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

les Illes Balears.

Primer de tot també demanaria si es produeix qualque

substitució. Gràcies.

Continuació de l'elaboració del Dictamen del Projecte

de llei RGE núm. 1280/05, de ports de les Illes Balears.

Idò passam al debat de l’article 32, on s’hi manté l’esmena

següent: la RGE núm. 2471/05, del Grup Parlamentari

Socialista. Per defensar, pel grup proposant, té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat aquesta esmena

que proposa suprimir el punt 3 d’aquest article 32, que fa

referència a la programació de les inversions, i diu que ha

d’incloure sempre que ho permeti el resultat de l’exercici

econòmic precedent, i proposam precisament suprimir no el

punt 3 complet, sinó aquesta frase: “sempre que ho permeti el

resultat de l’exercici econòmic precedent”.

I ho feim perquè entenem que amb aquesta proposta el que

proposam és que no soni a simple retòrica el fet d’intentar

garantir d’alguna manera aquestes inversions. I per això, com

que aquest condicionant de sempre, que l’exercici econòmic ho

permeti, doncs entenem que seria millor que no figuràs aquest

condicionant i per això proposam la supressió.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn en contra, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo he de dir que l’ens públic no

té competències en matèria de litoral, per tant aquestes

inversions no és una tasca que li correspongui a ell; d’aquí idò

que hi ha l’esperit que pugui l’ens públic amb l’administració

i s’afegeix aquesta clàusula en aquest aspecte, en el sentit que

si ho permeten les disponibilitats del resultat de l’exercici

anterior, és a dir, si hi ha superàvit, per entendre-nos, que l’ens

públic té una possibilitat de poder invertir en les millores i en

la prevenció del litoral, però no és una competència seva. Per

tant, no podem dir sempre que ho permet, perquè si llevàssim

el que proposa el Sr. Boned, l’ens públic vendria obligat a fer

aquestes inversions, i no és això; el que es pretén és donar la

possibilitat que l’ens públic pugui colAlaborar amb

l’administració a cuidar el litoral, on no té competències.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula en torn de rèplica, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, tan sols per fer una reflexió, perquè no acab d’entendre

el raonament del portaveu del Partit Popular, perquè si

suposàssim que efectivament es tracta d’un problema de

competències i, com diu el portaveu, l’ens públic no té

competències en el litoral i per tant no té l’obligació d’executar

aquestes inversions, en qualsevol cas el que aquí proposam

suprimir és la dependència d’un resultat d’un exercici

econòmic, no de què s’hagin de fer o no aquestes inversions. Si

aquest és el problema i si això és el que realment es vol dir en

aquest punt, tampoc no estaria ben redactat, perquè aquí el

condicionant que posa aquest punt és precisament la

dependència d’un resultat d’un exercici econòmic anterior, no

de competències. I és bàsicament per això, entenc el que me

comenta el portaveu, però crec que tampoc no és el fonament

del que nosaltres proposam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions, té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, molt breument, Sra. Presidenta, només per dir que si

realment no té competències l’ens públic per dur a terme

aquestes tasques de protecció i conservació del litoral, el que

sobra és tot el punt 3. Vull dir que tampoc no entenem per què

l’han inclòs si realment no té competències; en qualsevol cas,

sempre un ens públic pot fer convenis amb l’administració per

poder realitzar unes tasques que se li encomanin. Per tant,

nosaltres donarem suport a l’esmena del Partit Socialista,

perquè entenem que si hi ha un compromís hi ha de ser de totes

totes, per tant nosaltres donarem suport a aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació.

Vots a favor de l’esmena 2471? 5.

Vots en contra? 8.

I ara passam a votar l’article 32.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 5.

A l’article 33 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2588

i 2589 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Per

defensar l’esmena del grup parlamentari té la paraula la Sra.

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

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

aquest article dues esmenes, una de substitució i l’altra de

supressió. Bé, la primera esmena és la supressió de la frase del

punt 1, on diu que “l’entitat -és a dir, Port de les Illes Balears-

gaudeix d’autonomia per a la gestió dels recursos humans”.

Nosaltres creim que aquesta frase pot ser un calaix de sastre en

què pot significar contractació i tot el que faci referència a

personal i que ho faci d’una manera totalment l’entitat, i
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nosaltres creim que bastaria, seria suficient, que quedàs la

primera part: “El personal de Ports de les Illes Balears es regeix

pel dret laboral” però que se suprimís aquesta frase.

I després, a l’altra esmena que presentam, de substituir el

punt 2 i el punt 3, que es refereix a la diferenciació entre

personal directiu i l’altre tipus de personal, i nosaltres

proposam la substitució del punt 33.2 i 33.3 per l’esmena que

presentam, que diu que “tot el personal ha de ser seleccionat

d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat,

mitjançant convocatòria pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la primera esmena ja m’hi vaig

posicionar a la passada comissió, en el sentit, i faré memòria,

perquè ja no hi tornaré entrar en aquestes esmenes, que vaig dir

que totes les esmenes que llevaven competències a l’ens públic,

que presenta Esquerra Unida i Els Verds, nosaltres hi votarem

en contra. Aquesta és una més, faig un recordatori, per tant, i

dir que votarem en contra i que d’aquestes esmenes que van en

aquest sentit no m’hi tornaré pronunciar al respecte, per no ser

reiteratiu amb els mateixos arguments.

Quant a la segona, bé, pretendre que tot el personal de l’ens

públic sigui igual la selecció, nosaltres estam en contra. Tot el

personal ha d’estar d’acord amb els principis de publicitat i

concurrència, però el personal directiu crec que ha de tenir un

tractament diferent, és a dir, el director general o el gerent, el

que més comandi dins Ports, entenem que no ha de sofrir un

procés de selecció, com tot el personal que entri a l’ens públic.

Per tant, aquí el que hi ha és una diferenciació únicament i

exclusivament per al personal directiu, però que, a més a més,

també, s’ha de fer d’acord amb els principis de publicitat,

concurrència, atenent, això sí, a criteris de competència i

d’experiència professional.

Nosaltres demanam idò aquesta diferenciació pel que fa

referència al directiu de l’ens públic i per aquests motius

votarem en contra, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votam conjuntament les dues esmenes, la 2588 i

la 2589.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 5.

Ara passam a votar l’article 33.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 6.

Als articles 34 i 35, a les denominacions del títol 3 i del

capítol 1 del títol 3, a l’article 36 i a les denominacions del

capítol 2 del títol 3 i de la secció primera del capítol 2 del títol

3, a l’article 37 i a la denominació de la secció segona del

capítol 2 del títol 3 no s’hi han presentat esmenes.

Per tant, anam a votar conjuntament els articles 34 i 35; les

denominacions del títol 3 i del capítol 1 del títol 3, de l’article

36; les denominacions del capítol 2 del títol 3 i de la secció

primera del capítol 2 del títol 3; l’article 37 i la denominació de

la secció segona del capítol 2 del títol 3.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 6.

A l’article 38 s’hi manté l’esmena següent: la 2472 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena té la

paraula el Sr. Boned, del grup proposant.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, proposam afegir a l’apartat c)

del punt 1 d’aquest article 38, que diu que els serveis de

senyalització assenyala com a conceptes i delimitació dels

serveis portuaris generals, els serveis de senyalització,

abalisament i altres ajudes a la navegació, i proposam afegir

“sense perjudici de les competències que corresponguin a altres

administracions”. Proposam afegir aquesta frase perquè

entenem que d’aquesta manera clarifica aquest punt i pot ser

ajuda que a cap moment es puguin crear o entendre limitacions

de caràcter estatal en la interpretació d’aquest punt d’aquest

article.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, en torn en contra? Res més idò, perdó.

Passam a votar directament idò l’esmena 2472.

Vots a favor? Unanimitat.

Votació de l’article 38.

Vots a favor? 13.

Vots en contra?

Abstencions? 2.

A l’article 39 s’hi manté l’esmena següent: la 2590 del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, per defensar-la té la

paraula la Sra. Rosselló del grup proposant.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
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Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres mantenim aquesta

esmena d’eliminació que, bàsicament, consideram eliminar una

frase que va referida que es puguin encomanar a tercers en

determinats casos tasques relacionades amb els serveis

generals. Nosaltres creim que els serveis generals s’han de

prestar per part del personal de l’ens públic, aposta,

teòricament, es fa un ens públic i no és l’administració qui ho

fa directament. I per tant, creim que qui ho ha de fer o qui ha de

fer aquests serveis ha de ser, com deim, el personal de l’ens

públic i el fet de poder-ho encomanar a tercers, subcontractes,

etcètera, el que fa és implicar una política que nosaltres creim

que no és l’adequada, amb subcontractes, etcètera, la qual cosa

moltes vegades implica un dèficit de la gestió. Creim que ja

s’ha creat un ens públic i llavors que ho faci el personal

respectant els principis de la qualitat de feina i la remuneració

que pertoca al personal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular pensam que no

s’ha de llevar aquesta possibilitat a l’ens públic, que pugui

encomanar a tercers determinats casos de prestació de serveis

generals. El mateix article ho diu, és a dir, fa una sèrie de

distincions, concretament parla “quan no posi en risc la

seguretat” o “quan no impliquin cap exercici d’autoritat”. És a

dir que l’ens públic Ports de les Illes Balears per una part se’l

buida de contingut, amb una sèrie d’esmenes, i després no se li

permet que pugui encomanar segons quines encomanes de

gestió, valgui la redundància; és a dir, un ens públic ha de

poder encomanar qualque gestió. No, segons Esquerra Unida

no n’ha de poder encomanar cap ni una, ve obligat a fer-ho tot

amb el seu personal propi; és a dir, tancar aquesta possibilitat,

que és una possibilitat que obri aquest apartat 2 de l’article 39,

ho fixa com a una possibilitat, i jo pens que està bé que la llei

ho permeti d’aquesta manera.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam idò a votar l’esmena 2590.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 5.

Votació de l’article 39.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

A la denominació del secció tercera del capítol 2 del títol 2,

no s’hi han presentat esmenes. Per tant anam a votar la

denominació de la secció tercera del capítol 2 del títol 3.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

A l’article 40 s’hi manté l’esmena següents: la 2473, del

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la té la paraula el

Sr. Boned, del grup proposant.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument dir que proposam la

supressió d’aquest punt, bàsicament perquè la relació que es

presenta aquí com a serveis portuaris bàsics entenem que de

qualque manera es presta a una certa confusió. I no detallaré un

a un tots i cadascun dels emperons que podríem posar a aquesta

relació, però sí com a referència comentar algunes de les quals

es proposen; per exemple, són serveis bàsics, diu l’article, els

següents: pràctica, remolc portuari, per exemple, si no vaig

equivocat, la comunitat autònoma no té servei ni de pràctica ni

de remolc portuari. Diu: amarratge i desamarratge i varada

d’embarcacions, ens trobam el mateix, que la comunitat

autònoma no té aquest servei d’amarratge i desamarratge. I com

dic aquests són alguns dels exemples, per a no entrar un a un,

però que creen certa confusió entorn del que són serveis que

presta la comunitat en els seus ports i per tant proposam la

supressió.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que aquesta relació que

fa aquest article és aclaridora, és a dir, l’article 40 diu el que

són els serveis bàsics, però a més a més en fa una relació i

especifica quins són aquests serveis bàsics. Jo crec, idò, que és

contradictori el que explica aquí el Sr. Boned, si és tot el

contrari, és a dir, fa una relació de serveis bàsics precisament

perquè sigui més clar el tema.

