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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc pregaria a la
Sra. Marí que passàs a formar part de la Mesa d’aquesta
comissió, perquè el secretari de la comissió és del Grup Mixt.

Continuam i demanaria si es produeixen substitucions per
favor? Hi ha alguna substitució? No.

Passam a l’ordre del dia establert. Aquesta presidència, atès
el disposat a l’article 68.2 del Reglament del Parlament,
solAlicita als senyors diputats l’alteració de l’ordre del dia, en el
sentit de debatre primer la Proposició no de llei RGE núm.
3014/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
remodelació del Port d’Eivissa.

Puc considerar aprovada per assentiment aquesta proposta?
Sí. Gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3014/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a remodelació del
Port d'Eivissa.

En conseqüència passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3014/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt i
relativa a la remodelació del Port d’Eivissa.

S’hi ha presentat l'esmena RGE núm. 5135/10 per part del
Grup Parlamentari Popular. Per a la defensa de la proposició no
de llei en qüestió intervé la Sra. Marí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deman disculpes pel retard, però
no m’havia assabentat del canvi de l’ordre del dia i tampoc del
canvi horari.

Senyores i senyors diputats, bona tarda a tothom. La qüestió
de la remodelació del Port d’Eivissa amb tota seguretat es farà
present ara i adés a l’opinió pública eivissenca. El projecte
adoptat és un, i és el que se seguirà, però durant el
desenvolupament segur que apareixeran qüestions que captaran
l’atenció pública, com ha ocorregut recentment en relació amb
el dragatge que ara mateix s’està efectuant. Em remet a la
premsa d’avui, pàgina sencera als dos diaris i també als
informatius d’ahir a la nit. 

Per tant, es tracta d’un tema sensible i que durant anys ha
estat envoltat per la polèmica. Per a aquesta diputada no es
tracta d’una qüestió fàcil d’afrontar, no és una iniciativa fàcil ni
còmoda, en part perquè jo mateixa havia estat partidària d’un
model de remodelació diferent del que finalment es portarà
endavant. Al final, emperò, hi hagué una majoria que va estar
pel model que s’està portant a terme i per tant, entenc que la
nostra tasca ara mateix consisteix a treballar per fer que es dugui
a terme amb les millors condicions possibles. Pens que no toca
desentendre’ns del problema perquè alguns consideràssim que
calia un altre model, ben al contrari, tot acceptant el nou model,
hem de treballar perquè el resultat sigui al final tant bo com es
pugui.

Us passaré a fer una explicació del context, de la
importància del Port d’Eivissa, que constitueix un element
d’identificació primordial de l’illa d’Eivissa. Entenc que aquest
context ha de tenir l’acceptació i la participació de tots els
portaveus avui aquí representants. Sabem que avui la majoria
dels turistes arriben a través de l’aeroport, però també hi ha una
part molt important que arriben per via marítima, que aquest
gruix augmenta amb la incidència dels creuers i augmentarà
encara més si el turisme de creuers va pujant any rere any; per
tant, per a aquests visitants el port constitueix la imatge
d’entrada a la nostra illa. 

I no es tracta d’un port qualsevol en un entorn qualsevol, no
és un mer port industrial, amb un entorn sense interès històric,
ecològic, ni paisatgístic. Ben al contrari, l’entorn del Port
d’Eivissa és un entorn certament privilegiat. El paisatge del port
el forma la part de Dalt Vila, és a dir, tota l’àrea d’Eivissa
Patrimoni de la Humanitat. Té per tant un gran valor històric i
monumental. Així mateix, l’àrea de l’illa que hi ha al voltant del
port presenta un valor paisatgístic prou elevat, de manera que
l’entorn del port constitueix un punt d’atracció per al turisme
que visita la nostra illa. El port és important per al
desenvolupament econòmic de l’illa. Ha de ser un port
funcional que satisfaci les necessitats de la nostra societat, però
també s’ha de tenir en compte per a altres criteris. Ha de satisfer
les necessitats del trànsit marítim, però s’ha de tenir en compte
la preservació de l’entorn dins el punt en què es troba. I així ho
entenc.

Aquesta remodelació ha de servir també perquè la ciutat
d’Eivissa, on se situa aquest port, n’obtengui uns certs beneficis.
Per això, i vaig concretant els punts d’aquesta proposició, per
això, senyores i senyors diputats, entenem en primer lloc que la
remodelació del port en la seva reforma s’ha de tenir en compte
la necessitat de deixar espais per a usos ciutadans, tal i com s’ha
acordat amb l’Autoritat Portuària. La gent d’Eivissa ha de poder
accedir a la mar a l’àrea del port. S’ha d’obrir el port en forma
de passeig a la mar, de manera que la gent en pugui gaudir, hi
guanyarà la ciutat, hi guanyaran els nostres visitants i també
òbviament es tendran en compte les característiques de tot
l’entorn que hi ha al voltant del port.

Així mateix i en segon lloc, és important aconseguir una
inversió forta per a l’àrea de la Marina, aquesta zona ha suportat
durant molts d’anys l’activitat de càrrega i descàrrega de
mercaderies. Ha suportat el pas permanent de passatges i
vehicles i això ha contribuït a la degradació d’una zona que per
altra banda és un dels atractius més importants i també un dels
atractius potencials per a la ciutat d’Eivissa. Per això, tal i com
ha acordat l’Autoritat Portuària i també l’ajuntament, fa falta
que la remodelació d’aquesta zona reverteixi en la zona de la
Marina amb una millora de tota aquesta àrea.

I finalment i en tercer lloc, pel que fa al tercer punt, crec que
no es necessita gaire explicació. Les noves instalAlacions que
s’han de fer en tota la remodelació del Port d’Eivissa entenem
que han de ser funcionals, han de ser instalAlacions de qualitat,
instalAlacions adequades a les necessitats modernes d’un port
remodelat i modern. Han de presentar per tant, el mínim
impacte ambiental possible. Bona part de les crítiques a la
remodelació del port s’han produït en base al fet que causa un
determinat impacte ambiental, paisatgístic, etc. Per tant, s’ha de
treballar i aquí entenem que és la nostra feina i la d’aquesta
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comissió perquè aquest impacte ambiental sigui tan reduït com
es pugui. Això, emperò, no vol dir, sinó tot el contrari, renunciar
a la qualitat de les instalAlacions que es puguin fer i dur a terme
en el Port d’Eivissa.

Per tant, entenem que es tracta en definitiva de fer una
remodelació que sigui positiva per a la satisfacció de les
necessitats de la societat en matèria de transport, especialment
de tot el transport marítim. Però també que aquesta remodelació
reverteixi positivament en la ciutat d’Eivissa, que permeti espais
per a ús ciutadà, remodelant la Marina, condicionant zones de
la ciutat amb gran interès turístic. I així mateix, reduint al
màxim l’impacte ambiental i l’impacte visual de les noves
instalAlacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Ara per defensar l’esmena RGE núm.
5135 té la paraula per part del Grup Popular la Sra. Marí, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. I deixant des del primer moment
clar que entenem aquest debat com un debat constructiu, i
l’esmena per tant, el que intenta és millorar i dotar, si és
possible, de major contingut en allò que és jo crec que un desig
comú d’aquest parlament i òbviament un desig comú de la ciutat
d’Eivissa, com és tenir un port modern, segur i que realment
atengui les necessitats tant dels propis ciutadans com dels
turistes que ens visiten, circumstància que crec que tots els que
l’hem visitat som conscients de què això no és així a dia d’avui.

Per tant, no entrant en controvèrsies amb la necessitat de la
remodelació del port, jo crec que és un debat absolutament
superat i de fet les obres ja estan iniciades en aquest moment,
crec que ens falta fermar dues qüestions per a nosaltres
bàsiques. Una és la qüestió de determinar, fixar d’una vegada,
l’espai des del dic de Botafoc fins al cap del mur, la badia
d’Eivissa com queda ordenada i reordenada; quins usos donam
a cada un dels espais, no només al moll vell, o al moll de la
Marina, sinó a tot el seu conjunt, ja que això afecta moltíssims
espais, el club nàutic, les barques de Formentera, els actuals
molls de càrrega de la plataforma nord, és a dir, jo crec que el
port s’ha de veure com un tot i no es pot tractar de forma
aïllada. 

No volem posar en dubte la bona voluntat de l’Autoritat
Portuària, però cert és que fa molts d’anys que esperam aquest
pla d’usos, de fet -com molt bé deia la Sra. Portaveu proposant-,
l’Ajuntament d’Eivissa per unanimitat el 19 de febrer de l’any
2009 va instar a l’Autoritat Portuària a redactar de forma
simultània quan estava fent el projecte d’execució de les
plataformes del dic de Botafoc, es fes simultàniament aquest pla
d’usos d’acord amb l’ajuntament i amb l’illa, perquè és un tema
que evidentment no es pot entendre el port sense la ciutat, ni la
ciutat sense el port; a dia d’avui això no és una realitat i per tant,
crec que és necessari, a part de la declaració genèrica que se fa
en el punt b) de la proposició no de llei, afegir l’esmena que
nosaltres presentam, en el sentit que l’Autoritat Portuària de
forma simultània a l’execució ja iniciada, per tant, ja duim un

any de retard, de les obres al dic de Botafoc, presenti i acordi
amb l’Ajuntament d’Eivissa aquest pla d’usos. Per molts de
motius, en primer lloc perquè la ciutat evidentment paga un cost
ambiental i també de tipus patrimonial -després parlaré d’aquest
tema- i per tant, crec que necessita ser compensada quant al seu
model de ciutat, per tant, és un objectiu prioritari tenir la
garantia absoluta de què recuperarem les andanes del port per a
la ciutat. I després hi ha altres qüestions pendents de determinar,
com si canviam de lloc o no l’estació marítima de Formentera,
si es remodela aquest espai, com queda tota la zona que es
recupera, si movem la zona de les barques de Formentera, és a
dir, com queda tot aquest espai. 

Això s’ha de determinar obligatòriament mitjançant un pla
d’usos i no amb declaracions genèriques. Per això ens agradaria
que això es concretàs, s’establís i que almanco aquest parlament
instés l’Autoritat Portuària que ho fes amb la major diligència
possible, sense posar en dubte que així ho pugui fer. 

A més, com també deia molt bé la Sra. Marí, crec que això
avui és especialment d’actualitat. I ara entr a la segona part de
la nostra esmena d’addicció. Una part és el pla d’usos i la
segona part és que l’Autoritat Portuària adopti totes aquelles
mesures necessàries per donar compliment a les recomanacions
de la UNESCO. Faré breument un repàs, segurament en aquest
tema jug amb avantatge perquè ho he viscut de primera mà dins
l’ajuntament, però algun company que m’acompanya també
coneix molt bé aquest tema. 

