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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, començam. Si tots els portaveus hi estan
d’acord, i conforme amb l’article...

Sí, alguna substitució? D’acord. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4751/17, presentada pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a impuls dels
serveis ferroviaris al transport públic balear, i RGE núm.
4795/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjans de lluita contra els incendis forestals. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

President, abans de començar a debatre aquesta... esta
proposición no de ley quería solicitar la siguiente proposición
que está presentada por el Grupo Partit Popular, resulta que la
tenía que defensar María José Ribas, ella está de viaje
institucional al Sáhara y queríamos solicitar, si están todos los
portavoces de acuerdo, poderla aplazar para cuando hayan
regresado.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4795/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans de lluita
contra els incendis forestals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Si tots els portaveus hi estan
d’acord, i conforme l’article 73 del Reglament s’altera l’ordre
del dia en el sentit d’ajornar la Proposició no de llei RGE núm.
4795/17, del Grup Parlamentari Popular. Tots hi estan d’acord?
Bé, queda ajornada la Proposició no de llei RGE núm. 4795/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4751/17, presentada
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
impuls dels serveis ferroviaris al transport públic balear.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4751/17. Per defensar-la té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, l’Hble. Sr. David Martínez,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats i
diputades, bon vespre. Avui presentam una proposta, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, que, en part, és
complementària a un debat que ja vàrem tenir en el Ple del
Parlament quant a estratègia i política del transport balear, i, en
primer lloc, voldríem donar la benvinguda a representants o a
membres del cercle de Binissalem de Podem, que també ens
han fet arribar una proposta i que l’hem inclosa en aquesta
proposta. Es tracta d’una proposició que és ample, que ve a
reivindicar la funció estratègica que té el sector ferroviari en el
transport públic a les Illes Balears, en concret a Mallorca, que
és l’única illa on hi ha ferrocarril. 

És cert que des del Govern balear ja es fa feina, la qüestió
és en aquesta proposició no de llei, el seu objectiu és impulsar
les polítiques en temes... quant al servei ferroviari en el
transport públic. Ja es posa en marxa la modificació de la Llei
4/2014, de transport terrestre i mobilitat sostenibles de les Illes
Balears, i que ara mateix està en procés de consultes prèvies
perquè persones i organitzacions puguin presentar les seves
propostes, iniciatives i puguin opinar i fer aportacions.

També ens trobam que el pla estratègic que estava vigent ja
està caducat i ja està obsolet i és necessari que hi hagi una
revisió i una actualització. Per exemple, el que passa en el Pla
director sectorial de transports que està vigent fins l’any 2012,
i ja fa més de cinc anys que està sense revisar i ja va sent hora
que es pugui fer aquesta feina i es pugui revisar, així com el Pla
de transports ferroviaris que està dins aquest pla director
sectorial. 

És cert que al Govern balear ja hi és aquesta aposta i
aquesta disposició de donar importància al transport públic i
mostra és el que es va signar en els acords pel canvi, on es va
incloure desenvolupar la xarxa del ferrocarril, la seva
electrificació, així com la millora del servei ferroviari i la seva
interconnexió amb la resta de serveis de transport públic. 

Això per no... per evitar que es pugui estar aturat en aquesta
qüestió, idò, centram aquesta proposta que trobam que és
important i és un tema que està a l’ordre del dia. A més, trobem
que a l’actual servei ferroviari a l’illa de Mallorca hi ha una
interrupció a la nit, que va entre les deu i quart i les sis hores
del dia següent, i fa que la connectivitat nocturna de Mallorca
estigui lligada a l’ús del cotxe privat o del taxi. 

Entenem que s’hauria de fomentar el transport públic i el
transport sostenible envers el transport privat. Per això,
defensam que una bona proposta i una proposta que estimam
que es podria fer de manera més o menys immediata és ampliar
el servei ferroviari a la nit i suposaria, a més de promocionar el
transport públic, una notable millora entre la connectivitat entre
Palma i altres pobles de Mallorca. Entenem que aquesta
ampliació d’horaris podria reduir el risc d’accidents de trànsit,
que a la nit és més fàcil que puguin ocórrer, i sobretot entre la
gent jove. També entenem que podria ser una bona mesura per
a l’intercanvi cultural a l’oci i a l’hostaleria i tendria un impacte
positiu per a l’activitat econòmica.

A més, per poder impulsar aquestes polítiques del sector
ferroviari també és molt important disposar de finançament
necessari i entenem que una via per tenir aquest finançament
seria recuperar el conveni d’inversió ferroviària, que es va
signar la legislatura 2007-2011, per valor de 300 milions
d’euros entre el Govern balear i el Ministeri de Foment de
l’Estat espanyol i que es va donar per extingit per no executar-
se cap de les obres, es podria intentar recuperar.

