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LA SRA. PRESIDENTA: Bones tardes. Començam la sessió de la comissió d’avui. En
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primer lloc, demanam si hi ha alguna substitució.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Maria Anna López substitueix

Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Aina Rado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? No? Gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

1280/05, de ports de les Illes Balears.

Passarem al debat del punt únic de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1280/05, de

ports de les Illes Balears.

Al títol del projecte i a la denominació del títol preliminar

no s’hi han presentat esmenes. Per tant, passarem a la votació

conjunta del títol del projecte i de la denominació del títol

preliminar.

Vots a favor? 8

Vots en contra?

Abstencions? 5

A l’article 1 s’hi mantenen les esmenes RGE núm. 2525 i

2526 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per

defensar les esmenes del grup proposant té la paraula la

diputada Sra. Maria Antònia Vadell per un temps de deu

minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat dues esmenes a

aquest article, així com a altres articles, es repeteixen de

manera similar, no són exactament iguals però van en el mateix

sentit, perquè des del nostre grup, des del PSM; el que pensam

és que aquesta llei hauria de permetre l’ampliació de ports i no

la construcció de nous ports. El motiu és perquè la construcció

de nous ports implica l’ocupació de més litoral i això també

implica una desfiguració del paisatge, una modificació sobre

tots els sistemes ecològics que hi ha a l’entorn i creim que les

Illes Balears ja tenen prou agressions al litoral perquè encara se

n’hi hagin de fer més. I a més també pensam que amb la

capacitat o amb els ports que hi ha actualment, algun d’ells

permeten ampliacions fins i tot importants, i abans de la

construcció de nous ports s’haurien d’esgotar totes les

possibilitats de l’ampliació dels existents.

Hem presentat aquestes dues esmenes que simplement són

per afegir a l’article 1, “l’objecte d’aquesta llei és l’ordenació

dels ports i les instalAlacions portuàries i marítimes”, afegir

“existents a l’actualitat”. I a un altre paràgraf llevar “la

construcció”, precisament per donar un sentit que la llei no

permet la construcció de nous ports.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra? Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que des del Grup Parlamentari

Popular no compartim la filosofia que ha explicat la portaveu

del PSM, nosaltres no estam a favor que no es puguin fer ports

nous, per tant som partidaris de deixar la porta oberta, de donar

la possibilitat que sí, que es puguin construir ports nous i també

que es puguin fer ampliacions.

Dir, idò, que la filosofia veurem al llarg d’aquest debat que

n’hi ha una de diferent en aquests aspectes, del PSM i del Partit

Popular, i nosaltres votarem en contra, Sra. Presidenta,

d’aquestes dues esmenes. Però també avanç ja que, com que

n’hi ha bastants que van en aquest sentit, on suprimeixen la

possibilitat de construcció de nous ports, totes les esmenes que

venguin amb aquesta finalitat, el Grup Parlamentari Popular les

votarà en contra i que ja no em pronunciaré sobre al respecte

per no reiterar una vegada més els mateixos arguments.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment són filosofies

diferents, nosaltres creim que preservar el litoral és fer una

guardiola per al futur, no donar l’oportunitat a les generacions

futures de cobrir la necessitat, si és que en tenen, és un greuge,

i de moment creim que seria suficient a permetre l’ampliació de

ports existents. En el mateix sentit que el Sr. Oliver, que ha dit

que es manté amb el vot negatiu a totes les esmenes que facin

referència a aquest concepte, he de dir també que,

efectivament, hi ha bastants esmenes o diferents esmenes que

van en aquest sentit, i en cas que ningú no vulgui a tornar a

comentar el tema, jo les don per defensades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, quan arribin aquestes esmenes, ens ho vagin

comunicant.

Vol usar la contrarèplica? No. Per fixar posicions els grups

que no han intervingut, té la paraula la Sra. Rosselló per un

temps de deu minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Només dir que nosaltres votarem

a favor de les dues esmenes que ha presentat el PSM, perquè

entenem que seria molt adequat el fet que no hi hagués més

nous ports esportius en el sentit que ja s’ha esmentat que els

que hi ha són suficients, per tant només dir que nosaltres

votarem a favor d’aquestes dues esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El Sr. Boned té la paraula pel Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Avançar que en aquest tema, el nostre grup en aquesta

comissió, votarem abstenció per una raó molt simple, perquè si

bé entenem quin és el motiu que suposam que ha induït el

PSM-Entesa Nacionalista a fer aquesta proposta, hem de dir

que en part de l’argumentació ens mostram d’acord, però des

del nostre grup el que no feim ni volem fer és tancar-nos

directament a la prohibició expressa i definitiva que pugui

existir algun altre port. Evidentment, potser la diferència entre

un grup i l’altre dels que no ens mostram directament en contra

que existeixin nous porus, és que potser uns voldrien que n’hi

hagués molts més, i els altres n’acceptaríem algun, però no

segons quin nombre de ports, el que sí diré és que a l’espera de

més concreció, fins i tot d’alguna conserva, i com que suposam

que al marge que sigui votada en contra aquesta esmena, el

grup presentant la mantindrà per al debat en el plenari, serà

llavors on, si canviam el vot d’abstenció, ho definirem. De

moment, serà així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Bé, si cap grup no demana votació separada,

podem votar conjuntament les esmenes 2525 i 2526.

Vots a favor? 2

Vots en contra? 7

Abstencions? 3

Ara passam a votar l’article 1.

Vots a favor? 8

Vots en contra? 2

Abstencions? 3

A l’article 2 es manté l’esmena RGE núm. 2527/05, del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per defensar

l’esmena, té la paraula la Sra. Vadell per deu minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena d’addició de la

paraula “patrimonials” darrera “valors culturals”,

“patrimonials, paisatgístics i mediambientals”. Pot ser que

qualcú digui que els valors patrimonials ja estan inclosos dins

els valors culturals, però jo crec que val la pena que

s’especifiqui clarament perquè valors patrimonials, amb tot el

relacionat amb la mar, n’hi ha moltíssims, no només els valors

patrimonials que fan referència al tema d’escars i

embarcacions, sinó també valors patrimonials relacionats amb

l’arqueologia. Ho proposam per a més aclariment, encara que

sembli redundant, però creim que és important que hi hagi

“patrimonials” perquè hi ha un patrimoni importantíssim i molt

divers que crec que val la pena protegir i que la llei entenem

que ho deixa una mica de banda, i per al nostre grup és

important que la llei ho reculli perquè així, possiblement, es

posarà més en valor i es tendrà una mica més de cura per a la

seva conservació i la seva preservació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres pensam que si es

llegeixen l’article 19, el punt c), com a principi d’actuació de

l’administració portuària es contempla aquest punt, la

protecció, manteniment i defensa del domini públic portuari. A

l’article 5 també diu que les obres i instalAlacions són

pertinences bàsiques de domini públic portuari, de la qual cosa

es dedueix clarament que aquesta protecció dels béns

patrimonials, dels valors patrimonials queda contemplada amb

caràcter general dins aquest projecte. 

De totes formes, Sra. Vadell, jo pens que els valors culturals

són un concepte molt ampli, i que els valors patrimonials són

inclosos dins aquests valors culturals. Però no sé, seria una

redundància que tal vegada no tendríem massa dificultats en

aprovar, però deixi’m que avui votem en contra d’aquesta

esmena, però ho agafi com un téntol amb la intenció de veure

la possibilitat de fer una transaccional perquè, com que són

moltes les esmenes que van en aquest sentit, per ventura amb

una transaccional podem agrupar totes les esmenes que vostès

em presenten en aquest sentit.

No agafi el sentit del nostre vot com un no a la seva

aportació, sinó més aviat així com li dic, com un téntol per

veure la possibilitat de transaccionar amb una sola i poder-li

acceptar aquesta aportació que jo entenc que encara que estigui

englobada dins valors culturals, tal vegada és cert que no

quedaria malament, és a dir no afectaria el conjunt del projecte.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Oliver, jo, naturalment, deix

que voti el que vulgui i li agraesc la seva predisposició a

estudiar-s’ho. Efectivament, hi ha una sèrie d’esmenes que es

repeteixen a cada article en què es toquen els valors culturals

i mediambientals, on afegim els patrimonials, i crec que valdria

la pena que ens ho pensàssim, és una llàstima en aquest sentit,

i ja ho vaig dir a un altre debat, que no aprofitem les ponències
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per fer aquestes coses, perquè és on s’haurien de fer, mirar

d’acostar postures, mirar de trobar textos que ens puguin

agradar a tots els grups, i que surtin un text més elaborat i més

acceptat per part de tots els grups polítics, i això és feina de la

ponència. De totes maneres, si d’aquí al plenari es troba una

solució per posar el concepte de patrimoni dins la llei, com a

concepte únic o diferenciat, nosaltres estam disposats també a

estudiar-ho i a acceptar-ho, en cas que no contradigui el nostre

criteri.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per ficar posicions, els grups que no han

intervingut? La Sra. Rosselló té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només dir que nosaltres votarem

a favor perquè ens sembla una aportació molt adequada i molt

idònia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que el nostre grup també

votarà a favor per una raó molt simple, perquè, de fet, aquesta

és d’aqueixes esmenes que davant una proposta de llei no

proposa ni eliminar ni retallar res del que proposa qui presenta

el projecte, sinó més aviat el contrari, el que fa és

complementar, enriquir i millorar, d’alguna manera el text

original. També voldria fer referència a un petit detall que no

sé si se li escapa a algú, i és que són cada vegada més les

institucions que, ho dic pel fet d’incloure el tema patrimonial

dins els valors culturals, i són cada vegada més les institucions

que nomenen regidors o consellers de patrimoni, al marge que

ja existeixi tradicionalment l’àrea de cultura. Per tant, crec que

l’aportació que fa en aquest cas PSM-Entesa Nacionalista, no

és qualsevol cosa, sinó que té un cert sentit i està dins la línia

d’actuació que porten endavant moltes administracions en

aquest aspecte. Per tant, el nostre vot serà favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam, idò, a votar l’esmena 2527/05. Vots a

favor? 5

Vots en contra? 8

Cap abstenció.

Ara passam a votar l’article 2. Vots a favor? 8

Vots en contra?

Abstencions? 5

L’Administració de l’Estat ha proposat a l’article 3 dues

iniciatives de substitució i una d’addició, que em sembla que

tots vostès les tenen i, en conseqüència, aquesta presidència

solAlicita que tots els grups parlamentaris donin conformitat per

entrar en el debat d’aquest document.

Sí, Sra. Rosselló, per entrar a debatre aquest ...? Sí. Moltes

gràcies.

Té la paraula la Sra. Rosselló, si vol intervenir, sobre

aquestes iniciatives de substitució i d’addició que ha presentat

l’Estat.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre. Interpret, per tant,

que no les ha presentades ningú, sinó que les ha presentat

l’Estat. És a dir, no hi ha cap grup que pugui fer una defensa

d’aquestes esmenes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquestes esmenes ...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ho dic per una raó. Jo agrairia, almenys des del nostre grup,

m’agradaria que algú pogués fer alguna explicació més enllà de

la lectura que hem pogut fer, almenys que he fet jo com a

ponent, per a la introducció d’aquestes esmenes. No sé si hi ha

algun grup que pot fer alguna explicació de per què entren

aquestes esmenes o si senzillament l’únic que s’ha de fer és que

cadascú es pronunciï a favor o en contra de les esmenes. És que

no sé molt bé quina és la dinàmica de funcionament, perquè a

mi em resulta una mica complicat, no sé si hi pot haver algun

tipus ...

Perdoni, Sra. Presidenta, com que això va venir per

ponència, a ponència es va dir que es presentaria un paper,

entre el Grup Parlamentari del Partit Popular i el Grup

Parlamentari Socialista, vaig interpretar jo ...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, aquí no s’ha presentat cap esmena, es va dir que es

presentarien unes modificacions, unes propostes o unes

iniciatives que, juntament, el Govern de l’Estat i el Govern

balear havien acordat de poder presentar-les perquè quedés el

text més conforme o més aclaridor en diversos articles, i vam

quedar que avui, aquí, tots els grups el tindrien i es debatria

aquí com una proposta, no com una esmena, perquè no es pot

dir esmena, sinó com una proposta de substitució, ja es va

comentar, vostè hi era, quan es va comentar açò a ponència.

Per tant, si vostè no es vol manifestar, el que pot fer és fixar

posició sobre aquesta proposta.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. De totes maneres, crec que aquí hi

ha un problema de procediment i si em permet crec que això

hauria d’haver anar a ponència, fins i tot s’hauria d’haver fet
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una ponència exclusivament per a aquesta qüestió, per tal de

poder aclarir, primer algú, si fos, si ha de venir algú especial,

no ho sé, per poder explicar aquestes propostes, venguin d’on

venguin, i en aquest sentit després poder-les discutir a

ponència, perquè si no, aquí genera una situació que, si més no,

he de dir que a mi em costa pronunciar-me quan no hi ha hagut

una explicació clara sinó simplement una substitució, ja que

vostè mateixa ha dit que hi ha dues propostes de substitució i

una d’addició, sense una explicació prèvia. Crec que en aquest

sentit, el procediment, aquí falla i, per tant, hauria estat més

lògic, perquè és cert que jo era a la ponència, però és evident

que la conclusió no va ser que hi hagués una fixació de posició,

suposadament hi havia d’haver una explicació per part d’algú.

Per tant, a mi em genera un problema real de procediment.