Aquest tema des del primer moment ha estat usat o ha estat
una eina per posar en perill la declaració de Patrimoni de la
Humanitat que tant ens va costar a tots aconseguir per a la ciutat
d’Eivissa i les praderies de posidònia, i, per tant, crec que mai
aquestes obres no han de posar en perill, com crec que no està
fent, aquesta declaració. Per aquest motiu l’any passat es va
girar una visita dels organismes assessors de la UNESCO a la
ciutat i es varen adoptar una sèrie de compromisos de caire
ambiental i patrimonial per part de la ciutat, l’illa, el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears envers a tenir la
màxima cura possible, seguint les seves recomanacions, perquè
en cap cas -repetesc, com jo crec que ha de ser- aquesta
ampliació del port no posàs en perill cap dels béns declarats
Patrimoni de la Humanitat.

Jo crec que ens preocupa a tots que avui, una vegada més,
són notícia els abocaments que es fan dels dragats i crec que a
part de fer-ho bé, s’han de prendre les mesures necessàries de
control per part dels organismes públics, en aquest cas crec que
el competent és el consell insular, perquè realment tenguem
totes les garanties que estam complint les prescripcions de la
UNESCO.
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Per aquests motius hem presentat l’esmena i per aquests
motius ens agradaria que s’afegissin aquests dos aspectes en la
redacció que la proponent tengués a bé, perquè l’objectiu és
molt clar, és doble i el de menys és la manera d’expressar-ho o
escriure-ho. És el compromís de l’Autoritat Portuària per
redactar un pla d’usos de forma simultània amb l’execució de
les obres, d’acord amb l’Ajuntament d’Eivissa i aquells
organismes que hi tenguin alguna cosa a dir. I segon,
implementar les mesures necessàries per donar compliment a les
recomanacions de la UNESCO i fer visible d’alguna manera
que així ho estan fent, perquè aquesta obra que creim tots que
és imprescindible i urgent sigui una obra positiva des de tots els
punts de vista per a la ciutat, per a l’illa i per a la comunitat,
perquè estic convençuda que millorarem la qualitat de vida dels
nostres ciutadans, la qualitat de vida de la nostra illa i el servei
i la imatge que prestam a l’exterior com a ciutat i illa turística
que som. 

Acabo com he començat, el que volem és sumar, el que
volem és, en el que puguem, millorar aquesta proposició no de
llei i creim que amb aquestes dues puntualitzacions o afegits,
aconseguim el que ha de ser l’objectiu que tots perseguim: un
port millor per a tots.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Ara en torn de fixació de posicions dels
grups que no han presentat esmenes. Per part del BLOC el Sr.
Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest projecte de reforma del Port
d’Eivissa és un projecte que ja fa molts d’anys que circula i fa
molts d’anys que és polèmic. La veritat és que des del seu
començament ha suscitat posicions diverses i ha suscitat en
sectors importants de la població eivissenca i de moviments
ciutadans, una oposició important. Una oposició que des del
primer moment es va percebre com una obra excessiva i com
una obra amb un impacte excessiu sobre tot aquest entorn i que
nosaltres compartim, com no pot ser d’una altra manera, que és
d’un gran valor patrimonial i ambiental. No oblidem que la part
de Dalt Vila té un importantíssim valor com a conjunt
urbanístic, arquitectònic, però també els fons marins entre
Eivissa i Formentera tenen una riquesa important de praderies
de posidònia, i tot plegat configura un conjunt d’un gran valor.

La Sra. Marí, la Sra. Marí del Partit Popular, ha dit que
aquest és un debat superat. En tot cas és un debat superat per la
força dels fets i per la força d’allò que ha arribat, però nosaltres
entenem que hi ha gent que continua pensant que aquest
projecte no s’hagués començat o si s’hagués començat amb unes
dimensions molt més reduïdes hauria estat millor per a l’illa
d’Eivissa. En qualsevol cas som aquí on som evidentment i per
part dels grups polítics de l’illa d’Eivissa més propers a les
posicions ecologistes o proteccionistes, és evident que hi ha
hagut una actitud de voler arribar a acords, d’acostar posicions,
d’afavorir el consens, tot i que és evident que molta gent ha
hagut de sacrificar allò que seria la visió original d’aquesta
possible obra o de com hauria d’haver quedat el Port d’Eivissa.

Per tant, avui ens trobam amb una proposició no de llei que
tendrà el nostre suport perquè compartim allò que diu, però
entenem que és una proposició no de llei en certa manera de
minimització de danys, és a dir, de fer el millor projecte
possible, tenint en compte el punt on ens trobam i tenint en
compte els acords polítics a què hem arribat les distintes forces
polítiques. Nosaltres estam d’acord que tengui el mínim impacte
ambiental, lògicament, i que així ho demani el Parlament, i que
sigui un projecte no només pensat per al trànsit marítim i per a
la seguretat i perquè hi puguin arribar vaixells d’unes
determinades característiques, sinó que també sigui un projecte
que reverteixi en la millora de l’entorn urbà i que aquest pugui
ser un espai utilitzat per la ciutadania d’Eivissa i integrat en la
trama d’Eivissa, i en aquest sentit donam suport a la proposició
no de llei.

També un comentari al fil de l’actualitat. A nosaltres també
ens preocupen les informacions dels darrers dies, les polèmiques
dels darrers dies, els possibles impactes de les obres de dragatge
que s’estan produint aquests dies, i també ens agradaria que les
recomanacions dels experts de la UNESCO o els compromisos
adquirits per les distintes administracions amb la UNESCO
fossin seguits al màxim i fossin respectats en la seva literalitat,
no tant per no posar en qüestió la figura de Patrimoni de la
Humanitat, que és evident que és important no posar-la en
perill, sinó per allò que representa, perquè si tenim una figura de
Patrimoni de la Humanitat és perquè tenim uns valors
patrimonials i ambientals que aquesta obra en qualsevol cas no
hauria de posar en perill.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. I ara, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, comencem per dir que la Sra.
Marí, Esperança Marí, en aquest cas, perquè tenim dues
portaveus amb el mateix cognom, però Esperança Marí en
aquest cas, a la seva intervenció ha fet referència a aqueixa
remodelació que està en execució i que està en marxa en aquests
moments ha de ser la millor possible. Crec que tots estam
d’acord amb això. 

Efectivament, a pesar del que deia el Sr. Llauger, no sé si el
debat o la discussió sobre el projecte està o no superat; la
qüestió és que sí que després de diferents discussions, diàlegs,
converses i demés, es va decidir que s’havia d’executar aquest
projecte, que està en marxa i que és el que es du endavant.
Coincidirem a partir d’aquí tots que efectivament hem de buscar
que sigui el millor possible, i tal com es fixa a la proposició no
de llei d’Eivissa pel Canvi, uns dels que han de sortir,
teòricament, o sense teòricament, clarament afavorits d’aqueixa
execució del nou projecte ha de ser no tan en si el mateix
ajuntament d’Eivissa sinó els ciutadans en si. I per què dic això?
Perquè són aquests ciutadans els que han de recuperar un
entorn, especialment tot el que es coneix a Eivissa com el moll
vell i l’entorn de la Marina, que és com es fixa a la proposició,
que antigament i tradicionalment havien pogut gaudir d’aquest
entorn. Darrerament i els darrers anys, sobretot i a causa de la
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perillositat de l’operativa comercial portuària, que ha provocat
la necessitat d’establir barreres físiques d’accés a l’entorn
d’aqueixa operativa, ha provocat directament una expulsió
d’aquests ciutadans d’aquest entorn del qual dic que
tradicionalment havien vengut gaudint, i no es permet gaudir del
passeig, entre altres coses, a la vora de la mar que
tradicionalment s’havia tingut.

Jo crec que el nou projecte que està en execució resol aquest
punt en concret. En qualsevol cas el punt i els tres apartats
d’aquest punt que es presenta a la proposició no de llei crec que
giren perfectament al voltant de les necessitats d’aquests
ciutadans, al voltant del consens necessari amb el principal
implicat en repercussió directa en l’execució d’aquesta obra,
que és l’Ajuntament d’Eivissa, donat que és un d’aquests ports
que estan situats en ple casc urbà del municipi. Jo crec que això
és fonamental i per tant no podem més que estar a favor dels
punts que proposa la Sra. Marí a la seva proposició. 

I referint-nos breument a l’esmena presentada pel Grup
Popular m’agradaria assenyalar que l’esmena, com ha dit molt
bé també la Sra. Marí, en aquest cas Virtudes Marí, té dues parts
clarament diferenciades: una parla del Pla d’usos i serveis i una
altra de les recomanacions de la UNESCO, i jo he de dir que en
els dos casos crec que no hi ha gaire perill, ni en un cas ni en
l’altre. Efectivament la Sra. Marí pot dir que fa molt de temps
que s’espera; realment és així. Ella, que coneix bé el tema,
perquè efectivament porta prou temps a la institució municipal
com per conèixer-lo -hi ha estat, i jo també hi he estat i hem
coincidit-, idò sap que el que va ser necessari per poder dur
endavant aquest projecte va ser renunciar i retirar un pla
especial que hi havia inicialment previst, que era molt més
impactant que qualsevol proposta per via d’aquest projecte
actual. Això va quedar aparcat i efectivament tenim pendent la
redacció i l’aprovació d’un nou pla especial que reguli,
efectivament, els usos i els serveis que s’han de fer possibles a
tot l’entorn del nou projecte del port d’Eivissa. 

Però també és així, i em consta, que existeix ja un
compromís per part d’Autoritat Portuària perquè aquest
problema està permanentment sobre la taula de l’Ajuntament
d’Eivissa, és una preocupació constant que en cap moment no
ha deixa de la mà, i existeix un compromís per part d’Autoritat
Portuària que mentre es fa la primera fase de les obres que
s’estan executant en aquests moments, que són les plataformes
i els pantalans a la zona de Botafoc, al llarg de l’execució
d’aqueixa primera fase, que com a mínim són dos anys o dos
anys i mig, si no m’equivoc, s’està redactant aquest pla d’usos
i serveis, i en el seu moment estarà a disposició de l’ajuntament
i de la resta de ciutadans, que tots tenim interès a conèixer,
efectivament, quina és la distribució final que es pugui fer
d’aquests usos i serveis.

Quant al tema de la declaració de Patrimoni de la Humanitat,
m’agradaria constatar o deixar clar que el suposat perill que
s’elimini del llistat de béns Patrimoni de la Humanitat Eivissa,
en aquest cas a causa d’aqueixes obres, jo crec que ha quedat
clarament aparcat. Hi ha hagut diferents fòrums on s’ha tengut
l’oportunitat de tenir en compte les denúncies que en aquest
aspecte existien, i a pesar que continua existint algun petit grup
que manté la necessitat de continuar parlant d’aquest perill jo
crec que això està clarament superat. Va quedar clar també que
les recomanacions de la UNESCO condicionaven en part
l’execució del projecte que està en marxa i que es va aprovar,
però jo crec que més que instar Autoritat Portuària perquè
atengui les recomanacions, que se suposa que ja està assumit i
que s’ha d’estar executant, si hi ha sospites o el perill que això
no sigui així crec que en aquest cas la mateixa portaveu del
Partit Popular també a la seva intervenció ha fet referència al fet
que el necessari control per part de les institucions locals també
ha d’existir, i són elles a les quals correspon decidir si
l’execució del projecte s’està fent atenent aqueixes
recomanacions de la UNESCO o si se n’estan saltant o eludint
algunes. Crec que en principi no hauria de ser així. Si és així
s’ha de fer arribar a Autoritat Portuària per part de la institució
que té la competència i la facultat de fer-ho, i jo crec que de
moment amb el que hi ha és suficient com perquè no corri perill
de cap manera la declaració de Patrimoni de la Humanitat.