Ja per entrar en el tema direm els punts que proposem. El
primer punt: el Parlament instem el Govern, des del Parlament,
a revisar el Pla director sectorial de transport de les Illes
Balears, que està pendent d’actualització, sabem que es fa
feina, però bé, és perquè hi hagi aquest compromís des del
Parlament, aquesta importància de revisar el pla director
sectorial. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704795
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704751
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Igual passa, en el segon punt, revisar i actualitzar el Pla de
transport ferroviari, amb l’objectiu, i això sí que és important,
de potenciar el servei ferroviari com a transport públic a
Mallorca i que sigui de manera coordinada i efectiva amb la
resta de transport públic i terrestre.

Com a tercer punt, instem el Govern de les Illes Balears
que, a través de la Direcció General de Mobilitat i Transport,
de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, es doti
l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca dels recursos
suficients per a la immediata ampliació del servei ferroviari
amb freqüències nocturnes Palma-Manacor i Palma-Sa Pobla,
com a primera mesura de millora i ampliació del servei
ferroviari.

I ja com a darrer punt, instem el Govern balear a recuperar
el conveni ferroviari amb l’Estat espanyol i poder finançar i
desenvolupar les millores de connectivitat del servei ferroviari
esmentades a la proposició de llei.

Sense estendre’ns més, estimem que aquesta proposta seria
positiva per impulsar el servei ferroviari com a transport públic
a les Illes i intentar donar un impuls i una millora a la
connectivitat entre els diferents pobles i a través dels serveis
ferroviaris. I esperem el vot favorable de la resta dels grups
parlamentaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. NADAL I HOMAR:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres quan veiem la
presentació d’aquesta PNL més o menys ens queda clara la
seva preocupació per fer qualque cosa respecte del tema del
transport ferroviari, en aquest cas, o almenys per aparentar que
compleixen qualque cosa del que varen dir en els seus acords
pel canvi, i bé, la veritat és que ens preocupen un poc els
termes amb què s’expressen, perquè, per exemple, a un dels
apartats parlen de recuperar el conveni ferroviari, però aquí jo
els voldria recordar que el passat conveni que s’havia signat
amb el Govern central va resultar ser un autèntic bluf, perquè
de 300 milions d’euros que havien d’arribar, en varen arribar
petites tongades i en varen arribar 57, i això el que va provocar,
també crec que per una inconsciència dels representants que hi
havia durant el passat pacte de progrés, va provocar que es fes
despesa sense tenir partida pressupostària, i en aquest cas els
demanaríem per favor que no tornin a emprar pràctiques
d’aquest tipus perquè això provoca un autèntic desgavell.

Llavors també veig que parlen del tema de l’electrificació,
i precisament ja fa temps, crec que fa gairebé un any, que jo
mateix vaig fer una pregunta al Parlament, a la sessió plenària,
referent al tema de l’electrificació, perquè ja que vostès
parlaven de millorar el tema del servei ferroviari vaig demanar
a l’anterior conseller a veure si tenien planificat aquest tema, i
la nostra sorpresa, i la meva sorpresa en particular, que vaig ser

jo que va fer la pregunta, és que al final hi havia una petita
partida de 800.000 euros en el pressupost de 2016. Jo que som
de Manacor i que conec la situació dels usuaris que han de fer
un transbord de Manacor quan van cap a Palma, quan són a
Inca han de fer un transbord perquè de Palma fins a Inca està
electrificat i d’Inca a Manacor, no, sabem que aquestes gestions
ja s’han iniciat; el que passa és que no sé si tenen la partida
pressupostària per completar-la. 

Després hi ha un tema a la seva PNL en què parlen
d’ampliar el servei ferroviari a la nit, amb la qual cosa sí que hi
podríem estar d’acord si es fes sempre en base a estudis de
demandes que ho justifiquin, no amb un excés d’alegria, perquè
nosaltres quan vàrem..., la passada legislatura, quan es va
aprovar la Llei de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears, deixàrem clar que per establir noves línies no
es plantejassin si no eren econòmicament i financerament
viables, o almenys socialment rendibles; i el mateix podríem dir
en el cas d’ampliar el servei a la nit. Sabem que en festivitats
puntuals, com pugui ser la festivitat de Sant Antoni o la de Sant
Sebastià, sí que s’amplien puntualment aquests horaris per
donar el servei de nit, però establir aquest servei de nit de
manera fixa sí que entenem que hauria de ser si vengués
suportat per estudis de demandes que així ho requerissin, no
d’una manera alegre.