Però miri, votar en contra d’aquest apartat de l’article 40 en

funció de si la CAIB té o no té aquests serveis, me cregui, crec

que no és un argument molt sòlid, si no en té els haurà de tenir,

perquè així ho diu la llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam idò a votar l’esmena 2473.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 8.

Abstencions? 2.
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Passam a la votació de l’article 40.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 6.

Als articles 41, 42, 43 i 44 no s’hi han presentat esmenes,

per tant anam a votar directament aquests articles.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 6.

A l’article 45 s’hi manté l’esmena següent: la 2591, del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Per defensar

aquesta esmena té la paraula la Sra. Rosselló del grup

proposant.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, nosaltres

proposam la supressió del punt 45.1, per entendre que el

registre de prestadors de serveis portuaris bàsics, que té

caràcter públic, nosaltres entenem que l’ha de gestionar

l’administració directament i no l’ens públic, al qual, com ja

hem dit en reiterades ocasions, se li dóna tota la gestió del tema

portuari. Creim que hi ha qüestions que directament les ha de

gestionar l’administració pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn en contra te la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No és el mateix el que diu l’Hble.

Diputada que el que diu l’esmena, si suprimeix que la gestió la

pugui dur l’ens Ports de les Illes Balears, que és el que pretén

la diputada, llavors jo he de fer la pregunta, he de veure, qui ha

de gestionar aquest registre, perquè la seva esmena no ho diu.

Lleva que sigui Ports qui gestioni el registre i l’apartat 2 el que

diu és que l’organització i funcionament i el règim d’inscripció,

però esquifidament això, correspon a la conselleria, però no la

gestió. Per tant, si s’aprovàs aquesta esmena, ens quedaria un

buit legal, en què no sabríem qui ha de gestionar el registre de

prestadors de serveis portuaris. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Passam idò a votar l’esmena ..., ai,

perdó. Sí, té la paraula, jo no l’havia vista, com que de vegades,

en torn de rèplica té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, gràcies. Molt breument, és a dir, jo crec que el punt 2

diu molt clar que l’organització, el funcionament i el règim

d’inscripció d’aquest registre es regula per ordre del titular de

la conselleria competent en matèria de ports, i per tant entenem

que tot el que faci referència també al que esdevé en aquesta

organització i funcionament ha de ser la mateixa conselleria qui

l’ha de dur a terme i per tant se suposa que la gestió també va

inclosa en tota aquesta actuació que ha de tenir respecte

d’aquest registre de prestadors de serveis portuaris, que

bàsicament és la conselleria competent en el tema de ports qui

ha de dur tot el que faci referència a aquest registre. És el que

nosaltres, almanco, volíem fer amb aquesta esmena de

supressió, que era que no se gestionàs per l’ens, sinó que ho

gestionàs directament la conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a la votació de l’esmena 2591.

Vots a favor? 1.

En contra? 8.

Abstencions? 5.

Passam a votar l’article 45.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 6.

A la denominació del capítol 3 del títol 3 no s’hi han

presentat esmenes, passam idò a votar aquest capítol 3 del títol

3.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 6.

A l’article 46 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2592,

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i la 2474 i

2475 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 de supressió dels punts 4 i 5 de l’article 45, 46, perdó;

bàsicament perquè creim que quan es fa referència a l’estació

nàutica que serveix per a la desestacionalització del turisme

nàutic, nosaltres creim que això no està prou explicat. I això

pot suposar un augment important de les infraestructures

portuàries, perquè creim que no hi ha una especificació clara

sobre el significat que pugui això de l’estació nàutica. Pot

suposar, a més, un port nàutic, i no sabem molt bé al que es

refereix i per tant creim que s’hauria de suprimir.

I per altra banda, quan es diu de potenciar el sector nàutic,

aquest model nosaltres creim que pot suposar un increment

important de les infraestructures, i nosaltres creim més en una
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reordenació dels ports i no tant a fer un increment encara més

del que són les infraestructures portuàries, sense primer, com

deim i clarament, una reordenació dels ports que permetin una

sèrie d’activitats diferenciades. I per això plantejam el fet de

suprimir aquests dos punts de l’article 46.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

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

les dues són exactament iguals perquè proposen suprimir en els

punts 4 i 5, no suprimir, substituir les paraules, la definició

“estació nàutica” per una altra denominació que pot ser,

proposam “port nàutic”, però he de dir que aquí tampoc no ens

tancam que si hi ha qualque altra proposta que servís per

substituir aquesta denominació d’estació, també podria ser

acceptable. I ho dic, per una raó molt simple, perquè la

definició d’estació nàutica per part del sector i de l’associació

espanyola venen clarament definides i de fet és una marca

registrada que, per poder ser estació nàutica, has de complir

tota una sèrie de requisits que venen clarament especificats,

com dic, en el reglament d’aquesta associació espanyola.

I entenem que amb la voluntat d’evitar futures o posteriors

reclamacions, una vegada aprovada aquesta llei, simplement

per entendre que la denominació estació nàutica no és

procedent que figuri a una llei com aquesta, proposam el canvi

d’aquest nom per “por nàutic” o, repetesc, qualque altra

denominació que es pugui proposar per part de qualsevol altre

grup, que no sigui exactament estació nàutica pel fet aquest.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, podríem mirar idò de trobar

una altra definició, però la definició que es fa a la llei, no sé si

és al primer article, o a l’1 o al 2 de la llei, diu el que són

dàrsenes, el que són port, bé, i també es parla del que és una

estació nàutica. Port nàutic, port esportiu es podria prestar a

més confusió; una estació nàutica pot ser també una dàrsena, no

té perquè haver de ser un port. Per tant, és per això que es diu

estació nàutica, per diferenciar precisament el que sigui el port

o els ports esportius. Nosaltres entenem idò que aquesta

definició és encertada, hi ha precedents a més, i es tracta idò

bàsicament quan es presten aquests serveis generals distints i de

cara a la desestacionalització del turisme nàutic.

A la representant Sra. Rosselló, d’Esquerra Unida i Els

Verds, dir-li que el Grup Parlamentari Popular no renunciarem

a aquesta definició perquè pensam que és un concepte nou que

introdueix aquesta llei i que és molt bo per al turisme nàutic i

per a les nostres illes. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò podem passar a votar conjuntament aquestes

esmenes? No, per separat; per separat les dues i una. Molt bé,

així, passam a votar l’esmena 2592 d’Esquerra Unida.

Vots a favor? 1.

En contra? 13.

Votació de les esmenes 2474 i 2475 del Grup Parlamentari

Socialista.

Vots a favor? 3.

En contra? 9.

Abstencions? 2.

Passam idò a votar l’article 46.

Vots a favor? 9.

En contra? 1.

Abstencions? 4.

A l’article 47 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2593,

2594 i 2595 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Per defensar aquestes esmenes té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dir que l’esmena RGE núm.

2593/05 s’elimina, se suprimeix, se lleva.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 2593, diu? Val.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, la retir.

LA SRA. PRESIDENTA:

La retira, sí.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

I per tant, només hi hauria les dues esmenes que, molt

breument, ho diu molt clar el que proposa, és on diu “Ports de

les Illes Balears”, ha de dir que s’haurien d’aprovar aquestes

activitats per la conselleria competent i no per l’entitat o per

l’ens, ja que, com he dit abans, entenem que se li atribueixen

excessives competències.

I per una altra banda, també substituir allà on diu, el

consell, en el punt 3, diu: administració de ports per la

conselleria competent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar idò a votar les esmenes 2594 i 2595.
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Vots a favor? 1.

En contra? 9.

Abstencions? 4.

Votació de l’article 47.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 5.

A l’article 48 i a la denominació del capítol 4 del títol 3 no

s’hi han presentat esmenes. Anam a votar idò conjuntament

l’article 48 i la denominació del capítol 4 del títol 3.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 5.

A l’article 49 s’hi manté l’esmena següent: la 2596 del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Per defensar aquesta esmena, té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta esmena és una esmena

d’addició que plantejam afegir un nou punt, 49.2, que digui,

que s’afegeixi a prestació de serveis, el servei de rampa per a

embarcacions a remolc. Creim que és un servei que s’hauria de

prestar per part dels concessionaris dels ports, ja que és un ús

molt popular, que no consumeix, diríem, més infraestructura

portuària, és a dir, no consumeix més port ni exigeix noves

instalAlacions i sí que pot suposar un servei que molta gent,

sobretot que té una barqueta de petites dimensions, la pot

utilitzar i per tant entenem que seria convenient afegir aquest

servei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

No és per a un torn en contra, Sra. Presidenta. És per a una

transaccional, m’és igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, molt bé, sí.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, efectivament, el servei de

rampa venen obligats els clubs nàutics a donar aquest servei.

Pensam tal vegada que és aclaridora aquesta esmena, encara

que, dins l’apartat a) parla de varada, i podríem entendre que la

varada és precisament la rampa, perquè així ho podríem

entendre. De totes formes quedaria molt més clar així com ho

proposa aquesta esmena i jo li volia proposar a la Sra. Rosselló

també una transaccional, perquè si ens fixam amb l’apartat j),

sí, quan parla del sistema de bombament i emmagatzemament

que permeti l’extracció de les aigües olioses de les sentines,

embarcacions i filtració i decantació de les aigües procedents

de les àrees on es duen a terme activitats potencialment

contaminants, i el punt r), que fa referència, i), perdó, que fa

referència a recollida i tractament de fems i sistemes de

depuració d’aigües residuals; aquí pensam que la recollida i

tractament de fems fan més referència a les instalAlacions.

Podem entendre que també fa referència a les embarcacions,

però no queda clar.

D’aquí idò que jo li proposaria també una transaccional

d’afegir un nou paràgraf que digui: “sistema de bombeig,

tractament i/o evacuació de les aigües grises i residuals de les

embarcacions”. Avui és obligació ja que totes les embarcacions

hagin de dur el sistema de wàter-estanc o químic i no poden

abocar si no és a més de 10 milles de la costa, no poden abocar

prop de la costa, ni tampoc dins el port. I avui els clubs estan

obligats a treure no només les aigües de les sentines, sinó també

les aigües residuals de dins els tancs. La llei ho diu, però crec

que també seria més clar si poséssim aquesta obligació amb

aquesta transaccional i això és allò que jo li propòs Sra.

Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

A veure si ho he entès bé, més que res ho dic perquè és un

tema que jo no planteig, llavors per veure si ha quedat aclarit.

És a dir, el portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular

acceptaria la nostra esmena si s’accepta la seva, diríem. I la

seva seria afegir un nou punt, no eliminar-ne cap dels que hi ha.

És a dir, jo entenc que les que hi ha ara en aquest moment és

una prestació de serveis que s’ha de tenir en els ports i se

transaccionaria més que s’afegiria per part del Partit Popular

seria que les embarcacions han de tenir..., és a dir, que el port

ha de disposar d’aquest servei i tal.

Nosaltres no tenim cap inconvenient, ens sembla que tot el

que sigui millorar el tractament..., nosaltres tenim claríssim que

tot el que suposi millorar el tractament de les aigües residuals

va en benefici del medi ambient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Oliver té la paraula per si vol especificar.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara li farem arribar a la Mesa el

nou punt que proposam. I el que proposam també és que sigui

un nou punt k) i fer córrer tots els altres perquè així ens

quedarien més prop d'allò que fa referència a tractament
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d’aigües de sentina i d’aigües dels dipòsits estancs de les

barques. En allò que fa referència a les aigües residuals de les

embarcacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Oliver. 

