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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. PONS I PONS.

Marc Pons substitueix Damià Borràs.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Isabel Oliver, Jaume Carbonero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 2016/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a corredor
ferroviari de la Mediterrània; i RGE núm. 2065/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Port de Maó.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2016/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a corredor
ferroviari de la Mediterrània.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 2016/12 per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots, diputats i
diputades. Crec que tots compartim i així ho vàrem deixar clar
en la declaració institucional presa per unanimitat a l’anterior
període de sessions, la importància que té aquesta inversió del
corredor ferroviari de la Mediterrània. 

Ben clar ho va deixar també abans de la declaració, el
mateix president d’aquesta comunitat, que va mantenir tot un
seguit de reunions amb presidents de l’arc Mediterrani,
concretament amb els de Catalunya, València i Múrcia, per tal
de donar suport, fer pressió davant del Govern de l’Estat perquè
declaràs prioritari aquest corredor, davant d’altres que hi podria
haver en la mateixa situació a la Unió Europea.

D’ençà del mes d’octubre, d’ençà d’aquestes reunions i
d’aquest suport han passat moltes coses. El mes de desembre hi
va haver un nou govern a Espanya, un canvi de govern després
de les eleccions de novembre. Tots coneixem cada dia l’enorme
inestabilitat econòmica que vivim, cada dia hi ha notícies pitjors
que el dia anterior que no milloren mai aquest estat actual. En
aquest marc d’inestabilitat en què vivim, en els mesos de gener
i febrer varen començar a aparèixer a la premsa nacional
sobretot, notícies contradictòries, i vull fer èmfasi en el terme
contradictòries, sobre la priorització per part del Govern de
l’Estat del corredor Atlàntic sobre altres opcions, o sigui el de
la Mediterrània. També hi havia notícies en el sentit que s’havia

de prioritzar el corredor central, en lloc del Mediterrani o
l’Atlàntic. 

A mi em varen preocupar i a més d’aquestes notícies
contradictòries, que era difícil seguir-les, han estat un mes sí, un
mes no, contínuament sortien; però a més d’aquestes notícies
contradictòries que a vegades no són més que això, notícies que
van passant, hi ha hagut uns fets constatables, com és que en
projecte general del pressupost de l’Estat, no hi ha cap partida
rellevant per a aquest corredor; i sí n’hi ha en canvi, per
exemple per a l’AVE de Galícia, concretament hi ha 1.217
milions d’euros. Això ens va fer pensar que tal vegada seria
necessari presentar una proposició no de llei perquè pensam que
és important -vull repetir- prioritzar aquest corredor ferroviari
de la Mediterrània, perquè és essencial per connectar la xarxa
europea de ferrocarril amb la xarxa transeuropea, cosa que
suposaria una possibilitat molt important per al nostre moviment
sobretot de mercaderies, sobretot seria interessant per a la nostra
millora econòmica, com estava expressat a la pròpia declaració
institucional i no fa falta incidir en la importància que tenia,
perquè de tots és coneguda.

Pareix ser que ara hi ha tres obres començades. A nosaltres
ens interessa sobretot la part de la secció de Barcelona-França.
Va ser també arran de la intervenció del propi comissari
europeu de transports, el Sr. Siim Kallas, en el sentit que vista
la situació econòmica que tots els països patim, Espanya també,
sense entrar en detalls, era -deia ell- prioritzar l’acord a què va
arribar el govern anterior el mes d’octubre amb la Unió
Europea. Hi ha havia la prioritat de l’eix Mediterrani. I ell
pensava que en aquests pressuposts generals també s’havia de
prioritzar mitjançant la incorporació de les partides
corresponents en aquests pressuposts, per fer front a la part que
correspongués de les obres.

Per això, perquè aquest parlament va expressar de forma
unànime la seva opinió, perquè el president ho va manifestar
clarament, abans de la declaració institucional del Parlament,
pensam que ara precisament i després d’haver vist totes aquestes
notícies, en algun sentit preocupants, precisament pensàvem que
era interessant fer un nou recordatori, per dir-ho de qualque
manera. La idea és fer una proposició no de llei en positiu, una
proposició no de llei constructiva, una proposició no de llei on
demanam que es reprodueixi en certa manera en el punt 1..., que
es constati una altra vegada, es reafirmi la importància i el
suport al corredor ferroviari, però volem anar una mica més
enllà de la declaració institucional.