Per tant en aquest cas potser si fessin una transacció en
aquest apartat hi estaríem d’acord, però en els altres punts no
hi estaríem d’acord o no votaríem a favor aquesta PNL.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el diputat Sr. David Abril, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No els esgotaré. Amb aquesta proposició no de llei
evidentment el nostre grup parlamentari està d’acord, va en la
línia de moltes altres que hem debatut en aquest parlament en
relació amb la millora dels serveis de tren en aquesta i altres
legislatures, moltes d’elles del nostre propi grup, a iniciativa
del nostre propi grup parlamentari. 

La iniciativa té quatre punts que compartim, tots ells;
primer, la revisió del Pla director sectorial de transport fent
èmfasi en el tema del tren, però sobretot en l’increment i en la
millora del transport públic, en què anam dècades enrere de la
resta de l’Estat espanyol i no diguem d’Europa, i ens consta que
és una de les línies en les quals està fent feina aquest govern, i
la inauguració aquesta setmana de les línies d’autobús amb
l’aeroport és una demostració d’això. El segon punt també el
subscrivim, fer un pla específic de transport ferroviari, que no
sé si seria l’equivalent al Pla 2017-2019 que també ha presentat
fa pocs dies el Govern i que té moltíssimes mesures, entre altres
la rebaixa el proper mes de juny d’un 10% del bitllet senzill, la
contractació de més maquinistes, fruit de l’acord, entre d’altres,
amb la plantilla, i que es completi a curt termini, de fet ja estan
licitades les obres, l’electrificació del tren fins a Manacor.
Quan a més això es faci el Govern ja ha anunciat que
s’incrementaran les freqüències i, tanta sort, si no haurem de
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tornar a reiterar iniciatives com aquesta, que es pugui ampliar
fins i tot l’horari nocturn, perquè evidentment del tren se’n
beneficia moltíssima gent, i quan a més hi ha festes -Sant
Antoni, Sant Sebastià, etc., si no hi ha vagues, com hem tengut
enguany- se’n beneficia moltíssima més gent, i jo com a usuari
a més puc certificar que cada dia els trens van més plens. Per
tant hi ha també una demanda creixent de l’ús de transport
públic i particularment de tren en el cas de Mallorca.

Per tant, d’acord també que s’ha de dotar Serveis
Ferroviaris de Mallorca de recursos suficients; tot això a més
s’està fent amb una mancança important de recursos, justament
per allò que assenyala al punt 4 de la proposició no de llei, que
crec que és la clau de tot, i és l’incompliment per part de l’Estat
del conveni ferroviari. Se’ns deuen en aquesta comunitat 300
milions d’euros, i fa especialment ràbia que passi això quan
l’any passat als pressupostos generals de l’Estat es destinaven
més de 3.000 milions d’euros només a obres d’AVE, perquè
llavors els regals de tarifes planes per a AVE que tenen altres
comunitats o determinats trams de l’AVE, que no deixa de ser
un transport, per dir-ho així, per a privilegiats dins la península,
on sempre hi ha alternatives de tren convencional; no és el
nostre cas, i enguany en el projecte de pressuposts generals de
l’Estat, que hi ha zero euros per al transport ferroviari de les
nostres illes, en canvi hi ha 2.300 milions d’euros per a noves
obres d’AVE. Duim en aquests anys, des que es va inaugurar
l’AVE Madrid-Sevilla, no sé si ho recorden, quan l’Expo, més
de 54.000 milions d’euros invertits en AVE només per
transportar un 6% de la gent que viatja en tren al conjunt de
l’Estat. Per tant no crec que sigui justament el tema del tren
d’alta velocitat, per contrast amb allò que no tenim aquí i que
se’ns deu, un bon exemple de bona gestió, amb el quilòmetre
de línia de tren més car de tot l’Estat. 