Dit tot això, crec que la proposta que es fa des d’Eivissa pel
Canvi és suficientment clara perquè no corri, repetesc, perill
aqueixa declaració ni es vegin perjudicats els interessos de
l’Ajuntament d’Eivissa i, per tant, de tots els seus ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Ara demanaria al grup proposant si vol
suspendre la sessió o si vol continuar. Continuam? El grup
proposant és el Mixt.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Podem continuar la sessió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair les
intervencions dels diferents grups i òbviament pel to constructiu
al voltant d’aquesta proposició no de llei, que no sé, en veritat,
Sra. Virtudes Marí, si tenim el debat superat; tant de bo, però
crec que avui en dia encara és un debat sensible i que encara és
un debat que pot ser polèmic, segons els temes, les matèries, els
punts i en quines condicions es dugui a terme aquest debat. Per
tant la meva intenció amb aquesta proposició no de llei és
òbviament defugir qualsevol..., com ho podríem dir?, qualsevol
polèmica o qualsevol contribució a allò que podrien ser
polèmiques innecessàries. Pens que allò que toca a tots els grups
d’aquesta cambra és treballar perquè la remodelació del port
d’Eivissa es faci en les millors condicions possibles.
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I crec que aquesta és una primera iniciativa. Pens que
aquesta iniciativa obre el tema, és un tema diríem d’un
seguiment, és un tema important per a la societat d’Eivissa; per
tant tenim l’obligació de fer aquest seguiment, d’estar damunt
aquestes obres, que sempre que són obres d’unes
infraestructures d’aquestes dimensions sempre impliquen tota
una sèrie, diríem, de debats, d’inversions, que com que afecten
la majoria de la ciutadania d’aquestes illes crec que la nostra
obligació és estar-hi i fer un seguiment. Jo pens que en aquests
tres anys o quatre anys que queden d’obres en el port d’Eivissa
tendrem l’oportunitat de continuar treballant i de continuar fent
aquest seguiment, que pens que és la nostra obligació.

Però, bé, també creim, de la mateixa manera pensam que és
necessari que si tots hem de treballar conjuntament hem de
treballar també totes les institucions en aquesta remodelació del
port d’Eivissa perquè siguin els fruits els millors possibles. 

Entenem que en aquests moments, i defugint -i ho repetesc-
defugint allò que podrien ser polèmiques estèrils, o defugint
també crispacions innecessàries, jo sí que demanaria que de
l’esmena que feis s’acceptaria, si acceptau la transacció que us
faig, quant a comprimir d’alguna manera tota l’esmena, que és
una esmena que desglossa, que especifica, etc., etc., tot allò que
s’entén que són els plans especials o bé els plans d’usos, pens
que és innecessari; pens que tot això d’aquí ja s’entén o que la
legislació ja preveu què és un pla d’usos o què es un pla
director. Per tant jo us acceptaria que a continuació del punt b),
allà on diu: “...és a dir, de tota l’àrea del port que limita amb el
barri de la Marina”, punt, afegir-hi: “...i que a tal efecte -s’entén
Autoritat Portuària- elabori els plans o el pla necessari d’acord
amb la legislació o amb la normativa vigent, i amb les directrius
que marca la UNESCO actualment”. Jo crec que amb això
recolliríem allò que és l’obligació primera i en aquests moments
d’Autoritat Portuària i també faríem aquest toc d’atenció a
Autoritat Portuària recordant les obligacions que té de treballar
d’acord amb les directives de la UNESCO.

Per tant jo us acceptaria la transacció amb aquests
paràmetres i amb aquests punts, i, sí, ara us la passaré; primer
voldria saber si s’accepta o no s’accepta. I senzillament vull
acabar dient que pensam que per a la societat d’Eivissa en
aquests moments, com en d’altres, però així com la història
diríem més recent o d’aquests anys, negociar, consensuar, crec
que quan es tracta d’infraestructures importants crec que s’ha
convertit en una necessitat per a tothom, i crec que Eivissa, i
crec que això ho dic per a tots, no sé si hem après la lliçó, però
tocaria que haguéssim après la lliçó tots junts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. El Grup Popular simplement ha de dir si
accepta o no accepta la modificació de la seva esmena. Sí, Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Faria dues matisacions. Una, que crec que és simplement de
redacció, que és la més fàcil, perquè no casa amb allò de dalt,
on es diu “...i amb les directrius...”; hauria de ser “...i d’acord
amb les directrius...”, i no “amb”. Sí, és un tema de redacció.

Quant a la primera part, tenint en compte que hi ha molts de
tipus de plans especials, acceptaríem “pla especial d’usos”,
perquè sapiguem de quin pla especial estam parlant. La resta
acceptaríem llevar-ho. Simplement hauríem de concretar que
estam parlant del d’usos perquè, plans especials, n’hi pot haver
d’altres qüestions, i que sapiguem que estam parlant del pla
d’usos. Amb aquestes dues petites matisacions retiraríem
l’esmena; si no la mantendríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí del Grup Mixt...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Sí que s’acceptaria el matís de redacció, que seria
“d’acord amb les directrius que marca la UNESCO”; aquí no hi
ha cap problema. Però també repetesc que trobam que en
aquests moments en aquesta primera iniciativa, que afecta tot
allò que és la remodelació del port d’Eivissa, i atenent el context
i les circumstància, entenem que no consideram apropiat, ni
tampoc com a cortesia parlamentària, recordar a una
administració dependent..., o a una administració pròpiament de
l’Administració de l’Estat, quina és la legislació vigent o quina
és la normativa vigent. Vull dir que remetre’ns a l’obligació
d’acatar allò que és la legislació vigent, entenem que Autoritat
Portuària ja té el mandat d’aquest parlament d’actuar a dreta
llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, no accepta..., no accepta la modificació de la seva
esmena. Per tant...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

(...) si és possible fer un recés d’un minut, si us sembla bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Per tant aturam la sessió dos minuts i...

LA SRA. PRESIDENTA:

...paraula, li agrairia que llegís, si de cas, el text com
quedaria.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, hem fet una certa modificació del text, ho llegesc a
continuació, quedaria afegir al punt b), vull dir, el punt b) és tal
qual apareix a la proposició i hi afegiríem, acceptant aquest
suggeriment del Partit Popular, afegiríem “i que a tal efecte
elabori els plans necessaris d’acord amb la normativa vigent i
simultàniament amb l’execució de les obres”, punt. Llavors
posaríem punt seguit “i d’acord amb les directius que marca la
UNESCO”.

(Remor de veus. S'escolta una veu de fons que diu: “a
partir del punt”)

Ah! I el punt seria: “i d’acord amb les directius que marca
la UNESCO”.

(Remor de veus)

Perdó, ara ho redactam per escrit, ho presentam i ho votam
si us sembla bé, just un minut per redactar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí, per fer-nos arribar aquí la modificació
del text.

Entenem, doncs, que la proposició de llei quedaria de la
següent manera al punt b), i és “Marina” punt, “que a tal efecte
elabori els plans necessaris, d’acord amb la normativa vigent,
simultàniament amb l’execució de les obres. Així mateix es
duran a terme d’acord amb les directius de la UNESCO”.

Arribats a aquest punt, entenem que hi ha acord de tots els
portaveus?

Doncs, entenem que la Proposició no de llei RGE núm.
3014/10, relativa a la remodelació del Port d’Eivissa, queda
aprovada per assentiment.

Gràcies.

Passam a continuació al segon punt de l’ordre del dia.
Avisarem el conseller. 

I. Compareixença núm. 554/10, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d'Ordenació Territorial,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Conseller
d'Habitatge i Obres Públiques, per tal d'informar sobre la
política que pensa dur a terme la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques ateses les noves competències que li han
estat atribuïdes.

A continuació, la compareixença RGE núm. 554/10, del
conseller d’Habitatge i Obres Públiques, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Ordenació Territorial
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
la política que pensa dur a terme la Conselleria d’Habitatge i

Obres Públiques ateses les noves competències que li han estat
atribuïdes.

Assisteix l’Hble. Sr. Jaume Carbonero, conseller
d’Habitatge i Obres Públiques, acompanyat pel Sr. Antoni
Armengol, director general d’Habitatge i Obres Públiques i per
la Sra. Teresa Martínez Hueso, secretària general. Té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Bé,
aquesta és una compareixença a petició em sembla del Grup
Popular per tal de retre comptes o explicar la situació de les
noves competències que va assolir la conselleria ara fa l’ordre
de vuit mesos, i jo crec que si començ a contar tota la
problemàtica de ports, més consorcis, més CAIB Patrimoni
estarem fins a les tantes i no crec que sigui l’objecte d’aquesta
reunió. Per tant, seré en aquesta primera intervenció molt breu
i els demanaria que em solAlicitin aquests temes concrets en els
quals volen que jo m’estengui o que concreti i a la seva
disposició explicaré aquests temes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara, procediria la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que
els grups parlamentaris puguin preparar preguntes o
observacions. Si volen podem continuar. Podem continuar. Per
tant, per poder presentar aquestes preguntes o observacions
intervenen els diferents grups parlamentaris. En primer lloc el
Grup Popular, te la paraula per un temps de deu minuts el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. He estat diputat la tercera, la quarta, l’oficial major
ha estat en el Parlament molt més que jo, òbviament, però, Sr.
Conseller, acaba de batre el record d’una compareixença perquè
no ha dit res, vostè, no, no ha dit res del que li hem demanat.
Nosaltres li hem demanat -si es mira la solAlicitud de
compareixença- les polítiques que durà a terme de les noves
compareixences. Les noves compareixences no li he de recordar
per a l’any 2010 coneixem la compareixença del conseller per
als pressuposts i coneixem també els pressuposts de Ports de les
Illes Balears. 

Aquí, jo li ho recordaré: finalització de la construcció del dic
exterior de Ciutadella, 20 milions d’euros, sí o no i quants de
doblers; Estació Marítima del Port exterior de Ciutadella, 12,5
milions d’euros -llegeixo per l’ordre en què està, vostè ho
trobarà, si no s’ho ha mirat en aquests vuit mesos, en els
pressuposts de Ports de les Illes Balears. 
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El que se li demana és quan vostè assumeix, seguirà el que
feia aquest mateix govern amb un altre conseller a través de
vostè? Aquesta és la qüestió. O si vostè, a partir d’aquest mes de
febrer, comença a assumir Ports, perquè clar no li demanam ni
Habitatge ni Obres Públiques perquè vostè és el mateix
conseller i òbviament ja està, el que li demanam és el canvi de
conseller, què significa?, i per què li demanam? Doncs, perquè
el que és normal en el govern de totes les comunitats i de tots
els països que jo conec és que quan un conseller o un ministre
comença una actuació governamental compareix al Parlament
i explica el que farà. Per tant, la qüestió era, si vostè el mes de
febre quan assumeix variava les polítiques relacionades o bé la
compareixença del seu antecessor o bé el pressupost de Ports de
les Illes Balears en matèria portuària, podia comparèixer
voluntàriament o després de vuit mesos, per les circumstàncies
de l’ordre dels assumptes parlamentaris, avui dir-nos què ha
variat perquè en aquest moment no em pot dir què variarà, en
aquest moment tots sabem que ja ha variat.