Passam a votar l’esmena 2596, amb la transacció també

proposada pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Unanimitat.

Votació de l‘article 49.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 6.

(Remor de veus)

Votació de l’article 49, sí.

(Continua la remor de veus)

9 a favor i 6 abstencions.

A la denominació del capítol 5 del títol III no s’hi han

presentat esmenes. Passam a la votació del capítol 5 del títol

III.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

A l’article 50 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2597

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds i la 2476

del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula

la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé molt breument perquè l’esmena

de substitució que nosaltres presentam és com moltes altres

esmenes presentades que van en aquesta línia. En els punts 1,

2 i 3 de l’article 50 se substitueixi allà on diu “Ports de les Illes

Balears i consell d’administració de Ports de les Illes Balears”

per “conselleria competent en matèria de ports”. Creim i

entenem que les tarifes i el seu establiment responen a

l’administració pública directament que ho ha de fer, ja que és

un tema molt important i ha de ser no només públic, sinó que

entenem que ha de ser la conselleria competent que ho ha de

dur a terme. I en aquest sentit per tant, creim que no ha de ser

l’ens públic i per això presentam aquesta esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar l’esmena 2476 del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument perquè tan sols aquesta

esmena que hem presentat l’únic que pretén és complementar

la redacció d’aquest punt i afegir al punt 3, allà on diu:

“dedicades al transport interinsular”, afegir: “de passatgers i

mercaderies”, simplement per clarificar aquest punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a votar conjuntament o per separat les dues

esmenes? Separat, molt bé. Gràcies.

La 2597 d’Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor? 1.

En contra? 9.

Abstencions? 5.

I la 2476 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 6.

En contra? 9.

Passam a votar l’article 50.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

A les denominacions del títol IV i del capítol 1 del títol IV

no s’hi han presentat esmenes. Votarem idò conjuntament les

denominacions del títol IV i del capítol 1 del títol IV.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

A l’article 51 s’hi manté l’esmena següent: la 2598 del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula per a la

seva defensa la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies. Molt breument només dir que plantejam el mateix,

la substitució de “Ports de les Illes Balears” per “conselleria

competent en matèria de ports”, per entendre que les formes de

gestió de (...) la conselleria en matèria de ports per entendre
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que les formes de gestió de (...) les ha de fer l’administració

competent i en aquest cas evidentment és la conselleria i no

l’ens públic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar idò a votar l’esmena.

Vots a favor? 1.

En contra? 9.

Abstencions? 5.

Votació de l’article 51.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

L’administració de l’Estat..., a l’article 52 hi ha una altra

iniciativa de modificació i per tant, demanaria aquesta

presidència de tots els grups parlamentaris la seva conformitat,

com totes les altres que es van acceptar anteriorment.

Molt bé. Podem passar idò a votar aquesta iniciativa

proposada per l’administració a l’article 52.

Volts a favor? Unanimitat.

A l’article 52 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2599

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, la 2547 del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i la 2477 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula la Sra.

Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé nosaltres hem presentat una

esmena de substitució que substitueix tot l’article 52 i per tant,

els punts a), b) i c), per la redacció següent: “a la zona de

serveis dels ports es podran autoritzar aquelles activitats i

instalAlacions previstes en el Pla director del port i que tenguin

per objecte atendre les funcions i els usos propis de cada port”.

És a dir, nosaltres creim que sobretot les activitats i

instalAlacions ha de ser el Pla director que evidentment els

reguli i han d’estar a més regulades en aquest pla director i

només han de tenir com objectiu atendre les funcions pròpies

del port, no altres objectius de tipus comercial o publicitari que

nosaltres entenem que no són les funcions pròpies d’un port i

per tant, creim que s’ha de restringir a allò que són les funcions

pròpies d’una port i per tant, de l’activitat portuària i per això

presentam aquesta proposta de substitució de tot l’article.

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 és una esmena d’addicció en el punt c).

Simplement afegir una frase, quan el punt C parla que un dels

usos permesos és la realització i difusió de publicitat per

qualsevol mitjà, sempre que sigui autoritzada. Nosaltres

demanam que estigui conciliada amb la normativa municipal,

si és que n’hi ha, perquè no hi hagi una discrepància entre els

sistemes publicitaris del municipi perquè, com tots sabem,

moltes vegades els serveis de ports estan encaixats dins un

municipi, o dins un nucli urbà. Per tant, no hi hauria d’haver

disfuncions o discrepàncies amb els sistemes de publicitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr.  Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

L’esmena que presentam és la proposta de supressió de

l’apartat c) d‘aquest article. I seguint amb un comentari que

feia la portaveu del PSM-Entesa Nacionalista, potser la millor

manera de què no hi hagi conflictes amb la normativa

municipal quant al tema de publicitat, ja que aquesta llei en

molts d’articles és una còpia d’altres lleis, entre elles de la

pròpia llei estatal, tal vegada també s’hagués pogut aplicar aquí

aquest sistema i crec que la llei estatal prohibeix la publicitat en

els ports de l’Estat. Tal vegada així seria la millor manera de

garantir que no entréssim en conflicte amb altres

administracions.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el que diu l’article és que la

publicitat que se pugui fer dins els ports esportius, dàrsenes, o

instalAlacions nàutiques, ha d’estar d’acord amb el Pla director

respectiu. Vol dir que si no està previst i si no ho regula el Pla

director del port, no se podrà fer aquesta publicitat. 

Aprofit idò per dir-li Sra. Vadell que quan s’aprova el Pla

director de ports, a qui informa és l’ajuntament i per tant,

l’ajuntament ja haurà informat, o no se podria fer aquesta

publicitat. I bé, dir que se suprimeixi aquest apartat i que no se

pugui fer publicitat, jo demanaria idò com ho faríem perquè

vostès saben perfectament que a molts esdeveniments esportius

hi ha patrocinadors i això suposaria que no se pogués

patrocinar els campionats esportius de vela lleugera, per

exemple.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VADELL I FERRER:
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Molt breument Sra. Presidenta. Només per recordar al Sr.

Oliver que la llei que ells aproven, els informes dels

ajuntaments no són vinculants. Per tant, crec que el pes que

pugui tenir l’ajuntament en aquest sentit és totalment nul. El

poden escoltar o no, però de totes maneres l’ajuntament no pot

imposar que la publicitat s’adapti a la seva normativa, si és que

en té. Per tant, el pla ho pot fer o no ho pot fer. Crec més

adequat que hi sigui a la llei, a l’article de la llei, almanco per

un respecte al municipi que acull una instalAlació nàutica,

esportiva, o un port esportiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament Sra. Vadell, ja sé que

ens separa aquest extrem, però és que els informes de

l’ajuntament ara tampoc són vinculants i en el projecte de llei

tampoc ho seran. Ara no són vinculants els informes dels

ajuntaments, a la Llei de costes i a la Llei de ports i serveis

públics de l’estat no és vinculant l’informe de l’ajuntament.

Això és el que ens separa a vostès i a nosaltres. I què vol que li

digui? Nosaltres defensam el text d’aquesta llei així com ens ve

del Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votació, separat? Separada. Molt bé.

Passam a votar la 2599 del Grup Parlamentari Esquerra

Unida.

Vots a favor? 1.

En contra? 9.

Abstencions? 5.

Passam a votar la 2547 del Grup Parlamentari PSM.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 5.

I ara passam a votar la 2477 del Grup Parlamentari

Socialista.

Vots a favor? 5.

En contra? 9.

Abstencions? 1.

Votació de l’article 52.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

Als articles 53 i 54 i a la denominació del capítol 2 del títol

IV no s’hi han presentat esmenes. Votarem idò conjuntament

els articles 53 i 54 i la denominació del capítol 2 del títol IV.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 6.

A l’article 55 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2600,

2601 i 2602 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds. Per defensar-les té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament en aquest article 55

i que fa referència al procediment d’atorgament de concessions,

nosaltres hem presentat dues esmenes, una esmena de supressió

que va en la línia ja plantejada en anteriors esmenes i és

eliminar del punt “l’atorgament d’autoritzacions i concessions

ho resolgui el consell d’administració de l’ens públic”.

Nosaltres entenem que ha de ser l’administració i per tant, la

conselleria competent la que ha de resoldre aquest punt tan

important que és atorgar les autoritzacions i les concessions.

L’altra esmena que hem presentat de supressió i és la

supressió d’aquest article del punt 3. Referida que davant la

convocatòria d’un concurs l’empresa no guanyadora pot

rescabalar les despeses del projecte. Nosaltres creim que en

aquest sentit que s’hauria de suprimir i això s’hauria de fer en

tots els casos quan se presenta algun projecte a algun concurs

de l’administració. No se fa en altres casos i no entenem per

què s’ha de fer en el cas d’un projecte d’aquest tipus, per què

se’ls ha de rescabalar les despeses del projecte. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a la primera esmena,

nosaltres votarem en contra perquè el que diu l’esmena és qui

resol..., millor dit, el text de la llei diu que qui resol és el

consell de l’administració aquests concursos. L’esmena el que

pretén és suprimir que sigui idò el consell d’administració, però

d’aquesta manera els concursos no sabrem qui els resoldria

perquè l’esmena no ho diu. Aquest article diu qui és que ha de

resoldre el concurs. Si s’accepta aquesta esmena i se suprimeix

ens trobaríem idò en què se podrien fer els concursos, però no

sabríem qui els ha de resoldre. Per tant, tendríem un buit legal

una vegada més.
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I quant a llevar l’apartat 3. Jo crec que és molt just així com

està redactat aquest article, per ventura no s’entén massa bé,

però el tema és que el concurs..., és a dir, una concessió o una

autorització d’una activitat dins el port, tan pot ser a iniciativa

de Ports de les Illes Balears, com a petició d’un particular. Si

un particular demana instalAlar-se dins el port i prestar servei

determinat, l’administració ho ha de fer per concurs i clar, si ho

fa per concurs resulta que si se’n presenten d’altres, el que ha

tengut la idea si després el concurs que fa l’administració no és

el del seu gust, s’ha de poder retirar, si se retira i no se

presenta, és això el que diu l’article, que se pugui rescabalar de

les despeses que ha tengut perquè d’alguna manera ha estat el

que ha tengut la idea. I allò que fa Ports de les Illes Balears és

apropiar-se d’aquesta idea i fa un concurs. Per tant, ja que fa un

concurs, s’apropia d’aquesta idea, almanco que el que ha tengut

la idea, si no se presenta, el puguin rescabalar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé molt breument. És evident que tot l’esperit de la llei fa

referència a què la iniciativa privada és la que tendrà les idees

referides tan als ports com a la seva configuració. Nosaltres

entenem que la planificació que se faci del port és allà on s’ha

de dir les actuacions que ha de tenir aquest port i per tant, en

aquest sentit quines concessions o quines activitats s’han de fer

han de quedar aclarides ja en el pla. Per tant, entenem que és

allà on després l’administració ha de fer els concursos

pertinents, però en funció d’així com s’ha determinat les

actuacions que s’han de fer en els ports. Per tant, no a allò que

és..., sempre hi pot haver una iniciativa, però evidentment això

ha d’estar absolutament planificat i ha de ser l’administració la

que ha d’articular i planificar anteriorment el poder-ho dur a

terme. 