Invertir aquí en tren no només seria molt més barat i
respondria a una necessitat amb la mateixa lògica que els trens
de rodalies que pugui tenir Madrid, Barcelona o València, sinó
que a més és una qüestió de justícia i de respecte a aquesta
comunitat i a la llei orgànica que representa l’Estatut
d’Autonomia. Per tant hi donarem suport, a aquesta proposició
no de llei, però insistesc que pensam que el punt quart és aquell
que és més important i té més càrrega política, perquè en la
resta es va avançant, a poc a poc però s’hi va avançant en la
mesura de les possibilitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. 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, senyores i senyors diputats.
Nosaltres el primer que fem és demanar la votació separada
d’aquesta proposició no de llei i, tot i que podem compartir la
filosofia i les idees centrals que la inspiren, clar, ens sorprenen
algunes argumentacions perquè, clar, el govern actual és un
govern que ha reduït, en uns moments determinats ha reduït
freqüències en el tren i ha tengut un conflicte laboral molt

important en el tren, i pareix que, bé, que el Govern viu al cel
i que no ha tengut cap problema. És a dir, és una moció que no
viu a la realitat, viu a un altre món, a una altra estratosfera que
no és realment la que pateixen els usuaris i la que han patit els
ciutadans en general, perquè és el govern al qual dóna suport el
grup proposant el que ha retallat freqüències de tren aquesta
legislatura, i això és molt important perquè, clar, si no aquí
pareix que no ens assabentam del que passa.

És aquest govern que està impulsant un pla d’autobusos
amb tres grans concessions, i aquest és l’eix fonamental, i a
més ho ha explicat el conseller, és que el conseller ha explicat
aquí que la gran aposta del Govern en transport públic és el
tema dels autobusos i de la implantació d’aquestes tres grans
concessions a l’illa de Mallorca. I nosaltres estam d’acord, no
ho hem discutit el que diu el conseller, el que passa és que
aquesta moció la discuteix, perquè aquesta moció el que diu, en
el punt número 1, és que l’eix fonamental és el tren, i l’eix
fonamental de la política de l’actual Govern no és el tren. L’eix
fonamental, en paraules del conseller, és el bus, com no pot ser
d’una altra manera, per cert. Perquè clar, la immensa majoria
de les localitats de Mallorca s’uneixen en autobús, no s’uneixen
en tren. No parl de Menorca ni d’Eivissa perquè tenen una altra
realitat, evidentment no tenen tren, per tant, no parlaré
d’aquestes altres illes.

Per tant, clar a mi és que em deixa un poc bocabadat que els
grups que donen suport a aquest conseller que està impulsant
com a eix fonamental el bus, donin suport a una proposició no
de llei que digui que l’eix fonamental, -és molt important
aquest incís-, l’eix fonamental és el tren. No.

Nosaltres estam d’acord en impulsar la política ferroviària,
hem votat favorablement, tot i estar a l’oposició, els
pressuposts de la conselleria competent en aquesta matèria,
perquè ens sembla entre altres coses, molt bé l’electrificació i
l’aposta que s’ha fet per part de la conselleria, hi coincidim
plenament, però l’eix fonamental del transport públic a Balears
no és el tren, no és el servei ferroviari, és el bus.

Ja no dic a Menorca i a Eivissa, perquè això cau... Perquè
clar, aquí diu el transport públic balear, el transport públic
balear què vol dir que farem tren a Menorca i a Eivissa? Jo és
que clar, m’ho deman, com a mínim no entra dins els plans del
conseller que ha explicat aquí. Clar, jo és que no don suport al
conseller, però bé, els partits que donen suport al Govern són
els que estan dient que això és correcte. No, això no és la
realitat, com a mínim no és la realitat.

Per tant, està molt bé que impulsem el tren, està molt bé que
reivindiquem inversions de l’Estat, totalment d’acord, ara bé,
ni és fonamental, ni és de Balears. Per tant, és que al primer
punt no li podem donar suport.

Amb el segon punt hi estam d’acord, no hi entraré.

El tercer punt. A veure, aquí diu que la prioritat, la primera
mesura és establir freqüències nocturnes. Bé, tampoc és
l’opinió del Govern, per què ha de ser la prioritat dins la
política ferroviària el tema nocturn? No ho acabam de veure
això.
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Entenem que hi pot haver altres mesures, de fet la prioritat
del Govern i nosaltres hi estam d’acord, és l’electrificació.
Aquesta és la prioritat, la seva prioritat no és l’electrificació, la
seva prioritat és el servei nocturn, bé, és legítim, no dic que no
sigui legítim, el que passa és que jo no sé qui dóna suport al
Govern, perquè és clar resulta que els grups parlamentaris que
en teoria han fet un president i donen suport a un govern, no
comparteixen les prioritats d’aquest govern si voten aquesta
proposició no de llei.