Què és el que ens interessa saber? Doncs, miri, si les obres,
les infraestructures principals i les obres o les inversions en
obres i infraestructures de Ports es mantenen o varien, tant les
obres com els seus imports, per tant, la disponibilitat
pressupostària. Ja ho sé que som el mes d’octubre i han acabat,
però ho hem de saber, ha de constar a la sessió i al Diari de
Sessions d’aquest parlament, Ordenació Territorial, què hi ha
d’això. Li ho recordaré: remodelació del passeig del Port de
Sant Antoni de Portmany, construcció d’un varador de
Portocolom, adequació elèctrica i contraincendis en el Port de
Pollença, recuperació del calat del Port de Sóller, construcció
d’uns banys a la zona de trànsit del Port de Sant Antoni de
Portmany, supressió de la rampa de varada d’Andratx,
d’Andratx sabem altres coses, però, d’açò? Açò és el que hi ha
d’objectius, d’inversions i d’obres en els pressuposts vigents de
Ports de les Illes Balears. No m’ho invent. Adequació elèctrica
en el Port de Sóller, obres d’adaptació a medi ambient, etc., a
part de les conservacions. Jo no li llegiré més, crec que té prou
matèria per dir si és així o no és així. 

No insistiré en el tema de la compareixença de dia 4 de
novembre de 2009 del conseller, el seu antecessor, és a dir, tres
mesos abans que vostè el substituís per explicar amb més detall
aquestes coses, però jo no m’hi estendré. 

Per què avui en dia jo dic que sí ha canviat? Doncs, li posaré
tres exemples, Andratx, per exemple, tenim una obra paralitzada
que no estava recollida aquí,  a les quals jo acab de llegir, per
tant, crec que en la seva primera compareixença en matèria de
Ports està bé que expliqui aquesta qüestió. També està bé que
expliqui, amb relació a la tramesa que ha fet el vicepresident
solAlicitant a moltes entitats, etc., què opinen respecte de les
transferències a la comunitat autònoma dels ports d’Eivissa, de
Sa Savina, d’Alcúdia i de Maó, a veure, primer, per què si hi ha
aquí una ponència que no ha acabat la seva feina i la
documentació que té a veure amb aquesta actuació o amb aquest
programa està acordat per Ple, per tots els diputats que hi havia
en aquella sessió i per tots els grups, que s’ha de tramitar
d’acord amb l’article 172 del Parlament, per què vostè no fa
cas?, i té una iniciativa particular i demana opinió. Açò
m’agradaria saber-ho.

En quart lloc, aquest programa té quatre subprogrames,
aquest de demanar la transferència d’aquests ports és el tercer
subprograma. El primer és demanar -com què no?, si vol li faig
fer una fotocòpia dels documents que tenim aquí-, aquest és
l’acord. Miri. En el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears número 72, de dia 20 de febrer de 2009, acord
resolució: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i remetre al Parlament, d’acord amb el que es preveu
l’article 172 del nostre reglament i abans del 15 d’abril -açò era
una esmena perquè nosaltres parlàvem de febrer i finalment es
va acordar el 15 d’abril, que es va sobrepassar- un programa
d’actuacions o una proposta equivalent per tal de negociar ... -i
hi ha els dos grans apartats, els espais destinats a usos nàutics i
esportius pesquers i els ports aquests, i b) a implantar, es va
subdividir el punt 1 de la lletra a) que té en primer lloc Es
Molinar i l’altre club nàutic que serien els primer afectats
perquè són instalAlacions nàutiques esportives que estan fora de
la zona 1 del Port de Palma i la resta d’instalAlacions nàutiques
esportives i pesqueres que estan dins el Port. Aquest seria
l’apartat 1 amb dos apartats: subprograma 1, subprograma 2. El
subprograma 3 són les consultes que vostè ha fet i el
subprograma 4 és implantar un sistema d’harmonització.

Jo li deman dues coses, per què no ha fet cas d’aquest acord
del Ple i vostè s’avança? Una, i dues, per què ha començat pel
tercer subprograma en lloc de començar pel primer que eren les
instalAlacions nàutiques, esportives i pesqueres que estan fora de
les instalAlacions portuàries estatals?

Tercer o quart -ja no sé on som-, m’interessa saber vostè,
vostès o l’actual govern quina visió té del que ha de ser Ports de
les Illes Balears. Jo, a part de demanar-li-ho, li puc avançar la
visió que vàrem tenir aquells que vàrem tenir responsabilitat en
el moment de crear Ports de les Illes Balears i de proposar un
projecte de llei que després va aprovar aquest parlament i és una
llei vigent, la 10/2005. Miri, no volíem, no volem, no volem
tenir una Autoritat Portuària, volem tenir uns serveis de Ports,
hi ha uns usuaris que són els tripulants, passatgers, els remitents
de mercaderies, etc., el que volem és que es facin uns plans
directors, que poden ser d’un port o que poden ser d’una àrea
concreta que abraci diversos ports, on aquest servei de Ports de
les Illes Balears tengui clar què s’ha de fer perquè cada un dels
usuaris pugui tenir atenció de la seva demanda. Què demanden,
tenir una barca i poder sortir cada dia? Doncs aquest senyor ha
de tenir un amarrament fix que el podrà tenir o una concessió a
un port de la comunitat autònoma. Què volen sortir només a
l’estiu, quinze dies, un mes, cada cap de setmana? Doncs hauran
de tenir una solució distinta de fer-li un amarrament per a aquest
senyor perquè és un luxe que no es pot permetre ni el litoral ni
cap govern és tenir un amarrament per a un senyor que només
emprarà la barca un cap de setmana o quinze dies.

Tot açò no és res més que organitzar-se i transformar allò
que ha estat Autoritat Portuària de l’Estat en un servei, per què?
Doncs l’activitat nàutica, pesquera, d’oci, de transport de
passatgers, de mercaderies, de lloguer d’embarcacions, etc., tot
açò es pot resoldre amb unes instalAlacions on n’hi haurà una
part de fixes, unes de gestió directa i unes altres de gestió
mitjançant concessió, i sobretot instalAlacions d’estiu,
estiuenques, que poden ser tarimes flotants noves, com és el cas
de Fornells i com va fer el seu antecessor, o poden ser varadors
a zones estratègiques del litoral perquè deixin allà el seu remolc
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i entrin, etc. Jo li dic això com exemple del que jo explicaria si
em demanessin què vull de Ports.

Jo li deman a vostè, quin model vol? I si aquest és un model
que s’assembla al nostre ja li dic per endavant que tal com han
enviat consultes a entitats el projecte de reglament o la proposta
de reglament o l’esborrany de reglament, el que sigui, açò no va
per aquí. Vostès es mantenen en llistes d’espera, a donar
amarraments als primers que estiguin a la llista d’espera, no,
l’amarrament des del nostre punt de vista per capacitat i
possibilitat de qualsevol servei està a donar un amarrament fix
a aquell que hagi d’estar tot l’any amb prioritat sobre qui hagi
d’estar mig any o tres mesos o quinze dies. Per què? Perquè són
les embarcacions i la seva utilització -em refereixo a ports
gestionats directament per la comunitat autònoma, és a dir, pels
serveis de Ports, una altra cosa és que un senyor que pugui
pagar i vulgui doncs vaig i pagui un concessionari o el que
sigui, que açò també té el seu profit.

Em podria estendre molt més, però em basta amb aquestes
coses. Respecte del que va programar aquest govern quan hi
havia el seu conseller i a més que està en el pressupost
d’enguany, si ho manté, ho canvia o el que sigui i després
aquestes tres o quatre coses que jo trob que són més importants,
sobretot la darrera que fa i té a veure amb el que hem de tenir,
amb independència de qui governi o no governi, com és el
servei important per atendre les demandes relacionades amb les
embarcacions que hem de tenir en aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Faré una intervenció molt breu
simplement per agrair la presència del conseller i dels membres
del seu equip que l’acompanyen i per posar-se a disposició dels
diputats per a les preguntes i observacions que li vulguin fer.
Per part nostra el que farem és estar atents a les respostes que
doni al Sr. Huguet i a les que puguin formular altres diputats. 

I només volia fer un comentari sobre aquesta qüestió de la
ponència d’estudi que es va crear en aquest parlament per a la
qüestió de la transferència d’aquells ports que en aquests
moments són de titularitat estatal, però que nosaltres entenem
que no està justificat que siguin de titularitat estatal, com són
Alcúdia, Sa Savina, bé, tots excepte els de Palma. Per a
nosaltres és una llàstima que el calendari parlamentari, la
dinàmica parlamentària faci molt difícil una feina efectiva
d’aquesta ponència, però sí que ens reiteram en aquesta actitud
reivindicativa d’aquestes competències, que sabem que la
conselleria, durant aquesta legislatura, ha mantengut i en
qualsevol cas suposam que el conseller actual també defensa.

Respecte de les altres qüestions que se li han fet, com dic,
estarem a l’espera de la resposta, en qualsevol cas un comentari
breu. Ens ha cridat l’atenció que una de les coses que se li
demanin sigui la paralització d’unes obres al port d’Andratx,
quan va ser el propi Partit Popular que en aquesta cambra,
mitjançant una proposició no de llei, va demanar la paralització
d’aquestes obres. En qualsevol cas, això és un detall, hi ha
moltes més qüestions a tractar.

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. Bé, Sr. Conseller, en primer lloc,
agrair-li a vostè i al seu equip ser avui aquí, sobretot a l’espera,
a l’expectativa que realment el que es reclama de vostè en
aquesta compareixença, perquè crec que entram en la dinàmica
a la qual ja ens té acostumats el Grup Popular a l’hora de
plantejar aquestes compareixences, igual que sol fer amb les
interpelAlacions, que una cosa és el que pensa i l’altra és el que
s’escriu i de què volem parlar, i uns escriuen una cosa, però
llavors, quan arriba l’hora de la veritat es parla de l’altra.

Jo crec que poc costava, si algú tenia interès a fer, obrir un
debat o una compareixença com aquesta entorn de la política
d’aquest Govern i de la seva conselleria en matèria de ports de
les Illes Balears, especificar perfectament i clarament que es
volia un debat sobre la gestió de ports de les Illes Balears, poc
costava fer-ho així. Crec jo que, en tot cas, la seva competència,
la seva feina és ara contestar la intervenció del grup que li ha
demanat la seva compareixença.