En aquest sentit per tant, nosaltres creim que no ha de ser el

que ha tengut la idea, sinó que la planificació l’ha de fer

l’administració i a partir d’aquí per tant, ha de fer el concurs

pertinent se presenti qui se presenti i si té unes despeses a

l’hora de fer el projecte, idò com dic, i amb la resta

d’actuacions que fa l’administració, mai l’administració

rescabala quan hi ha distintes empreses que se presenten a un

projecte determinat o a un concurs que fa l’administració se’ls

rescabalen les despeses que han tengut. Per tant, no sabem per

què en aquest cas sí i no se fa extensiu a la resta. Sobretot

nosaltres entenem que s’ha de planificar per part del pla del

port i no precisament caure només en la iniciativa que pugui

tenir un concessionari determinat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Un aclariment Sra. Presidenta. La Sra. Rosselló diu que

l’administració no ha de rescabalar. Precisament no és això el

que diu l’article, l’article el que diu és que l’adjudicatari del

concurs és el que ha de rescabalar amb el que ha tengut la idea,

no l’administració Sra. Rosselló. Se contradiu vostè.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG: 

Una simple qüestió d’ordre, si no m’equivoc aquí hi ha 3

esmenes d’Esquerra Unida, però n’hi ha dues, la 2601 i 2602

estan repetides, són la mateixa, o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Així n’haurà de retirar dues i deixar-ne una...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, no, jo senzillament repassant-ho ni l’he dita perquè és

repetida..., la 2602/05...

LA SRA. PRESIDENTA:

Decau?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Quedaria eliminada perquè és la mateixa que l’anterior, no

ho he explicat perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. 

Així podem passar a votar les esmenes 2600 i 2601.

Vots a favor? 1.

En contra? 8.

Abstencions? 4.

Votació de l’article 55.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 5.

A l’article 56 no s’hi han presentat esmenes. Passam idò a

votar l’article 56.

Vots a favor? 8.

En contra? 3.
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Abstencions? 2.

A l’article 57 s’hi manté l’esmena següent: la 2478 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar-la té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena de supressió del

punt 2 de l’article 53, que parla de l’incompliment substancial

de les condicions del títol per causes imputables al titular pot

determinar, en l’audiència prèvia d’aquest, l’extinció

d’autorització o de la concessió. Entenem que d’aquest punt es

podria deduir una certa indefensió per al titular de la concessió.

I és per això que amb la proposta de..., seria més una garantia

per al títol concessional el fet de què n figurés aquest punt a

l’article 57. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Depèn Sr. Boned que aquest

apartat 2, precisament proposa tot el contrari a allò que vostè

ha esmentat. Això és una garantia precisament per a

l’administració, perquè si el concessionari no compleix amb les

clàusules de les condicions que fixa el títol de la concessió, el

que fixa aquest article idò és que si són imputables al titular,

prèvia audiència del titular de la concessió, se li podrà retirar

la concessió per al títol. Vostè el que proposa és que això no

figuri a la llei, llavors quina garantia té l’administració? El que

faria vostè mitjançant aquesta esmena és donar una patent de

cors a l’adjudicatari del títol de la concessió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Podem idò a passar l’esmena 2478.

Vots a favor? 3.

En contra? 8.

Abstencions? 2.

Votació de l’article 57.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 5

A les denominacions del capítol 3 del títol IV i secció 1 del

capítol 3 del títol IV, els articles 58, 59, 60, 61 i 62 i a la

denominació... Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, tal i com ja vaig explicar a la ponència i després

posteriorment vaig fer arribar als distints grups parlamentaris,

volia presentar un seguit d’esmenes in voce i una d’elles fa

referència a l’article 58..., de tots aquests articles que la

presidenta ha fet lectura, una d’elles fa referència a l’article 58.

Llavors era per si ara puc fer l’esmena in voce..., no sé molt bé

el procediment quin ha de ser.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo entenc que perquè es pugui admetre aquesta esmena in

voce tots els grups hi han d’estar d’acord. Estan d’acord tots els

grups de poder passar aquesta esmena? El Grup Popular diu

que no, per tant, decau aquesta proposta. Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Sra. Presidenta, és per anunciar que totes aquestes esmenes

que ens ha passat per escrit Esquerra Unida-Els Verds, que

farien les esmenes in voce, nosaltres no n’acceptaren cap ni

una, perquè ja va en la mateixa línia que he explicat no sé

quantes vegades. El que proposa és substituir Ports de les Illes

Balears per conselleria competent. Per tant, nosaltres no

n’acceptarem cap ni una d’aquestes esmenes in voce.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

La resta d’esmenes tampoc? Cap. És que hi ha una esmena

que substitueix tot un seguit d’articles la paraula Ports per la

conselleria competent, però hi ha altres esmenes que fan

referència a altres articles amb altres consideracions que no

tenen res a veure. És per saber si és en totes o si...

EL SR. OLIVER I MUT:

Cap.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Cap de les que s’han presentat.

LA SRA. PRESIDENTA:

És a dir totes, la 1, 2, 3, 4 que vostè ha anomenat, així ja no

es tenen en compte aquestes esmenes.

Molt bé. Així passam a la denominació del capítol 3 del

títol 4 i de la secció primera del capítol 3 del títol 4; als articles

58, 59, 60, 61 i 62 i a la denominació de la secció segona del

capítol 3 del títol 4.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 4.

A l’article 63 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2548

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i la 2479 del

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari PSM, té la paraula la Sra. Vadell.
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LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres proposam una esmena

d’addició d’un nou punt. Supòs que vostès saben els problemes

que tenen les embarcacions tradicionals per trobar un

amarrador i més les que tenen valors patrimonials i històrics,

que pareix que estan molt abandonades i les que qualcú les

restaura o les conserva, llavors, la veritat és que té moltes

dificultats per poder-les amarrar. Per tant, proposaríem un nou

punt que, així com aquest mateix article Ports de les Illes

Balears ha de garantir una oferta d’amarradors per a transeünts,

que també hi hagi una oferta, un nombre mínim d’amarradors

públics per a les embarcacions tradicionals.

I aquí m’agradaria afegir o defensar també que s’hi

poguessin afegir les embarcacions de vela de menys de 8

metres d’eslora, perquè aquestes embarcacions petites

precisament són les que tenen lloc; moltes d’elles, que són els

llautets petits, moltes d’elles han de llogar amarradors de

dimensions més grosses, amb el sobre cost que les suposa, i es

troben amb vertaderes dificultats. I precisament aquestes

embarcacions, tant les tradicionals com les petitones són les

que donen caràcter als ports i donen aquesta imatge tradicional

als ports nostres, i crec que és important per a la imatge

turística i per a la imatge de cultura tradicional que es vol

donar. Per tant, m’agradaria molt que aquesta esmena

s’aprovàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. La nostra esmena fa referència al

punt 3 d’aquest article i quan es parla del percentatge mínim

d’amarradors destinats a instalAlacions gestionades en règim de

concessió, aquí diu que l’ens públic podrà fixar, amb criteris

objectius i oït el concessionari, aquest percentatge. El que

proposam nosaltres és que aquest percentatge hauria de venir

fixat ja a les condicions de la concessió, una vegada que

s’adjudiqui o que es tregui a concurs aquesta concessió. Per

tant, per això proposaríem la supressió de “oït el concessionari”

i afegir “les condicions de la concessió”, perquè quedi clar que

seria un percentatge que hauria de venir fixat ja en el seu

moment i no esperar que estigui resolt el concurs de concessió.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena del PSM, pensam que

si s’acceptàs aquesta esmena quedarien desvirtuades les llistes

d’esperar. I a més a més jo li he de recordar o he de dir, Sra.

Vadell, que l’article 50, al seu apartat 3, que parla del règim

econòmic, possibilita ja un tractament favorable quan fa

referència a les tarifes portuàries a les embarcacions

tradicionals, les de transport interinsular i també les

embarcacions de pesca artesana o de litoral. I a més a més, el

mateix paràgraf, apartat b), d’aquest article 63 ja fa referència

també a dos tipus d’embarcacions.

I quant a l’esmena que presenta el PSOE, bé, nosaltres dir

que no estam d’acord a suprimir l’audiència al concessionari,

tal com proposa el PSM. Gràcies, això, el PSOE.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, per donar una mica més de llum al que comentava el

portaveu del Grup Popular. Quan proposam suprimir això d’oït

el concessionari és perquè hem dit abans que aquest

percentatge hauria de venir fixat a les condicions de la

concessió, quan s’adjudica la concessió. Per tant, si està encara

pendent d’adjudicar, s’entén que en aquell moment és una

concessió oberta que no té un concessionari definit, o pot no

tenir-lo, i per tant no seria necessari escoltar, sinó, i tal vegada

no al concessionari, sinó que s’hauria d’escoltar a tots els que

optassin a aquesta concessió. És per això que proposam

l’eliminació d’això, no perquè no tengui dret el concessionari

a ser oït quan correspon, sinó simplement perquè, com que

deim que haurien d’anar fixades a les condicions de la

concessió, és per això que proposam suprimir aquestes

paraules, no per altra cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. M’ha descolAlocat un poc el Sr.

Boned, jo no ho entenc així com diu, però m’ho estudiaré, però

m’ho haurà d’explicar millor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per fixar posició, dir que nosaltres

votarem a favor de les dues esmenes, creim que l’esmena del

Partit Socialista idò també va en la línia que nosaltres creim

que ha de ser la línia de la concessió, que ha explicat el Sr.

Boned. I dir que l’esmena del PSM nosaltres entenem que és

molt adequada i, a més, amb l’addició d’allò de les

embarcacions que tenguin també els amarradors per a

embarcacions a vela de menys de 8 metres d’eslora, jo crec que

seria molt convenient, ja que hem de pensar que és un sector

precisament més de la població dels ciutadans de les Illes

Balears que moltes vegades tenen més dificultats i que els ports

es converteixen més amb qui té un vaixell més gran i més

potent, diríem, i en canvi les barques tradicionals i les que

tenen més, diríem, és més propi dels ciutadans de les Illes
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Balears idò són aquelles que tenen més dificultats a l’hora de

poder tenir el seu amarrador adequat.

Per tant, creim que si parlam de domini públic i de ports per

a tots els ciutadans, idò creim que hem d’afavorir aquest sector

que, bàsicament, com dic, és de la població d’aquí, de les illes,

no? Per tant, donarem suport a aquestes dues esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò, podem votar-les conjuntament o separades?

Conjuntament.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de l’article 63.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 5.

Als articles 64, 65 i 66, a les denominacions del capítol 4

del títol IV i de la secció primera del capítol 4 del títol IV i a

l’article 67 no s’hi han presentat esmenes. Passam a votar, idò,

conjuntament.

Vots a favor? 9.

En contra?

Abstencions? 5.

A l’article 68 s’hi manté l’esmena següent: la 2480, del

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la té la paraula el

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest article 68, en el punt 3,

que parla d’excepcions que es poden fer a l’hora de les

concessions en el termini improrrogable d’aquestes, proposam

suprimir aquest punt b), l’apartat b) del punt 3, per una raó molt

simple: perquè aquí diu directament que s’entendria com a

excepció quan el concessionari es comprometi a dur a terme

una inversió rellevant no prevista que, a judici de Ports de les

Illes Balears, sigui d’interès per a l’explotació portuària.