No ho veiem clar i, com que no ho veiem clar, i ens sembla
molt bé que hi hagi freqüències nocturnes, tant de bo que
poguéssim tenir molt de tren i moltes freqüències, nosaltres
estam d’acord amb aquest desideràtum, ara bé, les realitats
pressupostàries i les realitats de gestió són les que són. Jo, si no
marcàs prioritat li podria donar suport, però quan diu la primera
mesura és el tema nocturn, jo no li puc donar suport perquè no
és la primera mesura, ni del meu grup parlamentari ni del
Govern de les Illes Balears, no és la primera mesura. La
primera mesura, insistesc, és l’electrificació i crec que,
encertadament, és la primera mesura que s’està fent i que s’està
duent a terme.

I en relació al quart punt, li donarem suport, tot i que crec
que és injust amb el Govern de les Illes Balears. Per què?
Perquè clar, aquí vol fer entendre que el que ha fet perdre el
conveni ferroviari és el Govern de les Illes Balears, perquè diu
“insta el Govern de les Illes Balears a recuperar el conveni
ferroviari”, com si fos el Govern de les Illes Balears que ha
tengut poc interès amb el conveni ferroviari, quan és justament
el contrari, en tot cas hauria de ser instar el Govern de l’Estat
a recuperar el conveni ferroviari, perquè si s’ha perdut el
conveni ferroviari no ha estat per desinterès del Govern de les
Illes Balears.

Però bé, entenem que al final això és una reivindicació de
finançament que ens sembla absolutament just reivindicar i, per
tant, li donarem suport, tot i que ja dic, no crec que el sentit
literal de la redacció sigui el més correcte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo avui seré molt breu i diré que
simplement que sí que donam suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula l’Hble. Diputada Montserrat Seijas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Daré apoyo a esta iniciativa que me
parece importante. También comparto que el transporte público
debería ser lo suficientemente..., cubrir las necesidades de la
población, hay gente que quiere venir realmente a trabajar
desde la part forana, pudiera utilizar el servicio de tren,
especialmente, para poder venir y volver a su trabajo. Con los
horarios que hay actualmente, tanto de autobús como de tren,
esto no es posible, pasa con personas que trabajan en centros
comerciales que salen a las 10 de la noche, entre que recogen
y pueden llegar a la estación, pues ven que no les queda más
remedio que utilizar el transporte privado, con lo que conlleva
de contaminación, gasto, etc.

No comparto en la exposición del Partido Popular, en casi
todo lo que comentaron, pero especialmente en que tiene que
haber un estudio para que sea rentable. Yo pienso que la
apuesta desde la administración por los transportes públicos,
que no es una cuestión de rentabilidad, sino de una apuesta por
este tipo de transporte y que toda la población pueda acceder
a él. Si vamos a cuestiones de rentabilidad, dudo mucho que
sea rentable el autobús que se ha iniciado hoy desde el
aeropuerto, dudo que sea para el interés general y no para el
interés particular de los hoteleros de esas zonas, porque
realmente de hecho van vacíos, espero que se de cuenta el
Govern que están tirando ahí 3.300.000 euros de los
ciudadanos de las Illes Balears y que sería mejor invertirlos en
otro tipo de transporte que realmente beneficie al conjunto de
la ciudadanía y no a lo que lo están dedicando.

Poco más que decir, especialmente el horario de noche, yo
no digo toda la noche, pero sí que se ampliara por lo menos
hasta las 12 de la noche en las salidas de Palma..., sí sería
importante para todos los ciudadanos, repito, quieran utilizar el
transporte público tengan acceso a él.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per
un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. La veritat és que tenia la intenció de ser
breu, però crec que no ho aconseguiré, perquè s’han dit algunes
opinions que no puc compartir i crec que he d’exposar la
posició del meu grup en tota l’extensió, dins els terminis, dins
els deu minuts, quedi clar allò que pensam.

Punt 1, important, donarem suport a tots els punts d’aquesta
moció perquè compartim aquestes iniciatives, compartim la
necessitat que es redacti, s’acabi el nou Pla director sectorial de
transports. Venim d’un Pla director sectorial de transports que
no ha estat dolent, que ha estat un bon pla, però que patia d’una
cosa molt greu que és el finançament. Teníem un bon pla, però
sense recursos darrera que el permetés impulsar i, per tant, ha
estat un pla més simbòlic, més per estar a una prestatgeria, que
no realment per al servei dels ciutadans. I evidentment entenem
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que dins aquest pla hi ha d’haver, com a eix fonamental, no
únic, però sí un dels eixos fonamentals el transport ferroviari,
faltaria més! El transport per carretera és un eix, el transport
ferroviari n’és un altre, el transport no motoritzat ha de ser un
altre eix, totes les mesures d’impuls a la mobilitat han de ser
també un eix. 