Però en qualsevol, i com que també ha sortit a colAlació la
proposta sobre la necessitat d’obrir unes negociacions per
reclamar les competències dels ports de titularitat estatal, i
efectivament s’ha fet referència que hi ha una ponència oberta,
ponència que, per cert, coordina el propi portaveu del Grup
Popular, i que no avança gaire o bé, no, el senyor -si té raó,
m’he equivocat, coordina el Sr. Melià-, però que no avança
gaire, segurament per diferents motius. Hem tengut algunes
reunions en aquesta ponència i es va fer un seguit de propostes,
de consultes precisament a diferents entitats i organismes que
fessin aportacions a la ponència de cara a la hipotètica o
possible negociació amb el Govern de l’Estat d’aquesta possible
transferència de competències, i llevat del llistat, poca cosa més
en sabem. Però simplement perquè constàs també en acta
aquesta circumstància.

En qualsevol cas, estic segur que el Sr. Conseller té molt clar
quina és la resposta a aquesta intervenció quant a la seva
compareixença. Moltes gràcies, novament.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sr.
Huguet, doncs ja hem alleugerat bastant el que podia ser la
meva primera intervenció, perquè a vostè no li interessa saber
res de CAIB Patrimoni i, per tant, si jo hagués hagut de seguir
fil per randa la lletra de la seva proposició ara, i era la meva
intenció, els estaria avorrint sobre CAIB Patrimoni, perquè és
una nova competència que va assolir la nostra conselleria. I
vostès dirien, ostres, avui en Jaume com s’allarga, perquè hi ha
molt a parlar de CAIB Patrimoni, però es veu que a vostè no li
interessa res més que ports.

Tampoc no li interessa això dels consorcis, els consorcis
també són una nova competència que va assolir la conselleria i
es veu que això tampoc no li anava bé.

Bé, doncs, ja qualque cosa, no em digui que he batut el
rècord, tal vegada és que la pregunta no estava, com ha dit el Sr.
Boned, massa ben formulada. Però ara que ja l’hem
direccionada, ara li ho explic.

Nou port de Ciutadella. S’ha contractat el modificat número
2 del projecte que suposa una inversió addicional de
14.676,647,84 euros. Principalment consisteix en la instalAlació
de dos calaixos més per millorar la situació interior del port. Ja
estan instalAlats els dos calaixos. El termini d’execució és fins
a març del 2011.

I aprofit per dir-li una cosa, miri, vostè m’ha demanat:
vostès fan una política continuista amb la que feia l’anterior
equip o hi ha canvis? Doncs miri, en el fonamental crec que fem
una política continuïsta, perquè seria molt difícil canviar la
dinàmica d’una empresa quan un sap que té unes competències
per un període de temps bastant curt i per tant donar la volta és
impossible; és a dir, paralitzar, per exemple, es podria haver
donat, doncs no fer, no continuar el port de Ciutadella o fer un
altre tipus d’actuació a Portocolom de les que hi havia previstes,
es podria haver plantejat, però no, vàrem intentar seguir el que
es feia. El que passa és que hi ha hagut un canvi important i és
un canvi en relació amb el nivell de compliment dels terminis
que estaven prevists, i per tant ens hem entestat, jo no li puc dir
que ho aconseguirem, però sí que ho intentam, ens hem entestat
que allò que s’havia previst, allò que fins i tot havia estat
objecte de repetides resolucions parlamentàries, que s’havia
discutit aquí en el Parlament, que figura en el programa de
diferents partits, que ha estat objecte de consens amb diferents
institucions, l’Ajuntament de Ciutadella a Menorca, etcètera,
allò que es deia, que es pogués acomplir en els terminis que eren
raonables i que estaven prevists. I per tant en això hi ha hagut
una acceleració, això sí que li puc assegurar que hi ha hagut un
canvi en aquest tema important.

El projecte de traçat d’accés al port ha estat aprovat
tècnicament i sotmès a informació pública, ara estan en fase
d’estudi les alAlegacions deu per a la seva incorporació, si n’és
el cas, a l’aprovació definitiva del projecte.

Per cert, en el projecte que vostès varen fer no hi havia
connexió amb la ronda sud de Ciutadella, com pensaven treure
els vehicles del port i, sobretot, els vehicles de trànsit pesant, és
a dir, els camions, els autocars, com pensaven treure-los? Com
pensaven que arribaria, diuen: el port de Ciutadella serà un port
per a creuers; això ens ho varen demanar, bé, i com pensaven
que arribarien els autocars dels creuers per poder dur la gent als
creuers? Doncs, si no hi havia projectat el vial, el port no podia
funcionar. Doncs, hem projectat el vial.

Hi ha alAlegacions, les tendrem en compte, ja ho vaig dir
l’altre dia en el Parlament, ho vaig dir dimarts i ho torn a
repetir, les tendrem en compte perquè la majoria d’elles aporten
qüestions que no les havíem pogut, o ens havíem equivocat i
que les incorporarem.

El pressupost és d’1.897.323 euros.

El projecte d’estació marítima ha estat licitat i en fase
d’estudi les quatre ofertes presentades. S’adjudicarà en el
pròxim consell d’administració de ports de dia 27 d’octubre. El
pressupost és gairebé de 3 milions d’euros i el termini
d’execució de quatre mesos.

Està pendent d’adjudicació la redacció dels projectes dels
ducs d’Alba, que permetrà el condicionament d’embarcacions
d’eslora fins a 250 metres, és a dir, creuers fins a 250 metres. És
a dir, es va licitar, està pendent d’adjudicació la redacció del
projecte. I s’han iniciat les tasques per elaborar un document de
reordenació del vell, no tan vell, del port històric, del port actual
de Ciutadella, conseqüència de la sortida del trànsit comercial
que serà sotmès a la consideració d’institucions, associacions,
colAlectius i ciutadans afectats.

Gestió directa. Vostè em parlava de llistes d’espera. Miri,
l’any 2010 s’han adjudicat al port de Pollença 50 amarraments
i aquest mes s’han adjudicat 50 amarraments més al port de
Sóller, on a final d’any s’adjudicaran 50 amarraments més de
llocs en base. S’ha iniciat la reordenació dels ports amb llista
d’espera aprovada, que són els de la Colònia de Sant Jordi, Port
de Sóller, Portopetro, Portocristo, Cala Figuera i Es Barquerès,
prèviament a fer una oferta dels amarraments en base vacants.

S’han iniciat els tràmits per aprovar les llistes d’espera, bé,
això ho sap vostè tan bé com jo o millor, si no s’aproven les
llistes d’espera doncs és impossible depurar aquestes llistes i per
tant poder adjudicar més llocs en base als que esperen. S’han
iniciat els tràmits per aprovar la llista d’espera on no estaven
aprovades, que són Cala Bona, Cala Ratjada, Port d’Andratx,
Banyalbufar, S’Estanyol, Fornells, Sant Antoni, Portocolom,
Valldemossa i Sant Elm, prèviament a fer una oferta dels
amarraments vacants.
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Gestió indirecta. Renovació de títols concessionals -jo no sé
si aquest tema l’interessa molt perquè no el m’ha posat o no
m’ho ha explicat, serà aquí, però jo no l’hi he sentit, però jo l’hi
explic. S’ha consensuat la renovació dels títols concessionals
pendents d’instalAlacions nàutiques segons el previst a la Llei
10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, on a la seva
disposició transitòria quarta, amb associacions, clubs nàutics i
marines. En el darrer consell d’administració es va aprovar el
títol concessional nou del Club Nàutic de S’Estanyol, s’havia
aprovat abans el de Sa Ràpita; la resta es preveu que es puguin
aprovar dins aquest any. En aquest consell d’administració que
tendrem aquest, en tenim un cada mes, a final de mes, el darrer
dimecres de cada mes, en aquest dimecres hi aniran dos ports
més per renovar títols concessionals.

Tenim dues excepcions, l’excepció de Portals, és una
excepció aquesta que reconec que em sap greu, perquè realment
em pareix que és un autèntic desgavell que un port del nivell del
Port de Portals tengui el títol concessional, pagui el cànon que
paga, això em pareix un autèntic disbarat. I si vol hi entram en
aquest tema, però és que em pareix realment greu, ara, tota la
zona comercial estava sense legalitzar; no només estava sense
abonar res, sense pagar cànon, sinó que ni tan sols, des d’un
punt de vista urbanístic i arquitectònic estava legalitzada, s’ha
hagut de fer un aixecament de tots els plànols de tota la zona
comercial, que realment és on hi ha una part important del
negoci del Port de Portals i visar-la i tramitar-la perquè es pugui
legalitzar.

I l’altra excepció és Santa Ponça, que també té pendent
d’aprovar la seva valoració.

L’objectiu és tancar abans que acabi la legislatura el procés
de renovacions obert per l’esmentada Llei de ports, és a dir, tots.
Ja dic, abans de final d’any, tots, manco el Port de Portals i
Santa Pons, perquè aquests estan una mica més endarrerits,
abans que acabi la legislatura tots els títols concessionals
estaran, esper, estaran renovats.

Bé, a vostè li agradarà més o manco el text que ha pogut
llegir del reglament de ports, jo la veritat és que ja hi entrarem
en el seu moment a discutir el seu contingut, però sí que ha de
reconèixer que fins ara el reglament de ports si per qualque cosa
brillava era per la seva absència, no hi havia reglament de ports,
el que hi havia, el que ens vàrem trobar era una comissió que
s’anava reunint no sé si cada mes o cada dos mesos i que anaven
donant opinions i anaven arreglant segons quins articles,
etcètera, però no hi havia ni una estructura de reglament, ni un
cos articulat, ni una proposta que permetés pensar que en un
termini tendríem un reglament. I això sí que, el que li deia
abans, d’accelerar segons quines qüestions, ens vàrem posar
com a objectiu, en el termini més breu possible, redactar un
reglament, perquè era imprescindible per a determinades
qüestions que amb la llei és difícil de precisar. I per tant,
aquesta ha estat la feina que hem fet.

El pla director, vostè diu, bé, que s’ha de fer a través de
plans directors. Molt bé, quants se’n varen fer de plans
directors? Doncs miri, el Pla director de Sant Antoni és en fase
de redacció i serà acabat en un termini de sis mesos; els plans
directors del Port d’Andratx, Fornells i Portocolom està ja
licitada la seva redacció i està prevista la seva adjudicació en
molt breu temps.

Port d’Andratx, vostè m’ho ha posat com a un exemple,
vostè m’ha dit: parli de tres exemples: port d’Andratx, el tema
de la carta del vicepresident, que, per cert, jo li vaig dir al
vicepresident que enviàs aquestes cartes, ja en parlarem sobre
els ports d’interès general si havien de passar a ser ports de
titularitat de la comunitat autònoma. I després m’ha posat un
tercer exemple que era el tema dels plans directors.