Entenem que clàusules com aquestes poden arribar a convertir

els concessionaris en propietaris, d’alguna manera, i això creim

que no és desitjable, perquè, entre d’altres coses, pot conculcar

el dret de concurrència a l’hora de gestionar el domini públic,

i podria permetre una certa arbitrarietat i favoritisme a l’hora

d’adjudicar la gestió d’aquest domini públic, i per tant entenem

que millor seria que no figuràs aquesta excepció.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres mantenim el text

perquè entenem que és bo que s’obri aquesta possibilitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí. Bé, jo vull dir que nosaltres votarem a favor de l’esmena

que ha presentat el Partit Socialista. I dir que, tot i que la nostra

esmena in voce sobre aquest article creim que almanco hagués

millorat que el termini màxim de concessió fos de quinze anys

i no de trenta, ja que creim que és molt ample trenta anys quan

un port ja s’ha explotat i per tant ja hi ha unes infraestructures

fetes i es fa una nova concessió. Creim que estaria més d’acord

amb aquest número d’anys, perquè si no, és molt excessiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, nosaltres votarem a favor de l’esmena del Partit

Socialista perquè trobam que la redacció d’aquest punt b) és

molt ambigu, no sabem fins a quin punt és una inversió

rellevant, no sabem què vol dir i tampoc no sabem què vol dir

que sigui d’interès d’aquí, d’aquell moment de Ports de les Illes

Balears, dels membres de Ports de les Illes Balears, crec que és

molt imprecís. I tot i que podríem estar d’acord amb aquest

article si es precisàs una mica més, creim que dóna molta

discrecionalitat i no és massa entenedor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de l’esmena 2480.

Vots a favor? 5.

En contra? 8.

Votació de l’article 68.

Vots a favor? 8.

En contra? 1.

Abstencions? 4.

A la denominació de la secció segona del capítol 4 del títol

IV i als articles 69 i 70 no s’hi han presentat esmenes. Passam

a votar conjuntament.

Vots a favor? 8.
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En contra? 1.

Abstencions? 4.

A l’article 71 s’hi manté l’esmena següent: la 2481 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar-la té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest article fa referència a la

tramitació de projectes i en aquest punt b) ens parla d’un tràmit

d’informació pública que en el mateix punt diu que no

s’exigeix aquest tràmit quan la concessió tengui per objecte la

utilització d’edificacions i construccions existents sense

modificació de l’estructura exterior. I ens feim una pregunta

aquí, i per això, si no es modifica l’estructura exterior i es

modifica l’ús, davant què ens trobaríem? Per això és pel que

proposam afegir a aquest punt que fa referència a la

modificació d’estructura exterior, afegir “i per al mateix ús”;

perquè, si no, possiblement, si la proposta o qui es faci càrrec

d’això, d’aquest nou projecte, modifica l’ús que hi havia abans,

doncs sí faria necessari un nou tràmit d’informació pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, és que això està

previst quan no hi hagi una modificació substancial i que no té

perquè haver de ser el mateix ús; és a dir, dóna la possibilitat,

vostè el que marca és que hagi de ser per al mateix ús. Bé,

doncs no, si no és per al mateix ús, si és o no per al mateix ús

i és important hi ha un termini d’informació pública, però si la

modificació que es fa i el nou projecte que es vol instalAlar dins

aquesta estructura és poc important és el que pretén aquest

article, que no fa falta idò que hi hagi un període d’informació

pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, gràcies. És que precisament acaba de fer referència a un

punt molt concret, de la importància o no d’aquesta

modificació que pogués tenir com a resultat aquest canvi d’ús,

però aquí a l’article no diu absolutament res d’aquesta

importància o no, i no parla de modificació substancial o no;

simplement parla de què no serà exigible el tràmit d’informació

pública si no es modifica l’estructura exterior. Nosaltres ens

preguntam: si el que hi havia en règim de concessió era una

tenda, per exemple, de venda de camisetes o de gorres, i a

partir de qualque moment es lleva aquesta instalAlació i es

proposa instalAlar una discoteca, entenc, bé, estam arribant a

una situació extrema, però qui diu això diu qualsevol altre tipus

d’activitat absolutament i radicalment diferent i que fins i tot

podria resultar impactant o molesta per a un entorn.

Simplement, com que en aquest article això no queda de cap

manera clar, proposàvem que també s’afegís el tema del canvi

d’ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Puntualitzar una vegada més que

del que es tracta és d’edificacions i construccions existents, on

no es modifica l’estructura exterior, que, per tant, una discoteca

no hi cap de cap de les maneres. Parlam idò de concessions

noves dins edificacions i construccions existents, que per tant

no fa falta que hi hagi aquest període d’informació pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’esmena 2481.

Vots a favor? 4. 5, perdó.

Vots en contra? 8.

Votació de l’article 71.

Vots a favor? 8.

Vots en contra?

Abstencions? 5.

A l’article 72 s’hi manté l’esmena següent: la 2549 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per defensar-la té la

paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre. A l’article 72 hi

hem presentat l’esmena 2549, a l’article 73 no n’hi ha, al 74

tenim presentades la 2550 i la 2551, totes tres fan referència a

l’eliminació de les paraules “construcció de nous ports”. Per

tant, jo ja les donaria per defensades perquè aquestes esmenes

ja n’hem parlat a esmenes passades, per tant, jo crec que, per

part nostra ja ho pot passar a votació directament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sra. Vadell. Idò passam a la votació de

l’esmena 2549.

Vots a favor? Ai, perdonin! Sr. Boned, sí.

EL SR. BONED I ROIG:

Només, com que estam a una nova comissió i també volia

fer, com havia fet el portaveu del Grup Popular en el seu

moment, recordar que aquí també el nostre grup es va

manifestar en contra d’aquestes propostes que parlen

directament de la supressió de nous ports i que vàrem comentar

en el seu moment que, des del Grup Socialista, no ens tancam

a qualque nou port. Simplement era això i per tant aquí era
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recordar el que vaig dir a l’anterior comissió i el nostre vot serà

en contra, per aquest raonament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, votam idò l’esmena 2549.

Vots a favor? Les tres conjuntes? Ah, molt bé, idò votam la

2549, la 2550 i la 2551.

Vots a favor? 2.

En contra? 11.

Votació dels articles 72, 73 i 74.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 5.

Sí, Sra. Vadell?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Als articles 72, 73 i 74 el meu vot és en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, val, molt bé: 4 abstencions i 1 vot en contra i 8 a favor.

A l’article 74 ha dit, Sra. Vadell, o a tots; ah, 74, molt bé. Ah,

a tots tres.

Val molt bé. Al 72, 8 a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

I al 73, 8 a favor i 5 abstencions.

I al 74, 8 a favor, 1 en contra i 4 abstencions. Molt bé,

gràcies.

A l’article 75 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2482,

2483 i 2484 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-les,

té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. La 2482 proposa afegir, al final

del punt 1, la frase “tal com estableixin les condicions de la

concessió”. I és perquè entenem que en aquests casos no pot ser

aquesta decisió que es pren no es pot prendre d’una manera

discrecional, que les condicions de la concessió han de marcar

una prioritat a l’hora de decidir un cas com aquest.

A la 2483, suprimir, per tant, també, i com a conseqüència

del raonament anterior, la paraula “discrecionalment”. Per això,

precisament perquè el que deim és que no pot ser una decisió

discrecional.

I a la 2484 proposam la supressió del punt 2 d’aquest

article, perquè aquesta no pot ser una decisió que tan sols sigui

una possibilitat. Resoldre com a desert un concurs ha de ser una

decisió, una proposta que ha de venir recollida a les pròpies

condicions del concurs que s’obri. Per tant, proposam suprimir

aquest punt 2.

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. Amb l’esmena 2482 no hi podem

estar d’acord, Sr. Boned, perquè en aquests moments no hi ha

encara concessió, parlam d’un concurs. Per tant, que es pugui

adjudicar aquest concurs al següent si el guanyador renuncia,

però no amb les condicions de la concessió, perquè encara no

hi ha cap concessió, en tot cas hauria de ser amb les condicions

del concurs; que el concurs és qui haurà de fixar les bases, però

en funció de la concessió és impossible, perquè no hi ha

concessió encara idò. La concessió, el títol concessionari, el

títol es firmarà una vegada que s’hagi resolt el concurs, però no

abans. Per tant, no hi ha concessió, no podem parlar de

concessió, sinó del que hem de parlar en aquests moments

encara és de concurs.

En el que fa referència a l’altra esmena, de suprimir

discrecionalment, li votarem a favor. Esquerra Unida i Els

Verds en tenia una d’igual, la va retirar, jo li vaig dir que també

li votaríem a favor, però la va retirar; perquè entenem que

efectivament, discrecionalment hi sobra, perquè encara que

digui discrecionalment l’administració ha de motivar sempre

els seus actes.

I a la darrera esmena que vostè ens proposa, doncs no, Sr.

Boned, no, perquè entenem que el concurs s’ha de poder

declarar desert. És impensable que una llei no digui que el

concurs l’administració l’ha de poder declarar desert; clar,

l’haurà de motivar, sempre haurà de motivar els seus actes

l’administració i ho haurà de fer d’acord amb les bases del

concurs, però no de la concessió. Per tant, nosaltres entenem

que està bé aquest text i que l’administració pugui declarar

desert el concurs. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, tan sols al darrer comentari que ha fet el portaveu del

Grup Popular. Assenyalar que el que proposam nosaltres no és

que no existeixi la possibilitat que l’administració declari

desert, sinó que el que diem, precisament, és que si no hi ha cap

oferta que reuneixi les condicions que es marquen en el concurs

no serà aquesta una possibilitat, sinó que serà l’obligació de

declarar-lo desert. Vull dir que les pròpies condicions del

concurs han de marcar o haurien de marcar que si no hi ha cap

oferta que reuneixi les condicions, ja no serà una possibilitat,

perquè si no estam dient que es podria adjudicar aquesta

concessió a qualcú que no reuneixi les condicions, però com
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que diu “es podrà” estam dient que potser, sí que podria a pesar

que no reuneixi les condicions, és l’únic que diem, per tant és

per això que deim que no ha de ser una possibilitat, sinó que ha

de ser una obligació. Si no hi ha oferta que reuneixi les

condicions del concurs s’ha de declarar desert automàticament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. És cert, però l’administració haurà

de motivar i haurà de dir perquè no compleixen els requisits del

concurs. Per tant, la llei ha de donar la possibilitat que puguin

declarar desert el concurs si no reuneixen les condicions del

concurs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Passam idò a votar, separadament? La

2482 i la 2484 les votam juntes.

Vots a favor? 4.

En contra? 8.

Abstencions? 1.

I ara votam la 2483.

Vots a favor? Unanimitat.

Votació de l’article 75.

Vots a favor? 8.

En contra?

Abstencions? 5.

Si, ara farem cinc minutets de recés, però que siguin

puntualíssims perquè anam una miqueta retardats.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) la secció tercera del capítol 4 del títol IV no s’hi han

presentat esmenes. Passam a votar-ho directament.

Vots a favor? 6.

En contra?

Abstencions? 4.

A l’article 76 s’hi manté l’esmena següent: la 2552 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per defensar-la té la

paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, és una igual de les que havíem esmentat

fa un minut, per tant la don per defensada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Passam a votar aquesta esmena 2552.

