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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta, Simó Gornés substitueix Cristóbal
Huguet.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, Sra. Presidenta, Isabel Llinàs substitueix
Mabel Cabrer. Gràcies.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Bones tardes. Isabel Alemany substitueix Josep Melià.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bones tardes, presidenta. Francesc Dalmau substitueix Joan
Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per tant, en virtut de l’article 40.6, la Sra. Alemany
fa de secretària de la Mesa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5016/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesa d'estudi dels
usos de l'edifici de Son Dureta.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la Proposició no de llei RGE núm. 5016/10, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a la mesa d’estudi d’usos de
l’edifici de Son Dureta. S’hi han presentat les esmenes RGE
núm. 477/11 per part del Grup Parlamentari Socialista i RGE
núm. 523/11 per part del Grup Parlamentari Popular.

Per a la defensa de la proposició no de llei en qüestió pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Alemany.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com
tots sabem, l’hospital de Son Espases ja s’ha posat en
funcionament, un funcionament que ha substituït l’ús que des
del 1955 venia desenvolupant l’hospital de Son Dureta. Aquest
fet és el que va motivar la presentació d’aquesta proposició no
de llei presentada pel nostre grup dia 15 d’octubre del 2010.
Han passat ja quatre mesos de la presentació d’aquesta
proposició no de llei que simplement pretenia consensuar i
definir els usos de l’edifici dins una comissió, on hi fossin tots
els grups polítics presents en aquesta cambra. Una comissió que
al nostre parer, en aquell moment, hagués treballat i donat més
agilitat a la definició dels usos que a partir del mateix moment
del trasllat cap a Son Espases s’hagués pogut donar a l’edifici
de Son Dureta.

Per tant, aquesta proposició, encertada en el seu moment,
creim que ha perdut en certa manera la seva oportunitat política,
ja que des del nostre punt de vista i crec que compartit per tots,
no havia d’haver permès que l’antic hospital de Son Dureta
caigués en el desús actual, no desitjat per ningú. Ara i en aquest
moment l’hospital de Son Dureta roman tancat i no hi ha el
temps que preteníem per donar lloc a la constitució de
l’esmentada comissió, per tal de consensuar amb el major
consens possible el destí d’aquest edifici per tots conegut. Ara
ja és moment de donar solucions, les queixes dels usuaris que el
visiten, la preocupació de tots els veïnats i comerços pel seu
futur, demanen una solució.

Ara bé, he dit que aquesta proposició no de llei ha estat
esmenada per part del Grup Popular i el Grup Socialista, i he de
dir que l’esmena de substitució presentada pel Grup Socialista
torna a investir d’oportunitat política perduda aquesta
proposició no de llei, sempre i quan acceptin una esmena in
voce que faré posteriorment. I dic oportunitat política perquè ja
duim un mes i mig amb l’edifici tancat i des del nostre grup
consideram que ja no podem estar pendents de crear una
comissió, sinó que és hora d’actuar, i actuar abans que l’estat de
l’edifici incrementi de forma exponencial el cost de les obres
d’adequació als nous usos que s’hi vulguin donar. 

L’esmena del Grup Socialista ens pareix del tot adequada ja
que insta el Govern i més concretament la Conselleria de Salut
i Consum, a iniciar els tràmits amb la Seguretat Social per
assegurar un ús sociosanitari de l’edifici. Des d’Unió
Mallorquina creim que aquest ús és el més adequat per destinar
aquest edifici emblemàtic. Per altra banda també vull dir que
dins l’àmbit sociosanitari, ens pareix coherent que la mateixa
Conselleria de Salut i Consum faci dins el menor temps possible
un pla d’usos per oferir aquest tipus de serveis a l’edifici de Son
Dureta. 

