Parlament de les Illes Balears
RGE: 9132/2020 - 05/06/2020 13:54
EPI114273

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

5 de juny del 2020

Iniciativa presentada per
El/La portaveu :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Mª PILAR CARBONERO I SÁNCHEZ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Maria Esperança SANS I REGIS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Josep FERRÀ I TERRASSA
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Organ de debat: COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
GESTIÓ DE LA DEMANDA DE LA MOBILITAT EN TEMPS DE PANDÈMIA I ADAPTACIÓ A
LES FASES COVID-19 I A LA NOVA NORMALITAT.
Contingut de la iniciativa :
El concepte d’Espai Públic el podem trobar definit de diferents formes i des de diversos punts de
vista però una de les definicions en la que s’hi podria trobar més consens és aquella en la que es
considera l’Espai Públic com el territori en el qual qualsevol persona té dret a estar-hi i circular
lliurement.
Els Espais Públics els darrers anys s’han dissenyat i dimensionat tenint en compte les necessitats
futures segons projeccions en períodes de temps de dècades. Aquestes projeccions s’han
realitzat en base a models de comportament concrets i unes dinàmiques socials consolidades.
Ara, immersos en una pandèmia, hem vist com la gestió de l’espai públic ha sofert un
replantejament, adaptant-se a la nova realitat i a les noves dinàmiques socials i necessitats de
respectar la distància de seguretat entre persones, respectar franges horàries destinades a
sectors de la població amb risc, etc. Amb l’objectiu de reduir contagis i preservar la salut de la
població. La majoria d’administracions públiques han ajustat els espais públics a les noves
necessitats de cada fase per què qualsevol persona hi pugui tenir dret a estar-hi i circular-hi
segons la definició que apuntàvem al començament.
En les diferents fases de la desescalada ens veurem en diferents escenaris cap aquesta “nova
normalitat” que no serà en cap cas similar a la realitat que coneixíem abans de la pandèmia.
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Els aspectes sanitaris d’aquesta “nova normalitat” seran un escenari d’incerteses fins que s’hagi
trobat una vacuna. Fins que aquesta vacuna no estigui provada i es pugui subministrar a la
població haurem d’aprendre a conviure amb el virus, evitant, amb totes les fórmules possibles,
que s’expandeixi i segueixi causant morts.
Per altre banda tenim una amenaça coneguda de ja fa temps; el canvi climàtic, que també ha
causat, i si no som capaços d’adaptar-nos a les seves amenaces, seguirà causant moltes
desigualtats i pèrdues humanes. Per açò hem de tenir clar que l’Emergència sanitària de la
pandèmia i la gestió de l’adaptació de la forma de vida de la ciutadania a la nova normalitat no
han de perdre de vista, sota cap concepte, el repte del Canvi Climàtic. Per açò, totes les
polítiques COVID-19 i POSTCOVID-19 han d’estar emmarcades i ser compatibles en el marc de
la mitigació dels efectes del Canvi Climàtic. Sols així serem capaços de salvar vides i millorar la
qualitat de vida de les persones de manera equitativa i igualitària.
En les primeres fases de la desescalada que estem vivint hem vist com s’ha posat en valor l’espai
públic per a ús de les persones. També, la majoria de la ciutadania hem posat en valor la mobilitat
per medis no motoritzats o més sostenibles, com el transport públic. Durant el confinament s’ha
augmentat la necessitat de l’e-comerç. La restricció de la mobilitat privada durant algunes
setmanes, ens ha permès observar de manera diferenciada el sector del transport de
mercaderies, transport públic, en el global de la mobilitat. Algunes ciutats ja tenen estudis
d’observació en els que s’observa que el percentatge de la mobilitat de mercaderies supera el
30% de la mobilitat total que es comptabilitzava abans de la pandèmia del COVID19.
En la desescalada, cap una nova normalitat, ens veurem davant una recuperació de la mobilitat
obligada i possiblement una part de la mobilitat turística. Aquest nou escenari ens portarà a
adaptar els canvis de cada fase i de la desescalada i aplicar polítiques concretes en l’obertura
dels diferents sectors segons l’adaptació de la societat i de l’economia a la recuperació de la
pandèmia COVID-19. Observam també, en el procés de desescalada, com es mantenen en el