Vots a favor? 2.

En contra? 8.

Abstencions?

8 en contra i 2 a favor.

Ara passam a votar l’article 76.

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A la denominació de la secció 4 del capítol 4 del títol IV;

als articles 77, 78, 79 i 80; a la denominació de secció cinquena

del capítol 4 del títol 4 i als articles 81 i 82 tampoc no s’hi han

presentat esmenes. Passam a votar-ho conjuntament.

Vots a favor? 7.

En contra? 1.

Abstencions? 3.

A l’article 83 s’hi mantenen les esmenes següents: la 2603

del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds i la 2485,

2486, 2487, 2488 i 2489 del Grup Parlamentari Socialista. Per

defensar l’esmena del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds té la paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, precisament a aquest article

nosaltres presentam una esmena molt clara que és de supressió

de tot l’article. Ens pareix un article que no té, al nostre

entendre, cabuda, perquè es permet la prolongació, que no la

pròrroga, més enllà del que s’estableix en el títol concessional

amb la convocatòria d’un concurs a instància del concessionari,

quan han transcorregut dues terceres parts de la concessió. En

aquest cas, segons aquest article, el concessionari només té dret

a tempteig, un tema increïblement criticat pel grup proposant i

entenem, i a més amb les condicions del guanyador, això

espanta els concursants, està clar, i creim que realment aquest

article s’ha d’eliminar per molts de motius. I per tant creim que

té, al nostre entendre, prou arguments per llevar un article que

realment dóna només cobertura al concessionari i espanta,

precisament, la lliure competència que hi hauria d’haver, i

sobretot des d’un partit neoliberal com el Partit Popular que

hauria de donar cabuda a totes les empreses.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat un total de cinc

esmenes a aquest article i proposam la supressió del punt 3,

punt 6, 8, directament, i ho feim perquè aquí es parla del dret

de tempteig i entenem que l’aplicació que es fa d’aquest dret de

tempteig és abusiva i que, en qualsevol cas, podem entendre

que és una forma per passar, com havíem dit ja en altres

ocasions, de concessions en domini públic a propietats de facto

i creim que això no acaba de ser correcte.

En el punt cinc, amb l’esmena 2486, proposam suprimir la

paraula “discrecionalment” i la frase “i l’antic concessionari

podrà exercir novament el seu dret de tempteig”, que va

relacionat amb el comentari que he fet a les anteriors esmenes

presentades.

I a l’esmena 2489 proposam afegir, al punt 7, apartat a),

substituir més que afegir, la darrera paraula, que diu

“adequades”, per “de la concessió”, amb la qual cosa quedaria

aquest punt, diria: “Quan cap de les ofertes presentades no

reuneixi les condicions de la concessió”. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres entenem que l’article

85 és una aportació important que es fa a aquesta llei, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

83, perdó.

EL SR. OLIVER I MUT:

... perdó, 83, quant a la prolongació de l’explotació. Crec

que és una novetat i crec que és bo que figuri en aquesta llei,

perquè un concessionari d’un port esportiu saber que té la

possibilitat de poder prolongar la seva explotació, sempre per

concurs, això sí, sempre per concurs i per concurs obert, allà on

hi poden participar altres concessionaris o potencials

concessionaris, pensam idò que és bo. I nosaltres mantenim el

Grup Parlamentari Popular aquest text, tal com ens ve amb

aquesta article 83.

Quant a les del PSOE he de dir que precisament aquest dret

de tempteig possibilita que el concessionari actual, si no iguala

l’oferta d’un altre futur concessionari, un que es presenti al

concurs, tengui sempre la possibilitat de fer el dret de tempteig

i quedar-se amb la concessió. Pensam que és una aportació

bona també que es fa dins aquest aspecte i, miri, nosaltres li

acceptaríem, de l’esmena 8486, només l’apartat que fa

referència a suprimir “discrecional”, però allò de dret i

tempteig no. No sé si val la pena o no transaccionar aquesta,

vostè ho dirà.

I quant a la 2487, pensam que és bo que el concessionari es

pugui rescabalar de les despeses del concurs. Qui té dret al

tempteig, si així no ho fa, almanco que es pugui rescabalar de

les despeses. I també abonar les amortitzacions pendents de

l’antic concessionari, també estam en la mateixa postura.

Quant a la darrera, que és la 2489, bé, aquí encara no hi ha

concessió, no s’ha donat el títol concessionari. Per tant hauria

de ser en tot cas “adequades” per substituir-la per la “de

concessió” no, en tot cas seria substituir la paraula “adequades”

per “les condicions del concurs”, “de la concessió” no, però

“del concurs” sí.

I aquest és el nostre posicionament, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Podem votar conjuntament totes les esmenes? Sí,

hi ha la 2486, que el Sr. Oliver ha proposat aprovar-ne un

apartat, o transaccionar. No fa falta (...). Molt bé, es mantenen

així com estan.

(Intervenció inaudible)

Molt bé, gràcies; gràcies, Sr. Boned.

Bé, així passam a votar l’esmena 2603, d’Esquerra Unida

i Els Verds.

Vots a favor? 1.

En contra? 9.

Abstencions? 3.

I ara passam a votar conjuntament les esmenes del Grup

Socialista: 2485, 2486, 2487, 2488 i 2489.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Ara passam a votar l’article 83.

Vots a favor? 9.

En contra? 1.

Abstencions? 3.

A l’article 84; a la denominació del capítol V del títol IV;

als articles 85, 86, 87 i 88; a la denominació del capítol VI del

títol IV; a l’article 89; a les denominacions dels títol V i del

capítol I del títol V; a l’article 90; a la denominació del capítol

II del títol V; als articles 91, 92, 93, 94, 95 i 96; a les

denominacions dels capítol III del títol V i de la secció primera

del capítol III del títol V; als articles 97, 98, 99, 100, 101, 102
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i 103; a la denominació de la secció segona del capítol III del

títol V; als articles 104 i 105; i a la denominació del capítol IV

del títol V no s’ha presentat cap esmena.

Per tant votarem conjuntament.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 4.

A l’article 106 es manté l’esmena següent: la 2553 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per defensar-la té la

paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta. He de dir que l’esmena 2553 i la 2554

fan referència al mateix: és afegir “patrimonials” darrere la

paraula “culturals”, i ja ho havia defensat esmenes anteriors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Així podem votar les dues... Ah, perdó; Sr. Oliver,

té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, la passada comissió

vaig fer una intervenció on deia que miraríem de fer una

transaccional respecte d’això, i la veritat és que fer una

transaccional que ens englobi tot el tema patrimonial ho veim

difícil. Vull anunciar, idò, que votarem a favor d’aquestes dues

esmenes. Pensam que ja està bé quan parla de “culturals”, però

si hi afegim “patrimonials” no fa mal i tal vegada queda més

clar. Per tant he de dir que votarem a favor d’aquestes dues

esmenes i que a plenari anunciam també que ja votarem a favor

de les altres esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Passarem, idò, a votació conjunta

d’aquestes dues esmenes, la 2553 i la 2554.

Vots a favor? Unanimitat.

Ara votarem idò els articles 106, 107, 108, 109, 110 i 111.

Podem votar-los conjuntament, també?

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 5.

Als articles 112, 113 i 114 i a la disposició addicional

primera no s’han presentat esmenes. Per tant passarem a votar

conjuntament també.

(Intervenció inaudible)

El 111 ja l’hem votat també anteriorment. Sí, sí...

(Conversa inaudible)

Als articles, com he dit, 112, 113 i 114 i a la disposició

addicional primera no s’han presentat esmenes i votarem

conjuntament.

Vots a favor? 9.

En contra? 

Abstencions? 5.

A la disposició addicional segona es mantenen les esmenes

següents: la 2604 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, la 2555 del Grup Parlamentari PSM i la 2490 del Grup

Parlamentari Socialista. 

Per defensar l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds té la

paraula la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres clarament presentam

l’esmena de supressió de la disposició addicional segona

perquè entenem que fa un acte amb el qual nosaltres no estam

en absolut d’acord, que és modificar les directrius d’ordenació

del territori i eliminar la necessitat de realitzar un pla director

sectorial de ports esportius i instalAlacions nàutiques. Nosaltres

creim que s’ha de fer un pla director sectorial de ports esportius

i instalAlacions nàutiques, que és absolutament necessari fer un

pla global i que serveixi de marc general per a tot el que fa

referència a aquesta activitat, i per tant és evident que nosaltres

no podem donar ni molt manco..., entenem que no s’ha de

suprimir aquest punt i per això presentam aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari PSM té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta. Per les mateixes raons que ha expressat

la portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds. Nosaltres creim que

és una equivocació suprimir un document marc, que és el que

definiria aquells ports i aquelles instalAlacions que s’haurien de

fer a les Illes Balears per poder tenir una visió total d’aquelles

instalAlacions que en el futur s’hi podrien arribar a fer. Per tant

no estam d’acord amb el fet que es modifiquin les DOT,

sobretot amb aquest sistema, perquè creim que es modifiquen

les DOT sense el sistema previst perquè es modifiquin. Les

DOT tenen un article que diu com s’han de modificar les DOT

i aquesta llei no el respecta. Per aquests dos motius hem

presentat aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Vadell. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, per no ser repetitiu donaré

suport als arguments que han exposats les dues portaveus

anteriors, i tan sols ressaltaré això, la importància de la

necessitat d’un pla director sectorial de ports esportius.

Entenem que no és procedent l’eliminació, per tant, d’aquest

pla, i com acaba de manifestar la portaveu precedent entenem

que el procediment de modificació d’un assumpte com són les

directrius d’ordenació territorial no ha de ser mitjançant una

disposició addicional a una llei nova, sinó que hauria de tenir

la seva tramitació parlamentària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. President. Bé, el que fa aquest projecte de llei

és suprimir el Pla director sectorial de ports pels plans directors

de cada un dels ports, i ja vàrem tenir aquest debat quan vàrem

tenir el debat de les esmenes a la totalitat. Jo, Sra. Presidenta,

idò, em remet a la meva intervenció que vaig tenir quan vàrem

debatre les esmenes a la totalitat i el nostre posicionament al

respecte. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Podem votar les tres esmenes

conjuntament? La 2604, la 2555 i la 2490.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Votació de la disposició addicional segona. 

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

A les disposicions addicionals tercera, quarta, cinquena i

sisena no hi figuren esmenes. Votarem, idò, conjuntament, les

disposicions. No hi figuren esmenes.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, Sra. Presidenta. Jo com que vaig presentar a la

ponència...

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi figuren esmenes vives.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

A la ponència vaig dir que precisament havia presentat

esmenes de supressió d’una sèrie de disposicions addicionals

i vaig demanar...

(Conversa inaudible)

No, és que vaig presentar esmenes de supressió que posa

“disposició addicional segona, cinquena i sisena”.

LA SRA. PRESIDENTA:

O sigui, a la cinquena i a la sisena, diu vostè. No està

votada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, no està votada.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, hem votat la segona, hem votat l’addicional segona.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, però vostè ara ha dit “les disposicions addicionals

tercera, quarta, cinquena i sisena”, i jo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte. No hi figuren esmenes vives.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Bé, vegem, a la comissió jo..., perdó, a la ponència jo vaig

plantejar precisament aquesta qüestió -jo supòs que almanco els

ponents ho recorden- perquè havia presentat una esmena on

havia inclòs, havia posat tot això. Vaig demanar a veure...;

varen dir que sí. Aleshores jo vaig interpretar que malgrat

estigués aquesta relació, idò aquestes esmenes es tractarien a

comissió com a esmenes que s’havien presentat a aquests

disposicions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

És per una qüestió d’ordre, Sra. Presidenta.