Demanam al Govern de les Illes Balears que demani a la
ministra de Foment expressament que tengui en compte aquesta
prioritat, i que no només la tengui en compte, sinó que realment
la prioritzi dins el seu pressupost i que aquest corredor se pugui
dur a terme.

Hem vist que hi havia una esmena del Grup Popular que no
acceptarem, perquè pensam que queda a mig camí. És a dir,
l’esmena està bé, perquè sintetitza de forma molt correcta la
declaració institucional, que seria el que nosaltres recollim en el
punt 1, però pensam que en aquests moments és necessari anar
més enfora d’aquest suport. La declaració i l’esmena del Partit
Popular assenyalen un suport que evidentment hi és, però no
basta aquest suport, però pensam que com abans havia fet el
president, que havia reivindicat davant del Govern de l’Estat,
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conjuntament amb els altres presidents, fer una actuació
d’aquest estil, reivindicar davant del Govern de l’Estat amb els
presidents, o sense els presidents, així com ell ho consideri més
oportú i més convenient, aquesta pressió, aquesta demanda
davant del Govern de l’Estat, perquè aquesta obra es pugui
començar i acabar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’hi ha presentat una esmena RGE núm. 3851/12 per part
del Grup Parlamentari Popular. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Veramendi per un
temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, Sra. Oliver, ya se lo
manifesté ayer en privado lo que pensaba de su PNL y se lo voy
a repetir ahora. Me parece de una total deslealtad institucional
y además desafortunada, totalmente desafortunada. Hace siete
meses esta cámara se manifestó institucionalmente..., intenta
romper el consenso, aquí no se ha hablado de corredor
ferroviario del Mediterráneo hasta que ha llegado el Partido
Popular. Ustedes ni hablaban, ni les interesaba, ni se habían
preocupado. La primera vez que pensaron en ello fue cuando me
senté con un diputado suyo para hablar del corredor ferroviario
del Mediterráneo y proponerle el texto de la declaración
institucional.

Mire, el Partido Popular con la holgada mayoría absoluta de
35 diputados, podía haber liderado perfectamente una iniciativa
del corredor ferroviario, no lo hizo. Se hizo una declaración
institucional en este parlamento. Y a mí lo que me sorprende,
Sra. Oliver, es que aparentemente habla con una soltura del
corredor ferroviario, como si aquí fuéramos hermanos del
corredor ferroviario, como si lo hubiese defendido siempre. Yo
ya le recordé ayer que la pasada legislatura usted era consellera
de Turismo y Promoción Económica del Consell de Mallorca.
Yo no le oí ninguna declaración a favor del corredor ferroviario
del Mediterráneo, es que ni se interesó. Estaba más interesada
en otras cosas, ni pensó en el corredor, ni una mención, ni nada.
Y eso que con su conselleria podía haberse relacionado de
alguna manera, la verdad es que tampoco tenía muchas
competencias, tenía a lo mejor interés en otra cosa. Y ahora el
PP descubre el corredor ferroviario, el Presidente hace una
implicación personal. Creo que más implicación personal que
el Presidente Bauzá, no creo que haya Presidente de esta
comunidad autónoma que se haya implicado más por los
intereses de Baleares en el tema del corredor ferroviario, las
declaraciones de Almería, Bruselas, Madrid. Está claro que si
alguien ha apostado por el corredor ferroviario es el Partido
Popular. 