Tots aquests són els eixos fonamentals i després
evidentment n’hi ha d’haver altres, la integració tarifària ha de
ser un altre eix fonamental, després evidentment hi ha d’haver
altres eixos, no tan importants com aquests que acabin aquest
pla. Per tant, és un eix fonamental, un dels eixos fonamentals,
no l’eix fonamental i falta l’article que el convertia en l’únic
eix, com a eix fonamental d’aquest pla. I evidentment dins el
pla, com era un dels eixos fonamentals hi ha d’haver el Pla de
transport ferroviari, que és una pota imprescindible del pla
director, i el pla director evidentment és de les Illes Balears,
perquè com que és una transferència delegada de l’Estat, la
capacitat, diguéssim, de planificació pertany al Govern, als
consells i per tant, és el Govern qui ha de fer aquest pla director
i per tant, és balear i a més és balear perquè crec que el pla
director s’ha de pensar, no dic que hagi de dir que ho faci
aposta, ha de pensar almanco, la necessitat o no, la
conveniència o no d’algun tipus de servei ferroviari a les illes
de Menorca i Eivissa, no dic que ho hagi de fer, sí que com a
mínim ho ha de pensar, ho ha d’estudiar i sobretot avui, segle
XXI en què el transport ferroviari ja no necessàriament es fa a
través de rails, sinó que hi ha altres sistemes més moderns que
el poden fer possible.

El Sr. Nadal demanava estudis de demanda per poder fer el
tren nocturn. Hi ha una cosa que els estudis de demanda de
diran mai, que és la gran importància del transport col·lectiu
públic, tren i autobús, en la seguretat, açò mai cap estudi de
demanda no serà capaç d’analitzar el nombre de vides que se
salven a les carreteres durant la nit, sobretot els caps de
setmana gràcies a l’existència del transport públic col·lectiu, i
açò és un valor que s’ha de considerar, que s’ha de posar
damunt la taula per damunt dels interessos (...) pressupostaris
a l’hora de planificar transport.

I evidentment, el transport nocturn en tren, que demana el
grup de Podem, és una de les prioritats necessàries dins
aquest... aquest govern. Quin problema té el Govern per poder
aplicar açò? És el mateix que li ha obligat transitòriament a
reduir determinades freqüències per poder complir els horaris
i donar una regularitat al treballador que els usuaris
sapiguessin, que és el problema de falta de maquinistes per
culpa que no hi havia... per culpa de polítiques precisament del
Grup Popular, del Partit Popular, del Sr. Company que va fer
que hi hagi... va acomiadar maquinistes, i ara per poder
recuperar les freqüències i per poder fer aquest transport
nocturn en tren es necessita la formació que, com deia el Sr.
Abril, de maquinistes, afortunadament serà possible gràcies a
l’acord al qual ha arribat Serveis Ferroviaris de Mallorca amb
els treballadors d’aquesta empresa pública.

I açò, crec que és una primera mesura a prendre o una de les
primeres. Evidentment, si em diu el Sr. Melià, com diu, que
aquestes dues línies si són el més important que s’ha de fer en
transport públic a les Illes Balears, evidentment l’electrificació
és més important, però evidentment és una primera prioritat

l’electrificació, però evidentment una primera mesura no
necessàriament ha de ser la prioritària, ha de ser important. 

Quan ens aixecam al matí segur que el més prioritari nostre
no és el primer que fem, però el primer que fem és el que
podem fer en aquell moment, amb els recursos que tenim, la
disponibilitat que tenim on som. I en aquest moment allà on és
el Govern, econòmicament  sobretot, pot fer mesures de
millora, de millora de línies, de millora de freqüències,
d’ampliació de serveis nocturns, i amb la capacitat de recursos
per poder electrificar que... a mesura que es vagi aconseguint
i sobretot amb el conveni, la recuperació del conveni que va
negar el Ministeri de Foment, evidentment no és culpa del
Govern de les Illes, la recuperació del conveni, l’electrificació
serà possible, però evidentment... mentrestant no tenim
recursos per fer tota l’electrificació, poder anar fent petites
passes o grans passes, per a qui ho necessita, com és l’ús,
l’ampliació d’horaris nocturns del tren.

I el Sr. Martínez, David Martínez, demana açò com a
primera mesura, no diu que sigui la mesura sacrosanta que ha
de salvar el transport públic a les illes, però sí com a primera
mesura.