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sr. Oliver. Després continuarà.

EL SR. OLIVER I MUT:

Jo és per una qüestió d’ordre, Sra. Presidenta. És a dir, és

cert el que diu la Sra. Rosselló, però aquí hi ha una esmena i
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aquesta esmena ja s’ha votat. Com que aquesta esmena ja s’ha

votat ja no hi ha, per tant, esmenes d’eliminació de les

addicionals cinquena, sisena, setena i disposició transitòria

cinquena. Ara bé, si la Sra. Rosselló vol fer una esmena in voce

té tot el dret a fer-la, però l’esmena ja s’ha votat i per tant ja no

hi ha esmena viva en aquestes addicionals. Així jo ho entenc.

Ara, sempre té el dret a fer les esmenes in voce que vulgui.

(Conversa inaudible)

Deman al Sr. Lletrat que ens pugui informar al respecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat, té la paraula per explicar-nos...

EL SR. LLETRAT:

No. Efectivament la Sra. Rosselló va fer una esmena en la

qual s’incloïen distintes disposicions addicionals. Ara, vostès

saben que és costum que aquí cada normativa, cada article, no

s’ha fet mai una esmena on s’esmenin diversos articles o

diverses disposicions addicionals, és a dir, es fa una per una, i

com que..., perdonin, no és per donar la raó a ningú, però com

ha dit el portaveu del Grup Popular, aquesta esmena... Per això

jo en el seguiment, és a dir, nosaltres, els serveis jurídics del

Parlament, en el seguiment de la Sra. Presidenta no se li ha

posat perquè s’entén que aquesta esmena, quan ja ha estat

votada i ha decaigut, ha decaigut per a tot.

 Si no que les esmenes s’haguessin fet a cada disposició

addicional. No es pot fer un escrit al Parlament: “impugn totes

les esmenes de...”.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Jo, perdoni, però vull dir una cosa, si m’ho permet la

presidenta; no sé després, si de cas, que hagin parlat tots els

portaveus i després (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, esperi un momentet. Ara té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Tan sols per manifestar que en aquest cas, com que jo

estava de ponent també, el que sí record és que la portaveu

d’Esquerra Unida i Els Verds precisament va argumentar

aquesta circumstància en ponència i, independentment que

seguint un pur formulisme tècnic i jurídic, l’argument que

expressa el lletrat sí que és correcte, allò cert és que en aquell

moment, en el moment de ponència, a la portaveu del grup no

se li varen manifestar aquests mateixos arguments que se li

manifesten ara en comissió. Vull dir que en aquest cas sí que he

de reconèixer que d’alguna manera se li va donar a entendre

que efectivament amb la presentació d’aquesta esmena es podia

entendre que era extensible als articles que figuraven a una sola

esmena.

Tan sols era per aclarir allò que, com a ponent, vaig

entendre per part del meu grup de les explicacions que es varen

dar en aquell moment, en aquella ponència.

EL SR. LLETRAT:

Puc parlar, Sra. Presidenta? Miri, aquí l’esmena 2604 diu

“esmena d’eliminació”. En el Reglament les esmenes

d’eliminació no existeixen, toquen ser esmenes de supressió.

Primer punt.

Segon; aquí diu “eliminar de la disposició addicional

segona, de la disposició addicional cinquena, sisena, setena i de

la disposició transitòria cinquena”, “eliminar de”. O sobre el

“de” o aquesta esmena no està correctament presentada. I a

més, Sra. Diputada, com li he dit a un mateix document a una

esmena em fa idò una, dues, tres, quatre, cinc o sis esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Moltes gràcies. És a dir, a mi m’agradaria que amb la

mateixa contundència amb què s’han manifestat el portaveu del

Partit Popular i els serveis jurídics m’ho haguessin dit el dia de

la ponència, perquè jo el dia de la ponència vaig posar damunt

la taula aquest tema, i si ho recorden dues coses, en primer lloc,

i la ponència precisament és un lloc on teòricament s’han

d’aclarir qüestions que jo ja vaig posar damunt la taula, no les

he posat ara, les vaig posar el dia de la ponència, i vaig dir

clarament dues coses. Amb el “de” que m’ha dit el lletrat jo

vaig dir que estava tatxat perquè vaig dir que havia estat una

errada; ho vaig dir, en primer lloc.

I en segon lloc vaig expressar precisament la meva

preocupació que si això, aquesta esmena, si es podia entendre

que era que havíem presentat una esmena a totes aquestes

disposicions addicionals o si se’m podia dir com quedava

aquesta situació, i jo record, i no només ho record sinó que ho

he de dir d’una manera molt clara, que totalment se’m va donar

a entendre que es podia tractar dins el que és una ponència i,

per tant, interpretant que la ponència, i ho diu el Reglament

mateix, és allà on es pot..., precisament és el moment adequat

on es posen diríem qüestions d’aquest tipus damunt la taula que

podrien ser tractades com a esmenes a aquestes disposicions

addicionals.

De totes maneres, com que veig que no hi ha cap intenció

ni una d’acceptar aquestes esmenes, perquè està clar, a mi

m’agradaria que la mateixa claredat que s’ha tengut avui en

comissió s’hagués tengut en ponència, perquè així haguéssim

evitat moltíssimes..., almanco una clara -diríem- interpretació

que jo vaig..., i vull tornar a dir, i ho ha dit el portaveu del

Partit Socialista, però saben perfectament que jo aquest tema el

vaig demanar i el vaig tornar a demanar, perquè ara se’m digui,

amb una espècie de claredat total i absoluta que està fora de

lloc, i a mi la veritat és que m’agradaria que es respectàs com

a mínim el que es fa a la ponència. Una altra cosa és que se’m

digui a la ponència, amb la qual cosa, com se m’ha dit a les

esmenes in voce no se n’accepta ni una; molt bé, jo veig i estic
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convençudíssima que no es vol acceptar aquesta esmena de

supressió de totes aquestes disposicions, però, com dic, i com

a diputat em sent absolutament, i ho vull tornar a dir, que no

s’ha respectat en absolut el que es va dir a una ponència i

m’agradaria que s’hagués dit en el moment que pertocava i ja

està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rosselló, no fa falta que em

repeteixi deu vegades els mateixos arguments. Miri, jo som

incapaç d’explicar-me...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rosselló...

EL SR. OLIVER I MUT:

...o vostè és incapaç d’entendre’m. Miri, per ventura és

perquè desconeixem el Reglament i desconeixem el

funcionament de les comissions i de les ponències. Miri, aquí

l’únic que s’ha produït és que hi ha una esmena i s’ha votat, i

quan l’esmena es vota, i si s’aprova, s’aprova i, si no, ja decau,

no decau, es denega, és a dir, vaja, s’elimina, no s’elimina sinó

que es vota en contra, ja no sé ni emprar els termes. No, llegesc

a l’esmena “esmena d’eliminació”, i jo sempre he llegit esmena

de supressió, no he vist mai una esmena d’eliminació, però és

igual, és igual. 

Miri, escolti, escolti, el que vaig dir jo a ponència és que

vostè ha presentat una esmena i se li respecta aquesta esmena

en què fa esmenes: se li accepta que hagi tatxat el “de”, se li va

acceptar; se li accepta que vagin... No, no, si vostè -ho veu?- no

em pot entendre mai perquè no m’escolta. Se li accepta que

siguin addicionals segona, cinquena i sisena; només és que s’ha

produït un acte formal de la votació ara, però vostè, a

l’addicional cinquena i sisena, pot fer ús -miri que encara jo li

he d’explicar com ho pot fer- pot fer ús de la seva paraula i

presentar aquestes esmenes in voce quan parlem de la

disposició addicional cinquena, que vostè ha presentat a la

segona però que ja hem votat en contra. És un acte formal, que

l’esmena ja està votada, que per tant ja ha decaigut, però jo

entenc que vostè pot fer les esmenes in voce que vulgui,

defensar aquesta esmena in voce quan li toca; és un acte formal.

Hagués pogut demanar també votació per separat. No ho ha

fet. Què vol que li digui, Sra. Rosselló? Jo me mantenc en el

que hem fet a ponència. Miri que l’intent ajudar, per favor,

cregui’m.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Idò així passam...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

És que ja ho hem debatut prou, està prou clar el que estam

parlant.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

No, perdoni, Sra. Presidenta. No, Sra. Presidenta, perdoni.

Igual que hi ha una espècie de dir que no sabem com funcionen

les coses, a mi m’agradaria, i aposta deman a la Mesa i als

Serveis Jurídics, que quan es fa una ponència s’aclareixi amb

la manera tan clara com s’ha fet en comissió quan hi ha una

dificultat, amb la qual cosa així quedarà clar i ja està, no

importarà després discutir-ho en comissió. Això en primer lloc,

perquè crec que així aclareix i feim més via.

I en segon lloc demanaria, ja que m’ha donat la idea el

portaveu del Partit Popular, votació separada perquè encara no

s’han votat la disposició addicional setena ni la transitòria

primera, i per tant demanaria votació separada, si és que hi ha

una intenció que almanco aquestes esmenes es tenguin en

compte. Una altra cosa és que no es vulgui, que supòs que és el

que no es vol, però jo demanaria almanco que es pogués votar

separadament i que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. És a dir, votarem separadament...,

quines disposicions addicionals? Anomeni-les.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

La disposició addicional cinquena..., i la sisena.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies. Així idò ara votarem les disposicions

addicionals tercera i quarta.

Vots a favor? 9.

En contra? 

Abstencions? 4.

I ara votarem la disposició addicional cinquena.

Vots a favor? 9.

En contra? 1.

Abstencions? 4.

(Intervenció inaudible)

Abstencions, 4. Així, perdó, les abstencions anteriors eren

5. Sí, perdó, a les disposicions addicionals tercera i quarta són

9 vots a favor i 5 abstencions; i a la disposició cinquena són 9

a favor, 1 en contra i 4 abstencions. 
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I a la disposició addicional sisena, vots a favor? 9.

En contra? 1.

Abstencions? 4.

Gràcies. Idò ara passarem a la disposició addicional setena,

on es mantenen les esmenes següents: la 2556 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i la 2491 del Grup

Parlamentari Socialista. Per defensar l’esmena...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, Sra. Presidenta. Jo vull fer una esmena in voce que

també es presenta en la mateixa línia de supressió de la

disposició addicional setena per part del nostre grup.

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Es té en compte l’esmena presentada in voce si per

part de tots els grups parlamentaris ho accepten. Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres no acceptarem l’esmena

in voce perquè no acceptaríem l’esmena. És ridícul acceptar

una esmena in voce i després votar-la a favor, per part nostra

em referesc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò així no consta aquesta esmena in voce. Per tant,

per defensar l’esmena del Grup Parlamentari PSM té la paraula

la Sra. Vadell, la 2556.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem presentat una

esmena de supressió de la disposició addicional setena perquè

entenem que és una excepció que no s’hauria de produir.

Aquesta excepció implica moltes coses, com és passar per

damunt uns drets que la llei mateixa dóna al consell insular, i

nosaltres entenem que quan hi ha una instalAlació esportiva,

portuària, o quan..., una llei no pot començar fent excepcions.