Però si més no, ja que ara estam en tràmit de comissió i

sembla que l’únic que podem fer és fixar posició, he de dir que

respecte de la lectura que he pogut fer d’aquestes tres esmenes,

jo entenc que són esmenes, dues de substitució i una d’addició,

la primera, de substitució, pretén que quedin clares les

competències de la comunitat autònoma i les de l’Estat, és

evident que per a nosaltres tot el que suposi aclarir aquests

aspectes competencials ens sembla idoni. La segona, la

proposta de substitució de l’article 3.1, substituir tot l’apartat

c) perquè es faci referència al Reial Decret 450/1985, de 20 de

febrer, del traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de

ports i, per tant, tots aquells ports, els plànols i les actes

d’inscripció de tots els ports que són de la comunitat ens

sembla també que inicialment és un tema que ens pot semblar

positiu des del punt de vista que quedi clar quins són aquests

ports i quines són aquestes competències. I la tercera proposta

o esmena d’addició, que a l’article 3 s’exclou de l’àmbit de

l’aplicació de la llei els ports i instalAlacions marítimes que la

competència sigui la de l’Estat, hem de dir que també ens

sembla lògic des del punt de vista que suposadament aquesta

llei autonòmica i, per tant, només ha de tenir vigència i

aplicació al que són els ports de competència de la comunitat

autònoma i no de l’Estat, per la qual cosa ens semblen

adequades per aclariment aquestes tres esmenes, però ens

agradaria que algú ens pogués explicar millor el procediment

de la discussió d’aquestes esmenes, perquè com a ponent, en

aquest moment, almenys jo estic confusa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

No sé, Sra. Presidenta, si li puc fer una pregunta, se suposa

que la inclusió, l’acceptació o la proposta de discutir aquestes

esmenes implica que el Partit Popular les accepta? Perquè, la

veritat, el procediment no és l’habitual, el que sí entenem és

que per la importància de l’administració que les envia, s’han

de poder tenir en compte, i el més correcte hagués estat que ja

s’haguessin inclòs dins el projecte abans de remetre’l al

Parlament, en cas que s’haguessin acceptat o les que

s’haguessin acceptat per part del Partit Popular. Ara bé, per

part nostra no tenim cap problema i pensam que aquestes tres

esmenes el que fan és aclarir el text i delimitar les competències

perquè quedi més definit el que és competència d’una

administració i el que és competència d’una altra. Però

m’agradaria saber si el procediment aquest implica que el Partit

Popular accepta aquestes esmenes i les presenta com a pròpies.

EL SR. OLIVER I MUT:

Per una qüestió d’ordre, per la pregunta que fa el Sr. Boned,

si no té inconvenient. Miri, aquest tema es va parlar a ponència,

i jo he de recordar i que la Sra. Rosselló recordi el que es va dir

i es va acordar, i la Sra. Vadell, com que hi havia el Sr.

Sampol, és lògic que no ho sàpiga. Es va dir, vaig dir, i el Sr.

Boned també va informar, que tant l’Estat com el Govern

balear s’havien posat d’acord perquè l’Estat havia fet una sèrie

de suggeriments al Govern balear, però fora de termini, perquè

no pot fer esmenes, el Govern de l’Estat, i va fer uns

suggeriments un cop ja entrat el text al Parlament. Com que hi

ha un acord en aquestes esmenes, que podem qualificar com

esmenes in voce entre el Govern balear i el Govern de l’Estat,

el que jo vaig proposar és, i ho he fet, enviar a tots els grups

parlamentaris aquestes esmenes in voce perquè fossin això,

esmenes in voce, en el sentit que si els grups estaven d’acord

amb aquesta esmena in voce, però hi hem d’estar tots d’acord,

si estam d’acord amb això, que siguin esmenes in voce, si hi

estam d’acord s’incorporarien al projecte de llei. I jo ja avanç,

Sra. Presidenta, que el Partit Popular està d’acord amb totes

aquestes esmenes in voce, que si es proposen nosaltres hi

votarem a favor. Però això és el que es va dir, repetesc, reiter,

a la ponència.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exactament, Sr. Oliver, ho ha aclarit molt bé. Sr. Boned,

vostè té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

No tan sols dir que el que diu el Sr. Oliver és així, talment,

l’únic que puc dir, com a portaveu del Grup Socialista, és que

des del nostre grup hem tengut coneixement de l’existència

d’aquestes contactes entre les dues administracions i el que

vaig comentar a la ponència va ser que enteníem que les

aportacions que es van via consens de les dues administracions,

d’entrada ja milloren el text original, per tant, si són admeses

com a esmenes in voce aquí i, per tant, tenim l’oportunitat de

debatre sobre elles, i la votació dóna una majoria de vots a

favor, evidentment hem d’entendre que s’incorporaran al text

ja amb tots els drets. Tan sols vull dir que, segons tenc entès, la

tramitació parlamentària d’aquest projecte de llei i el timing de

les reunions entre les dues administracions a fi d’arribar a un

consens han portat dos camins una mica diferents, i és cert que

quan s’arriba a un acord entre les dues administracions, ja s’ha

produït fins i tot el debat al Parlament de les esmenes a la

totalitat. A més a més, i el més important, és que està tancat el

termini de presentació d’alAlegacions, independentment de qui

les pogués presentar, per tant, estam fora de termini per

interpretar que això podrien ser alAlegacions presentades o

esmenes presentades al seu moment. Només hem d’entendre

que el nostre vot també serà favorable perquè, repetesc, són

propostes consensuades entre les dues administracions, que
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s’incorporen i que, de fet, ja ho vaig comentar a la ponència, a

l’article on s’incorporen aquests acords, hi mantindrem

nosaltres esmenes que entenem que també poden millorar el

text, una vegada incorporades aquestes que són de consens, una

cosa no lleva l’altra i el nostre vot també serà favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Jo ja ho he demanat abans de començar

aquest punt, he demanat si donaven la seva conformitat, entenc

que tots hi han donat la conformitat, per tant, ara ja podem

passar a votació de les tres iniciatives ...

EL SR. BONED I ROIG:

Per una qüestió d’ordre. Jo crec que amb aquestes esmenes

que consideram in voce, el procediment, si no ho tenc malentès,

seria que amb el que hem d’estar d’acord tots els portaveus és

que es presentin aquestes esmenes i, per tant, podria sorgir un

debat entorn seu i llavors s’haurà de produir la votació

corresponent i una vegada aprovades s’incorporaran. Entenc

que aquest és el procediment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Això mateix és el que jo estic dient, que he demanat si

podíem entrar en debat. Per tant, si hi ha hagut conformitat de

poder entrar en debat, entenem que estan en condicions com si

fossin entrades, no?

(Remor de veus)

Perdó, perdó. L’esmena in voce s’accepta, ara l’únic que

vull saber és si es poden votar directament o volen entrar en

debat.

Idò així podem, si no demanen votació separada d’aquestes

tres propostes, votar-les conjuntament. Vots a favor?

Unanimitat.

A l’article 3 s’hi mantenen les esmenes 2454, 2455 i 2456

del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-les, té la paraula

el Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. El que intentam amb aquestes

esmenes és simplement aclarir i fer alguna consideració entorn

de les propostes que suggereix aquest article. La primera, la

2454 substitueix una frase que diu “sempre que no siguin

declarats d’interès general de l’Estat”, per una que entenem que

és més adient amb el que ha d’expressar aquest article, i

proposam que sigui “sempre que no estiguin incloses en zones

de domini públic estatal”, creim que s’ajusta més al que hauria

de ser l’esperit d’aquest article.

Amb la segona proposam, i com a conseqüència de

l’anterior, suprimir l’apartat d) d’aquest mateix article, perquè

es pot interpretar que es crea alguna confusió entre

competències autonòmiques i estatals i podem interpretar que

en algun moment s’està posant en dubte si l’autoritat portuària

podrà o no gestionar instalAlacions pròpies si no ho fa

directament, si no pot gestionar-les mitjançant autorització o

concessió. Crec que es crea una certa confusió i, per tant, és

millor que no hi hagi aquesta confusió.

I la darrera esmena presentada proposa directament

suprimir el punt 2 d’aquest article, perquè entenem que es faria

innecessari, però en qualsevol cas sí voldríem pregunta si amb

el seu torn d’intervenció el portaveu del Grup Popular, com a

portaveu del partit que presenta el projecte de llei, ens pogués

aclarir quan diu en aquest punt “qualsevol tipus que no estiguin

inclosos expressament en la declaració de ports d’interès

general”, la paraula “Aexpressament” si sal exactament a què es

refereix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn en contra, té la paraula el Sr.

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. President. Anunciar que nosaltres votarem a

favor de les tres esmenes. I mirin jo crec que a la 2454 hi ha un

error de transcripció, de concepte, no ho sé, o per ventura no

s’ha entès bé el projecte de llei. Miri, precisament allà on no té

competències la comunitat autònoma és en els ports d’interès

general de l’Estat, és a dir, per exemple el Port de Palma. Aquí

no té competències i això és el que se diu, això és el que diu el

text, que té competències, però no té competències als que són

declarats d’interès general de l’Estat. Això és el que se diu, no

una altra cosa. No se pot substituir “inclosos en zones de

domini públic estatal” perquè tots els ports estan dins zones de

domini públic estatal que quan se fa l’adscripció a la comunitat

autònoma se fa l’adscripció del domini públic marítim i se

transfereix a la comunitat autònoma.

Crec idò Sr. Boned que està mal redactada aquesta esmena,

o tal vegada vostès la tenen mal ubicada. Però aquí el que

donaria seria el contrari, donaria competències a la comunitat

autònoma als ports declarats d’interès general de l’Estat. És a

dir, que la comunitat autònoma tendria competències damunt el

Port de Palma, cosa que seria totalment per recórrer. 

Quant a la supressió de l’apartat b). Miri aquí se pot donar

el cas que hi hagi instalAlacions portuàries que siguin declarades

d’interès general de l’Estat, però que no assumeixi la gestió

directe l’Estat i en aquest cas si se produeix l’adscripció

marítima a la comunitat autònoma sí que seria competència de

la comunitat autònoma. És a dir, instalAlacions marítimes,

dàrsenes dins un port declarat d’interès general de l’Estat,

competència per tant, de l’Estat, però que l’Estat no exerceix la

competència de manera directa, allò que diu aquest projecte de

llei és que l’Estat pot fer l’adscripció a la comunitat autònoma.

I el segon punt que vostè proposa que es suprimeixi és per al

cas contrari. És a dir, que aquells que no estan inclosos

expressament dins la declaració de ports generals de l’Estat i

que no estan adscrits al domini públic, però que existeixen, sí

que pugui dur la competència la comunitat autònoma. Un

exemple, Cala Corral a Sant Josep d’Eivissa.
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Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Tan sols dir que pareix que interpretam de manera diferent

aquest punt. En qualsevol cas reafirmar que el nostre grup

mantendrà les esmenes tal i com estan presentades de moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Contrarèplica? No.

Per fixar posicions té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí Sra. Presidenta. El meu grup, jo personalment havia

interpretat aquests articles tal i com ha manifestat el Sr.

Portaveu del Partit Popular. No obstant això, ens abstendrem

per una nova lectura i per poder mesurar millor tots aquests

punts ja que són de vertadera importància. Nosaltres havíem

interpretat la possibilitat de què aquelles instalAlacions que

estan dins zones de l’Estat, que són competència de l’Estat,

però que no ho du directament l’Estat i pensàvem en l’exemple

concret d’un debat que hi va haver no fa massa a la cambra, allà

on els clubs nàutics que estan instalAlats en els ports d’interès

general se queixaven perquè hi havia una discriminació de les

tarifes entre allò que pagaven ells pels amarraments i per

ocupar el domini públic i que era molt més car, segons la Llei

de ports que havia aprovat l’Estat, que no els ports de la

comunitat autònoma. 

En aquest sentit si se pogués arribar a què la comunitat

gestionés les instalAlacions que estan dins ports d’interès

general, però que no gestiona l’Estat i estan en mans privades,

tal vegada se podria arribar a igualar el sistema tarifari. És per

aquesta raó per la qual de moment ens abstenim, a l’espera de

poder-ho madurar una mica més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Si cap grup no demana votació

separada, votarem conjuntament les esmenes 2454, 2455 i

2456.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

Passam a votar l’article 3.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 5.

A l’article 4 es manté la següent esmena, la 2457 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena té la paraula el

Sr. Boned del Grup Parlamentari Socialista per un temps de 10

minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí proposam la supressió de

l’apartat f) del punt 1 i l’explicació o raonament és molt simple.

És perquè, si no estam equivocats, la competència autonòmica

sobre aquestes instalAlacions, entre altres coses, ha estat

declarada inconstitucional per exemple amb motiu de la llei

andalusa i tal vegada no val la pena caure en el mateix error

d’una declaració d’una llei anterior i molt similar.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn en contra té la paraula el Sr.

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment nosaltres votarem en

contra d’aquesta esmena. Aquest article 4 el que fa a la

definició, entre altres, d’allò que és una instalAlació portuària,

una dàrsena, un port i instalAlacions marítimes, fent una

diferència en funció del concepte d’allò que se creu que és una

cosa i l’altra. Per exemple, perquè de vegades és la manera

d’entendre’ns més, instalAlació marítima podem entendre allò

que és el petit port de Valldemossa i que a més a més, les

instalAlacions marítimes, tal com diu l’article 4, apartat f), se diu

que via reglamentària s’establiran les categories de ports,

dàrsenes, instalAlacions marítimes i dins instalAlacions marítimes

els distintes rangs que hi haurà d’estacions marítimes. Això és

el que diu l’article 4, apartat 2.

Per tant, nosaltres entenem que és bo que hi hagi aquesta

qualificació, que se sàpiga què és una instalAlació marítima i se

pugui diferenciar una dàrsena d’un port. És un concepte nou

que s’introdueix, però crec que és bo i és important. Per tant,

nosaltres votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Boned? No. Per fixar posició té la paraula la Sra. Rosselló, si

vol.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, molt breument. Hem de dir que nosaltres ens abstendrem

perquè no entenem molt bé l’esmena, concretament per què fa

referència a instalAlacions marítimes, tot i que estudiarem les

aportacions que ha fet el Sr. Boned respecte que hi pugui haver

una sentència sobre aquesta qüestió i que pugui crear qualque

problema.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta. En el mateix sentit que nosaltres veim

positiu que hi hagués el concepte d’instalAlació marítima perquè

pot des del concepte de no construcció de nous ports s’han de

deixar portes obertes i aquesta n’és una d’elles, sobretot des del

moment que hi ha instalAlacions desmuntables. Per tant, podria

ser una solució que se contraposaria a la construcció de nous

ports ja que no són irreversibles les instalAlacions marítimes,

per això ho vèiem bé.