Y les voy a decir una cosa, es mucho más seguro que se
realizara con el Partido Popular, y ahora se lo demostraré, que
ya se está ejecutando, y no con la ambigüedad del Sr. Blanco,
que hasta en el Congreso de los Diputados dudó de si tenía que
ser un proyecto prioritario. Creo que el Sr. Blanco sigue siendo
de su partido. Es más, la postura del PSOE es disparísima, yo
todavía no la considero clara. Hablamos una serie de diputados
de diferentes comunidades autónomas cuando nos reunimos en
Almería. Cuando gobiernan en Madrid no hacían nada, pegas,
el Sr. Blanco decía que tenía que hablarlo con Francia, que tal,
que en las comunidades autónomas, en unas pensaron, en otras
no, unas lo querían por un sitio, otras por otro, el Partido
Socialista no se aclaraba. Ahora, tras esta declaración
institucional, el corredor ya es de todos.

Pero en cambio, ustedes en Madrid hacen otra cosa muy
diferente. A mí me sorprende que no haya conexión con el
Partido Socialista. Mire, una crónica parlamentaria del 15 de
marzo de 2012, hace un mes y pico: “El Partido Popular asegura
que el corredor Mediterráneo es una prioridad estratégica del
Gobierno del Partido Popular. La diputada del Partido Popular,
-una diputada en concreto-, asegura hoy que el corredor
ferroviario es una prioridad estratégica del Gobierno del Partido
Popular y lamentó que el PSOE no haya tenido altura de miras
para apoyar una enmienda presentada por los populares para dar
apoyo, junto con Convergencia. No podemos entender por qué
el PSOE se opone a este acuerdo que es beneficioso para todas
las comunidades autónomas. El Partido Popular dice que sí al
corredor ferroviario y sí a una estrategia prioritaria del Gobierno
de España, pero por culpa del PSOE no se ha podido votar
unánimemente”. No entiendo entonces esta PNL extemporánea.
Y añadió: “es una prioridad estratégica también para el
Gobierno de Mariano Rajoy, como lo es para Valencia, Murcia,
Cataluña y Andalucía”.

La propuesta del Partido Popular es mucho más ambiciosa
que la que inicialmente pretendía el ministerio. Le hubiese
gustado llegar a un acuerdo y que además desconoce los
motivos del Grupo Socialista para no darle apoyo. El Sr. Bauzá,
el presidente de la comunidad autónoma, ha hecho mucho más
por los intereses del corredor ferroviario en estos escasos meses
de gobierno que ustedes. Ustedes con el Ministerio de Fomento,
ya no hablo de declaraciones públicas, no consta en el
ministerio ningún interés en ningún tema. Además, más claro
que la ministra Pastor apuesta por el corredor ferroviario está
clarísimo. Mire, nota del ministerio: “Fomento ampliará el
corredor ferroviario del Mediterráneo en 1.200 millones más. La
ministra Pastor ha anunciado que en los próximos meses se
pondrá en marcha la construcción del tercer carril ferroviario del
Mediterráneo, valorado en 1.200 millones de euros para el
proyecto que ha reclamado”. Las actuaciones ya están en
marcha, las modificaciones de la A-7, la autopista de Andalucía,
ya están en marcha. Tenga claro que para el corredor ferroviario
del Mediterráneo y su futuro, ha sido más beneficioso el cambio
en Madrid que el Gobierno del Sr. ZP.
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A usted no le preocupaba que en los presupuestos esto no
apareciera, bueno, en realidad no le preocupaba el corredor
ferroviario del Mediterráneo. Ahora han descubierto que hace
de todo, trae pasajeros, trae mercancías y trae de todo. Bueno le
he presentado una enmienda de sustitución que es literal a la
declaración institucional -literal-, he vuelto al consenso. Yo
pensaba que viendo la declaración institucional, usted daría
apoyo a la declaración institucional y ahora veo que no la
apoya. Sale del consenso, no sé, deben querer presentar algo
ahora, para parecer que tienen un interés. Lo que me sorprende,
Sra. Oliver, es que dice “veo la prensa y nos preocupa”. ¿Usted
ha profundizado en el tema? ¿No ha visto todos los anuncios del
ministerio?, ¿no los ha visto?, ¿sí?, ¿entonces por qué me dice
que no hay partida ni nada? Ya se han iniciado obras de desvíos,
la A-7, el paso de Motril, todo esto ya está. ¿No se preocupó
que en los presupuestos de los años anteriores ni había mención
a modificaciones viarias que afectaban al corredor ferroviario?,
¿no le preocupó el silencio del ministro Blanco?