Per tant, des del nostre grup acceptaríem l’esmena de
substitució presentada pel Grup Socialista, si ells accepten la
nostra en el sentit següent: en el paràgraf segon diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut i
Consum a presentar en un termini de temps raonable...”;
nosaltres proposaríem “amb la major brevetat un pla de
possibles usos per oferir serveis sociosanitaris dins l’actual
hospital de Son Dureta” i substituir “un termini de temps
raonable” per “amb la major brevetat”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alemany. I ara per defensar l’esmena RGE
núm. 477/11 té la paraula per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també a la portaveu d’Unió
Mallorquina per donar a conèixer el contingut d’aquesta
esmena, d’aquesta proposta d’esmena. Nosaltres creim que la
proposició no de llei que presentava el Grup Parlamentari Mixt
havia de concretar alguns aspectes que nosaltres creim
importants i que, a més, constatam que el Govern ja hi està fent
feina des de fa un temps. Crèiem important també que es
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manifestàs l’acord que el Govern, mitjançant la Conselleria de
Salut, iniciàs els tràmits pertinents amb la Tresoreria General de
la Seguretat Social que és la propietària de les edificacions als
terrenys de Son Dureta i del solar, evidentment, i crèiem
important que hi hagués aquesta negociació i que també es
pogués establir un pla d’usos d’aquesta infraestructura que
creim molt important per al desenvolupament del mapa
sociosanitari a les Illes Balears. Hem de pensar que
infraestructures de caire sociosanitari en tenim molt poques, la
seva filosofia contribueix a alleugerar el pes que tenen les
infraestructures sanitàries. Estam parlant de moltes unitats que
ocupen llits als hospitals de referència de les Illes Balears i que
podrien ser, si així es consideràs oportú en aquest pla, objecte
d’implantació en aquesta nova infraestructura, que es poguessin
acordar. 

El Govern de les Illes Balears i nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista estam convençuts que s’han de
concretar aquestes accions perquè, com ja ha comentat la
portaveu d’Unió Mallorquina que m’ha precedit en l’ús de la
paraula, hi ha tot un seguit de veïnats i comerços que fins ara es
nodrien d’aquesta activitat que hi havia al voltant de l’hospital
universitari de Son Dureta i creim que també és important el fet
de prendre decisions damunt una infraestructura que existeix,
que és present i que, per tant, quan la infraestructura perd tota
la seva utilitat i tots els seus serveis es transfereixen a una nova
ubicació, hi ha un risc important de deteriorament d’aquest
edifici que creim que hem d’evitar amb la major brevetat
possible. Precisament per això, hem presentat aquestes esmenes
de substitució, esmenes que van cap aquest camí. 

I sobre el comentari que ha fet la portaveu d’Unió
Mallorquina la Sra. Alemany, nosaltres estaríem d’acord en
modificar aquesta esmena de substitució en el termini. El punt
2 quedaria -entenc que és així: “el Parlament de les Illes Balears
insta la Conselleria de Salut i Consum a presentar, a la major
brevetat possible, un pla de possibles usos per oferir serveis
sociosanitaris dins l’actual hospital de Son Dureta”. 

Nosaltres hi estaríem d’acord i esperam que la resta de grups
parlamentaris que s’hi manifestin, també se sumin a aquest
acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. I ara per defensar l’esmena RGE núm.
523/11 té la paraula per part del Grup Popular el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, yo creo que sí se tendrá que
plantear en algún momento el Govern un destino para el antiguo
hospital de Son Dureta. Hay que pensar que todavía están
algunos servicios importantes, por lo tanto, no se puede hacer
nada todavía porque no se ha completado el traslado completo
de todas las instalaciones de Son Dureta a Son Espases. Por lo
tanto, hay que hacerlo, pero tampoco importa correr antes de
poder hacer nada.

Yo quería hacer una reflexión. Efectivamente, a mí me
parece muy bien que se haga un estudio, pero se ha de contar
con todas las partes que tienen intereses en Son Dureta. Yo
quiero recordar aquí para que conste en acta, que Son Dureta es
una cesión que en su momento hizo el municipio de Palma al
Instituto Nacional de Previsión, que es lo que había en aquel
momento, para construir el hospital Virgen de Lluc. Esto es lo
que se hizo. Por lo tanto, al dejar de ser hospital Virgen de Lluc,
revierten tanto el solar como las instalaciones al municipio,
como revierte todo cuando hay una cesión. Yo creo que habrá
que buscar una solución para este tema, estoy seguro que el
Ayuntamiento de Palma está dispuesto a colaborar con esto,
pero lo que no se puede es hacer una negociación bilateral entre
el Insalud y (...), aquí falta digamos el dueño del terreno y que
es el que tiene la última palabra y podría ser -digamos- una
negociación en balde. 

