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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

Sí, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Joan Flaquer substitueix Sandra Morell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bona tarda, presidenta. Isabel Llinàs substitueix José María
Rodríguez.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor, a Gaspar Oliver.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
15201/09, d'ordenació del transport marítim de les Illes
Balears.

A continuació passam al debat del primer i únic punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a dictaminar el Projecte de llei
RGE núm. 15201/09, d'ordenació del transport marítim de les
Illes Balears.

A la fase de ponència s’han aprovat, transaccionat o retirat
totes les esmenes que es van presentar al projecte de llei. Per
tant passem ara al torn de fixació de posicions de menor a
major. 

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Mayans, per
cinc minuts. Gràcies.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Jo crec que primer de tot he d’agrair i
felicitar-nos crec que tots per l’acord d’aquesta llei, d’aquesta
feina que s’ha fet sobre aquesta primera llei de transport
marítim a les Illes Balears, i el fet que jo estigui ara parlant en
un torn de fixació de posicions idò ja és conseqüència de tota la
feina que s’ha fet darrere aquest grapat de lleis que reuneixen i
recopilen un poc la normativa comunitària amb el Reglament
3577 del 92, la llei estatal (...) del 97 de marina mercant. Jo crec
que refon aquestes dues lleis i a més hi afegeix particularitats,
coses molt concretes i coses que crec que necessitava la
comunitat de les Illes Balears, una comunitat discontínua, i que
aquesta llei un nexe d’unió important i sobretot assegura una

continuïtat a nivell de transport a totes les diferents illes de
Balears.

Reuneix també el tema dels drets dels usuaris, important en
comunicacions, que a vegades no solen ser tan correctes com
toca i a vegades també, i sobretot, a conseqüència que són
alienes a les navilieres. Per tant això l’usuari evidentment no en
té cap culpa però sí que representa un avanç important el fet de
recollir aquests drets dels usuaris en una llei.

També he de dir que, encara que hi hagi apartats que fan
referència a les obligacions de servei públic en aquesta llei,
quant a prestació de serveis basats en aquestes obligacions de
servei públic que moltes vegades s’han intentat aplicar a
Balears, i per exemple la línia entre les Pitiüses es va fer servir
amb la línia de les 6 del matí, posant una obligació concreta
amb unes contraprestacions que també estableix aquesta llei, a
part d’això, motiu que és ja molt important, idò a part d’això
també es recull, i per primera vegada, que crec que també és
molt important, amb un article dins la llei, unes freqüències
mínimes que no es pot baixar d’aquest nombre de freqüències,
i llavors amb una transitòries, a costa que llavors es desenvolupi
el posterior reglament d’aquesta llei, unes franges horàries crec
que correctes i que el reglament ja especificarà. Aquestes
franges horàries, i ho vaig explicar en ponència, són una
mitjana, són una referència de les franges horàries que hi pot
haver qualsevol hivern i que sobretot reuneixen una premissa,
que és que no hi hagi moltes hores sense cap enllaç marítim
entre les Pitiüses. Jo crec que són temes importants, són temes
vitals per assegurar la cohesió entre les Illes Balears i sobretot
en aquest cas entre les Pitiüses, i crec que és un avanç també
important que llavors, en fase de reglament, es podran
especificar encara molt més.

No tenc res més a dir. Vull agrair a tots els que han fet feina
en aquesta llei, al portaveu del Partit Popular i a tots els altres
també, portaveus dels altres grups, que han fet feina. Crec que
és una llei correcte. El fet que jo estigui -repetesc- parlant en
fixació de posicions és a conseqüència d’això, i també vull
afegir a la nota que se m’ha passat respecte de l’exposició de
motius que estic totalment d’acord també amb el que se m’ha
passat amb aquest full.

Res més, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Faré una intervenció breu, en
primer lloc per felicitar-nos també en nom del nostre grup
parlamentari perquè s’hagi arribat a un text consensuat en tots
els seus articles. Voldria expressar l’agraïment, en certa manera,
com a representant d’un grup que forma part del Govern de
l’actitud que han tengut tots els grups, els grups que donen
suport al Govern i també els grups de l’oposició, de manera
especial al que ha fet de coordinador d’aquesta ponència perquè
-jo diria- la seva actitud, més enllà d’allò constructiu, ha estat
d’un interès pràcticament com si aquesta llei fos d’iniciativa
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seva, i part del mèrit d’aquest consens final i d’aquest bon
resultat final li hem d’agrair i en vull deixar constància.

Dit això només vull assenyalar per part nostra la importància
d’una llei que regula una competència autonòmica, com és la
navegació entre ports de les Illes Balears, i la importància de la
navegació entre ports de les Illes Balears a un territori insular.
El principi d’aquesta llei, com explica la mateixa exposició de
motius, no pot ser altre que la lliure prestació de serveis i un
règim simplement de comunicació prèvia, però la llei posa
èmfasi en allò que tothom entén que en el nostre país és
necessari, que és garantir la suficiència de les comunicacions i
del transport de viatgers i de mercaderies entre les Illes Balears
amb l’establiment de línies d’interès estratègic, que ja fins i tot
la llei n’estableix algunes i faculta el Govern a establir-ne més.
Tot això ha estat un dels principals objectes de transaccions i de
negociacions i de fer feina en la ponència, i el resultat final jo
crec que és el resultat d’aquest equilibri al qual hem arribat. 