Y entérese bien. Vamos a ver, lo que han dicho los ministros
de Transportes de la Unión Europea el 2 de marzo, España ha
presentado tres corredores: Central, Mediterráneo y Atlántico.
Los ministros de Transportes han dicho que son prioritarios el
Mediterráneo y el Atlántico. ¿Y sabe por qué dejan el central
colgado? Porque los trabajos presentados por el Ministerio de
Fomento en la época del Sr. Blanco no están completos. El
corredor central se ha quedado colgado europeamente por culpa
del Ministerio de Fomento socialista, si no, ahora estaría
incluido dentro de los corredores prioritarios. 

Por consiguiente, yo no entiendo que cuatro años sin soñar
con el corredor, sin interesarle y ya le reitero que era su área,
por llamarlo de alguna manera, Promoción Económica,
Turismo, no se hizo ninguna manifestación. Y ahora de repente,
en siete meses vuelve otra vez a romper el consenso.
Francamente me preocupa mucho por el bien del corredor
ferroviario que una comunidad autónoma como Baleares, que
como dijo nuestra portavoz Mabel Cabrer en Almería, los
beneficios los tiene todos y los problemas ninguno porque la
obra no la sufrimos, que ahora usted se manifieste
extemporáneamente saliendo fuera del consenso ..., por eso le
pido que vuelva al consenso, vuelva a la declaración
institucional, si quiere retire esta PNL y seguimos con la
declaración institucional o apoye nuestra enmienda de
modificación que es literal, con comas, de la declaración
institucional. 

La ministra ha manifestado en todos los foros y en todas las
declaraciones que es prioritario. No hay ninguna noticia en
contra. Por consiguiente, ese oportunismo ahora o intentar
parecer que tiene un interés por el corredor ferroviario me
preocupa y me preocupa muchísimo, porque ya conocía la
estrategia de romper consensos, pero una cuestión de estado -
entre comillas- como es el corredor ferroviario, politizarla ..., yo
creo que si en vez de una declaración institucional, el Partido
Popular hubiese presentado una PNL, la lideraba el Partido
Popular y ustedes se hubiesen adherido o no. Pero no, hicimos
una declaración institucional. 

Ustedes están politizando temas de estado con esta PNL. No
sé qué habrá leído y qué no habrá leído. Mire, esto es de hace
dos días, “el Gobierno central contempla el corredor ferroviario
con desviaciones por Motril y ya anuncia la ministras las obras
entre Algeciras y Almería”. ¿Qué noticias lee que le produzcan
tanta preocupación? ¿Qué lee el boletín local de su partido que
debe contarle cualquier cosa? Yo le aseguro que las notas claras
del ministerio y en todos los medios de comunicación, esto es
La Vanguardia, aquí hay una información en La Vanguardia
donde la ministra defiende que el corredor Mediterráneo es
prioritario para el Gobierno, fecha 18 de mayo del 2012. Era
ayer prácticamente. Entienda que le manifesté ayer en privado
y pensaba que la iba a retirar. Me parece que hacer política y
salir extemporáneamente de un tema tan importante para todos,
creo que damos una mala imagen presentando la PNL. En este
Parlamento lo único que se hizo fue una pregunta parlamentaria,
que efectué yo para sacar la importancia y una declaración
institucional, y la aprobamos todos, por eso es una declaración
institucional.

Por consiguiente, yo le pediría que la retirara, Sra. Oliver,
volvamos al consenso de la declaración institucional y no creo
que en siete meses haya que refrescarle y refrescarle. El
ministerio es claro, el Partido Popular es clarísimo y
francamente lo que está claro es que rompen un consenso.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició del grup que no ha presentat
esmena. Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré amb un parell de
prèvies. La primera és que estic preocupat, gairebé
escandalitzat, que en aquest parlament facem política, és una
cosa que realment ens ho hem de fer mirar tots, perquè venir a
un parlament a fer política en aquestes altures hem d’estar
preocupats, en temes d’estat o en els altres temes no hem de fer
política. Els polítics es veu que no hem de fer política. Jo sí que
faria una crida per intentar posar..., -serà molt difícil- en valor
el terme de la política i reivindicar-la, en comptes de sempre
utilitzar-la en contextos negatius.