De totes maneres també he de dir que si hi ha una sentència

en contra del concepte d’instalAlació marítima, també crec que

val la pena estudiar-s’ho, ser prudents i votar abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell.

Passam a votar l’esmena 2457.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

Votam l’article 4.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 5.

A la denominació del títol I i capítol 1 del títol I no s’hi han

presentat esmenes. Per tant, passam a votar conjuntament les

denominacions del títol I i del capítol 1 del títol I.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 5.

L’administració de l’Estat, una vegada més, amb les

modificacions que tenen en aquest plec que els vàrem

presentar, proposa a l’article 5 una iniciativa d’addicció. En

conseqüència també aquesta presidència solAlicita de tots els

grups la seva conformitat per entrar a debatre. Molt bé, gràcies.

Tot hi estan a favor. 

Podem passar directament als torns a favor d’aquesta

esmena in voce per dir-ho... Té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Simplement per reiterar els mateixos arguments que hem

expressat a l’anterior proposta que fèiem i en el mateix sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé gràcies. Torns en contra? Fixar posicions? La Sra.

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta perquè no sé si ha

estat un error, o si ha de ser així. Per tant, és important almanco

pel sentit del vot que nosaltres puguem fer. Jo vull dir que

l’article 5 diu: “integren el domini públic portuari que és

titularitat de l’administració de la  comunitat autònoma les

superfícies de terra i aigua”. Llavors la proposa d’addicció ha

desaparegut “aigua”, llavors no sé si és una qüestió que ha de

ser així, o hi ha hagut una errada. M’agradaria saber-ho, no sé

si algú m’ho pot contestar.

I en aquest sentit nosaltres diríem que hi podem estar

d’acord perquè, si algú pot aclarir això, per entendre que

millora respecte a allò que ja han dit anteriorment sobre els

aspectes competencials. Però m’agradaria que algú pogués fer

una explicació d’aquesta qüestió, o senzillament és una errada.

No sé si hi ha qualque interlocutor per explicar això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr...

EL SR. OLIVER I MUT:

Evidentment és una errada i crec que va encertada Sra.

Rosselló, perquè l’article diu: “a afegir al final de l’article”. Per

tant, si es afegir al final de l’article, s’entén que l’article se

dóna per reproduït.

(Remor de veus)

Efectivament hi ha una contradicció dins la redacció de

l’esmena. És evident que és un error material. Jo ho entenc així.

Sí, és un error material.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni Sra. Presidenta? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Només per una qüestió de procediment. Jo crec que no és

un tema menor, hi ha modificacions de la Llei de Costes que

tenen a veure amb superfície d’aigua o amb superfície de terra,

no és un tema menor. Llavors jo només deman si algú..., o

senzillament se pot fer una investigació a veure com quedaria

això. Només ho dic per clarificar a l’hora de votar l’article, no
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fos cosa que votem una cosa que no pertoca. L’únic que vull és

clarificar-ho.

Res més.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que açò està equivocat. Està equivocat diguéssim

allò que és el redactat final perquè queda molt clar que diu:

“añadir al final del artículo 5, así como las obras e

instalaciones”. Jo crec que deu ser un error de transcripció.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sra. Presidenta. Jo pens que s’ha d’eliminar així com queda

redactat el text i que quedi a afegir al final de l’article i és

l’esmena in voce que jo propòs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Tal vegada hauríem de revisar detingudament el significat

de la modificació que es proposa perquè tal vegada l’eliminació

”d’aigua”, la frase que es proposa aportar és substituir

aquesta... Tal vegada el que es fa malament és afegir “a partir

de...”, sense fer referència expressa a això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta proposta d’addicció és d’addicció, no és de

supressió de cap paraula. Per tant, jo entenc, aquesta

presidència entén que està equivocat quan se redactat tot

l’article. Entenc açò. Per tant, s’ha d’afegir darrera “portuaris”

la primera part d’aquesta proposta que diu: “así como las obras

e instalaciones realizadas sobre el dominio...”. Jo entenc açò.

Sí, sí digues.

EL SR. BONED I ROIG:

Jo entenc que hi ha d’estar tot, és complement una cosa de

l’altra. Una cosa és la delimitació del propi port i les altres

instalAlacions que estiguin en zona marítima-terrestre, però que

no estiguin la delimitació del port, també quedaran afectades

per aquesta.

EL SR.  OLIVER I MUT:

Jo crec que no ho hem d’embullar tant. L’esmena in voce

que jo defens, no sé què defensaran els altres, és que al final de

l’article 5, que és allò que jo estic d’acord, s’afegeixi “així com

les obres i instalAlacions realitzades sobre domini públic”. Si

això és així, jo estic d’acord amb aquesta esmena in voce, sinó

no estic d’acord, és una errada de la transcripció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Açò és el que jo he dit, que és d’addicció, no és de

supressió. Per tant, la paraula “aigua” hi queda. Molt bé.

Vol la paraula? Idò així podem votar aquesta iniciativa

proposada per l’administració de l’Estat a l’article 5.

Vots a favor? Unanimitat.

A continuació votarem l’article 5, no hi ha hagut esmenes

a aquest article i passam a votar-lo directament, amb aquesta

iniciativa de l’Estat incorporada.

Vots a favor? Unanimitat.

(Remor de veus)

L’article no? Com que no hi ha hagut esmenes en aquest

article. L’esmena a favor..., jo he demanat l’article.

Però tornarem votar l’article 5, amb la iniciativa

incorporada d’allò que l’Estat proposa.

Vots a favor? 12.

Vots en contra? 

Abstencions? 2.

A l’article 6 també hi ha una iniciativa d’addicció de

l’administració de l’Estat i també demanaria si tots els grups

parlamentaris donen la conformitat per al seu debat? Gràcies.

Passarem idò als torns a favor d’aquesta iniciativa. Tothom

ho veu bé? Idò passam a votar directament aquesta iniciativa

proposada per l’administració de l’Estat a l’article 6.

Vots a favor? Unanimitat.

A l’article 6 tampoc s’hi ha presentat cap esmena. Per tant,

passam a votar l’article 6, que incorporarà la iniciativa de

l’Estat anterior.

Vots a favor? 12.

Vots en contra?

Abstencions? 2.

A l’article 7 es manté l’esmena següent: núm. 2528 del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per defensar

l’esmena té la paraula la Sra. Vadell per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat una esmena que no

és res d’original, sinó que és una recuperació d’una part del text

de l’avantprojecte de la Llei de Ports. Recordem que

l’avantprojecte de la Llei de Ports va sortir, se va publicar, o va

sortir a llum pública el novembre més o manco i aquest article

hi figurava, la qual cosa ens va parèixer molt bé. I

sorprenentment en el text definitiu que se va aprovar el mes de

febrer aquest punt, els punts 3 i 4 de l’article 7, desapareixien.
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Nosaltres creim que és interessant que se pugui autoritzar

l’ús de domini públic a altres administracions, o com diu en el

punt quart, a entitats sense ànim de lucre que ho solAlicitin, que

se pugui autoritzar la utilització d’aquest domini públic perquè

possiblement se puguin fer coses interessants que no entrarien

dins els objectius de les concessionàries, ni de la pròpia Llei de

Ports, però sí estarien relacionats en l’activitat. Me referesc

concretament que hi pogués haver dins la zona de domini

públic museus, centres d’interpretació, fins i tot centres

educatius, aules de la mar i coses relacionades amb la mar, el

medi marítim o la pesca.

Per tant, demanam que se reincorporin aquests dos punts a

l’article 7 perquè pensam que pot ser de gran utilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. En torn en contra té la paraula el Sr.

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens pareix bé allò que proposa la

Sra. Vadell, però clar, utilitz el torn en contra i és perquè

proposaríem una transaccional. És a dir, ens pareix bé tal com

queda redactat el text, però a l’apartat 4 proposaríem suprimir:

“...i socioculturals relacionades amb el medi marí”. És a dir,

que el punt 4 quedaria redactat: “Ports de les Illes Balears pot

cedir l’ús del domini públic portuari a les entitats sense ànim de

lucre que ho solAlicitin per a finalitats d’interès social, amb les

mateixes condicions establertes a l’apartat anterior”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, si me permet. És per un aclariment, el punt

3 queda talment i el punt 4 només llevaria “socioculturals

relacionats amb el medi marí”. Bé, nosaltres creim que l’interès

que puguin tenir les entitats d’interès social o les entitats sense

finalitat lucrativa seran precisament relacionades amb el medi

marí. Ara bé, tal vegada hi pot haver qualsevol altra cosa que

no sé si serà molt adequada. En tot cas, amb el terme “pot

cedir” queda amb un tema de discrecionalitat, que no hi pugui

haver un circ allà damunt, per exemple, sense ànim pejoratiu

cap al circ, però tal vegada no és l’activitat més adequada per

estar allà damunt. Nosaltres acceptaríem aquesta transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Per fixar posició algun grup vol

intervenir? Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Només comentar que el nostre vot serà d’abstenció, més

que res perquè entenem que amb la proposta que es fa de 9.3,

que diu “Ports de les Illes Balears pot autoritzar l’ús de domini

públic portuari als òrgans de l’administració de la comunitat

autònoma a altres administracions públiques, sense limitació de

temps”. Aquesta limitació de temps es pot entendre que si no es

limita se pot estar creant en certa manera propietats d’aquest

domini públic i si les concessions de domini públic tenen una

caducitat i tenen un màxim en danys, també que aquestes

utilitzacions no seria dolent que marquessin també un límit en

temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned.

Passam idò a votar l’esmena 2528, entenc que amb la

transacció acceptada del Partit Popular.

Vots a favor? 10.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

Passam a votar l’article 7.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 5.

Gràcies.

A les denominacions del capítol 2 del títol I de la secció 1

del capítol 2 del títol I no s’hi han presentat esmenes. Votarem

conjuntament idò les denominacions del capítol 2 del títol I i de

la secció primera del capítol 2 del títol I.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 5.

A l’article 8 es mantenen les esmenes següents: la 2529 del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i la 2458 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista intervé la Sra. Vadell

per un temps de 10 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una d’aquestes esmenes que se

van repetint al llarg de l’articulat i és afegir la paraula

“patrimonial” darrera la paraula “protecció mediambiental”,

que ja l’he defensada al principi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenc que el torn en contra ja havia dit abans que

també era el mateix argument.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista

intervé el Sr...
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(Remor de veus)

Ah! Perdó, per fixar posicions els grups que no han

intervingut a l’esmena del Grup Parlamentari PSM núm. 2519

té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, ara feim l’esmena del PSM, després farem la del

PSOE.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara feim la 2529.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Només dir que nosaltres votarem a favor perquè com hem

dit abans millorar el text i en aquest sentit creim que fa una

millora molt clara i votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. El Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Només per fer una consideració, perquè si bé abans havíem

dit que quan es tractava d’afegir el tema patrimonial o

mediambiental eren conceptes que en qualsevol cas enriquien

el text per pura i simple coherència en aquest cas. I com que

l’esmena que hem presentat nosaltres proposa la supressió

directe de tot aquest article, per ser coherent hem de votar que

no a aquesta esmena, però simplement en aquest sentit, perquè

proposam la seva supressió directe per una simple qüestió de

coherència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a votar aquesta esmena, la 2529.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 9 en contra.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista

intervendrà el Sr. Boned, l’esmena 2458.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement i breument per dir que

sense entrar en consideracions molt concretes de cada un

d’aquests aspectes, l’esmena que presentam nosaltres proposa

la supressió del punt 4, precisament per entendre en línies

generals que es produeix una certa innecessària mescla de

conceptes a l’hora de parlar d’ordenació portuària i ordenació

urbanística en general. Entenem que això és així i per tant,

proposam que aquest punt concret sigui suprimit. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn en contra té la paraula el Sr.

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que si llevés

aquest apartat, aquest article 8 quedaria coix, perquè és evident

que els plans han d’incloure les previsions de desenvolupament

del port, així com l’ordenació de les edificacions d’acord amb

l’entorn urbà pròxim al port, els aparcaments, protecció

mediambiental i plans d’emergència, sinó no hi ha el per què

haver de fer el Pla director dels ports, el Pla director dels ports

no preveu precisament tots aquests extrems.

És evident idò que votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica Sr. Boned? No. Fixar posicions

Sr. Nadal?

EL SR. NADAL I BUADES:

Nosaltres des d’Unió Mallorquina votarem en contra perquè

trobam que no hi ha cap raó que justifiqui la supressió d’aquest

punt. Allò que determina aquest punt són qüestions de gran

transcendència als plans directors dels ports. Per tant, votarem

en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Sra. Vadell?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Nosaltres votarem en contra perquè també tenim una

esmena presentada en aquest punt, no de supressió sinó de

modificació. Per tant, per coherència votarem que no en

aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Passam idò a votar l’esmena 2458 del

Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 10.

Abstencions? 1.

Gràcies. O sigui, vots a favor 3, vots en contra 10 i una

abstenció.

Ara votarem l’article 8.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 5.
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Ara passarem també a una altra iniciativa de modificació

que ha presentat la proposta de l’Estat a l’article 9. També

demanaria aquesta presidència a tots els grups parlamentaris la

conformitat per al seu debat. Molt bé, gràcies.

Torns a favors d’aquesta iniciativa? Sr. Oliver? No, molt

bé.