Ya le hicimos una pregunta al Sr. Conseller en el pleno
parlamentario y reconoció que, efectivamente, había que tener
en cuenta todos los derechos sobre Son Dureta. Por si a alguien
se le olvida, el solar de Son Dureta es la parte que le
correspondió al municipio por urbanizar la finca de Sa Teulera,
que está a continuación, en ambos lados de la calle. Por lo tanto,
hay que tener en cuenta esto y yo aquí lo que podríamos poner,
si se acepta, es “el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut a iniciar els tràmits pertinents amb les
institucions que tenguin drets sobre l’edifici i el solar de Son
Dureta, a fi d’obtenir...”. 

Y la segunda parte sí que podría quedar como está ..., “a la
mayor brevedad”. Teniendo en cuenta que todo esto se tendrá
que hacer, después de que Son Dureta deje de ser un centro
sanitario como es ahora, porque está dando ... todo lo de
oncología, rayos X, todo esto continúa en Son Dureta y no en
Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Li agrairia que fes arribar a la Mesa
aquesta esmena...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Perdone, Sra. Presidenta. Gracias. Seria: “El Parlament de
les Illes Balears insta la Conselleria de Salut i Consum a
iniciar els tràmits pertinents amb les institucions i els
organismes que tenguin drets sobre el recinte hospitalari de
Son Dureta, a fi d’assegurar un futur a les instalAlacions”. Esta
sería la propuesta que hacemos, sociosanitario o un nuevo
centro de salud u otras cosas que habrá que hacer.

Y el segundo me parece bien como está y lógicamente con
lo que acaba de incluir esta enmienda en vez de “en un termini
de temps raonable”, “a la major brevetat”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara en torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup compartim
el punt de partida, s’ha de fer una reflexió i s’han de fer passes
sobre què fer amb Son Dureta, uns edificis que encara mantenen
qualque ús, com ha dit el Sr. Rodríguez, però que
progressivament el van abandonant i evidentment hi ha un risc
que unes edificacions que aviat seran uns edificis obsolets, si
entren en un procés d’abandonament, esdevenguin al final una
ruïna, una cosa lletja estèticament i inconvenient per a Palma
des de tots els punts de vista. Per tant, és necessari que se li doni
un ús.

La proposta de la proposició no de llei original,
efectivament, ha explicat la Sra. Alemany que era crear una
comissió. Nosaltres era una fórmula que no acabàvem de veure
perquè era una comissió creada pel Govern, no una comissió
parlamentària, però amb presència dels grups parlamentaris.
Nosaltres entenem que quan el Govern vol crear algun òrgan de
participació o de fòrum el crea amb altres instàncies, amb altres
entitats. Els grups parlamentaris ja tenen els seus canals de
participació i d’incidir en l’acció de govern. En qualsevol cas,
sembla que és una opció descartada en aquest moment des del
moment en què ha dit que acceptava l’esmena presentada pel
Grup Socialista.

L’esmena presentada pel Grup Socialista ja dóna per fet que
l’ús que se li vol donar és l’ús sociosanitari i, efectivament,
aquest és l’ús en què pràcticament totes les persones que han
parlat de quin ús s’havia de donar a Son Dureta des del moment
en què es va veure que quedaria desocupat o sense ús sanitari,
és l’ús en què tothom va pensar. Unió Mallorquina és veritat
que ja fa uns mesos va manifestar públicament aquesta
proposta, però hi havia molta gent que s’havia manifestat en el
sentit que tot allò que és l’atenció sociosanitària, cures
palAliatives, malalts cròniques, persones grans, malalties
mentals, de tot això hi ha una gran mancança d’equipaments i
de llocs on poder fer una atenció adequada i seria un ús adequat
per a Son Dureta.

En aquest sentit, la fórmula que proposa l’esmena del Partit
Socialista i que sembla acceptar la proposant d’Unió
Mallorquina, amb aquest petit canvi de matís referent als
terminis, que s’iniciïn els tràmits amb la Tresoreria de la
Seguretat Social i que el Govern presenti un pla amb la idea de
donar-li un ús sociosanitari, ens sembla correcte. Per tant, també
ens sumam a aquest acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Ara demanaria al grup proposant si vol
la suspensió de la sessió per deu minuts?