Per tant demanam la supressió d’aquesta disposició.

A l’article 17, que és allò que suprimeix, precisament allò

que exceptua és que el port de Cala en Busques, la dàrsena

esportiva de Cala en Busquets i el port de Ciutadella,

s’exceptua de la tramitació, o de l’aplicabilitat de les previsions

de l’article 17, creim que és prou important com perquè s’hagin

de tenir en compte, perquè l’article 17 precisament és allà on se

dictamina com s’han d’aprovar els projectes bàsics dels ports

i dels nous ports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Per defensar l’esmena del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, repetint els arguments també

que ha exposat la portaveu del PSM-Entesa Nacionalista, també

vull recordar que ja en el debat de l’esmena a la totalitat

d’aquesta llei, aquest va ser un dels punts fonamentals que

argumentàrem des del Grup Socialista com a motiu suficient

per solAlicitar la retirada de la llei i entenem que no tan sols és

un problema, entenem des del nostre grup, que ratlla la

ilAlegalitat el fet de fer excepcions a una llei, però si a més a

més, com entenem des del Grup Socialista, aquestes excepcions

vénen motivades per qüestions purament polítiques, entenem

que encara amb més motiu i amb més raó no hauria de ser

permissible el fet de fer excepcions a una llei. 

Realment si un fos honrat i es posa la mà al cor, el que

hauria de dir és que l’article 17 no hauria de dir el que diu

perquè la mateixa llei que a un article diu una cosa, a una

disposició addicional fa excepcions a allò que diu aquest article

i a més en un cas. No estarem en cap cas mai a favor

d’excepcions per a qüestions purament polítiques i entenem que

és allò que es fa aquí. Per tant, solAlicitam la supressió

d’aquesta disposició addicional setena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament aquí hi ha una

excepció a l’article 17, però és que l’article 17 parla dels ports

futurs, mentre que el que fa aquesta excepció és sobre els ports

que en aquests moments ja estan en construcció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem votar conjuntament..., Sra. Rosselló?

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja que no se m’ha permès poder

presentar una esmena que anava en la mateixa línia, jo he de dir

que per part del nostre grup donarem suport a les esmenes que

fa el Partit Socialista i el PSM per entendre que aquesta

disposició addicional, com sempre, és una llei que després fa

multitud d’excepcions, en aquest cas es fa l'excepció de

Ciutadella i que nosaltres creim fins i tot escandalós. Clarament

està feta per fer l'excepció del port de Ciutadella.

En aquest sentit per tant, donarem suport en la mateixa línia

que nosaltres fèiem a la nostra esmena, de suprimir aquesta

disposició addicional setena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

Passam a votar conjuntament les dues esmenes, la 2556 i la

2491.
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Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de la disposició addicional setena.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

A la disposició transitòria primera no s’hi han presentat

esmenes. Per tant, passam a votar-la tot seguit.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

A la disposició transitòria segona s’hi manté l’esmena

següent: la 2492 del Grup Parlamentari Socialista. Per

defensar-la té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé en aquest cas fa referència a un

punt important com són les obres i entenem que el que recull

aquesta disposició transitòria segona significa que Ports de les

Illes Balears pot edificar i de fet autoritzar a edificar el que

vulgui, sense llicència urbanística i això entenem que és del tot

inacceptable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No veig enlloc que la disposició

transitòria segona que parli de sense llicència urbanística.

Aquest article tracta de què mentre no estiguin en vigor, o no

s’hagin elaborat els plans directors dels ports, qualque cosa

s’ha de fer. Per tant, abans de què entrin en funcionament els

plans directors dels ports, que s’apliquin allò que està regulat

a la llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Passam idò a votar l’esmena 24... Perdó Sr. Boned té la

paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Només destacar un fet, les obres s’autoritzen amb una

llicència, sigui (...) directament autoritzat per part de Ports i no

es fa referència en absolut a cap llicència. Entenem que

d’alguna manera el que s’entén és això, que no és necessari la

llicència i que directament pots... I aquí entraríem novament en

el tema de la invasió de competències i l’oportunitat o

necessitat, o no que els ajuntaments puguin decidir o tenguin

alguna cosa a dir sobre les obres que es puguin executar dins el

seu terme municipal, independentment que siguin dins l’àmbit

de gestió de Ports de les Illes Balears o no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, això és el que

preveu la llei, la llei diu que les obres..., s’haurà de demanar

audiència als ajuntaments. Però miri, els ajuntaments ni ara han

de donar llicència d’obra, estam parlant de domini públic, no

estam parlant de competències municipals. Dins domini públic

marítim els ajuntaments no hi tenen competències, ni tampoc el

consell insular, l’únic que té competència és el Govern de la

comunitat autònoma perquè se li han transferit els ports, els

ports que té transferits, no els d’interès general. No hi ha

invasió de competències per tant, ni s’ha de demanar llicència

d’obra als ajuntaments, no han d’informar els ajuntaments no

donen llicència d’obra a una ampliació d’un port, altra cosa és

que cobrin l’impost de construccions, molt diferent a allò que

és una llicència d’obra.

Per tant, incideix una vegada més, mentre no s’aprovin els

plans directors el que s’ha de fer és aplicar tots els extrems de

la llei, perquè després qui ho dirà serà el pla director. Però

mentre no hi hagi pla director punt per punt que s’hagi de

complir tots els extrems de la llei. Això és el que pretén aquesta

transitòria, una transitòria el que pretén sempre és que no hi

hagi un lapsus entre el moment que s’aprova la llei i

l’efectivitat de la llei o dels plans directors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar l’esmena 2492.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de la disposició transitòria segona.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 3.

Abstenció? 1.

A la disposició transitòria tercera no s’hi han presentat

esmenes. Passam directament a votació.

Vots a favor? 9.
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En contra?

Abstencions? 4.

A la disposició transitòria quarta s’hi manté l’esmena

següent: la 2493 del Grup Parlamentari Socialista. Per

defensar-la té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies. Proposam mitjançant aquesta esmena la supressió

de la disposició transitòria quarta, per entendre que suposa en

la redacció que se’ns presenta un cert frau. Breument tan sols

diré que aquesta proposta es pot entendre que permet als

concessionaris actuals negociar amb l’entitat Ports de les Illes

Balears el cànon d’una nova concessió, a més estableix un

termini màxim de 30 anys i fer això sense cap tipus de

concurrència. Entenem, com ja hem argumentat en alguna altra

ocasió que no és desitjable aquesta situació i per això proposam

la supressió d’aquesta disposició transitòria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, efectivament Sr. Boned,

nosaltres pensam que allò que introdueix aquesta disposició

transitòria quarta és recollir l’article 83. És a dir, que els

concessionaris tenguin un termini màxim d’un any per poder

demanar la prolongació de l’explotació, d’acord amb l’article

83. O mantenir si no ho fan dins el termini d’un any, el tipus

concessional que tenen fins que acabi la concessió. Són criteris

diferents els que vostè defensa i els que defensa el projecte de

llei i que nosaltres pensam que la introducció de l’article 83,

amb aquesta prolongació de l’explotació és un concepte nou

que introdueix que és beneficiós per al sector i també per als

usuaris dels amarraments nàutics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver.

Passam a la votació de l’esmena 2493.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Votació de la disposició transitòria quarta.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

Molt bé, vots a favor 9, en contra cap, abstencions 4.

A les disposicions transitòries cinquena, sisena i setena no

hi figuren esmenes vives. Per tant, passam a votar...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo entenc que és un punt com l’anterior i que el Sr. Oliver

ja ha manifestat que no n’accepten. Per tant...

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Ja ho sé que no accepten res, però jo volia demanar votació

separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Volia demanar votació separada i dir que volia fer una

esmena in voce, tot i que no l’acceptessin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo només li comentava que ha quedat clar que vostè la pot

fer. El que passa és que ha quedat clar que el Sr. Oliver ha dit

que ja no ho acceptaven. Per tant, jo he cregut que no feia falta.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Efectivament, el Sr. Oliver ha dit molt clar que no

n’acceptava cap, però jo com a diputada d’un grup estic aquí i

tenc dret a dir l’esmena in voce i dir que diria aquesta esmena.

Supòs que després no s’acceptarà, però almanco...

Deman votació separada i en segon lloc dir que jo present

una esmena in voce a la transitòria cinquena perquè aquesta

disposició està feta només per al Port d’Andratx. Nosaltres

creim que així com la disposició addicional setena està feta

amb l'excepció de Ciutadella, aquí hi ha una manera de deixar

fora el tema del Port d’Andratx i d’alguna forma que la

consellera Cabrer quedi exculpada de tota situació relativa a

aquest tema. Per tant, nosaltres havíem presentat una esmena

que era també la supressió de la disposició transitòria cinquena

i que ara mantenc in voce.

En tot cas deman, com dic, una votació per separat si se vol

de la cinquena per una banda i m’és igual si la sisena i la setena

se voten juntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Així passam a votar la disposició transitòria cinquena.
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Vots a favor? 9.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

I ara passam a votar la sisena i setena.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

A la disposició derogatòria s’hi manté l’esmena següent: la

2494 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la té la

paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, per una simple qüestió

de coherència, proposam la supressió del punt 2 perquè fa

referència a una norma cautelar prèvia a la tramitació d’un pla

que havíem defensat la seva necessitat, el Pla director sectorial

de ports esportius. I aquí simplement en coherència als

comentaris anteriors proposam la supressió d’aquest punt 2 de

la disposició derogatòria.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Repetir una vegada més els

arguments, pensam que no és necessari fer un Pla director

sectorial de ports esportius perquè se fan els plans directors de

cada un dels ports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver.

Passam idò a votar l’esmena 2494.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Votació de la disposició derogatòria.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 2.

A les disposicions finals primera, segona i tercera no s’hi

han presentat esmenes. Votarem idò conjuntament aquestes

disposicions finals primera, segona i tercera.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 4.

A l’exposició de motius s’hi manté l’esmena següent: la

2524 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per

defensar-la té la paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una esmena defensada des del

principi d’aquesta llei i ja hem manifestat en totes les ocasions

que ens han permès les esmenes que estàvem en contra de la

construcció de nous ports i com que l’exposició de motius en

parla, llavors nosaltres el que volem és que suprimeixi aquestes

paraules, aquests paràgrafs allà on diu que se poden construir

nous ports i evidentment volem que s’elimini de tota la llei la

possibilitat de construir nous ports.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a votar l’esmena 2524.

Vots a favor? 2.

En contra? 11.

Votació de l’exposició de motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 3.

A l’annex xarxa de ports, instalAlacions portuàries i

instalAlacions complementàries que són competència de

l’administració autonòmica de les Illes Balears no s’hi han

presentat esmenes. Per tant, votam aquest annex.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

En conseqüència ja hem acabat i queda dictaminat el

projecte de llei RGE núm. 1280/05 de Ports de les Illes

Balears.

Així mateix se’ls recorda que, d’acord amb l‘establert a

l’article 120 del Reglament de la cambra, els grups

parlamentaris dins les 48 hores següents a la data d’acabament

del dictamen, en escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President de la

cambra hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes

que, havent estat defensades i votades en comissió i no

incorporades al dictamen, pretenguin defensar en el ple.



I com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la

sessió.

Gràcies.

DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS
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