Podem fixar posició. Sra. Rosselló té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Nosaltres entenem que en aquest sentit pot millorar el text,

tot i que entenem que en aquest cas, però bé, ja ho presentarem

a la resta d’esmenes que tenim presentades a aquest article, no

només haurien d’entrar o fer o parlar de les competències del

ministeri, sobretot, en aquest cas, el Ministeri de Medi

Ambient, però entenem que en aquest sentit és millor que

estigui, tal com proposa el Govern de l’Estat i per tant el nostre

vot serà a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Vadell?

LA SRA. VADELL I FERRER:

En aquest cas nosaltres tenim una esmena presentada a

aquest mateix punt i que es contradiu, en certa manera, amb

aquesta proposta que fa el ministeri, per tant no la podrem votar

a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, en aquest cas el vot del nostre grup, si bé entenem que,

també com la resta de propostes que venien via acord de les

dues administracions podem entendre que millora el text

presentat, també, per una simple qüestió de coherència, i com

que a una esmena, que llavors comentarem, el que solAlicita el

nostre grup és la retirada d’aquest punt, doncs el nostre vot serà

d’abstenció en aquest cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Sr. Oliver?

Molt bé. Podem passar, idò, a votar aquesta iniciativa de

l’administració de l’Estat de modificació a l’article 9.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

A l’article 9 també s’hi mantenen les esmenes següents: la

2585, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; la

2530 i 2531 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

i 2459 del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Esquerra

Unida, té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem presentat una

esmena d’addició a aquest article que, bàsicament, va en la línia

d’afegir un nou punt, perquè entenem, tal i com diu la nostra,

que el consell insular hauria d’emetre un informe vinculant,

prèviament a l’aprovació d’un pla director de port; i a més, tal

com nosaltres deim a la nostra esmena, prèviament a

l’aprovació del pla director de port, sempre que aquest

possibiliti l’ampliació o nova construcció d’un port existent

sobre la conformitat del mateix amb les previsions del seu pla

territorial insular.

Això ho plantejam perquè, segons aquest article, els

consells insulars no participen en la planificació dels plans

d’usos dels ports, mentre, jo vull fer només un recordatori, en

el cas de les DOT, i concretament a l’article 79.2, es fa

referència que en els casos i, si de cas llegiré aquest article,

perquè crec que és prou interessant, ja que ho va fer el Govern

del Partit Popular, es diu concretament que el Govern de les

Illes Balears haurà d’emetre informe vinculant, prèviament a

l’aprovació d’un pla de l’Administració General de l’Estat o de

les seves entitats autònomes, sempre que aquest tengui

incidència en el territori de les Illes Balears sobre la

conformitat del pla amb aquestes directrius. És cert que aquest

article està recorregut, però en aquest moment aquest article és

vigent, ja que així ho han declarat els tribunals, i per tant

entenem que el que no té sentit és que el Govern vulgui

demanar, cosa que nosaltres evidentment consideram que és

molt idoni que hi hagi un informe vinculant quan es vulgui un

aeroport o un port de competència estatal i després no tengui el

mateix valor, el fet dels consells insulars quan, a més, se’ls han

transferit les competències en ordenació del territori.

Per tant, nosaltres creim, en aquest sentit, que aquesta

esmena ja dic, és inserir un punt 9.2, idò quedaria clar que el

paper dels consells insulars per ser qui tenen, a més, la

competència de planificació territorial, idò haurien de fer un

informe vinculant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. En torns en contra? Té la paraula el

Sr. Oliver, de l’esmena 2585.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, votarem en contra, Sra. Presidenta. Va un poc dins

aquesta filosofia que he parlat al principi, quan feia referència

al PSM. És evident que Esquerra Unida i Els Verds també du

la filosofia que no es puguin fer nous ports. El Partit Popular

estam no a favor de què es facin ports nous, però sí a favor de
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la possibilitat que se’n puguin fer. I la filosofia del projecte de

llei és aquesta.

Dir però que l’article 9 al que fa referència és a l’aprovació

dels plans directors de ports, no a la construcció de nous ports,

com fa l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds i la intervenció

que ha fet la Sra. Rosselló; però dir que, en tot cas, quan es

tracta de construcció de nous ports és cert i el projecte ho diu,

per a la construcció de nous ports és preceptiu l’informe del

consell insular, l’informe vinculant. Per tant, l’esmena mescla

dos conceptes, no així quan són ampliacions.

Per tant, nosaltres, totes aquestes esmenes també que

presenta Esquerra Unida i Els Verds, que fan referència a

aquesta filosofia diferent de la que he explicat abans i que reiter

una vegada més, quant a la no possibilitat de construcció de

nous ports, el Partit Popular votarem en contra d’aquesta i de

totes les esmenes que venen i que hi ha més que han presentat

en aquesta direcció.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Torn de rèplica. Té la paraula la Sra.

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dir-li al portaveu del Partit

Popular que jo no sé si és que no m’ha entès, perquè, en primer

lloc, nosaltres hem donat suport a les esmenes del PSM quant

a no fer nous ports, evidentment estam absolutament d’acord

amb aquestes esmenes i això ho hem plantejat en moltíssimes

ocasions; però, concretament, i parlant de l’esmena que

pertoca, que és una esmena d’addició, dir-li que això no fa

referència, fa referència a una qüestió molt clara i és que aquest

article concretament fa el procediment d’aprovació dels plans

directors que corresponen, diu, clarament, a ports de les Illes

Balears, i diu que amb la intervenció suficient de les

administracions públiques amb competències afectades.

Nosaltres creim que qui té una competència fonamental en

l’aprovació d’un pla de port, ja que s’han eliminat, en aquesta

llei s’eliminen els plans directors sectorials de ports i per tant

queda por a port, nosaltres creim que és un aspecte fonamental

perquè és una qüestió que té molt a veure amb l’ordenació del

territori, que qui hagi de fer l’informe vinculant o qui tengui un

paper fonamental és l’administració que li pertoca fer la

planificació territorial, que són els consells insulars. I per tant,

en aquest sentit creim que a l’hora d’aprovar un pla director de

port els consells insulars haurien de fer un informe vinculant,

independentment, que això és un altre article, de l’ampliació o

d’un nou port; que, com vostè sap perfectament, un nou port,

si és vinculant l’informe, bé, perquè ho diu la llei, i en canvi

quan és l’ampliació no.

Però jo parl ara, i crec que per cenyir-me al que diu la

nostra esmena, a un article concret, és que els plans de port, el

pla de cada port, tengui un informe, aposta és afegir un nou

article, que digui que hi ha d’haver un informe vinculant dels

consells insulars. Perquè el que no té sentit és que es faci, es

llevi el pla director sectorial de ports i després no hi hagi una

implicació clara i contundent per part de l’administració

competent que, com dic, és el consell insular. I en aquest sentit,

crec que és molt clara la nostra esmena i en la línia que va, i té

totalment relació i no té res a veure amb el tema d’ampliació o

de construcció de nous ports, té a veure amb el procediment

que nosaltres consideram que els consells insulars han de tenir

un paper fonamental perquè és un tema d’ordenació territorial.

I si me permet, i acab, això és el que, a més, va fer el Partit

Popular quan va fer les DOT; quan va fer les DOT va demanar

que hi hagués informes vinculants a l’hora de fer actuacions per

part de l’administració de l’Estat. Nosaltres creim que el lògic

dins la filosofia del Partit Popular seria el mateix amb els

consells insulars.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per fixar posicions, té la paraula el

Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Bé, nosaltres, si bé aquesta esmena pensam que té bona

intenció, perquè recull o pretén recollir un paper del consell

insular, des d’Unió Mallorquina ens abstendrem perquè pensam

que no resol d’una forma correcta quina ha de ser la

competència del consell. Com ha explicat el representant del

Partit Popular, en els nous ports que es construeixin l’informe

dels consells serà vinculant; en aquelles ampliacions que

tenguin una determinada grandària serà també un informe

vinculant dels consells i en aquelles petites ampliacions només

serà un informe dels consells.

Aquí es tracta de parlar del pla director de ports i pensam

que, si bé la redacció presentada al projecte no és la redacció

adient, tampoc no ho soluciona l’esmena presentada pel Grup

Esquerra Unida i Els Verds i per això ens abstendrem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. La Sra. Vadell?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, nosaltres ens abstendrem també perquè tenim una

esmena que, tot i que coincideix en alguns aspectes de la

presentada per Esquerra Unida i Els Verds, proposa un altre

procediment d’aprovació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

El nostre vot serà d’abstenció, entre d’altres coses, perquè,

com ja justificarem després a la defensa de la nostra esmena,

proposam la supressió del punt. 
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Però, a més a més, perquè crec que el redactat de la

proposta que es fa a aquesta esmena es presta a una certa

confusió, sobretot quan, perquè podem entendre allò de

l’ampliació, la proposta que es fa sobre el tema d’ampliació de

ports, però hi ha una certa confusió quan diu “nova construcció

d’un port existent”, d’alguna manera no acaba de quedar prou

clar si és nova construcció d’un port, si és un d’un port existent.

I per tant, i com que ja dic que a la defensa de la nostra esmena,

en què proposam la supressió d’aquest article, de moment el

nostre vot serà d’abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam idò a votar l’esmena 2585 d’Esquerra

Unida.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 5.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, intervé la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta. Hem presentat dues esmenes: una de

modificació al punt 1, que a l’article que proposa la llei, la

proposta de llei, remet a un procediment reglamentari posterior

tota la regulació de com s’han d’elaborar, tramitar i aprovar els

plans directors. Nosaltres creim que ja hi ha un procediment

adequat per a l’aprovació d’aquests ports, que és el que està

previst a la Llei 14/2000, d’ordenació del territori, per als plans

directors sectorials, per tant nosaltres proposam que el

procediment sigui aquest, sigui el que està previst per als plans

directors sectorials regulats a la Llei 14/2000, d’ordenació del

territori. I evidentment, demanam que sigui preceptiu l’informe

del consell insular corresponent i de l’ajuntament afectat,

perquè són les dues administracions que tenen competències en

urbanisme i en ordenació territorial.

I la següent esmena de supressió, perquè, en cas d’aprovar-

se el punt 1, seria incompatible o es contradiria amb el punt 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Votarem en contra de les dues

esmenes perquè el projecte presenta una diferenciació bastant

important i clara. És a dir, pel que fa referència a la

construcció, a la possible construcció de ports, de nous ports,

sí que hi ha l’informe vinculant del consell insular, però no

quan es tracta d’aprovar els plans directors del port. Si el pla

director del port du la construcció d’un port nou, que si no ho

du el pla director de port no es podria seguir endavant amb la

tramitació o no es podria dur endavant la construcció d’un port

nou, és imprescindible que el pla director del port ho prevegi

així, perquè si no ho preveu no es podria dur endavant, en

aquest cas sí que hi hauria l’informe vinculant del consell

insular. És a dir, per a la construcció de nous ports sí informe

vinculant de l’ajuntament, no informe vinculant dels

ajuntaments, tal com és ara, ara no hi ha informe vinculant dels

ajuntaments i tampoc no hi ha informe vinculant del consell

insular.

I el que fa referència a la segona esmena és una

conseqüència de la primera, per tant també hi votarem en

contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, no. Per fixar posicions?

Senyora, vol fixar posició? Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, nosaltres votarem a favor d’aquestes esmenes, perquè,

si bé, com he dit, nosaltres proposam una altra cosa, sempre

com a mal menor i en cas de no ser acceptada la nostra,

entenem que la redacció que es proposa amb aquesta esmena és

sempre millor que la que hi ha al projecte original i d’aquí que

el nostre vot sigui favorable a aquestes esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Entenc que podem votar conjuntament

les dues esmenes. Idò anem a votar la 2530 i la 2531.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula el Sr. Boned, la 2459.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l’esmena que nosaltres

presentam proposa la supressió directament del punt i ho feim

perquè, precisament, a l’hora d’interpretar quin és el paper que

han de jugar aquí les diferents administracions vull recordar

que aquests plans directors que es proposen d’aprovar amb

aquest projecte de llei són el que abans podríem entendre que

era el pla especial dels ports.

I la intervenció que tenien les administracions públiques en

aquestes aprovacions d’aquests anteriors plans era molt clara i

era decisòria, cosa que entenem que es dilueix absolutament en

la redacció d’aquest article, perquè aquí es parla simplement de

què en referència a les administracions públiques amb

competències afectades garantir la intervenció suficient, el que

ja el propi redactat creim que és prou insuficient, perquè quan

parlam de garantir, no establir, de quina manera s’assegura i es

garanteix la intervenció i fins on s’entén que és suficient, queda

d’una manera molt interpretable i no suficientment garantida,

tal com diu l’article, aquesta intervenció de les administracions,

sobretot insulars.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Nosaltres votarem en contra,

perquè el que fa aquesta esmena, com molt bé ha explicat el Sr.

Boned, és suprimir l’article 9, que és el procediment

d’aprovació dels plans directors, però suprimeix, sí, no proposa

res idò perquè s’aprovin; és a dir quin sistema? No hi ha

proposta del Partit Socialista Obrer Espanyol, per tant nosaltres

mantenim el text tal com ve de ponència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, Sr. Boned? Podem passar idò

a fixar posicions, per part d’algun grup?

Idò, passarem ja a votar l’esmena 2459.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 2.

Ara passam a votar l’article 9.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Cap abstenció.

EL SR. OLIVER I MUT:

Per una qüestió d’ordre, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Proposaria, si hi vengués a bé la presidència i la resta de

grups, que la votació de les esmenes es fessin totes les

votacions una vegada que s’ha tengut el debat de totes les

esmenes al mateix article, tal vegada com que moltes esmenes

anam en el mateix sentit, tal vegada estalviaríem un poc de

temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si tots ho veuen bé, d’acord; jo ho dic, perquè de vegades

hi ha votacions diferents i si ho veuen bé i cap grup no diu el

contrari ho votarem al final, molt bé.