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Sí, li agrairia un petit recés per parlar amb el Sr. Dalmau, el
Sr. Rodríguez i el BLOC.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Hem arribat a una transacció, li puc dir el sentit de com
acceptaríem, seria -és que no hi sent, Miquel Àngel, perdona, no
puc fer dues coses a la vegada, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, continuï, Sra. Alemany.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Perdoni, miri, acceptaríem, en part, l’esmena del Sr. José
María Rodríguez en nom del Partit Popular i quedaria de la
següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut i Consum a iniciar els tràmits pertinents a
la Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Ajuntament de Palma
per assegurar un ús sociosanitari dins l’actual hospital de Son
Dureta”. Dos, “El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut i Consum a presentar, a la major brevetat,
un pla de possibles usos per oferir serveis sociosanitaris dins
l’actual hospital de Son Dureta”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, així entenc que la proposició no de llei queda
aprovada per assentiment. Per tant, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 5016/10.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5236/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a representació
dels Ajuntaments d'Eivissa, Maó i Alcúdia en el Consell
d'Administració de l'Autoritat Portuària.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5387/10, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a nova
composició del Consell d'Administració Portuària.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 5236/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la representació dels
ajuntaments d’Eivissa, de Maó i d’Alcúdia en el consell
d’administració de l’Autoritat Portuària. Atès que la temàtica és
similar a la següent proposició no de llei les debatrem
conjuntament. L’altra és la Proposició no de llei RGE núm.
5387/10, presentada conjuntament pels grups parlamentaris



ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 55 / 9 de febrer del 2011 813

 

Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds, i Mixt, relativa a
la nova composició del consell d’administració de
l’Administració Portuària.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el Grup
Parlamentari Popular el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, volíem demanar que
es pogués debatre conjuntament aquestes dues proposicions tot
i que per raó de calendari o de registre d’entrada, millor dit, la
del Partit Popular va entrar pocs dies abans que la registrada per
la resta de grups parlamentaris. Efectivament, la temàtica és la
mateixa i fins i tot el contingut de les dues propostes són
semblants en molts dels seus extrems. 

Va ser arran de la reforma de la Llei de ports de l’Estat de
l’any passat, que a la vegada suposava la modificació de la Llei
de règim econòmic i de prestacions de serveis als ports d’interès
general, que els ports dels municipis d’Eivissa, de Maó i
d’Alcúdia, que com tots vostès saben són ports d’interès
general, varen quedar exclosos del consell d’administració
d’Autoritat Portuària de les Illes Balears. En aquell moment es
va argüir que aquesta reducció del consell d’administració es
feia per una millor operativitat, per tal de reduir despeses també,
però nosaltres de qualque manera enteníem que en aquest
organisme, en aquest consell d’administració, es prenen
decisions i es dissenyen de qualque manera polítiques que
afecten molt directament tots aquests ports i que era important
que els municipis afectats no vessin minvada la seva
representació en aquest organisme.

No només ho pensam nosaltres, com a formació política,
sinó que moltes d’aquestes administracions afectades en el seu
dia varen presentar també mocions o propostes d’acord en els
respectius plens per tal de demanar que no es minvés la
representació municipal en aquest organisme, un organisme en
el qual és cert que hi ha representació ampla de representants de
la comunitat autònoma, també dels consells insulars i en el cas
municipal, doncs bé, en el cas de les Illes Balears hi ha
representant l’Ajuntament de Palma. Tot això és molt lloable,
però, torn a insistir, entenem que malgrat estam d’acord que
s’hagin de reduir despeses en els temps de crisi que corren no
s’entén que els municipis afectats quedin exclosos d’aquest
òrgan de decisió que, com dic, almanco per la part que jo conec
més directament, que és el municipi de Maó, és fonamental.

Per tant, de sis municipis de Balears amb ports estatals
només hi ha dos llocs que puguin estar coberts amb quota
municipal i entenem doncs que efectivament els altres ports
s’han de veure representants. Per això, formulam aquests quatre
punts d’acord, un que és mostrar el malestar amb el retall de la
representativitat municipal; instar el Govern de l’Estat a
modificar la llei que garanteixi de qualque manera aquesta
representativitat municipal; després també, com no pot ser
d’altra manera, que des de l’acord, que des de la negociació es
doni als ajuntaments que han quedat fora d’aquest consell
d’administració la quota de representativitat que entenem
nosaltres que es mereixen i en aquest sentit, entenem que el
Govern de les Illes Balears en tenir prou representants de
qualque manera podria donar lloc en aquest consell
d’administració a altres municipis cercant les fórmules adients

i necessàries. Finalment, plantejam aquesta iniciativa davant la
FELIB per tal de demanar el seu suport per a la defensa dels
interessos municipals. 