I efectivament, evidentment no és culpa del Govern de les
Illes que s’hagi perdut el conveni, per més que el Sr. Nadal
digui, faci interpretacions de l’ús dels recursos del conveni
interessades, sinó perquè el Ministeri de Foment i la desídia del
Govern Bauzá va fer que aquests recursos es perdessin, eh?,
recursos que estic convençut que el Govern farà tots els
esforços per recuperar-los i estic convençut que el Grup
Popular que (...) tant creu en el transport públic farà que el
Ministeri de Foment concedeixi, autoritzi -esperem- la
reconversió al transport públic que ha significat avui la
intervenció del Sr. Nadal, tan distinta de la que sentíem aquí del
Sr. Company faci que el Ministeri de Foment posi els recursos
que necessiten les Illes per fer millor i més transport públic.

Hi ha altres elements importants, hi ha l’element important
de la integració tarifària, l’he citat, que ha de fer també que
sigui un gran avanç per als ciutadans de poder utilitzar
transport públic. Moltes vegades aquesta manca d’integració
tarifària fa que no sigui pràctic, no sigui suficientment útil el
transport útil i per tant, és un element en el qual també s’ha
d’anar avançant.

Crec que el tren és fonamental a Mallorca, pot ser una opció
de futur amb les noves tecnologies ferroviàries que hi ha, ja es
posen en pràctica a molts de llocs, a Estats Units, fins i tot al
País Valencià n’hi ha alguna funcionant fa uns anys a Sagunt,
que poden ser bones per resoldre problemes de transport a
Eivissa, per exemple, vull dir, en tost d’invertir en grans
autopistes és millor invertir en sistemes de transport col·lectiu
d’alta tecnologia, propis del segle XXI, d’una societat avançada
com la nostra del segle XXI. I entenc que poc a poc, poc a poc,
s’ha d’aconseguir dotar aquestes illes d’un transport públic
col·lectiu digne, planificant, evidentment és molt important
planificar i és molt important fer estudis de demanda, posant
dins aquests estudis el valor de la seguretat com a valor
principal.
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Els recursos econòmics no poden suprimir transport públic,
es fan manca de recursos (...) transport públic posant en risc
vides, incrementant -diguéssim- l’afectació al medi ambient del
transport i obligant i forçant a un increment desmesurat
d’infraestructures. La millor manera de combatre el creixement
d’infraestructures és a través del transport públic i per tant, açò
ha de ser una línia fonamental de qualsevol govern que cregui
en una societat millor i més justa.

A partir d’aquí, evidentment, recursos el ministeri en té;
capacitat de fer convenis el ministeri en té, és una competència
de l’Estat que ha delegat en el Govern de les Illes Balears i per
tant, el Govern té l’obligació de finançar amb recursos el
transport públic de les Illes Balears.

No, jo no vull parlar més d’AVE perquè ja és cansat parlar
d’AVE, però si, ja que parlam d’estudis de demanda, en aquest
país lamentablement gràcies a l’AVE hi ha... no tants estudis de
demanda, que se’n varen fer molts pocs en AVE, sinó moltes
demandes en estudi i aquestes demandes en estudi
lamentablement és al que ens ha dut la política ferroviària del
Govern del Partit Popular.

Gràcies, president. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies als portaveus dels grups
parlamentaris que donen suport a la iniciativa i aniré contestant
un poc els dubtes i les qüestions que han anat sortint durant el
debat.

Començarem contestant l’exposat pel portaveu del grup
parlamentari del Partit Popular dient que bé, sí que és cert que
hi va haver un conveni, que va ser fa uns anys, però volem
mirar endavant, això ja ha passat, és un tema que... s’ha
d’aprendre dels errors dels partits que han governat fins ara i
s’ha de mirar endavant per trobar una solució.

Si el que volem és... és a dir, recuperar el conveni perquè
estava signat i no es va desenvolupar per unes certes qüestions,
les que siguin, ara no és el moment de discutir sobre aquest
tema, sinó el tema de mirar endavant i com molt bé ha explicat
el portaveu de MÉS per Mallorca, el Sr. Abril, tenim un greuge
comparatiu amb la península perquè en la península tenen
l’AVE, hi ha una inversió multimil·lionària en unes
infraestructures, en unes inversions que aquí malauradament no
tenim.

I és hora d’anar reivindicant a l’Estat espanyol, i aquí vaig
a enllaçar amb una de les crítiques del Sr. Melià, al quart punt,
que efectivament, estem d’acord, que és el Govern de l’Estat,
perquè des del Govern balear s’està fent... bé, hi ha interès i
moltíssim en recuperar o el mateix conveni o almenys els diners
que estaven previstos fa uns anys recuperar-los, però això ja
estava previst, i no costa res recuperar aquest finançament i es

podria demanar encara més en funció de... de les inversions que
es vulguin fer. Això en el tema del convenis.