A l’article 10 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2583

i 2584 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i la

2460 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar les

esmenes del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds

intervé la diputada Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem presentat dues

esmenes de substitució. L’article 10 permet obres d’urgència,

no previstes en el corresponent pla director, perquè es puguin

dur a terme. Nosaltres entenem que aquest concepte d’obres

d’urgència és molt ampli i nosaltres no creim que sigui

convenient utilitzar aquest terme, ja que urgència, quina

urgència?, pot ser una urgència fins i tot política, no sabem

molt bé quina és la urgència; nosaltres creim que hauria de ser

per emergència, quan hi ha hagut qualque cosa que

evidentment, que sí que realment hi ha d’haver una intervenció

perquè hi ha hagut qualque actuació que, emergència però no

d’urgència. Nosaltres creim que a través d’aquest concepte idò,

com dic, no aclareix sinó tot el contrari.

En tot cas, nosaltres, per tant, feim aquesta esmena primera

perquè consideram que s’ha de substituir això d’urgència per

obres d’emergència o excepcionals, per tant ja han de ser molt

més clarificades, han de ser qüestions ja més d’excepció.

I per altra banda, també, l’altra esmena de substitució que

plantejam de tot l’article és que creim que, en tot cas, sempre

s’haurien de permetre aquest tipus d’obres amb el consens entre

el consell insular i entre els ajuntaments afectats i per tant amb

l’acord de totes les administracions, ja que, suposadament,

aquestes obres no estan dins l’àmbit del que ha estat el pla

director de port, sinó que és una emergència. Per tant, la nostra

esmena de substitució de l’article pretén intentar millorar i

clarificar que només es podran autoritzar obres no previstes en

el pla director del port en cas d’emergència acreditada i que les

obres d’emergència o d’interès públic excepcional només

s’autoritzaran amb l’acord de la conselleria competent en

matèria de ports i el consell insular i l’ajuntament afectat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per defensar l’esmena 2460, té la

paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. També aquí proposam suprimir

aquest article, entre d’altres o bàsicament, perquè l’aprovació

del text tal com està redactat suposa, d’una manera

absolutament discrecional, que es pugui autoritzar no tan sols

als propis ports de les Illes Balears sinó també a qualsevol

concessionari obres que, com es diu aquí, no estiguin ni tan sols

previstes en el seu pla director. I això entenem que és un risc i

una concessió absolutament innecessària i que està fora de

molts controls, que també entenem que haurien de ser

necessaris. Per tant, proposaríem l’eliminació d’aquest article.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.
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EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que el tema de les obres

d’urgència està tipificat, és a dir, la Llei de contractes de l’Estat

diu clarament el que és emergència; per tant, jo crec que aquí

no hi ha cap interpretació possible, sinó que és el que és.

I quant a l’esmena 2583, el que proposa Esquerra Unida i

Els Verds va en contradicció totalment amb el projecte de llei

i amb articles que ja hem aprovat en aquests moments, per tant

hi ha d’haver la possibilitat de fer obres que siguin urgents, així

com ho possibilita la legislació. Però és cert que aquestes obres

s’han de fer, i ho diu l’article 10, una vegada que s’ha tengut en

compte l’opinió de l’ajuntament i també el Consell de Govern

i que, a més a més, això suposa, implica modificar, posar en

marxa el sistema de modificació del pla director del port.

El que pretén l’esmena del PSOE, de suprimir aquest

article, vol dir idò que els ports, ens públic Ports de les Illes

Balears no podria escometre cap obra urgent perquè suprimeix

l’article, però per altra part no proposa cap text alternatiu al

mateix.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, molt breument, jo crec que el tema d’urgència i

emergència són qüestions molt importants i sinó vagin a la

realitat; per urgència es fan quantitat d’obres, quantitat

d’accions que no s’expliquen, que no tenen informes realment

de per què s’han de fer. En canvi, nosaltres creim que

emergència és quan realment és un cas excepcional, parlam que

ja és un pla aprovat i per tant, si no hi ha una modificació i hi

ha d’haver una obra ha de ser només d’emergència. Creim que

és una forma que quedi molt més regulat i molt més clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions? Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Bé, nosaltres, a les dues esmenes del Grup Esquerra Unida

i Els Verds hi votarem en contra perquè ens trobam, com bé ha

dit la portaveu d’Esquerra Unida i els Verds, davant una

divergència lingüística, no és el mateix una obra d’emergència

que una obra d’urgència, tot i que les obres d’emergència

sempre són obres urgents, però no totes les urgents són

d’emergència. Probablement el concepte d’urgència és més

ample i per tant més acceptable, sempre que s’utilitzi amb

prudència. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta

esmena i votarem en contra de l’esmena del Grup Socialista,

perquè no aporta res, perquè en situacions d’urgència, en

situacions excepcionals sempre es donen en aquest cas i creim

que és millor que hi hagi una regulació que no n’hi hagi cap ni

una.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, per dir que votarem abstenció a la proposta del PSOE

perquè tenim intenció de votar a favor de les dues esmenes del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Creim que

eliminar un article com aquest deixaria una mica coixa la llei,

en canvi les esmenes que proposen Esquerra Unida i Els Verds

deixen la porta oberta i per tant nosaltres hi estam més d’acord

amb que aquestes obres no previstes han de tenir molt més

control i s’han de fer per una urgència o una emergència

justificada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned? Per fixar posició damunt les esmenes

d’Esquerra Unida. Podem anar a votació? Podem votar les dues

esmenes d’Esquerra Unida juntes?

Idò passam a votar la 2583 i 2584.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passam a votar la 2460.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Abstencions, 2.

Votació de l’article 10.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1.

A l’article 11 també hi ha una iniciativa d’addició de

l’Administració de l’Estat i per açò aquesta presidència torna

demanar que els grups parlamentaris donin la conformitat per

entrar al debat.

Molt bé, gràcies.

Torns a favor d’aquesta iniciativa d’addició o fixació de

posicions? La Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, només dir que el nostre sentit de vot serà d’abstenció i

sobretot també per una qüestió purament que supòs que tampoc
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ningú no sap exactament com va, però quan diu “Les

modificacions del pla director precisaran d’informe”, no diu si

vinculant o preceptiu. Llavors no sé molt bé si això és una

qüestió senzillament que està recollida a la legislació actual o

senzillament és una qüestió que no s’ha tractat amb profunditat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, en aquest cas el nostre vot també serà d’abstenció,

simplement, perquè ja hem expressat la nostra opinió en contra

del procediment d’aprovació dels plans directors. I el que són

modificacions doncs també hi estarem en contra del sistema

proposat, si bé, repetesc el que ja he dit abans, no ens oposam

que hi hagi cap debat, però, i en aquest cas s’aporti aquest

acord, però el nostre vot haurà de ser d’abstenció, per ser

coherents també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, el nostre vot també serà d’abstenció, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Posem passar directament a votació?

Vots a favor? Cap.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? Unanimitat d’abstencions, 14 abstencions.

A l’article 11 també s’hi mantenen les esmenes següents: la

2581 i 2582 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds;

la 2532 i 2533 del Grup Parlamentari PSM i la 2461 del Grup

Parlamentari Socialista.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra

Unida, té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem presentat dues

esmenes a aquest article, totes dues de substitució i

concretament hem plantejat una esmena de substitució del punt

2 per aquest article que nosaltres plantejam, que, bàsicament,

va en la línia que “tendran caràcter de modificació substancial

l’ampliació superior a un 10% de la superfície de terra i aigua

afectada”.

Si feim aquesta proposta és per dues qüestions molt

concretes: en primer lloc, entenem que les ampliacions del 30%

a terra és molt i no es fa cap referència, en canvi, que s’ampliï

cap a la mar quan hi ha ports, per posar un exemple, s’Estanyol,

si s’ampliàs com està, com podria ser, cap a la mar, no afectaria

ni un metre quadrat de superfície de terra i per tant es podria

tramitar sense cap tipus de concurs i tampoc sense cap

procediment clar, ja que no ho estableix la llei. Per tant, creim

que en aquesta qüestió aposta s’hauria d’introduir el terme de

terra i aigua.

I en segon lloc, perquè creim que un 30% a terra és molt i

nosaltres consideram que s’hauria de reduir en un 10%,

sobretot per fer una analogia amb les previsions de creixement

de les DOT, que estan en la línia del 10%. Per tant, creim que

estaria més dins la lògica d’una ampliació i en aquest sentit, per

tant, nosaltres presentam aquesta esmena.

Per altra banda, l’altra esmena, de substitució, bàsicament

va en la línia de substituir la darrera frase de l’article 11.1,

perquè s’obrís en el cas de fer una modificació o que es faci

una modificació del pla director del port, idò hi hagi un tràmit

d’informació pública per un termini de 30 dies, perquè

consideram que 15 dies és absolutament insuficient i no dóna

temps a poder plantejar totes les alAlegacions o propostes

pertinents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari

PSM té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta. Aquestes dues esmenes tenen relació

amb unes anteriors a l’article 9 que hem presentat, perquè

consideram que el procediment ha de ser el mateix. Per tant

mantenim que tant per a la redacció de plans directors com per

a la modificació d’aquests mateixos plans s’ha de seguir el

procediment de la Llei 14/2002, d’ordenació territorial.

I la supressió de l’article 2 també és perquè seria...,

demanam suprimir l’article 2 perquè aquest article és

incompatible amb una altra esmena que tenim que fa que no

s’avenguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies. Nosaltres proposam la supressió d’aquest article,

i l’argument bàsicament és que fixar fins al 30% són massa les

coses que es poden modificar a un pla director directament per

Ports de les Illes Balears, sense que suposi o es pugui entendre

com una modificació substancial. I bé, si no estàvem d’acord

amb la proposta d’aprovació d’aquests plans directors, idò

tampoc no podem estar-hi amb la proposta de modificació que

se’ns fa amb aquest article. Per tant per això presentam

l’esmena a aquest article.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa referència a les esmenes

d’Esquerra Unida i Els Verds he de dir que nosaltres entenem

que un 10% no seria una ampliació substancial, per tant

mantenim el text, que ha de ser un 30% per ser ampliació

substancial. I pensam que els 15 dies d’informació pública són

suficients.

Pel que fa referència al PSM he de dir que es contemplen

les modificacions no substancials; les aprova Ports de les Illes

Balears, no les aprova l’article 9, article 9 que per una part ja

hem aprovat. En aquest cas, per tant, nosaltres no acceptaríem

aquesta esmena ni tampoc la següent, que fa referència a

suprimir el punt 2, que fa referència a les ampliacions

substancials.

I en referència a l’esmena del Partit Socialista Obrer

Espanyol, que proposa la supressió de l’article 11, que fa

referència a la modificació dels plans, igual que el que ha fet ha

estat l’aprovació de plans, haurem de votar en contra perquè a

més a més no aporta quin sistema o quina proposta..., és a dir,

no proposa cap modificació. Per tant ens trobaríem que no hi

hauria plans directors de ports i que no hi hauria per tant

tampoc modificació dels plans directors de ports. Això supòs

que és el que vol, la nostra filosofia és diferent i per tant

votarem en contra d’aquestes esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen fixar posicions? Passam, idò, a votació la... Ah,

perdoni, Sr. Nadal. No, no, digui, digui.

EL SR. NADAL I BUADES:

Bé, nosaltres volíem manifestar des d’Unió Mallorquina

que ens abstendrem a les dues esmenes del Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds perquè la proposta de reduir el percentatge

que defineix una modificació com a substancial en els casos

d’ampliació pensam que apostar per un criteri més restrictiu

afavoreix una millor planificació sense que necessàriament això

suposi un entrebanc al normal funcionament de les

instalAlacions; i, a més, decidir si el termini ha de ser de 15 o 30

dies és més una qüestió administrativa; en tot cas el que s’ha de

garantir és que en el tràmit d’informació pública que aquest

termini sigui com una garantia, i per això ens abstendrem.

I votarem en contra de les dues esmenes del Grup PSM i del

Grup Socialista. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar, idò, a votar... Sí, digui, Sra. Rosselló, per

fixar posició de les altres esmenes, té raó.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, molt breument he de dir que

és evident que nosaltres creim que hem presentat dues esmenes

per intentar millorar dins el que dóna aquesta llei i per tant

votarem a favor d’una de les esmenes del PSM, i a l’altra del

PSM de supressió del punt 2 com a la del PSOE ens

abstendrem, però amb la intenció clara d’entendre que és

evident que nosaltres també la filosofia que compartim és que

s’hauria de fer una planificació de port, diríem, més en línia del

plantegen les mateixes DOT que així com s’està desenvolupant

a través de tota aquesta llei, no?, però entenem que en aquest

sentit per tant podem després votar a favor de les esmenes que

han plantejat abans el PSM i el Partit Socialista, però en aquest

cas en aquestes dues ens abstendrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar, idò... Votació separada de les dues esmenes

presentades pel PSM. Molt bé, podem passar a votació, idò,

directament, la 2581 i la 2582, d’Esquerra Unida.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

Ara passam a votar l’esmena 2532 del PSM.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 2.

La 2533 del PSM.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Passam a votar la 2461 del Partit Socialista.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 2.

Passam ara a votar l’article 11. 