Per altra banda, estam d’acord amb els motius i amb el relat
que s’ha explicat, en el gruix crec que tots hi coincidim.
Nosaltres la veritat és que no entenem que no hi hagi l’acord
amb més precisió en el mes de maig, respecte del que es va
prendre l’octubre. I tanmateix vull deixar una prèvia establerta
en aquesta intervenció. Dins les prioritats, i estam en un
moment en què la prioritat és una paraula sagrada, perquè els
doblers que se dediquen a una cosa no es dediquen a l’altra i en
aquesta comunitat s’acaba d’anunciar el tancament d’hospitals
públics, és molt important mesurar què feim, què no feim i quin
cost tendrà. 
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Jo vull acceptar una cosa que ha dit el portaveu del Partit
Popular. El Sr. Bauzá deu haver fet més pel corredor ferroviari
que per al nostre conveni ferroviari. I jo estic preocupat, perquè
tenim obres començades, estam parlant d’encetar noves obres
de milers de milions d’euros, el passadís ferroviari Mediterrani,
com vostès saben, suposa més de 50.000 milions d’euros per
arribar fins a l’enfront i pareix que no tenim capacitat d’acabar
unes obres de dotzenes de milions. Evidentment no té res a
veure una cosa amb l’altra, però ens interessa i ens preocupa
perquè avui qualsevol número que es toca en els pressuposts, es
mira molt bé la partida de baixa d’on surten. 

I nosaltres estam absolutament compromesos i interessats
que hi hagi aquest passadís, tot d’una que ens diguin d’on les
treuran, perquè si hi ha hospitals, hi ha escoles, o hi ha acabar
una obra contractada i feta amb un conveni firmat i publicat,
doncs no, no. Jo vull veure exactament què fan, perquè aquestes
prioritats, quan es diu “no, no, és que l’Estat no renuncia a res,
l’Estat farà un AVE per al centre, un AVE per a l’Atlàntic i un
AVE per al Mediterrani, els farà tots tres”; cap problema. Hi ha
crisi; no, no, cap problema, l’Estat els farà tots, l’Estat no
qüestiona cap línia d’AVE, l’Estat no qüestiona l’AVE que
passa per Toledo amb 9 passatgers diaris.

Per tant quan ens diu que tanquem hospitals, no tanquen ni
aeroports, ni línies deficitàries. Quan ens diu que nosaltres
tenim un tren deficitari, quan les xifres fan rialles comparades
amb les que tenen a la península, ens demanen un plus, que
nosaltres el donarem, però amb aquesta condició; i el donarem
perquè som molt conscients, sobretot, d’una novetat històrica,
històrica: que els dos grans partits, els dinàstics del XIX i el PP
i el PSOE dels darrers temps, admetin una línia no radial que no
passi per Madrid és una novetat històrica, històrica; el PSOE ja
va començar començant una línia d’AVE de Sevilla a Madrid,
que no ho han entès encara enlloc del món, i el Partit Popular es
va aferrar també a una estructura radial on Madrid és el melic
del món, sempre. Per primera vegada surt una operació que surt
aquí, i ens l’havíem creguda fins, Sr. Veramendi, que la Sra.
Pastor se’n va a BrusselAles i diu que és prioritària l’altra. I no
ho diu perquè faltin estudis; el comissari de Transports, Siim
Kallas, quan justifica per què diu que no a la Sra. Pastor de no
introduir el central, el pirenaic, no li diu que faltin projectes,
com a mínim és el que ha transcendit, en tot cas li ho va dir en
privat i a vostè li ho ha contat la Sra. Pastor. Jo aquí tenc..., diu
que seria un precedent diabòlic deixar sense valor una llista que
és fruit de dos anys de llargues i detallades negociacions amb
els 27 països europeus. El top ten de la xarxa transeuropea està
pactat de fa molta estona, i s’ha anat avançant, i ara és el
Parlament i encara no està tancat.