Vull agrair, de qualque manera, l’esforç que han fet la
portaveu del Grup Mixt i la portaveu del PSOE que han fet
arribar un document de consens on es recullen la major part de
les propostes, quasi totes les propostes del Grup Popular i les
propostes també dels altres partits, l’encaix -entenc jo- dóna
més consistència al text i evidentment li dóna molta més força
política. Per tant, almanco vull que consti l’esforç que han fet
les portaveus a l’hora d’ajuntar els diferents arguments.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Ara, per defensar la Proposició no de
llei RGE núm. 5387, té la paraula la Sra. Suárez, que per ser
l’únic membre del Grup Mixt, és la secretària de la comissió en
aquests moments.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Volia comentar també que
substituesc en aquest moment la Sra. Alemany. Efectivament,
nosaltres estam d’acord i hem defensat que es faci aquest debat
conjunt d’aquestes dues PNL sobre la composició del consell
d’administració d’Autoritat Portuària i la representació dels
ajuntaments d’Eivissa, de Maó i d’Alcúdia. Efectivament, com
ha dit el Sr. Gornés, el plantejament d’ambdues proposicions és
molt semblant tant pel que fa a la seva exposició de motius com
també pel que fa a les seves propostes concretes. Hem de dir
que la proposició que nosaltres defensam és una proposició
conjunta feta per les diputades d’Eivissa pel Canvi, el Grup
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i també el Grup Socialista. 

Volem esmentar que aquesta proposició és en realitat una
proposició calcada, si em permeten l’expressió, d’una moció
que es va aprovar per unanimitat a l’Ajuntament d’Eivissa,
l’octubre de 2010; el fet de registrar-la quan es va fer aquesta
proposició era justament esperar que l’ajuntament es pronunciés
-com dic- de manera unànime sobre la moció que es veia en
aquesta institució. 

Abans d’entrar al contingut concret nosaltres sí que
voldríem emmarcar aquesta proposició en el que ha estat, jo
crec, una reivindicació constant d’aquesta cambra durant
aquesta legislatura, i és la necessitat de que es produeixi una
transferència cap a la comunitat autònoma dels ports considerats
d’interès general, però que realment, diríem, no corresponen a
aquesta definició, ens referim als ports d’Eivissa, d’Alcúdia, de
Maó i també de La Savina que no està directament implicat en
aquesta iniciativa que veim ara. Per dues vegades en aquesta
legislatura aquest parlament s’ha pronunciat en aquest sentit, la
darrera va ser la setmana passada. 
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Nosaltres pensam que la relació entre el port i la ciutat, entre
la ciutat i el seu port és una relació contínua, és una relació
diària, de tal forma que el port forma part de la ciutat i no poden
ser o no hauríem de ser considerats com a àmbits diferenciats
sinó realment complementaris i únics. La gestió del port i la
gestió de la ciutat, des del nostre punt de vista, hauria de ser una
gestió única tant pel que fa a qüestions com poden ser la neteja,
els horaris, la seguretat, els remors, però fins i tot, i tal vegada
més important, la mateixa planificació i l’ordenació dels espais
portuaris, d’aquí que nosaltres entenem que és una
incongruència que existeixin òrgans diferenciats de gestió dels
ports i de les ciutats, però això és el que tenim ara tot i que
demanam que no sigui així.

Passam ara a la iniciativa. Aquesta iniciativa, o aquestes
iniciatives millor dit, intenten palAliar la incongruència que ve
derivada de la darrera modificació de la Llei 48/2003, de 26 de
novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis als ports
d’interès general. És la Llei 33/2010, de 5 d’agost, la que ha
modificat aquesta que hem comentat i l’ha modificat per
introduir una sèrie de canvis molt significatius en la composició
dels consells d’administració d’Autoritat Portuària. Nosaltres
coincidim, i també ho ha expressat el Sr. Gornés, que l’objectiu
d’aquesta modificació és correcte, és correcte perquè es pretenia
reduir el nombre de membres que formaven part d’aquest
consell i, per tant, reduir les despeses, també és cert que
nosaltres pensam que hi ha altres maneres de reduir les despeses
com podrien ser els sistemes de videoconferències o com podria
ser la reducció de les dietes que cobren els membres del consell
d’administració, per posar simplement dos exemples, però bé,
en aquest objectiu nosaltres estam d’acord.