Bé, dels plans directors ja n’hem parlat. El Port d’Andratx,
sector pesquer, doncs miri, el tema és el següent: ens vam trobar
un projecte que estava aprovat i que estava adjudicat a una
empresa constructora, el que passa és que les obres no estaven
començades. I la veritat és que hi va haver un autèntic, com es
diu en castellà, guirigay d’opinions, n’hi havia uns que
opinaven que s’havia de fer allò de manera immediata, n’hi
havia uns altres que opinaven que no s’havia de fer de cap
manera, n’hi havia que demanaven que es fes, però d’una altra
manera, i en definitiva, jo vaig examinar el projecte,
conjuntament amb el vicepresident, i ens vàrem donar compte
que el projecte tenia una sèrie de mancances, perquè és un
projecte que afecta un sector de costa, un sector de litoral, un
sector de port o de moll que té una vocació urbana absolutament
indubtable, però que en el projecte exclusivament s’hi preveia
la reubicació dels vaixells de pesca, no hi havia cap tipus de
proposta per reordenar el límit de la costa que confronta
directament amb la làmina d’aigua, com per exemple s’ha fet en
el projecte de Portocolom.

I clar, el tema és que, efectivament, tenia raó el Sr. Boned
quan deia que vostès demanaven que es paralitzàs aquest
projecte, -sí, ah!, disculpi Sr. Llauger, disculpi Sr. Llauger, sí,
sí, no i a més ho tenia aquí apuntat, però se m’ha anat l’olla. Hi
havia posicionaments de grups polítics presents a l’Ajuntament
d’Andratx que demanaven que es paralitzàs el projecte; hi havia
grups de comerciants que demanaven que es posàs en marxa el
més aviat possible. Bé, en definitiva, què hem fet? Hem
encarregat un estudi per tal que es reordeni no només des d’un
punt de vista estrictament pesquer o estrictament nàutic, sinó
també des d’un punt de vista urbanístic, es reordeni la primera
línia del Port d’Andratx, la primera línia que és, per dir-ho de
qualque manera, la part de ponent del Port d’Andratx, just la
part de llevant del Port d’Andratx, és a dir, la part del port antic
d’Andratx.

Per què? Doncs bé, perquè jo no em conform a pensar que
els pescadors han d’anar d’un lloc a l’altre i que després, de
manera casual o de manera lliure el que quedi allà s’omplirà de
cadires i taules dels bars o de les cafeteries que confronten amb
aquest espai. Crec que tot això s’ha de reordenar i s’ha de saber
exactament on anirà el passeig marítim perquè els ciutadans
puguin passejar, on es podran seure a bancs públics, sense haver
de consumir; on hi haurà la possibilitat que hi hagi una extensió
d’aquestes cafeteries; on s’ubicaran els nous amarraments dels
vaixells de pesca, de nàutica esportiva, etcètera.
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Per tant, i això, com tot, per exemple, vostè em deia: què
heu fet amb una proposta que deia: eliminar l’escar del port de
Pollença? Doncs aquí es va aprovar una resolució demanant que
l’escar del port -perdó-, del Port d’Andratx, que l’escar del Port
d’Andratx es declaràs bé d’interès cultural. Clar, és que en tots
aquests temes hi ha unes problemàtiques que arriben a una certa
confusió, si s’ha d’acomplir tot a la vegada és impossible.

Per tant, partint de les darreres resolucions del Parlament i
de la idea que efectivament el sector pesquer del Port d’Andratx
ha de millorar la seva situació, el que ells demanen per seguretat
i per operativitat del propi port, doncs partint d’aquestes dues
idees bàsiques, doncs anem a reordenar això. I per tant, es
mantendrà l’escar; es crearà un passeig marítim perquè la gent
que viu allà pugui circular i pugui gaudir del port, s’assentaran
les bases perquè després es puguin ubicar els vaixells de pesca,
les barques de bou a uns amarraments en condicions de
seguretat, no amb les condicions que estaven previstes en el
projecte que estava aprovat i per això la confraria del sector
pesquer del Port d’Andratx estava en contra d’aquest projecte.

En dos mesos podré venir aquí a explicar-los quina és la
proposta que fa Ports de les Illes Balears per reordenar aquest
espai del Port de Pollença..., del Port d’Andratx, disculpi’m, a
vegades confonc Andratx amb Pollença, em passa sovint. 

Bé, el Port de Sóller, no sé si li interessa, però també hi
passa una problemàtica similar. Resulta que el Port de Sóller té
tota una plataforma guanyada al mar que es diu el Moll de
Marineria on hi ha una concessió administrativa a una empresa
privada, concessió administrativa que està recorreguda als
tribunals, hi ha un contenciós en marxa, etc., però mentre tot
això es ressol ningú no fa res. 

Per tant, tenim que el sector nàutic esportiu no té una bona
solució a les demandes que fa, tot i que en aquest tema -ja ho he
dit abans- s’ha fet una feina de reordenament del que són els
llocs base molt important, però sobretot el sector pesquer, la
confraria de pescadors, doncs reclama una qüestió que funciona
molt bé al Port d’Andratx, l’hem posada ara al Port de Sant
Antoni i volem que hi sigui també al Port de Sóller, que és un
lloc de venda directa del peix que agafen els pescadors, que no
hagin d’anar, la gent que vol comprar ni els mateixos pescadors,
a La Llonja de Palma a vendre el peix; també necessiten uns
espais, uns magatzems petits, però amb dimensions suficients i
dignes per poder operar de manera molt més còmode de com ho
fan ara, també necessiten unes grues per poder operar en
determinades qüestions que en aquests moments no existeixen.

En definitiva, hem posat en marxa, independentment de la
concessió, perquè això s’havia de resoldre dins aquest espai
concessional, però no es resol i vostè sap que la justícia no
s’atura mai, però és molt lenta. Per tant, d’aquí que es resolgui
els pescadors..., el que va parlar amb mi, em deia: “jo, ja estic
jubilat, però és que quan això es pugui resoldre ja hauré mort”.
Per tant, no interessa, interessen solucions ràpides i per això,
abans insistia en la dinàmica d’accelerà processos. 

Doncs bé, hem fet un projecte o un avantprojecte, està en
fase de redacció el projecte, directament des de Ports de les Illes
Balears, des de l’empresa, per tal d’ubicar les instalAlacions que
té Ports allà, que són unes bones instalAlacions, el que passa és
que estan desaprofitades, estan tancades, estan plenes d’humitat,
estan desaprofitades completament, ubicar allà uns magatzems,
unes casetes de magatzems per als pescadors i a la vegada crear
un lloc de venda directa perquè els pescadors puguin estar en les
mateixes condicions en què estan els que en aquests moments
les tenen, que són el Port d’Andratx i el Port de Sant Antoni,
que estan molt contents i els ciutadans també estan molt
contents que això pugui funcionar d’aquesta manera.

A Portocolom, no sé si hi ha la Sra. Soler, però bé, ja li ho
diran vostès, a Portocolom hem encarregat la redacció d’un tram
del projecte que hi havia de tot l’espai de passeig marítim de
Portocolom de manera..., com vàrem quedar amb ella?, com
vàrem quedar amb ella, com vàrem quedar amb les associacions
de veïns, amb les persones que estan vinculades a aquest
projecte, doncs, hem encarregat el tram aquí on els mateixos
redactors del projecte creien que era més necessari actuar.
Estarà redactat pràcticament en un mes, però jo els diria que un
mes em sembla curt, el termini, és a dir, conec una mica els
temes aquests, però bé, posem que sigui un mes i mig o dos
mesos, els pressuposts són 2 milions d’euros i el projecte està...,
ja estava consensuat, però es tornarà demanar parer -i
s’incorporarà aquest parer al projecte- a la plataforma de veïns,
institucions, entre altres l’Ajuntament de Felanitx, que en el seu
dia varen consensuar el projecte de passeig.

El Port de Sant Antoni, demani-ho al batlle, demani al batlle
què hem fet, doncs s’ha cedit la gestió del Passeig de ses Fonts
a l’ajuntament pel seu caràcter urbà. Això és una cosa que no
sabia, que demanava l’Ajuntament de Sant Antoni des de feia
molt de temps, a mi em va dir “des de sempre”, des de sempre
demanava l’ajuntament a Ports de les Illes Balears que cedís la
gestió d’aquest passeig i més tard vendrà la titularitat a
l’ajuntament perquè era un passeig urbà. 

Efectivament, li puc assegurar, no hi havia estat mai a Sant
Antoni, no hi havia estat mai, i quan vàrem obtenir aquestes
competències vaig visitar tots els ports i entre aquests Sant
Antoni i vaig veure el passeig i sense que ningú no em digués
“aquest tema s’ha de fer d’una manera o s’ha de fer d’una altra,
etc.”, només amb la visió que després vaig poder compartir amb
altres dirigents polítics, entre ells el president del Consell
d’Eivissa, però la petició tenia una resposta unànime, tothom
opinava el mateix que el batlle de Sant Antoni, que aquell
passeig s’havia de cedir a l’Ajuntament de Sant Antoni, doncs,
l’hem cedit, perquè no tenia sentit fer una altra cosa.

També ens vàrem trobar que el Port de Sant Antoni tenia
una estació marítima maca, ben construïda, ben mantinguda,
una bona estació marítima, però no tenia trànsit, no hi havia
tràfic de passatgers, doncs aquest estiu han operat dues
companyies que van de Sant Antoni a Dènia i ara sembla que
per a l’estiu que ve hi ha més peticions d’altres companyies per
operar fins i tot amb vaixells més grans i sobretot més ben
condicionats que els que han operat aquest estiu. 
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Actuacions promocionals, doncs bé, fires, etc., fins i tot en
colAlaboració amb els clubs nàutics i marines i l’Associació de
Ports de Balears -APB-, ah!, això és l’Autoritat Portuària, miri,
ens duim molt bé amb l’Autoritat Portuària, en colAlaboració
amb l’Autoritat Portuària de Balears organitzarem els dies 10 i
11 de març les primeres jornades de gestió d’instalAlacions
nàutiques esportives de les Illes Balears: estratègies de futur. Els
convid que participin a aquestes jornades perquè crec que serà
la manera on diferents experts de diferents llocs d’Espanya i
també d’aquí podran manifestar la seva opinió i per tant, tots
aprendrem molt.

Crec que li he fet un repàs de la situació de Ports, ha estat
una mica més extens que la referència al Port d’Andratx que em
demanava, però creia que ho havia de fer tota vegada que havia
manifestat el seu desencís per la meva brevetat, doncs ara no
crec que es pugui queixar, com a mínim de la brevetat, no crec
que es pugui queixar d’això. 

El segon tema del qual em parla és un tema que la veritat,
també ho han dit, és un tema un poc complicat perquè, la veritat,
no sabia que hi havia una ponència al Parlament per aquesta
qüestió. El que sabia és que hi havia un acord del Consell de
Govern, del qual form part, i per tant em sentia vinculat per
aquest acord del Consell de Govern de dia 5 de juny del 2009
que va acordar aprovar el Programa d’actuacions per a
l’assumpció per la comunitat autònoma de les Illes Balears de
competències relatives a les situacions  marítimes i els ports
d’interès general de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i també
l’harmonització d’objectius al Port de Palma, aquest adjunt com
a annex, i segon, trametre el programa al Parlament de les Illes
Balears d’acord amb el que preveu l’article 172 del Reglament
de planejament, perdó del Reglament del Parlament.