Clar, vostè tendrà una versió, jo justament he duit la d’El
Periódico, miri, però és que a Catalunya aquest debat té volums
i volums, des del mes de març, del que va passar en aquella
comissió, però en tot cas anam els pressupostos i, com s’ha dit,
tornam tenir tots els eixos; en els pressuposts Espanya, ja dic, no
renuncia a cap proposta; a qualcuna en posa molts, a qualcuna
en posa pocs, però no renuncia a res: hem de ser l’estat amb més
AVE del món, això..., però caigui qui caigui. Tancarem Caubet
i tancarem l’Hospital General, però a la península hi haurà més
AVE que a tot al món. Home, jo crec que això qualcú també
s’ho hauria de començar a pensar, perquè dur Madrid fins a
Galícia costa més de 25.000 milions d’euros, 25.000 milions
d’euros! A ningú d’Europa no se li ocorre gastar 25.000 milions

d’euros per dur un AVE de Madrid a Galícia; l’Estat espanyol
s’ho pot permetre, i el Sr. Blanco i el Sr. Rajoy en fan bandera,
però no poden gastar 100 milions per acabar unes obres
començades, perquè no hi ha doblers. I qui és que ho va fer molt
malament?, l’anterior govern. No, no, evident, evident. En canvi
els mils de milions que es van abocant dins un AVE, que
veurem quins trajectes tendrà, perquè ja n’hi van, a Galícia, de
trens, com és natural, però hi ha d’haver alta..., no, no, hi ha
d’haver alta velocitat, clar que sí. Aquí tots d’acord.

Bé, jo crec que, aquest provincianisme, en l’haurem de fer
mirar. Els pressupostos de l’Estat per a enguany tenen, en plena
crisi, en un moment dificilíssim, 5.107 milions; jo no parl de les
declaracions sinó que me’n vaig al projecte de llei. Per ventura
llavors sempre hi ha modificacions, el que vostès vulguin. A la
memòria del projecte de llei de pressupostos, 5.107 milions
d’euros l’any 1012 en inversions en infraestructures
ferroviàries. 7, 7 d’aquests 5.107, 7 són per a les Illes Balears,
per cert, per al conveni ferroviari..., diu: “...con el convenio
ferroviario con las Islas Baleares”, i un quasi quasi ha d’estar
content, perquè com que el Govern diu que ja no existeix,
Madrid diu que sí existeix i n’hi posa 7 dels 5.107. 

Em preocuparia, em preocuparia que justament aquesta
proposició d’avui agafassin 7 milions de la cua aquesta i les
duguessin cap al passadís ferroviari del Mediterrani, perquè a
nosaltres ens interessa com a illencs el corredor mediterrani, ens
convé, però també ens convé tenir una xarxeta ferroviària
modesta, senzilla, humil, però digna, que vagi per enmig. No el
que tenen les línies convencionals espanyoles amb el seu dèficit
espectacular que pagam entre tots, bona part els illencs, bona
part els illencs des de fa la mala fi d’any, perquè llavors ens
planyin unes tristes inversions a les Illes Balears. 

Sense desmerèixer, per tant, l’interès i l’acord que podem
tenir tots, jo també reivindicaria que tothom digui “escolti,
abans que es torni encetar una obra”, i digui-ho a la Sra. Pastor,
que abans de bravejar que se’n vagi a Algesires a no sé quina
(...) pagui les obres contractades. Tothom ho va fer molt
malament, el que vulguin!, però que pagui les obres
contractades perquè hi ha una gent que ho passa molt malament,
i no encetem nous fronts sense deixar dignament tancats els que
estan oberts, perquè em pareix que això ho firmaria tothom, vull
pensar que fins i tot Algesires.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes... Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Idò intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Portaveu del Partit Popular, jo
li demanaria prescindir del dramatisme i d’anar a l’exactitud i
al rigor que vostè no té moltíssimes vegades. 