No estam d’acord amb el criteri que s’ha seguit per dur a
terme aquesta reducció de la representació del consell
d’Autoritat Portuària. El criteri amb el qual no estam d’acord és
que s’ha reduït de forma molt substancial els representants de
l’administració local, o millor dit de l’administració municipal
perquè és cert que es manté la representació dels consells
insulars i també de la comunitat autònoma, de tal manera que
l’administració local que és la que més directament està
implicada en la gestió en aquest cas dels ports de la ciutat
resulta que queda fora d’aquest òrgan tan important. De tal
manera diríem que aquesta modificació va en contra d’aquest
esperit, d’aquesta filosofia que nosaltres comentàvem abans i és
la necessària, l’estreta vinculació entre port i ciutat.
Conseqüència pràctica i immediata d’aquesta modificació és
que només la ciutat de Palma és la que ara mateix manté
representació dins aquest consell d’administració d’Autoritat
Portuària i han quedat fora municipis que fins ara la tenien, com
és el cas d’Eivissa i és el cas de Maó. 

Volem fer un esment especial al problema o a la situació del
municipi d’Eivissa amb relació al seu port. Com vostès saben,
en aquest moment, es du a terme una remodelació del port
d’Eivissa, aquesta remodelació té, ara mateix, obert un
expedient per part de la UNESCO per vigilar la incidència
d’aquestes obres amb relació a la declaració d’Eivissa com a
patrimoni de la humanitat, a més, està pendent tota l’actuació
sobre el barri de Sa Marina i el que seran probablement les
zones de passeig de vianants i també estan pendents els usos
futurs del (...) i en aquest moment l’Ajuntament d’Eivissa no té,
diríem, cap possibilitat de donar la seva opinió dins aquest
àmbit de l’administració d’Autoritat Portuària. D’altra banda,

també volem recordar que està en marxa el procés de renovació
de la concessió del club nàutic que és una entitat social que,
com vostès saben també, és realment emblemàtica per a la
ciutat. És a dir, no té cap lògica que un ajuntament no estigui,
per tant, un ajuntament amb el seu port no estigui representat en
aquest consell d’administració d’Autoritat Portuària. 

Dit això, passaríem a les propostes concretes que ja li he
passat a la Mesa les transaccions que nosaltres oferim al Grup
Parlamentari Popular, unes transaccions perquè trobam que hi
ha tota una sèrie d’idees comunes que estan en la base tant de
les seves propostes com de les nostres i són, bàsicament,
manifestar el nostre desacord, el nostre rebuig amb relació a
aquesta modificació de la composició del consell
d’administració; instar el Govern de l’Estat que faci allò que és
possible per tal de tornar enrere aquesta decisió des del nostre
punt de vista equivocada, i així mateix instar la comunitat
autònoma que en les seves competències realitzi també o pugui
palAliar la situació que vivim. I afegim, nosaltres donam suport
al punt quart, sobre el qual nosaltres no havíem fet cap esment,
que és demanar el suport de les associacions dels diferents
municipis amb relació a aquest tema.

No sé si convendria que fes una lectura de les propostes tal
com queden atès que les té la Mesa, però ràpidament  ho puc
fer. Llegiria ràpidament aquestes quatre propostes tal i com
quedarien consensuades i transaccionades. El primer punt
quedaria: “el Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig davant el retall de la representativitat municipal al
consell d’administració d’Autoritat Portuària de les Illes Balears
pel fet de deixar totalment al marge de la presa de decisions
sobre els ports, les infraestructures, l’activitat comercial, les
mercaderies, els serveis, etc., que tenen una incidència directa
en tot l’àmbit local”. El segon punt seria: “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat a buscar una fórmula
d’aplicació de la llei i, si no fos possible, a la modificació
legislativa pertinent que garanteixi la presència dels ajuntaments
com a titulars al consell d’administració d’Autoritat Portuària”.
El tercer punt seria: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que, des de l’acord i el treball
compartit, doni als ajuntaments que han quedat fora del consell
d’administració d’Autoritat Portuària la quota de
representativitat que els municipis afectats es mereixen, donant-
los la màxima quota que permet la llei i reconsiderant els quatre
nomenaments que per llei corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears”. I, el quart punt quedaria tal i com figura a
la proposició del Partit Popular: “el Parlament de les Illes
Balears insta la FELIB i la FEMP a la unitat dels municipis
davant les possibles conseqüències de la reforma de la llei,
solAlicita el seu suport i defensa dels interessos de les ciutats
implicades atesa la situació d’inferioritat creada”. 
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Així quedarien aquestes quatre propostes i també nosaltres
volem agrair al Grup Parlamentari Popular l’acceptació de les
transaccions que els hem ofert.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Ara tendria la paraula el Sr. Llauger
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. 