temps el valor i l’ús d’espais públics destinats a mobilitats no motoritzades i a la realització
d’esport i llargues caminades. Es manté en el temps la pràctica d’esport a l’espai públic de la
població en general, el que és una molt bona notícia.
Volem fer menció que el transport i la logística dels transport de mercaderies han estat
fonamentals per la gestió dels transport dels mitjans de protecció sanitària. S’ha de posar en valor
la seva feina tot i les dificultats imperioses que s’han trobat. Aquestes dificultats ens duen ha
replantejar l’escala de valors dels productes i a repensar sectors de producció que fa ja molt de
temps que s’havien perdut o deslocalitzat.
La COVID-19 ha posat de manifest que el virus es mou amb nosaltres. Aquesta mobilitat, en els
propers mesos, s’haurà de reiniciar des de la perspectiva de garantir la salut i donar un bon
servei. El transport públic, que s’ha vist afectat per una reducció dràstica de la demanda, haurà de
mantenir el suport econòmic i social per la funció importantíssima que té com a servei públic
essencial, i sobretot com a clau de volta de les polítiques de mobilitat sostenible. El protocols de
neteja i desinfecció, les mesures de seguretat i la responsabilitat individual fan que el transport
públic sigui un transport sanitàriament segur durant la pandèmia.
Les infraestructures i el transport públic es dimensiona en base a les dades de l’hora punta o
hores de més afluència. Però durant la desescalada i en breu, en la nova normalitat, s’han trencat
tots els esquemes previs i no hi ha seguretat de quina serà la demanda... treballadors, estudiants,
oci? Després de l’estiu serà quan possiblement es tensioni més la demanda i quan haurem d’anar
més en compte i prendre més mesures per garantir la suficiència dels serveis i el compliment de
les mesures d’higiene i protecció. Ja hi ha propostes de mesures per aplanar l’hora punta i
graduar la concentració de viatgers. Aquestes propostes es poden fer realitat a dia d’avui gràcies
a la tecnologia per donar un millor servei a l’usuari. La COVID-19 ha impulsat moltes línies
interessants com l’e-comerç, teletreball, etc. el futur va cap aquí, cap a consolidar canvis que
milloren la qualitat de vida de les persones. Un bon servei de transport públic també afavoreix la
qualitat de vida de la població i, fer una passa més, apropar-nos cap a un transport públic
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gestionat des de la demanda, millora el servei als usuaris i obra noves línies per cobrir el dret a la
mobilitat des d’una perspectiva més universal. L’adaptació de l’oferta de transport públic a la
demanda, especialment en la flexibilització d’hores punta, fa necessari la col·laboració col·lectiva
de la societat i estratègies público – privades.
Per finalitzar, puntualitzar que la transformació digital serà un element comú en tots els sectors.
Aquesta gestió digitalitzada s’ha de posar en primer lloc al servei de la salut de les persones
(sempre emmarcat en la Directiva europea de Privacitat i Reglament General de Protecció de
dades de la UE); i en segon lloc de la millora del servei que es presta als usuraris d’un medi de
transport concret, dels treballadors d’una cadena logística, dels conductors de les rutes dels
autobusos, etc. Aquest nou enfocament que ja s’ha iniciat i ens vindrà amb més necessitat que
mai, requereix, d’ un diàleg amb tots els sectors implicats i amb una màxima col·laboració per
poder afrontar les actuals amenaces.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presentam la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar vies per
promoure la implantació de sistemes digitals intel·ligents i de dades de mobilitat amb
l’objectiu de:

a) En primer lloc, oferir als usuaris una informació en temps real de la
situació dels serveis públics de transport,
b) En segon lloc, garantir l’ús equitatiu de l’espai públic.
Aquests objectius i mitjans estaran sempre emmarcats en el que preveu la Directiva europea de
Privacitat i Reglament General de Protecció de dades de la UE i en les línies polítiques
impulsades de mitigació dels efectes del Canvi Climàtic.
2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure
mesures per aplanar la corba d’hora punta de la mobilitat de les persones amb la
incorporació de les noves tecnologies i gestió intel·ligent de la mobilitat.

Mª PILAR CARBONERO I
SÁNCHEZ

Maria Esperança SANS I REGIS
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