No és extemporània en cap cas aquesta proposició no de llei;
podrà tenir molts d’adjectius, però no extemporània. No és
deslleialtat, Sr. Veramendi; la deslleialtat és no reivindicar les
inversions que corresponen a aquesta illa, com molt bé ha dit el
portaveu del PSM, les que corresponen a aquesta illa i no fer-ho.
Això és deslleialtat, això és deslleialtat amb tots els ciutadans de
les Illes Balears. La resta no és ni fer política, és fer interessos
o qüestions d’aquest estil.

Jo li he de dir que he seguit el tema del corredor ferroviari
per una qüestió que no ve al cas, i el que em va preocupar és
quan vaig veure les manifestacions en els butlletins i en premsa,
però també en els butlletins oficials europeus, del comissari de
Transports Siim Kallas, que va dir a la presidenta Sra. Pastor:
“Sra. Pastor, no em vengui a dir que ara vol el corredor central”,
perquè ella l’hi va demanar... No, también no, el central sobre
los otros, sí, i li va dir: “Señora, con esta situación económica
que tenemos, tenemos que priorizar, y le recomiendo que
priorice sobre lo que ya está empezado, y además el acuerdo
al que se llegó con el anterior gobierno es un acuerdo firme, y
aquí no se cambian los acuerdos”. Li va haver de dir això a una
ministra espanyola! Sí, li va haver de dir això, i això és el que
jo vaig veure i vaig dir “ui!, no sé com ens anirà”. Evidentment
després la cosa es va tornar al seu lloc perquè li varen dir “no,
el central no, el que ya teníamos empezado con los estudios y
todo”, i no perquè no hi hagués estudis, era perquè ja s’havia
arribat a aquesta priorització. 

Però jo el que vull dir és que, tenint en compte que després
de la intervenció del ministre, que la ministra ho ha entès i que
es farà aquest corredor, clar, tot això ha passat mentrestant,
perquè en el moment de la proposició no de llei la cosa encara
estava embullada; ara al final pareix que no hi està, tot i que en
els pressuposts generals de l’Estat, clara, no hi està. 

No em digui, Sr. Veramendi, qualsevol cosa. Jo no sé ni a
quina votació es referia vostè però, miri, qualsevol votació del
Congrés dels Diputats, com d’aquest mateix parlament, el Partit
Popular la guanya; si no la guanya no és perquè el Partit
Socialista no la voti; no, és que no pot ser mai, és que
numèricament no surten els comptes... Bé, el consenso, pero
usted vota y si es sí es sí y si es no es no. Bueno pues..., pero no
me diga “es que no lo podemos hacer porque el Partido
Socialista no sé què”. No, el Partit Socialista no sé què va fer ni
què va deixar de fer en aquest cas concret, li ho dic sincerament
i francament, però no em digui que sigui per culpa del Partit
Socialista que es perd una votació o que no es vota o que es
deixa de votar.

No entenc en cap moment que aquesta proposició no de llei
sigui rompre el consens. Jo crec que és reprendre aquell
consens, precisament, agafar aquella unanimitat i demanar al
Govern de l’Estat que el president de les Illes Balears faci el que
ja ha demostrat què és capaç de fer, i que ja va fer abans de
prendre aquest consens, que era solAlicitar la prioritat; és tornar
a fer el mateix davant totes aquestes qüestions. Que vostè troba
que no fa falta, vostè és lliure de pensar i de fer el que trobi.

Nosaltres pensam que aquesta proposició no de llei no fa cap
mal, no es romp cap consens, no és extemporània, no és
deslleial i pensam que seria bo, no seria en absolut negatiu, dur-
la endavant. 

Llavors nosaltres mantenim, evidentment, la proposició no
de llei, i gràcies, de tota manera. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2016/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2016/12, relativa a corredor ferroviari a la
Mediterrània.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2065/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Port de Maó.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei, RGE núm. 2065/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a port de Maó. Per part del grup parlamentari proposant
té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Alorda, per un temps de deu
minuts. Sr. Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, substituiré el diputat Alorda. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei vol ser una continuació d’una proposició no de llei que ja va
presentar en el seu moment i referent al mateix tema el Partit
Popular, i a la qual el nostre grup va donar suport, i pretén ser
una passa més en aquell objectiu. Per tant no repetiré arguments
que en aquell moment es van exposar, però sí que vull fer un
previ i una justificació d’aquesta proposició no de llei.