També ha estat resultat de negociacions el tema dels drets
especials dels residents de Formentera. Tots reconeixem la
importància d’aquests drets; allò que ha estat objecte de
negociacions és la formulació final, la forma final en què això
havia d’aparèixer a llei, i jo crec que, del resultat final, tots ens
en podem donar per satisfets. 

A més la llei després incorpora una sèrie d’assumptes de
regulació del transport marítim, drets i deures dels usuaris,
facultats de control per part del Govern, règim sancionador..., i
simplement hem d’afegir per part nostra que també subscrivim
aquests retocs finals que es fan a l’exposició de motius, que hem
firmat i hem entregat a la mesa, fets perquè el text de
l’exposició de motius sigui plenament congruent amb el text
articulat que finalment hem aprovat, i que també en aquest cas
ha estat el coordinador de ponència qui ha fet un esforç de repàs
final, i al final jo crec que tenim un text per felicitar-nos tots
plegats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, com han dit els
altres portaveus jo crec que és aqueixa una tramitació d’aqueixa
llei a la qual no estam gaire habituats, ja que pràcticament des
del primer dia hi ha hagut una bona predisposició per part de
tots els grups parlamentaris de buscar aquell punt de consens
que ens permetés arribat al punt en què ens trobam en aquests
moments, on en comissió tenim una llei en tràmit que no té
esmenes vives i que pràcticament està preparada per anar a
plenari, com aquell que diu, ja enllestida i amb poca feina
pendent. 

És aqueixa una llei important, molt especialment per a la
nostra comunitat autònoma, on com tots ja coneixement la
composició és d’illes, i per tant adquireix especial rellevància
tot allò que es refereix al transport marítim. És aquest un cos
normatiu que regula, dins aquest transport marítim, el que
regula afecta tant transportistes com usuaris i administracions,
i que permetrà tenir més clar quina és aqueixa regulació en
aquest important sector per a la nostra comunitat autònoma a
tots els nivells, repetesc, tant administració, com ciutadà, com
empresarial.

I poca cosa més. Novament vull ressaltar aqueixa
predisposició de tots els grups d’arribar a aquest punt de
consens que permet que en aquests moments estiguem fent tots
les intervencions que estam fent i, repetesc, que sigui en
qualsevol cas poc habitual, encara que desitjable que ho fos
més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, era
una bona iniciativa del Govern intentar articular una sortida al
principi de lliure prestació de serveis que la Directiva europea
3577 de l’any 1992 dóna a la prestació de serveis de transport
marítim. Aquesta llei incorpora, per tant, aquella necessitat que
les línies declarades d’interès estratègic tenguin garantia de
funcionament amb independència que la voluntat del transport
lliure no ho faci possible, fins i tot en el cas que no hi hagués
cap solució més que contractar el mateix govern per garantir en
el transport marítim de passatgers i mercaderies el servei a
través d’un procediment de contracte.

Nosaltres hem contribuït, efectivament, i estam satisfets i
agraesc les paraules de tots els portaveus, als quals jo també vull
reconèixer la seva participació tan activa per fer possible aquest
consens, i també al Govern amb reunions amb la direcció
general corresponent i qualque funcionari qualificat o jurídic,
que han permès precisament el consens. Ressaltaria, del projecte
inicial a aquest, el fet d’haver-lo fet més singular per a les Illes
Balears. Incorporar les línies declarades en aquest moment com
d’interès estratègic a la mateixa llei; el fet de declarar drets
específics per als residents a l’illa de Formentera, que són els
residents a l’única illa que no es pot comunicar amb altres illes
o amb el continent si no és per transport marítim, almanco fins
ara i excepte qüestions d’emergència; el fet de també incorporar
disposicions com mesures per a la modernització, l’eficiència i
l’economia administratives en els procediments de tramitació de
les activitats relacionades amb transport marítim; també
mesures de foment d’implantació de sistemes de gestió de
qualitat ambiental; o altres, com per exemple les disposicions
transitòries que fan referència al fet que es poden millorar els
horaris i les franges horàries d’Eivissa, etc., ens fan sentir, jo
crec, partícips d’aquesta satisfacció comuna dels portaveus, de
tots els diputats que formam aquesta comissió, i estic segur que
de la resta. Al cap i a la fi les satisfaccions sempre vindran
donades, a una institució com aquesta, a un parlament, per poder
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donar instruments millors al Govern i sobretot millorar els
serveis als ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. No ha d’esmentar les modificacions?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí. Vull afegir, naturalment, que aquest acord d’avui pels
matisos que s’incorporen a l’exposició de motius té el suport
total també del nostre grup.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet.

Passem, idò, ara... Sí, Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Perdoni, Sra. Presidenta, simplement perquè efectivament no
havia fet relació, referència a aquestes incorporacions que són
de darrer minut, però que sí han estat parlades entres els
diferents portaveus i amb les quals tots estam d’acord, i el Grup
Socialista també.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Boned.

Idò ara passem a votació del títol del projecte, de l’índex, de
l’articulat, de les disposicions addicionals i transitòries, de la
disposició derogatòries única, de les disposicions finals, de
l’exposició de motius amb les modificacions esmentades
aprovades per tots els grups parlamentaris i presentades aquí a
la mesa, segons el text que figura a l’informe de ponència.

Vots a favor? Hi ha unanimitat.

Tota vegada que no s’ha presentat cap vot particular i totes
les esmenes presentades a aquest projecte de llei varen ser
aprovades, transaccionades o retirades en fase de ponència, no
cal aplicar l’establert a l’article 120 del Reglament de la
Cambra.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 15201/09, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears.

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