanat formalment tenir un tren no lleva, ho dic a mode per
rompre un poc aquesta tensió que s’està respirant aquí, però
fora bromes, sí que he de dir que em sembla que la iniciativa
que ens portat sobre la taula el Grup MÉS i el Grup Socialista
i també Podem és una iniciativa no només interessant sinó una
iniciativa molt necessària. 

L’efecte dinamitzador que pot tenir la xarxa ferroviària,
dinamitzador per als municipis que passen per aquestes línies
o que interconnecten aquestes xarxes, és absolutament cabdal
segurament per a molts d’ells i és una manera en el futur i així
com es vagi desenvolupant serà una manera també de generar
riquesa en aquests petits municipis, alguns d’ells no tan petits
per cert. Però en tot cas, es tracta també de tenir en compte
l’efecte que pot tenir com a transport públic alternatiu per als
residents d’aquests municipis i de les zones que es troben prop
d’aquests indrets i que, per tant, té un objectiu jo crec clar,
funcional, d’apropar el tren com un transport públic útil, de
baix efecte contaminant i d’alta rendibilitat als seus usuaris. 

Una altra qüestió és la part de valor etnològic i històric que
té i patrimonial que és indiscutible. Tenim precedents a les
Balears, no en aquest cas per a transport de persones, però sí el
valor que donam, per exemple, a les Pitiüses als trenets que en
el seu dia transportaven la sal. Pot ser no és comparable, però
sí que és un element per adonar-nos de com important és a
nivell cultural, patrimonial i històric per als ciutadans d’un
indret on hi ha hagut aquest tipus de servei. En aquell cas era
per a transport de mercaderies, però en aquest cas encara més
important perquè era per a transport de persones
fonamentalment i probablement en algun cas mercaderies. Això
ja ho desconec.
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Sí que és cert que estic absolutament convençuda que els
municipis per on passen o havien passat aquestes xarxes
ferroviàries en el seu dia estaran molt contents, molt orgullosos
i consideraran que és una inversió molt necessària perquè
forma part del seu ADN històric, forma part de la seva cultura.
I això no lleva, per suposat, que per desenvolupar aquests
projectes s’hauran de fer estudis econòmics, estudis de
viabilitat econòmica. Crec que això no ho discuteix ningú a dia
d’avui perquè és absolutament imprescindible fer-ho abans de
fer qualsevol inversió. Per tant, entenc que el Govern complirà
amb les seves funcions i una d’elles serà no desenvolupar cap
projecte que, evidentment, no tengui una justificació econòmica
ben fonamentada.

Però ja els dic, no es pot mirar únicament la rendibilitat
d’aquest tipus de projecte pensant en la facturació que pot
provocar o que pot comportar la venda de tiquets sinó també en
els beneficis immaterials que comportarà i en els beneficis
materials indirectes que comportarà a la zona, a les comunitats
de les zones on discorren aquestes línies.

Per tant, no tenc molt més a dir perquè francament no conec
en detall la situació i no em vull agosarar a fer afirmacions
sobre una matèria que no conec en profunditat, però crec que
el fet que aquí tenguem representants de municipis per on
discorren aquestes línies i que coneixen molt bé la realitat
d’aquesta demanda està clarament justificada. Per tant, donaré
suport a aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Per contradiccions té la paraula el grup proposant, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots els grups
que donen suport a aquesta iniciativa, llevat del Partit Popular
que serà l’únic grup que aquí votarà en contra. Resulta
extraordinari que el Partit Popular ens vengui aquí a dir que
hem deixat caducar un conveni quan sap perfectament que els
convenis es poden reprogramar i que no hi va haver cap interès
per part del Govern Bauzá ni del Sr. Company a lluitar per
aquest conveni, no tan sols per aquest conveni, vostès no han
pagat el conveni de carreteres, vostès no varen pagar el conveni
de ferrocarril i vostès no han pagat el conveni de les
dessaladores. Per tant, no venguin aquí a dir que ha sortit
publicat en el BOE que aquest conveni està caducat, vostès han
deixat impagats tots aquests convenis que estaven signats i no
han tengut cap interès a tornar a posar damunt la taula aquesta
reivindicació que era una reivindicació per fer... per defensar
l’interès general d’aquesta illa, al contrari, vostès han deixat de
banda l’interès general i s’han dedicat a invertir a l’interès
particular. 

Li puc recordar inversions com el metro, inversions
autopista d’Eivissa, Palma Arena, tenien estudis econòmics
vostès per fer aquestes inversions foradades que encara pagam
i pagarem molts anys tota la ciutadania de les Illes Balears?
Quins estudis econòmics varen fer? Si és que no importava fer
estudis econòmics, la Sra. Mabel Cabrer va dir aquí que les
inversions eren quantitats que es pressupostaven en quantitats

estimatives. I ara ve aquí vostè i reclama al Govern que faci un
estudi econòmic per impulsar la recuperació de les xarxes, de
les antigues xarxes ferroviaris. Resulta sorprenent i
extraordinari. No té vostè res més per aferrar-se que un conveni
ha caducat, vostès varen acotar el cap a Madrid i a Rajoy i no
varen defensar els interessos d’aquesta comunitat. Vostès, el Sr.
Bauzá i el Sr. Company, que curiosament el Sr. Company ara
és rebut en el ministeri, quan aquest govern i el conseller Marc
Pons estan demanant una cita precisament al ministeri per
poder posar damunt la taula tot el tema del conveni de
ferrocarril. Vostès no li donen cita, no li obren les portes, però
sí que s’obrin les portes al Sr. Company. Això és inadmissible
i és d’una deslleialtat impressionant. I vostè ve aquí avui a dir
que nosaltres hem de demandar via judicial l’incompliment del
conveni. 

Miri, senyor, nosaltres fem política i demandem aquesta
reivindicació de manera política, no hi anirem via judicial,
perquè nosaltres creiem en la política i creiem que vostès
haurien de creure també en la política i facilitar acords per al
progrés d’aquestes illes.

Per tant, miri, em sap molt de greu que no se sumin a
aquesta iniciativa, però quedarà com un grup parlamentari que
està totalment en contra de recuperar una mirada històrica del
que representa el ferrocarril en aquestes illes i està en contra de
recuperar això per a la població i per a la ciutadania en general.
Vostès mentrestant defensin els interessos particulars, que
nosaltres defensarem els interessos generals de la població de
les Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador.

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 17511/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 8; en contra, 3.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 17511/16, relativa a la recuperació de les antigues
xarxes ferroviàries de Mallorca.

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