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

A la denominació de la secció 2 del capítol II del títol I no

s’han presentat esmenes. Passam, idò, a votar la denominació

de la secció 2 del capítol II del títol I.
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Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

A l’article 12 es mantenen les esmenes següents: 2462 i

2463 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar les

esmenes té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest article hem presentat

una esmena de substitució del punt 3 d’aquest article i, al

mateix temps, una segona esmena que és afegir un nou punt 4,

i ho feim perquè entenem que d’aqueixa manera queda més

clara la redacció, perquè crec que no s’ha de confondre la

possibilitat que té o la potestat que es pugui donar a Ports de les

Illes Balears, perquè una cosa és que determini sobre el sistema

general portuari i l’altra és que el pla director d’un port

decideixi quin règim d’ordenació s’aplicarà als instruments

urbanístics de planejament general, i com que entenem que amb

el redactat que se’ns presenta hi ha una certa confusió

proposam la substitució del punt i afegir l’addició d’un nou

punt 4, que entenem que deixaria bastant més clara l’aportació

quant a la coordinació entre planejaments urbanístics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Votarem en contra perquè és la

filosofia contrària totalment al text del projecte de llei. És a dir,

la primera esmena del PSOE fa referència i el que proposa és

que el sistema general es desenvolupi mitjançant un pla

especial, un pla especial que formuli Ports de les Illes Balears,

que es demani l’informe a l’administració competent i que

l’aprovi l’administració, mentre jo he de dir amb l’informe

vinculant de ports, quan a l’article 12 el que es proposa és tot

el contrari, és a dir, que qui dugui la iniciativa sigui Ports de les

Illes Balears, que sigui Ports que demani els informes a les

distintes administracions afectades i que qui ho aprovi sigui

precisament Ports de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per fixar posicions, Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unió Mallorquina votarem

en contra de l’esmena 2462 perquè la redacció proposada no

pareix millorar la redacció original. I votarem en contra de la

2463 perquè no queda gens clar a què es refereix aquesta

esmena connectada amb l’anterior. El planejament urbanístic i

els plans directors dels ports han de mantenir la distribució

competencial que els correspon amb la màxima coordinació, i

sempre respectant les competències d’ordenació territorial. La

proposta de l’esmena, al nostre criteri, embulla més que

aclareix la situació, i per tant des d’Unió Mallorquina hi

votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Podem passar, idò, a votar conjuntament les dues

esmenes?

Vots a favor? 3; 4.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 12.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 13 es manté l’esmena següent: l’esmena 2464 del

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena té la

paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, breument, tan sols per assenyalar que aquí proposam un

nou text dels punts 1 i 2 per entendre que quan feim referència

a aquest informe de l’administració portuària en el que es

refereix a l’elaboració d’instruments d’ordenació urbanística,

la redacció que es proposa a la nostra esmena és bastant més

clara que la que ens proposa el text original. Per això hem fet

aquesta proposta de substitució dels dos articles, perquè

entenem que milloren aquest text presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és conseqüència

de l’anterior que ha presentat a l’article 12 el PSOE, i jo em

mantenc en els mateixos extrems de les distintes filosofies pel

que fa referència a la cooperació i la coordinació en matèria de

control urbanístic. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per fixar posicions? Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

L’article 13 tal i com està redactat preveu un sistema de

coordinació a partir del règim competencial que pertoca a cada

una de les parts. Si hi hagués desavinences existeix un règim de
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recursos legals establert sense que l’esmena proposada aporti

cap novetat, i per tant Unió Mallorquina votaria en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem a favor

d’aquesta esmena perquè creim que a més el sistema que

utilitza o que proposa en el cas que hi hagi un desacord entre

l’administració competent en matèria d’urbanisme i Ports de les

Illes Balears crec que dóna una sortida perquè es pugui fer un

informe amb caràcter vinculant per part del Consell de Govern.

Jo crec que això està en la línia de poder resoldre situacions,

diríem, de conflicte entre administracions i per tant creim que

millora molt aquest article i per tant nosaltres votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Podem passar a votació, idò, l’esmena 2464.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Passam a votar l’article 13.

Vots a favor? 9.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A l’article 14 es mantenen les esmenes següents: la 2534 del

Grup Parlamentari PSM i la 2465 del Grup Parlamentari

Socialista. Per defensar l’esmena 2534 del Grup Parlamentari

PSM té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta. És afegir la paraula “favorable” a

l’informe que ha d’emetre el municipi correspon quan s’hagin

de fer actes d’edificació dins el seu municipi, quan s’hagin de

fer aquestes edificacions. No només creim que l’informe ha de

ser preceptiu, sinó que ha de ser a més a més favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena 2465 té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena de supressió,

perquè entenem que el redactat que se’ns presenta en aquest

projecte de llei suposa una clara intromissió en les

competències municipals i, a més a més, proposa una cosa que

ni tan sols la mateixa llei estatal, que ja de per si podríem

entendre que en aquest aspecte la podríem qualificar

d’antimunicipalista, però sí és cert que aquí amb aquest

projecte autonòmic no es fa ni tan sols diferència en si el

promotor d’aquestes obres és Ports de les Illes Balears o si bé

pot ser un concessionari, i hem de dir que fins i tot la llei estatal

per a aquest darrer, en cas d’un concessionari, sí demana

llicència municipal. Per tant entenem que la proposta que es fa

en aquest projecte de llei autonòmic és encara més contrari al

municipalisme que la mateixa llei estatal i per tant demanam la

supressió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa referència al PSM he de

dir que ja m’he pronunciat al respecte reiterades vegades i ho

tornaré a fer i ja no m’hi fixaré més; és a dir, que nosaltres

pensam que el municipi no hi ha d’haver mai l’informe

favorable del municipi dins aquesta llei, tal com és en aquest

moment, sí l’informe, però no l’informe vinculant.

I quant a la supressió de l’article 14 que presenta el PSOE

pensam idò que és important, és necessari que es defineixin

quines són les obres públiques d’interès general, i és el que fa

l’article 14. Buidar de contingut aquest article 14 crec que

quedaria molt coixa la llei ja que no se sabria quines són,

precisament, aquestes obres d’interès general que pot

escometre Ports de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per fixar posicions? Podem passar a votar les dues

esmenes conjuntes o votam separadament? Separadament.

Passam a votar la 2534.

Vots a favor? 3; 4.

Vots en contra? 8.

Votam la 2465.

Vots a favor? 3.

En contra? 8.

Abstenció, 1.

Ara passam a votar l’article 14.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 4.
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Perdó, eren 7 vots a favor, en faltava 1 del Partit Popular.

A l’article 15 es manté l’esmena següent: la 2466 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar-la té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, té una certa relació amb el que hem comentat a l’esmena

a l’article anterior. Simplement que aquí fins i tot es pretén

regular fins i tot obres, tal com defineix, amb edificis

confrontats. Com que entenem que encara va més enllà de la

ingerència en competències municipals que parlàvem a l’article

anterior i que aquí encara és més atrevida en aquesta

ingerència, per tant també proposam la supressió d’aquest

article per això, per ingerència en competències municipals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, Sra. Presidenta. Bé, una vegada més amb la supressió

d’aquest article 15, que fa referència a les obres que afecten la

zona de servei, el que es fa idò és suprimir l’informe de l’ens

públic Ports de les Illes Balears, que precisament l’informe no

és per envair competències, sinó que l’informe de Ports de les

Illes Balears és precisament per protegir el domini públic

portuari. Per tant quedaria sense defensa Ports de les Illes

Balears per poder defensar precisament el que és competència

seva, que és el domini públic portuari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per fixar posicions... Podem passar a votació de

l’esmena 2535?

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

Votació de la denominació de... Perdó, passam, idò, a la

votació... Que m’he equivocat? Ah, no, sí, m’he equivocat,

perdó, perdó. 

EL SR. BONED I ROIG:

(...) en el número d’esmena, era la 2466.

LA SRA. PRESIDENTA:

Era l’esmena 2466. De totes maneres la votació..., perdó,

només és canviar el número.

Votam idò l’article 15.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A la denominació de la secció tercera del capítol segon del

títol I es manté l’esmena següent: la 2535 del Grup

Parlamentari PSM. Per defensar-la té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

És una esmena que es ve repetint, que ja l’hem comentada

en aquest mateix debat, que és eliminar tota referència a la

construcció de nous ports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, torn en contra? Està defensada, perdó. Idò així

podem passar a votació.

Vots a favor de l’esmena 2535? 2.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

Votació de la denominació de la secció tercera del capítol

segon del títol primer.

Vots a favor? 7.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

En contra? Vots a favor, 7; vots en contra, 1; abstencions,

3.

A l’article 16 es mantenen les esmenes següents: 2578,

2579 i 2580 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds;

i 2536, 2537 i 2538 del Grup Parlamentari PSM. Per defensar

les esmenes del Grup d’Esquerra Unida té la paraula la Sra.

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem presentat dues

esmenes a aquest article, una de supressió i una de substitució,

una esmena de supressió del punt 3 i del punt 4 perquè

consideram que la promoció de nous ports o d’ampliacions de

ports no s’ha de fer des de la proposta de la iniciativa privada.

Entenem que el que s’ha de fer és bàsicament, o qui ho ha de

dur a terme és l’administració que ha de fer l’ordenació

pertinent a nivell territorial i, sobretot, la planificació que ha de

fer evidentment la conselleria competent a través del que

nosaltres creim que hauria de ser el pla director sectorial de

ports esportius, i per tant creim que en aquest sentit no ha de

ser deixar oberta aquesta promoció, com deim, a aquest tipus

d’iniciativa.

Així com també entenem, i tal com diu el punt 3 que s’ha de

compensar econòmicament el promotor del projecte en cas que

no resulti adjudicatari de la concessió, creim que en aquest

sentit es dóna un protagonisme molt important a aquesta

iniciativa. Nosaltres creim que així com està el litoral requereix
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precisament d’una ordenació molt clara i per això plantejam

que hi hagi una supressió per donar peu, al nostre entendre, a

ordenar més que a incentivar el fet que hi hagi promoció

d’aquest tipus.

I a l’altra esmena, de substitució del punt 2, plantejam, com

ja hem fet i per tant està en la línia del que ja hem fet en

esmenes anteriors, que se substitueixi el punt 2 perquè quedi

l’esmena que plantejam, que és que a aquests efectes tendrà

caràcter de modificació substancial l’ampliació superior a un

10% de la superfície de terra i d’aigua afectada en la línia, com

dic, del que hem dit abans a altres esmenes, per entendre que ja

un 10% és una modificació substancial, tant sigui per terra com

per aigua, i en aquest sentit que sigui considerada com a

modificació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari

PSM té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. A l’article 16 hem presentat tres

esmenes. Així com a esmenes anteriors eliminàvem les paraules

que feien referència a la construcció de nous ports, amb aquesta

volem introduir un article que ho prohibeixi expressament, i

introduïm també un màxim per a les ampliacions. Així com a

una esmena anterior a un altre article no feia referència a les

ampliacions, aquí no posam uns mínims però posam uns

màxims, o sigui, permetem les ampliacions i que aquestes

ampliacions no superin el 30% de superfície ocupada a la mar.

L’altra esmena fa referència al mateix concepte, però també

hi ha un aclariment que demana que per dur aquestes

ampliacions ha de quedar suficientment justificada la seva

necessitat mitjançant estudis, mitjançant aquells elements que

l’administració consideri oportú que justifiquin aquesta

ampliació.

I finalment una tercera esmena que és afegir un nou punt,

que creim que això s’hauria d’aplicar sempre. No sé si

s’aprovarà aquesta esmena o no, m’imagín que no, el Sr. Oliver

ja ha dit reiteradament que no, però s’hauria d’aplicar en tot

cas, que és que quan s’amplia un port nou o quan es fan obres

a un port nou hauria de ser preceptiu, a més de l’avaluació de

l’impacte ambiental, s’hauria de fer un estudi arqueològic de la

zona marítima afectada, ja que a tot el perímetre de les nostres

hi ha multitud de jaciments arqueològics, que hi ha una carta

arqueològica molt antiga i que s’està actualitzant, però

possiblement mitjançant prospeccions es puguin trobar nous

derelictes que s’haurien de conservar. Per tant aquest article

crec que..., si es proposa una transacció o si es proposa algun

tipus d’acord nosaltres tenim molt d’interès que aquest article

s’incorpori a la llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em referiré només a aquesta

darrera esmena, la 2538, perquè les altres em remet a les meves

intervencions anterior, que ja m’hi he referit, al respecte. He de

dir, Sra. Vadell, que quan l’ampliació d’un port l’estudi

d’avaluació d’impacte ambiental és preceptiu sempre i que ja

està regulat dins el text de la mateixa llei, concretament a

l’article 9, quan fa referència a l’aprovació dels plans directors,

perquè en aquest article diu que és necessari l’informe

d’avaluació d’impacte ambiental. He de dir que si es vol fer una

ampliació d’un port, si aquesta ampliació no està contemplada

dins el pla director, que per aprovar el pla director es necessita

l’informe vinculant, evidentment no es pot fer aquesta

ampliació del port. Per tant ja està regulat dins l’article 9 de la

mateixa llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Podem passar a votació... Té la paraula la Sra.

Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta. D’acord que aquests articles i aquestes

prescripcions, sobretot la d’impacte ambiental, sí que estan

regulades. Tengui en compte que les meves esmenes van en un

sentit diferent del de la llei; per tant és coherent que jo presenti

aquesta esmena. Però no m’ha parlat en cap moment

d’incorporar els estudis arqueològics; jo li demanaria que ho

tengués en compte, això.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Podem passar a votació conjunta...? Sr. Boned, té la

paraula.

Sí, té la paraula la Sra. Rosselló per fixar posició.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo només vull dir que

demanaria votació separada de les esmenes, bé, del PSM, jo

estic parlant ara, perquè els que hem presentat esmenes som el

nostre grup i el PSM; llavors jo demanaria votació separada

perquè concretament a l’esmena 2535, crec..., sí, idò nosaltres

votaríem a favor, igual que a la 2537, perquè consideram, tal

com ha dit la Sra. Vadell, que seria molt interessant, i sobretot

la 2538 per allò de l’estudi arqueològic, que crec que a més ens

trobam fins i tot en una situació ara, actualment, a Porto Colom

on s’han trobat unes troballes, i crec que això s’hauria

d’incloure, seria interessant incloure-ho a la llei. Per tant,

nosaltres hi votarem a favor.

Ara bé, ens abstendrem a la 2536 per una qüestió:

senzillament perquè nosaltres ja hem plantejat allò del 10% i

entenem que entra dins la lògica de l’esmena que nosaltres hem
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presentat. A posta volem demanar o agrupació d’aquestes tres

o, si no, votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, una qüestió prèvia. Amb el seguiment no sé...