Molt bé, el vàrem trametre. El vàrem trametre, però és que
no en vàrem saber res més, Sr. Huguet, és que no hem sabut res
més i jo que tenim una certa dinàmica a la conselleria d’anar
repassant els acords que ens afecten per tal de si es compleixen
o no, en un moment determinat vaig dir “carai!, és que aquest
acord que era de 5 de juny del 2009", fixi’s bé, estam a finals
del mes d’octubre del 2010 i vostè l’altre dia al Parlament va
pujar a la tribuna i es va acomiadar amb una espècie d’excusa-
acusació. Va dir: “em sap greu que per tramitar la Llei de
transport marítim haguem estat pràcticament un any” i va dir
“faig un poc de mea culpa, etc” i jo, la veritat és que quan he
sabut que hi havia una ponència i que vostè estava en aquesta
ponència i que es queixava als mitjans de comunicació que
haguéssim pres iniciatives, he dit “ja està, ja el tenim”, és a dir,
si realment la feina que es fa aquí dura anys, no s’estranyi que
la gestió del Govern sigui un poc més àgil, només faltaria. 

Ara resultarà que nosaltres serem culpables de fer una gestió
àgil, quan hauria de ser tot el contrari, vostès ens haurien de
controlar i dir-nos “no fan els seus deures” i no haver de venir
jo aquí i dir “escolti, és que em sembla mentida que des de dia
5 de juny del 2009 fins ara aquesta ponència de la qual forma
part i que a més diu als mitjans de comunicació que vostè és un
membre molt alt d’aquesta ponència, ni tan sols hagi enviat els
escrits, o hagi rebut cap tipus de contestació”. Doncs, miri, en
aquest tema, cap tipus de problema. 

Efectivament, dels tres programes que hi havia, hem posat
en marxa no només el tercer, hem posat en marxa tot allò que
creim que podíem fer com a govern i tota aquesta feina que està
feta, enviats els escrits i rebudes les contestacions, tota aquesta
feina està a la seva disposició, d’aquesta manera podran agilitar
moltíssim el treball de la ponència. És a dir que si li sembla bé,
si als membres de la ponència els sembla bé, demà mateix els
trametrem una còpia de tota la feina lliurada perquè n’hi ha
bastant i a més, servirà per agilitar molt una qüestió en la qual
tots estam d’acord. Vostè m’ha dit: “pronunciï’s respecte
d’això”, jo em pronunciï, hi estam d’acord. Estam d’acord.

Per tant, si en aquest tema hi ha hagut una agilitació del que
jo creia que era la nostra obligació i pel que es veu vostè creu
que jo no m’hi podia ficar, però havia de ser el Parlament que
ho fes, doncs miri, ho he fet, ho ha fet el vicepresident, però
perquè jo li ho vaig dir i a la seva disposició. Per tant, disposi
d’aquest tema i crec que en qualsevol cas allò que ens mereixem
és no una crítica, sinó un agraïment, però és la meva modesta
opinió, vostè ja dirà el que trobi.

I vostè, sí, al tercer punt em diu...a quin model de ports
anam? Doncs bé, la veritat és que en aquest tema sí que li he de
dir, em retrotrec al que he dit al principi, no hem variat de
model en relació amb l’equip anterior, el que sí hem fet ha estat
agilitar molt els tràmits i intentar que les qüestions que estaven
pendents es poguessin resoldre, però no ens ha semblat el
moment ni l’oportunitat per entrar en un model diferent.
Tampoc no ens ho hem plantejat, li som sincer. 

El que sí hem pensat és que hi ha, dins aquest món portuari,
tota una varietat molt gran d’actuacions. Hi ha per un cantó,
dins els ports de gestió directe, llocs base, després hi ha llocs en
trànsit, n’hi ha que estan més actualitzats, n’hi ha que ho estan
manco, n’hi ha que tenen una llista d’espera molt llarga, n’hi ha
que la tenen més curta, hi ha el sector pesquer, després hi ha
molts de ports que estan concessionats, ja siguin clubs nàutics,
clubs de vela, siguin marines, les concessions, cadascuna és
diferent i per tant, tenen una manera d’adjudicar els seus llocs
d’amarrament de manera diferent i n’hi ha que funcionen molt
bé i n’hi ha que no ho fan tant, ja m’he referit a alguns. 

En definitiva, quan un s’enfronta per primera vegada a un
problema d’aquest tipus vol fer-ho amb tots els elements, amb
tots els punts de vista, amb els criteris bastant assenyats. Per
tant, precisament per això farem aquestes jornades. És a dir, les
jornades serviran per fixar criteri i les feim quan hem cregut
oportú fer-les perquè és que tot no es pot. És a dir no podíem
tenir acabat el Port de Ciutadella abans de Sant Joan de l’any
que ve i a la vegada actuar als altres port i a la vegada posar-nos
a reflexionar sobre quin model de ports volem. Ho feim, ho
farem, però segurament és un tema que crec que -és la meva
opinió- allò urgent era arromangar-se, posar-se a fer feina a tota
l’empresa que és una molt bona empresa i que funciona molt bé,
posar-la a fer feina amb els objectius que ja s’havien marcat i
intentar complir terminis i, a partir d’aquí, després anirem fent
altres qüestions com aquesta si se’n deriven d’aquestes jornades
que em sembla que són importants.
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Sr. Llauger, ja ho he dit, reivindicació dels ports d’interès
general, sí, ens trobarem... és un problema molt complicat
aquest, no és problema fàcil, no basta que diguem “aquí ens
posarem d’acord” i diguem “escolti, els ports d’interès general
que passin a ser de la comunitat autònoma”, perquè hi ha tota
una sèrie de problemes econòmics i administratius que són
difícils de resoldre, entre d’altres, a veure què opina Puertos del
Estado i a veure què passa amb les inversions previstes, etc.,
com el fet que si es transferia això com vendria transferit, com
vendria dotat, etc. És difícil, però el que sí és veritat és que crec
que hi ha en aquest tema unanimitat a la Cambra que estarien
més ben gestionats els ports d’interès general des de la
comunitat autònoma que no, com passa ara, des de l’Autoritat
Portuari.

En el tema del Port d’Andratx, crec que ja m’hi he estès
massa fins i tot i per tant, el don per acabat. En tot cas, li
agraesc la seva intervenció, com agraesc la intervenció del Sr.
Boned. Bé, crec que ha quedat aclarit el tema aquest de la
ponència que va una mica lenta, però sembla que van lentes
bastants coses, tal vegada m’he avançat, però en tot cas això té
remei i ja li he explicat al Sr. Huguet quin remei té.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ara sí que li
puc replicar perquè ara com a mínim ha contestat o ha exposat.
La compareixença, la intervenció correspon en primer lloc... és
que em sap greu haver d’explicar açò, però en primer lloc toca
al conseller i el conseller explica del que hi ha, poc o molt
extens, a la solAlicitud allò que troba. 

És a dir, si vostè troba que ha d’explicar CAIB Patrimoni i
consorcis i ports, ho explica el més llarg o el més breu que vostè
vulgui i nosaltres a partir d’aquí li demanam. Si volem és fer
preguntes, idò és un altre instrument de control al Govern, Sr.
Conseller, no ha de deduir perquè açò no és que ni Sòcrates, ni
Sant Thomàs ni cap professor de lògica ni cap inexpert o
desconeixedor de la lògica pot deduir que, perquè jo no li
demani quan em toca replicar-li el que vostè ha dit, vostè
entengui i dedueixi que a mi no m’interessa, que és el que ha
dit, que a mi no m’interessa, no ho pot deduir perquè açò no és
lògic ni es pot fer perquè no té sentit. La seva deducció no té
cap sentit, açò...

(S'escolta una veu de fons que diu : “li interessa?”)

A vostè què li importa? A vostè què li importa el que a mi
m’interessa? A mi, el que m’interessa és que vostè comparegui
i expliqui les noves competències i vostè, amb llibertat com a
membre d’un govern, me les explica. Vostè no és aquí per
controlar-me a mi. Ho entén? Hi ha l’article 40 de l’Estatut,
repassi’l, punt 1 que diu que el Govern representa -ho vaig dir-
els ciutadans, el poble de les Illes Balears, el Govern  aprova els
pressuposts, el Govern controla el Govern -perdó-, el Parlament

controla el Govern”, açò és el que diu l’Estatut i açò és el que
diu el Reglament i açò és el que fem. 

Sr. Conseller, no tenc ganes de discutir amb vostè. El que
tampoc no vull és que vostè dedueixi el que jo pens o les meves
intencions com a diputat, eh?, perquè després ..., perdem el
temps.

Passem a aprofitar el temps, Sr. Conseller. Tot açò que diu
del projecte que ha trobat d’Andratx, del reglament si s’ha fet o
no s’ha fet... Què troba, vostè?, que és el Govern que va acabar
el 2007, el mes de maig, o és el Govern del Sr. Antich que fa
tres anys i mig que governa? Vostè hi és des de febrer, però és
aquest govern qui ho hauria d’haver fet.

Miri, l’adjudicació de Ciutadella se va fer a final de
legislatura, l’adjudicació de Ciutadella era del port. Si els
accessos no estaven ni projectats, ni adjudicats ho ha de
demanar al Sr. Antich i al seu conseller... Com que no! Quants
projectes es fan i els accessos són independents, els fa
Carreteres i no els fa Ports? A aeroports, a ports, etc. Senyor,
per favor! Fa 40 anys que estic a Obres Públiques! No hem de
discutir açò, el que em sap greu és que retregui que açò havia
d’estar en el projecte del port. Açò és una deducció també que
vostè fa i no sé per què. Què és que quan vostè fa un edifici,
perdó, no he de posar exemples clars, quan un arquitecte fa un
edifici ha de preveure també els carrers i tot açò? Per favor!
Tampoc no hem de discutir d’açò, ni vostè no ha de retreure si
ho varen fer bé o no ni tan sols els seus companys.