Quant als estudis, ja se li ha respost per part dels altres
portaveus, sí que..., dir això, que un estudi de demanda no... no
és la solució per a justificar o no una mesura. Hi ha una
reivindicació social de... d’aquesta ampliació horària,
d’aquestes freqüències nocturnes, és una manera d’impulsar
que la gent agafi el tren en lloc d’agafar el cotxe particular o el
taxi, i donar una opció que, com tot, a nivell tècnic ja es
valorarà com es farà o com es pot compensar a la resta de
línies.

Pels comentaris sobretot del Sr. Melià, del Grup
Parlamentari El Pi, no s’ha entès el tema de primera mesura i
ho intentarem explicar. Dins el marc d’aquesta proposta, que és
una proposta concreta que ha estat per una reivindicació social,
en aquest cas del cercle de Binissalem de Podem, un grup de
persones que han trobat que aquesta podria ser una proposta
interessant i que hi ha una demanda social i que podria ser
viable, i és un tema concret; com a primera mesura no significa
que sigui prioritària, una cosa és la importància i una altra
l’ordre de les coses. Dins les millores, dins aquesta ampliació
i millora és cert que hi ha unes deficiències que, com s’ha
explicat, han estat temporals i s’està millorant.

I és cert que donem suport a un govern en el qual hi ha
hagut retallades, que no han estat conseqüència d’aquest govern
sinó de polítiques que hi ha hagut anteriorment. Sí que és cert
que quan aquestes deficiències s’hagin resolt, que se está en
ello i s’hi arribarà, quan s’ampliïn i es millorin els serveis
ferroviaris la primera mesura, la primera, no la més important
sinó la primera, el tema d’ordinalitat, no d’importància, seria
aquesta. És una reivindicació social, com n’hi hauria moltes
altres. És un poc explicar el sentit d’aquesta primera mesura de
millora i ampliació, per si no havia quedat clar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, ho tornaré a explicar. És una mesura, la d’ampliar els
horaris nocturns, les freqüències de la línia Palma-Manacor i
Palma-Sa Pobla, quan es millorin i ampliïn els serveis
ferroviaris aquesta seria una de les mesures, seria la primera, la
primera, no la més important; no seria la prioritària, seria la
primera. Potser n’hi ha una segona que és més important que la
primera. Ho he intentat explicar, ja més no puc fer.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El tema és..., bé, el tema és que quan arribi aquesta millora
i ampliació del servei ferroviari, que si hi ha deficiències que
s’hagin de resoldre es resoldran, i quan s’ampliï es una
proposta de millora i d’ampliació del servei ferroviari; dins
aquesta mesura d’ampliació del servei ferroviari seria la
primera, i després hi hauria altres deficiències que també són
molt importants que s’arreglin.

I ja per acabar, no m’estendré més, hi havia un dubte també
del Sr. Melià en el punt 1...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, un minut, és per fer una transacció, a veure si estaria
d’acord -ja ho ha explicat el Sr. Borràs- que el transport públic
balear, perquè el Pla director sectorial és de les Illes Balears, i
dins el transport hi ha els serveis ferroviaris, i no diem que el
servei ferroviari sigui l’únic eix fonamental, és un dels eixos
fonamentals, és a dir, si estarien d’acord a canviar el que diu
“impulsant el servei ferroviari com a eix fonamental”, i dir
“impulsant el servei ferroviari com un dels eixos fonamentals
dins el servei de transport públic balear”, que quasi s’entén
millor i sí que és cert que així tal com està escrit es pot
entendre el que ha dit el Sr. Melià.

I res més a afegir. Gràcies pel suport i..., i bé, sí que
acceptem la votació per separat que ha demanat el Sr. Melià.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Sí, Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Ens sembla excel·lent la transacció del
punt 1 que ens ofereixen perquè quedi com a un dels eixos
fonamentals.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies, Sr. Melià. 

Passem a la votació, per tant, de la Proposició no de llei
RGE núm... -perdó?, transaccionada, sí, té raó- RGE núm.
4751/17, amb votació separada dels punts.

Punt 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Per tant 9 vots a favor; 4 en contra. Queda aprovat el punt
1.

Passem a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 9; vots en contra, 4. Per tant queda aprovat el
punt 2.

Passem a la votació del punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor... No, abstencions?, perdó.

Vots a favor, 8; en contra, 4; abstencions, 1.

Votació del punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Cap abstenció.

Per tant queda aprovat el punt 4.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei,
transaccionada, RGE núm. 4751/17, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a l’impuls dels
serveis ferroviaris al transport públic de Balears.

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