D’Esquerra Unida estam ara tractant dues esmenes o tres? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Tres, tres esmenes.

EL SR. BONED I ROIG:

És que aquí veig que són tres, però amb el guió d’esmenes

i (...) només en tenim dues, tenim la 2578 i la 2579, mentre que

aquí veig afegida la 2580, que a mi no em consta aquí en el...,

i tampoc no està en el guió que se’ns va entregar.

LA SRA. PRESIDENTA:

En el nostre sí.

EL SR. BONED I ROIG:

No, no, dic en el del text.

La 2580 concretament...

(Conversa inaudible)

Sí, però la 2580 no està aquí..., almenys no està colAlocada

a l’article 16 i aquí tampoc.

(Continua la conversa inaudible)

Sí, és que crec que no ho tenim ningú. 

EL SR. LLETRAT:

Potser s’ha obviat (...) S’ha obviat, segurament, però si la

volen veure o (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. LLETRAT:

2580. Aquesta esmena fa referència, esmena d’eliminació

i diu “eliminar el punt”, i toca dir, toca dir, hi ha “òbvia”, és a

dir, l’ha posat a la petició al punt 1 de l’article 16, i diu

“eliminar el punt d’aquestes (...), de les persones físiques o

jurídiques que s’estimin interessades”. És a dir, segurament no

els l’ha posada per això. En aquesta esmena, quan es va

presentar, es va obviar dir “eliminar”, diu “eliminar el punt amb

aquestes paraules”, i per deducció hem tret nosaltres que és el

punt1 de l’article 16.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte, queda incorporada la 2580 i per tant la votarem.

Podem passar a votació conjunta de les tres esmenes o per

separat? Sí, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Si em permet tan sols un petit comentari per fixar posició.

Demanaria la votació separada de...

LA SRA. PRESIDENTA:

De totes.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, perquè votarem diferent a algunes d’elles i he de dir que

les dues primeres, 2536 i 2537 del PSM-Entesa Nacionalista,

no les votarem a favor pels arguments que ja hem exposat en el

seu moment, perquè no ens tancam radicalment a la construcció

d’algun nou port. En canvi a la tercera, la 2538, ens

abstendrem. I a les dues que coneixem d’Esquerra Unida, la

2578, el nostre vot serà d’abstenció. I votarem a favor de la

2579 per entendre que ens sembla raonable també el

percentatge del 10% com a modificació substancial. La que no

coneixem, la 2580, ens abstendrem perquè no la coneixem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies.

Passam a votar la 2578.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

La 2579.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 1.

La 2580.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 3.

La 2536.

Vots a favor? 2.
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Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

(Remor de veus)

EL SR. BONED I ROIG:

No, aquí votam en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra. 

Idò així són: vots a favor 2, vots en contra 10.

La 2537.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 10.

La 2538.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.

Votació de l’article 16.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

Ara hi ha una altra proposta de l’administració de l’Estat a

l’article 17, és una iniciativa de modificació. També demana

aquesta presidència si els grups parlamentaris donen la

conformitat a aquesta esmena in voce podríem dir.

Passam idò directament a votar la iniciativa.

Vots a favor? 

Vol fixar posició damunt la proposta de modificació de

l’article 17.1? No, idò passam a la votació directament.

Vots a favor? 10.

Vots en contra?

Abstencions? 2.

També dins l’article 17 se mantenen les esmenes següents:

la 2576 i 2577 del Grup Parlamentari Esquerra Unida; la 2539

i 2540 del Grup Parlamentari PSM i 2467 i 2468 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari Esquerra Unida té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc dir que

d’aquestes dues esmenes jo en voldria eliminar perquè crec que

la transcripció no va ser correcte i per tant, pot induir a una

certa... En aquest sentit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, què diu que n’elimina una?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, ara li diré el número...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

La 2576.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 2576 queda retirada.

(Remor de veus)

Com?

(Continua la remor de veus)

I després l’esmena 2577. Bàsicament el que planteja

aquesta esmena és substituir els punts 1, 2, 3 i 4 de l’article 17

per un nou redactat, que com diu l’esmena d’una manera molt

clara suposa que Ports de les Illes Balears, segons la

planificació realitzada du a terme un nou port, o un projecte

d’ampliació substancial, s’ha de sotmetre en la línia, com ja

hem dit en anteriors esmenes, a l’informe de l’òrgan competent

del consell insular respectiu que ha de tenir un caràcter

vinculant.

Entenem per tant, que a més s’ha de solAlicitar l’informe a

l’ajuntament respectiu, tot i que entenem que l’ajuntament no

tendrà caràcter vinculant, però en la línia d’allò que hem dit en

altres esmenes, creim que el consell insular ha d’emetre un

informe vinculant, ja sigui una ampliació o un nou port, com

qualsevol àmbit que hi hagi una actuació d’aquest tipus i en

aquest sentit plantejam aquesta esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari PSM té la

paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, estam parlant de procediment d’aprovació

de nous ports. Per tant, les nostres esmenes van en el sentit
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totalment contrari, tan una com l’altra. La de supressió del punt

1 que parla del procediment d’aprovació dels projectes bàsics

de construcció de nous ports demanam la supressió. I en el punt

2 que parla de les ampliacions substancials, nosaltres amb una

altra esmena ja hem dit que eren ampliacions i prou, les

ampliacions se podien fer fins un 30%, però no que no parlaven

de substancials o no substancials, sinó que eren ampliacions i

prou.

I també demanam que l’informe del consell insular sigui

vinculant. És una recomposició del text mitjançant suprimir

dues paraules a diferents punts de l’article o del punt i que

canvien totalment el sentit de l’article i que el modifiquen

totalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies. Hem presentat dues esmenes, una primera que

proposa reajustar el text del punt 1 de l’article 17, per entendre

que l’informe del consell ha de ser sempre vinculant i aquí

afegim a la redacció, no tan sols els nous ports, sinó a més a

més que es demani que sigui vinculant aquest informe del

consell per als projectes d’ampliació. Com a conseqüència

d’això ve la segona esmena que presentam i que proposa la

supressió del punt 2, perquè el punt 2 és el que parla amb el

text original de les ampliacions i com que hem inclòs el tema

d’ampliacions en el punt 1, entenem que aquest punt 2 ja no

seria necessari i per això proposam la seva supressió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver..., ah no! Perdó.

Passam directament a votació, votam totes les esmenes

conjuntament o per separat?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Jo puc votar les dues del PSM conjuntament i les altres

conjuntament.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, jo li demanaria votació separada...

LA SRA. PRESIDENTA:

De totes les esmenes?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Per no entrar..., jo dues i tres. Crec que seria més

convenient la votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Gràcies.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, no, jo per exemple faig comptes votar determinades

qüestions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò a votar la 2577 d’Esquerra Unida.

Vots a favor? 1.

En contra? 8.

Abstencions? 3.

La 2539 del PSM.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 3.

La 2540 del PSM.

Vots a favor? 4.

En contra? 8.

La 2467.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 1.

Estam a la 2467 del Partit Socialista.

(Remor de veus)

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 1.

La 2468.

Vots a favor? 2.

En contra? 8.

Abstencions? 2.
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Ara votarem l’article 17.

Vots a favor? 8.

En contra? 2.

Abstencions? 2.

A les denominacions del títol II del capítol 1 del títol II i a

l’article 18 no s’hi han presentat esmenes. Per tant, votarem

conjuntament les denominacions del títol II i del capítol 1 del

títol II i de l’article 18.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 4.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta, una qüestió d’ordre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Només li volia demanar si estarem molt més temps, li volia

demanar un petit recés. No és una qüestió purament necessària,

és per saber-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri aquí tenim 114 articles més disposicions, estam a

l’article 19. Per tant, jo crec convenient seguir una estona més

perquè no acabarem...

(Remor de veus)

El que podem fer és un petit recés per i xerram si els sembla

bé si seguim una estona més o...

Podem fer un recés de res, de dos minuts. Falta un quart per

les 9, podem fer una hora més...

(Remor de veus)

Hem acabat l’article 18.

Després del recés continuam amb l’article, allà on es manté

la següent esmena: la 2541 del Grup Parlamentari PSM. Per

defensar-la té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, és afegir un nou punt en els principis

d’actuació de l’administració portuària perquè entenem que hi

ha d’haver un compromís amb la facilitació del manteniment de

les instalAlacions portuàries que tenguin un valor patrimonial

consolidat. Aquesta esmena va en el sentit de la preservació i

conservació del patrimoni marítim que és molt valuós i

maldament encara hagi estat molt malmès els darrers anys allà

on s’han perdut moltes coses. Llavors creim que és important

que se pugui conservar allò que encara hi ha, siguin escars,

siguin molls, instalAlacions antigues que difícilment si no sé té

una cura especial se podran conservar per a les generacions

futures.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra? Per fixar posició?

Passam idò a votar l’esmena 2541.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 6.

Abstencions? Cap.

Votació de l’article 19.

Vots a favor? 6.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

A l’article 20 i a les denominacions del capítol 2 del títol II

i de la secció 1 del capítol 2 del títol II no s’hi han presentat

esmenes. Votam conjuntament l’article 20 i les denominacions

del capítol 2 del títol II i de la secció 1 del capítol 2 del títol II.

Vots a favor? 6.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

A l’article 21 es mantenen les esmenes següents: la 2575 del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i la 2469 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena 2575 té la

paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres presentam una

esmena de supressió, concretament de la supressió del punt 3

de l’article 21, referit a la possibilitat de què s’atorgués als ens

públics poder crear societats mercantils, agrupacions d’interès

econòmic, consorcis, fundacions, o qualsevol altra forma de

personificació (...) dret. Creim que senzillament aquest punt

s’ha d’eliminar i en aquest sentit presentam aquesta esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena 2469 té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:
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L’esmena que presentam des del Grup Socialista és la

mateixa que en aquest cas ha presentat Esquerra Unida i Els

Verds i també proposa la supressió del punt 3 d’aquest article

i supòs que els fonaments són els mateixos. Entenem que la

creació d’aquestes societats, agrupacions, consorcis o

fundacions, a més ja de l’existència de Ports de les Illes Balears

i l’entitat Infraestructures i Obres Portuàries SA, podríem

entendre que l’objectiu que persegueixen és seguir eludint

sistemes de control, tan de contractació com d’endeutament,

com d’altres. Per tant, proposam la supressió d’aquest punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres pensam que és

evident que l’ens públic Ports de les Illes Balears pugui crear

societats mercantils, consorcis, fundacions o participar dins

aquestes societats o entitats constituïdes per fer més eficaces les

seves funcions. Per tant, votarem en contra d’aquestes dues

esmenes. 

Però dir també Sra. Presidenta que l’esmena que fa

Esquerra Unida-Els Verds, com que n’hi ha un caramull d’elles

que van en aquest sentit, en el sentit de buidar de competències

Ports de les Illes Balears, les veurem tot seguit, perquè aquí hi

ha dues filosofies diferents. És a dir, el text del projecte de llei

el que pretén és omplir de contingut l’ens públic, precisament

per allò que he dit abans, perquè sigui funcional, si se crea un

instrument ha de ser funcional. 

Esquerra Unida presenta esmenes i em permeti que hi entri

per agilitar el debat, les esmenes que vendran a continuació

pareix que vol que Ports de les Illes Balears sigui un fòrum

només de debat, va en contradicció total amb la llei que

nosaltres defensam i és que Ports de les Illes Balears no sigui

només un fòrum de debat, sinó que també sigui un instrument

àgil i eficaç que pugui dur gestions. Ho dic perquè totes les

esmenes que vénen en aquest sentit i que veurem tot seguit, des

del Partit Popular ja no exposarem la nostra defensa perquè ho

faig ara. I ja anunciï senyores i senyors diputats que el nostre

vot serà en contra de totes les esmenes que tenen per objectiu

buidar de contingut Ports de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

Podem votar les esmenes conjuntament o per separat?

Separades?

(Remor de veus)

Són iguales, idò així conjuntament.

Votam les esmenes 2575 i 2469.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 6.

I cap abstenció.

Votació de l’article 21.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

A l’article 22 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2572

i 2574 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i la 2542, 2543

i 2544 del Grup Parlamentari PSM. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra

Unida té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo ja he sentit el que ha dit el

portaveu del Grup Parlamentari Popular. Jo he de dir que

nosaltres creim que un ens públic està bé que existeixi, ara bé,

en aquests moments se li està i de fet fent referència a aquest

article en concret se li dóna una quantitat de funcions que en el

nostre entendre és fer que aquesta entitat ho faci absolutament

tot. És a dir, serà una administració paralAlela a allò que és

l’administració pública, allà on tendrà molt més dificultat per

poder tenir un control públic. Aquí tenim moltíssims

d’exemples que podríem posar i ara no és el moment.

Per tant, nosaltres ara el que feim és intentar fer una

empresa que tengui unes tasques de gestió, però que no tengui

absolutament totes aquelles que se li atribueixen en aquest

article. Per tant, nosaltres el que plantejam bàsicament en dues

esmenes que en realitat són molt iguals, van en la línia de

suprimir el punts b), c), d), e), f), h), k), l), m), n), o) i s) de tot

allò que són les funcions atribuïdes a l’ens. I bàsicament van en

la línia de planificació portuària, autoritzacions d’ocupació de

domini públic, aprovació de projectes de tot tipus, tramitació i

aprovació dels plans directors de ports, activitat econòmica,

autoritzacions, concessions, ajudes, tarifes, recaptació, policia

portuària, sancions. Nosaltres creim que moltes d’aquestes

funcions són atribucions exclusives de l’administració pública.

Per tant, per això creim que aquest ens no pot substituir a

l’administració en aspectes que nosaltres entenem que són

fonamentals, bàsicament la planificació, aprovació,

autoritzacions, concessions i policia portuària. Creim que a qui

li pertoca és a l’administració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari PSM té la

paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat 3 esmenes en

aquest article que van en el sentit de modificar en certa manera
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algunes coses de les funcions que ha de tenir l’empresa Ports de

les Illes Balears. La primera de totes que ja han estat

defensades reiterades vegades quant a la construcció de nous

ports, pensam que s’ha de suprimir la paraula construcció. 