Miri, què és l’interessant? Primer, quin model té, i vostè em
diu que hi estan pensant. Idò a pesar d’estar pensant en el
model, vostè ha pres decisions, com és adjudicar llocs base a
persones que estic segur que vostè, ni segurament el
vicepresident, saben si aquestes persones empren tot l’any,
empren mig any, empren unes setmanes o quan empren la barca.
Es poden permetre les Illes Balears posar instalAlacions com hi
pugui haver a València, a Catalunya o a Andalusia, suficients
per donar un lloc d’amarrament fix a qualsevol demandant
d’açò? S’ho pot permetre? Si? Idò continuïn amb aquest model.
No s’ho pot permetre? Idò en lloc de tirar endavant amb aquest
model, plantegin quina ha de ser l’alternativa. Aquesta és la
qüestió i a mi m’agradaria escoltar que vostè ho digués, ara o
d’aquí mig any, abans d’acabar de ser conseller, o quan el Partit
Socialista quan faci el programa, m’és igual. D’açò podem
parlar, d’açò podem discutir i per què? Perquè els serveis
portuaris o les embarcacions de tot tipus a les Illes Balears són
un element que des del punt de vista de qualitat, de turisme,
d’economia, de llocs de feina, etc., és molt important. I aquest
mai no es podrà solucionar intentant donar un lloc
d’amarrament a qualsevol titular d’una embarcació. Aquesta és
la meva opinió, no sé si la comparteix, però com a mínim ens
podríem asseure per parlar-ne.
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A veure. El Port de Ciutadella tindrà una estació marítima
provisional, vull entendre, distinta de la que hi havia projectada
en el pressupost...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, li agrairia que acabés. Ha passat el temps
reglamentari.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí. Jo no puc deduir, Sr. Conseller, si a la presidenta no li
interessen els temes portuaris, és obvi que l’únic que feim és
complir el Reglament. Faré dues consideracions més sobre les
qüestions reglamentaris de funcionament del Parlament, si em
permet, Sra. Presidenta.

Miri, continuarem parlant de ports, li agrairé que demani una
compareixença per parlar del Consorci CAIB Patrimoni, ho pot
fer a iniciativa seva, sense que nosaltres li ho demanem. I miri,
repassi’s el 172 del Reglament que per açò hi ha l’acord del
Consell de Govern, que no hi és per fer guapo. I repassi’s el
funcionament parlamentari. El Parlament pot anar molt ràpid o
pot anar molt a poc a poc, açò depèn de la convocatòria de les
meses i dels coordinadors. Jo, per exemple, vaig ser coordinador
a la Llei del transport marítim, jo sí que li assegur que el mes de
juny estava acabada la tramitació en ponència, podia anar a
comissió i després al plenari. I no hi va anar per decisió dels
òrgans que governen aquestes dues. No, no, em queixava i feia
autoculpa, però escolti, aquesta llei s’hauria pogut aprovar
abans d’acabar el període de sessions. Per tant, si ho vaig dir,
vostè interpreta una cosa, però li assegur que ho vaig dir en un
altre sentit. No vaig acusar ningú de res, simplement vaig dir
que ho hauríem pogut aprovar més prest. I ben igual açò
s’hauria pogut convocar més prest i s’hauria pogut contestar
més prest en el pla que va aprovar el Consell de Govern, el juny
del 2009, dient si creien que estava bé aquest programa o aquest
programa s’havia de canviar. Era per açò que hi va haver un
acord en el Parlament i era per açò que se va tramitar d’acord
amb ... 

Sr. Conseller, podem mirar enrera..., el primer trimestre del
2007 es va adjudicar Ciutadella. Vostè ha recriminat que no hi
havia... Miri, és veritat que no hi havia l’accés al projecte, però
escolti, el que va començar el tercer trimestre a governar hauria
pogut afegir o modificar aquest accés i li assegur que no era el
PP, encara que sembla que vostè no se’n recorda. Home!

Miri, Port de Portals. És una qüestió que vostès han
d’abordar, no el Parlament, jo som diputat. Si em demana
opinió, vindré i la hi donaré, però aquesta és una altra qüestió i
vostès l’han de resoldre, per açò són al Govern.

I miri, el tema de Sant Antoni, estic molt satisfet que hagi
pres aquesta decisió, però el que no li volia cedir també era un
membre del Govern del Sr. Antich, no era el PP, al PP no li ho
varen demanar mai, mai. 

Bé, jo voldria que hi hagués creuers a Ciutadella. Tal vegada
algun dia hi podrem veure un creuer, però un programa de
creuers si el veim, jo hauré de rectificar les conviccions que tenc
des de fa molt de temps, inclòs ara, de la impossibilitat que hi
hagi línies regulars que puguin programar. Aquesta és la meva

impressió. Sí que hi havia un projecte on açò estava previst des
de l’inici. Però aquest, Sr. Conseller, em tem que no serà
possible.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller. Disculpi, Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per fer tres
consideracions. Miri, Sr. Conseller, a vostè se li argumenta la
necessitat de la seva compareixença avui aquí perquè, segons li
diuen, està obligat retre compte de la previsió quant a la gestió
de les seves noves competències. Se li diu que tots els consellers
és el primer que fan, una vegada se’ls encomanen aquestes
competències, siguin les que siguin. Però clar, a un se li oblida
que vostè mateix com a conseller d’aquesta àrea, com a
responsable directe de l’entitat a què feien referència, Ports de
les Illes Balears, ja ha estat reclamat per comparèixer per
qüestions puntuals i concretes de la seva gestió al front
d’aquesta entitat en altres ocasions. 

Què passa? Primer què feim, demanam compareixences per
qüestions puntuals, feim propostes i proposicions no de llei en
aquesta mateixa comissió sobre qüestions puntuals que afecten
aquesta gestió i mesos després, perquè ens en recordam o per
altres qüestions, reclamam que vostè comparegui per explicar
la seva política general entorn a la gestió de l’entitat Ports de les
Illes Balears? Una mica incoherent.

Ahir, recordarà vostè perquè també era present al ple, que en
diverses ocasions es va parlar de la necessitat de comunicació
entre diputats, de vegades sembla que dins el Grup Popular no
són tan fluïdes com haurien de ser. Avui en tenim un exemple
clar, no tan sols per això que acab d’explicar, sinó perquè avui
recuperam, posam en dubte i reclamam de la seva conselleria
qüestions que altres diputats del mateix Grup Popular han
presentat com a proposta en aquesta mateixa comissió, i em
referiré concretament per exemple al tema del Port d’Andratx,
on es va presentar una proposició no de llei per part del Partit
Popular, transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista,
acceptada la transacció per part del Grup Popular i aprovada per
unanimitat. 

I avui encara a vostè li demanen explicacions, tal vegada si
el portaveu d’aquella proposició hagués transmès la informació
al portaveu d’avui, ens hauríem estalviat també aquesta
necessitat. I també, sense anar més lluny, Portocolom, record
una compareixença de vostè aquí per explicar el projecte de
Ports en referència a Portocolom i ja es va anticipar que estaven
satisfets de les seves explicacions i que se reclamarien
explicacions a algun altre conseller. 
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I per acabar, quan un necessita cercar arguments per intentar
dur la contrària, en aquest cas a vostè, a vostè Sr. Conseller, de
vegades fins i tot s’equivoquen en els exemples, perquè se li ha
dit a vostè quan parlaven dels accessos a Ciutadella, “clar, com
si quan un arquitecte fa un projecte s’hagués de preocupar dels
accessos”. Idò sí, perquè si es fa un projecte i es té la intenció
d’obtenir llicència i no hi ha accessos, o es fa el projecte dels
accessos també o no es té llicència. Crec que de vegades s’ha de
ser més cautelosos amb els exemples que es posen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Ara sí té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Obres Públiques):

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Seré breu perquè me’n tem
que a pesar que no he parlat de totes les competències, com
vostè em demanava, el tema està decaient, es veu que l’interès
a mesura que passa el temps decau. Per tant, tan sols un parell
de previsions.

Sr. Huguet, la veritat és que em sembla impropi de la seva
pretesa educació dir-me a mi que què m’importa ...

EL SR. HUGUET I SINTES:

Protest, Sra. Presidenta. El Sr. Conseller no es pot ficar amb
l’educació de cap dels diputats.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Obres Públiques):

És increïble! És a dir, jo no tenc llibertat d’expressió? Jo no
puc explicar aquí el que jo cregui i vostè sí? És una qüestió
realment increïble! És una qüestió increïble!

En qualsevol cas miri, és veritat que el Parlament controla
el Govern i nosaltres, jo i el meu equip, hem acudit aquí per tal
de donar compliment a la compareixença que se’ns havia
demanat. I hem vengut disposats a parlar de tot, després ha
resultat que vostès tenien interès a parlar d’una part d’aquest tot,
d’això jo crec que n’hem parlat d’una manera extensa, li ho hem
explicat tot. I és veritat que aquest control en algun moment, ja
li ho he explicat abans, ha estat girat. Resulta que el Govern fa
més via que el Parlament precisament en un tema que vostè hi
té a veure, la veritat és que em sap greu, però realment feim més
via que vostè, amb moltíssima diferència.

L’accés al Port de Ciutadella. Miri, és veritat que la gestió
del Govern Antich comença a partir d’un determinat moment,
però quan comença hi ha un projecte que està aprovat i en
aquest projecte, li agradi o no li agradi, no hi ha definits els
accessos al Port de Ciutadella. Per tant, vostè al final fa la
intervenció que jo ja conec, fins i tot me l’ha feta personalment,
“aquest port al final no servirà per a res, perquè el port que
servia era aquell que nosaltres proposàvem”. Jo crec que amb
aquestes actituds és molt difícil arribar a consensos, perquè
quan s’arriba a un consens, tothom i jo el primer, abandona les
idees que havia posat damunt la taula i se suma a l’acord i no les

torna a treure. Però vostè cada vegada que en parlam, torna a
treure el vell port que havia projectat a l’època del Sr. Matas.
Doncs aquell port ja no se farà perquè es va arribar a un acord
entre vostès, el Partit Socialista i el Partit Socialista de Menorca
per fer un port que és el que actualment es fa. 

I aquest consens nosaltres el defensam, precisament perquè
és un projecte fruit d’un consens. Si vostè creu que no
funcionarà, no s’hi hagués sumat. Si vostè creia que tanmateix
allò era un bunyol i que no serviria per a res no s’hi hagués
sumat, però s’hi varen sumar. I ara l’han de defensar de la
mateixa manera que el defensam nosaltres. Jo li puc assegurar
que no vaig analitzar a fons el projecte, vaig veure d’on venia,
vaig veure quines propostes tenia i el que he procurat és que fos
el més viable possible, el més viable per a aquelles finalitats que
reclamàvem tots, vostès també, des de Ciutadella.

Miri, és veritat que vostè hauria volgut parlar de moltes
altres coses, però el temps se li ha acabat. Em volia demanar
sobre l’estació marítima. Miri, en parlarem quan vostè vulgui,
a la seva disposició per parlar-ne quan vostè vulgui. Vull acabar
amb una petita precisió, jo he dit que nosaltres hem accelerat la
dinàmica de Ports, he dit que feia una política continuïsta, però
que hem accelerat les actuacions. I també he de dir una altra
cosa, les hem accelerades i estam intentant aplicar una política
d’austeritat màxima a totes les actuacions que feim. A vostè se
li ha acabat el temps quan estava a punt de parlar de l’estació
marítima de Ciutadella. 18 milions d’euros, aquesta és l’estació
marítima que vostès havien projectat, 18 milions d’euros, 18
milions d’euros! Sí, senyor! I vostè creu que en aquests
moments podem assumir aquesta estació? De cap manera.

Per tant -repetesc el que he dit abans-, farem més via,
intentarem complir els terminis i a la vegada serem més austers.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. I una vegada esgotat l’ordre del dia,
només queda agrair la presència de l’Hble. Conseller i dels seus
acompanyants.

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