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei que ha
defensat la Sra. Suárez és una proposició que venia presentada
conjuntament pel Grup Mixt, per Eivissa pel Canvi, però també
pel Grup Socialista i per part del nostre grup, per tant, ens
sentim representats amb la defensa que n’ha fet perquè, a més,
els arguments amb els quals ha defensat aquesta necessitat que
els municipis estiguin presents en aquest consell
d’administració d’Autoritat Portuària crec que han estat
perfectament exposats, són molt coincidents també amb els que
ha expressat el Partit Popular. Per part nostra tenim la
satisfacció que dues propostes que eren molt semblants, que
eren pràcticament idèntiques s’hagin pogut refondre amb una
tota sola i tenguem una proposta de consens i una proposta
unitària. 

Nosaltres entenem que és de justícia aquesta presència dels
municipis; que no té sentit que a la política portuària decisions
que afecten a ports es prenguin sense la participació de la ciutat,
que entenem que l’argument d’austeritat hi és, però que aquesta
presència dels municipis és molt important i no pot ser una
víctima d’aquest principi d’austeritat en aquest cas, i també som
sensibles a allò que ha dit la Sra. Suárez sobre l’especial
importància del cas d’Eivissa pel que a aquesta presència dels
municipis a Autoritat Portuària. 

Finalment, afegir que també ens sumam a aquesta reflexió
sobre que allò que és important realment són les transferències,
que aquests ports que són de titularitat estatal, perquè són
considerats d’interès general com La Savina, com Alcúdia, com
Eivissa, com Maó tal com ha reclamat aquesta cambra
repetidament, siguin transferits a la comunitat autònoma i, tal
com hem dit altres vegades, nosaltres també pensam que Palma,
que sembla que ningú no el suma a aquesta llista, també hauria
de ser gestionat per la comunitat autònoma, si més no en una
part més important del que ho és ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Poca cosa queda a dir atès el total
grau de consens per part dels grups parlamentaris. Sense ànim
de ser reincident torn a mencionar que aquestes proposicions no
de llei que avui s’han fos era necessària la seva presentació i és
una bona notícia que s’hagi arribat al total grau de consens, s’ha
produït una fusió de les dues proposicions no de llei i crec que
s’ha tret el millor de cada una. Efectivament, tenim un context
legal que ha provocat una situació que consideram de
desequilibri, i aquest desequilibri ha de ser corregit perquè, tal
i com han fet menció els demés portaveus, és imprescindible la
participació dels municipis en el consell d’administració
d’Autoritat Portuària, municipis que tenen ports d’interès
general i que és totalment impossible concebre qualsevol
d’aquestes ciutats sense el port que contenen. I també vull
recordar el cas específic de Vila que està en ple procés de
modificació i d’obres que és importantíssim que el municipi
d’Eivissa pugui tenir un lloc, pugui accedir a tots els òrgans de
participació d’Autoritat Portuària.

Aquesta unanimitat que avui es materialitza és una
unanimitat que també es va produir amb una moció a
l’Ajuntament de Vila, i bé, simplement feim nostres les paraules
de la resta de portaveus i desitjam que aquesta situació es
resolgui el més aviat possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Per tancar el debat té la paraula el Sr.
Gornés per part del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per acabar de contribuir a
aquest estat de nirvana al que hem arribat avui i per acabar de
ser precisos, he de dir que la PNL que ha redactat el Grup
Popular també hi ha contribuït molt la Sra. Virtudes Marí, per
tal que tothom s’hi vegi representant, hi ha hagut aportacions de
Menorca i Eivissa en aquest sentit molt interessants.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés.

Per tant, les proposicions no de llei RGE núm. 5387/10 i
5236/10, transaccionades mitjançant aquest text únic que tots els
portaveus han aprovat per unanimitat, queden aprovades.

Gràcies.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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