Una altra, en el punt E, nosaltres ja hi hem defensat una

altra esmena allà on el procediment d’aprovació no era

l’adequat, segons el nostre criteri. Per tant, presentàvem una

esmena de modificació i aquesta esmena a l’article 22 és

conseqüència de l’anterior esmena quant al procediment. I

proposam afegir un nou apartat i proposam que entre les

funcions de l’empresa Ports de les Illes Balears hi ha d’haver

la colAlaboració amb entitats que se dediquen a la protecció del

patrimoni marítim de l’àmbit de les Illes Balears. Crec que

facilitarà molt les coses per a la protecció del patrimoni si

compta amb la colAlaboració de les entitats especialitzades en

aquest tema i que fa moltíssims d’anys que hi fan feina i que hi

tenen molt d’interès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar a votació directament. Votam conjuntament

o separadament? 

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, jo demanaria que les 3 del PSM-Entesa

Nacionalista també votar-les separades i les 2 d’Esquerra Unida

no hi ha inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Així passam a votar conjuntament la 2572 i la

2574.

Vots a favor? 1.

En contra? 6.

Abstencions? 3.

I ara votam conjuntament la 2542, 2543...

EL SR. BONED I ROIG:

Jo demanaria votació separada de la 2542.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

Votam separada la 2542.

Vots a favor? 2.

En contra? 6.

Abstencions? 2.

(Remor de veus)

Ah! Perdó, en contra són 8.

Les 2543 i 2544 les votam conjuntament.

Vots a favor? 4.

En contra? 6.

Cap abstenció.

Votam l’article 22.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

Als articles 23 i 24 no hi ha esmenes. Per tant, votam

conjuntament els articles 23 i 24.

Vots a favor? 6.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

A l’article 25 s’hi manté l’esmena següent: la 2573 del Grup

Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds. Té la paraula per a la

seva defensa la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, presentam una esmena a

l’article 25 de supressió per considerar que les reclamacions de

responsabilitat patrimonial les ha de resoldre l’administració i

no l’ens autònom. Creim que és la funció lògica que ha de tenir

i que sempre ha tengut l’administració.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Podem passar a votar directament aquesta esmena

2573.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 1.

1 vot a favor, 8 en contra i 1 abstenció.

Votació de l’article 25.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

A la denominació de la secció 2 del capítol 2 del títol II i als

articles 26 i 27 no s’hi han presentat esmenes. Per tant, votam
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conjuntament la secció 2 del capítol 2 del títol II i els articles

26 i 27.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 4.

A l’article 28 es mantenen les esmenes següents: la 2587 del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i la 2544 del Grup

Parlamentari PSM. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari Esquerra Unida té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé nosaltres hem presentat una

esmena de substitució, concretament en aquest article que parla

del consell d’administració de l’ens Ports de les Illes Balears.

Nosaltres creim que en aquesta llei se reserva el control total i

absolut del consell d’administració per part del Govern, malgrat

després se faci un consell assessor. Nosaltres creim que a més

se reserva un apart molt important per tot allò que és el sector

professional de l’enginyeria per tenir un control important del

consell d’administració de Ports. Nosaltres creim que en aquest

sentit no és per tant, el consell d’administració que nosaltres

creim que hauria de tenir un ens d’aquestes característiques.

Per tant, proposam una esmena allà on hi hagi més

participació de totes les administracions, sobretot dels consells

insulars, ajuntament si també de l’administració de l’Estat. I en

aquest sentit la nostra esmena va en la línia, tots ho podran

llegir, 9 membres nomenats per acord del Consell de Govern

per a un període de 4 anys, 3 membres nomenats pels consells

insulars, 6 per les associacions de municipis i 2 per

l’administració central de l’Estat. Creim que seria molt més

adequat un consell d’administració amb aquesta composició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari PSM

té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, nosaltres només volíem donar un poc més

de feina al consell d’administració i que entre les seves

funcions també hi fossin les d’establir convenis de

colAlaboració amb entitats relacionades en la protecció del

patrimoni marítim per a la consecució dels seus objectius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn en contra té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que votarem a l’esmena

d’Esquerra Unida. Modifica, com ha dit el consell

d’administració i dir que el consell d’administració, tal com ve

redactat, fixa un número no inferior a 12 i no superior a 18,

però també l’apartat c) diu que com a mínim la meitat dels

membres designats ho han de ser d’acord amb criteris de

competència i professionalitat. És a dir, que en contraposició a

l’esmena d’Esquerra Unida-Els Verds, el que pretén el text del

projecte de llei és que hi hagi un ens públic i un consell

d’administració, és a dir, un instrument que sigui eficaç, un

instrument que pugui fer feina i dur les coses endavant. No un

fòrum de debat, com és la proposta que fa Esquerra Unida-Els

Verds, allà on posa membres dels consells insulars, dels

ajuntaments, de l’administració central nomenats pel Consell de

Govern.

Quant a la del PSM-Entesa Nacionalista. Jo estic d’acord

amb aquesta esmena Sra. Vadell, però..., a veure com li diria,

estic d’acord en la redacció concreta, perquè fa referència a les

funcions del consell d’administració. L’article 28 diu que les

funcions són les següents. Per tant, tal com està redactada

aquesta esmena, això seria una obligació del consell

d’administració. És a dir, que serien funcions i vendrien

obligats a signar convenis de colAlaboració. Nosaltres estaríem

disposats a què sigui possible, però que no sigui obligació. És

a dir, que sigui possible signar convenis, però que no vengui

obligat tal com està redactada aquesta esmena. Per tant, aquí tal

vegada seria bo..., nosaltres proposaríem una transaccional que

d’alguna manera recollís aquest suggeriment nostre. 

No ho sé, o la redactam ara o la redactam més endavant.

Que vengués a dir que si n’és el cas, establir convenis de

colAlaboració que creguin convenients. Una redacció així, ho

tenc anotat a mà i si li pareix redactaríem aquesta esmena. I

aquesta transaccional si vengués a bé, o ens aturam ara per més

agilitat del debat Sra. Presidenta, jo l’entregaria molt abans del

plenari o fins i tot a la pròxima comissió, que la redacció donés

aquesta possibilitat, però que no vengués obligat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar a votació de les esmenes... Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Només una puntualització i per contestar al portaveu del

Partit Popular. Aquí no se tracta de fòrum de debats de res, se

tracta d’un consell d’administració allà on hi hagi representades

totes les administracions perquè precisament pugui ser eficaç

i contempli totes i cada una de les actuacions que s’han de dur

a terme dins un port i tenir a més en compte, com dic, les

administracions que també tenen alguna cosa a dir.

Per tant, en aquest sentit la nostra proposta va en una línia

d’obrir i no fer exclusiu només el Govern a l’hora de prendre

decisions d’aquestes característiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Què votam separadament?

Votam la 2587 d’Esquerra Unida.
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Vots a favor? 3.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1.

La 2545 del PSM, vots a favor? 2; 4.

Vots en contra? 6.

Cap abstenció.

Ara votam l’article 28.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

A l’article 29 no s’han presentat esmenes. Passarem

directament a la votació de l’article 29.

Vots a favor? 6.

En contra?

Abstencions? 4.

A l’article 30 es mantenen les esmenes següents: la 2586 del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, la 2546 del Grup

Parlamentari PSM i la 2470 del Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Esquerra Unida

té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem presentat una

esmena d’addició perquè el consell assessor sí que és un

consell, efectivament, de consulta i de participació, on hi ha

moltíssimes d’entitats, però curiosament per a nosaltres hi falta

una entitat, o més que una entitat un àmbit de la societat que és

fonamental, i en aquest sentit per a nosaltres són les

associacions ecologistes, que tenen un paper important, i ja que

és un consell, com es diu, assessor, amb la qual cosa no és

executiu sinó que senzillament assessora i és de consulta,

plantejam que hi hagi la participació de les entitats ecologistes

en el consell assessor com una mesura més que hi hagi una

participació social de tot l’espectre social actual de les nostres

illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari PSM

té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Per al nostre grup n’hi falten dues, d’associacions; a més de

les que ha esmentat, les associacions vinculades a la defensa

del medi ambient, que creim que també haurien d’estar

representades dins el consell assessor, també proposam que hi

siguin representades les associacions vinculades a la protecció

i conservació del patrimoni marítim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, per comunicar que retirarem l’esmena

2470.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Boned, queda retirada l’esmena 2470. Torn en

contra? Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El que diu l’article 30 és que hi pot

haver un nombre no superior a 30 membres; proposa, però, que

n’hi hagi 9, que són els que estan relacionats d’alguna manera

amb el port i són usuaris del port. Per tant, de 9 a 30 són moltes

les associacions que hi falten i moltes les associacions que hi

caben, però la llei entrar si han de ser les associacions

ecologistes, quines?, perquè n’hi ha moltíssimes. Aleshores que

això es faci via reglament, que és el que proposa la llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Podem passar a votació? Sí, Sra.

Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, si em permet m’agradaria contrareplicar o replicar,

perquè també de les associacions o dels ens representants n’hi

ha d’altres que també són molts. Per tant nosaltres no deim que

siguin totes o una concreta, sinó una representació d’aquestes

entitats ecologistes o de les vinculades a la protecció del

patrimoni marítim. És vera que n’hi pot haver més perquè la

llei no compleix tota la quota fins als 30, però arribar fins als

30 és discrecional. Nosaltres ens sentiríem més tranquils si dins

aquesta numeració o dins aquesta relació que hi ha dins la llei

també hi fossin aquestes, i sense descartar que n’hi pugui haver

moltes més fins a 30, però ens sentiríem molt més tranquils si

hi pogués haver dins la llei la representació d’aquestes. 

Per exemple, les associacions de port esportius i els clubs

nàutics esportius, que hi han de ser tots o una representació,

també? Per la mateixa raó podríem demanar si hi seran tots o

una representació. Pareix ser que només ha de ser una

representació, però no està clar perquè les associacions, si són

29, ja és superior a 30, per tant tampoc no ho diu clar, això.

Hauria de dir una representació. Les confraries de pescadors,

quines?, totes?, quantes? No està clar, això a la llei. Si ho diu
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en abstracte també hi pot haver aquestes altres. Potser s’hauria

d’aclarir més aquest article.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, presidenta. No, molt puntualment. És a dir, jo crec

que aquest tema no és un problema; de fet hi ha moltíssims de

consells que ja estan ja creats per moltes legislatures anteriors

on precisament es fa sempre un esment genèric; després ja

s’estableix la fórmula com... Això no és problema, vull dir que

jo crec que és un poc la voluntat de voler considerar que dins

un consell assessor hi hagi en aquest cas, almanco en funció de

la nostra esmena, i nosaltres també ens sumaríem perquè

votarem a favor de l’esmena del PSM, hi hagi altres

associacions que poden també poder presentar propostes i que

siguin de consulta i tal, jo crec que això és un enriquiment de

cara a una pluralitat social, i tenint en compte que parlar d’una

zona de domini públic i d’una zona important creim que en

això no hi hauria d’haver cap conflicte ni un sinó tot el contrari,

que això enriqueix a l’hora de fer un òrgan de consulta o un

consell assessor, com es pretén. I l’altra qüestió és una qüestió

totalment que es pot regular perquè es fa constantment dins el

que és la gestió del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, idò passam a votar... Ah, perdó, sí, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, per a contrarèplica, Sr. Presidenta, però l’article 30

fixa com a mínim una representació d’uns sectors, d’aquests 9

sectors que són els usuaris del port. Per tant el que fixa és una

representació com a mínim. Tota la resta, que no són usuaris

del port, està oberta fins a aquests 30. Jo confii en el reglament

d’aquesta llei, que sigui plural, perquè efectivament es tracta

d’un consell assessor, però el que pretén la llei és que almanco

estiguin representats els sectors que són usuaris del port. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar, per separat, l’esmena..., o podem votar-les

totes dues juntes, tant la d’Esquerra Unida com...? Juntes, són

iguals. Idò votam les dues esmenes, la 2586 i la 2546.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 6.

Votació de l’article 30.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

Ara tenim, a l’article 31, una altra iniciativa de supressió i

una d’addició de l’administració de l’Estat, per la qual cosa

demanaríem la conformitat dels grups parlamentaris per entrar

en el seu debat. Sí? Gràcies.

Passam a fixar posicions o directament a votació d’aquestes

iniciatives de supressió i addició a l’article 31? Votació.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 2.

Votació de l’article 31 amb aquestes iniciatives incloses.

Vots a favor?

(Intervenció inaudible)

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

(...) ja estic despistada perquè jo ja començ a estar ja al final

de la meva capacitat de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

S’han votat les dues, no?, a l’article 31.1 i a l’article 31.2;

les dues propostes del ministeri. Les dues, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

La de supressió i la d’addició. Sí, les dues. I ara votam

l’article 31 amb la incorporació d’aquestes dues iniciatives, la

de supressió i la d’addició.

Votació. Vots a favor? 6.

Votam l’article 31 amb la inclusió d’aquestes dues

iniciatives, de supressió i d’addició.

Vots a favor? 6.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

A la denominació de la secció tercera del capítol segon del

títol segon i de l’article 31 no s’han presentat esmenes. Votam

conjuntament la denominació de la secció tercera del capítol II

del títol II i de l’article 31.

Vots a favor? 6.

Vots en contra?

Abstencions? 4.
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A l’article 32... Continuam fins a les 9,30 o podem....?

(Intervenció inaudible)

Bé, si tots estan d’acord podem aixecar la sessió i ja

continuarem dimarts de la setmana vinent.

Molt bé, s’aixeca la sessió. 

Dimecres, sí, a les 4:30, 4:30. Sí, és que a les 4:30 no hi ha

res i anirà millor.
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