Ja és d’abans, es diu en aquesta proposició, que la gestió
dels ports, igualment que la dels aeroports, és fonamental per la
capacitat d’una illa de dirigir, d’incidir en la seva economia i en
la gestió del seu territori. Una de les grans dificultats en aquest
sentit és la dispersió administrativa i de presa de decisions de tot
allò que afecta a la costa de Menorca i als ports de Menorca.
Avui hi participen tres organismes, Autoritat Portuària, Ports de
les Illes Balears i Demarcació de Costes. Per altra banda les
competències per ordenar els espais portuaris i les
infraestructures nàutiques estan repartides entre diverses
administracions, i cadascuna planifica pel seu compte sense
tenir en compte, sense tenir present que l’illa, que Menorca en
aquest cas, és un territori massa petit com per ordenar-lo sense
una visió de conjunt. Menorca ha apostat sempre per una visió
de conjunt, una visió que és molt coherent amb el seu
compromís de Reserva de la Biosfera, i que també vol fer
extensiu a allò que fa referència a la gestió de la costa, del
litoral, dels ports.
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Actualment els ports de Menorca, excepte el de Maó, són
gestionats per la comunitat autònoma a través de l’entitat Ports
de Balears; en canvi el de Maó, avui classificat d’interès
general, és gestionat per l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears. Aquesta situació contradiu els principis abans
esmentats d’eficàcia, de capacitat de decisió dels menorquins,
també de descentralització, de proximitat i d’“illaïtat”, de visió
de conjunt de l’illa, uns principis que l’Estatut d’Autonomia
sense cap dubte contempla i consolida.

Per aquest motiu, com deia al començament, el nostre grup
decideix fer una proposició no de llei que vagi més enllà de la
es va discutir i es va donar suport en el seu moment proposada
pel Partit Popular, més enllà de reclamar la titularitat
autonòmica dels ports de les Illes i en concret del de Maó, més
enllà de reclamar la gestió del port de Maó, declarat d’interès
general, i aquest més enllà passa per definir que la futura gestió,
sigui quin sigui el resultat d’aquesta solAlicitud quant a titularitat
i gestió, que la futura gestió de tots els ports de les Illes Balears
es faci des d’una sola entitat de gestió, i aquest punt tindria fins
i tot validesa independentment dels terminis o del fet que
s’assolís la qüestió de la titularitat del port de Maó. Nosaltres
creim que els ports de Menorca, i el conjunt dels ports de les
Illes Balears, haurien de ser, han de ser gestionats per una sola
entitat de gestió, i aquesta entitat de gestió -ho expressam en el
quart punt- creim que ha de ser una entitat descentralitzada
quant a la capacitat de prendre decisions per part, en aquest cas,
dels consells insulars i dels municipis de cada illa.

I finalment un element clau, fonamental pel que fa
referència a Menorca, és que aquest port a què ens referim, el
port de Maó, que actualment té un pla director, en desenvolupi
un altre, que en aquest cas serà un nou pla director, que es faci
amb la participació de Maó, que sigui un pla director en què el
conjunt d’entitat i de sectors del port i de la ciutat s’hi sentin
partícips, s’hi sentin representats, i que realment sigui un pla
director que permeti posar el port de Maó a disposició dels
interessos de Menorca i sobretot a disposició d’una visió d’illa,
i sobretot també al servei d’una ciutat, Maó, que necessita que
el port sigui realment un element dinamitzador de la seva
economia i de la seva ciutat, i avui per desgràcia el port de Maó
està en una situació cada vegada més negativa, de més
inactivitat, i que necessita un suport clar.

És per açò que presentam, com deia, aquesta proposició no
de llei, amb una clara voluntat de fer una passa més enllà. Està
molt bé demanar la titularitat, està molt bé demanar al gestió,
però cal concretar quin tipus de gestió volem, com volem que
sigui aquesta gestió, com volem que hi participin les institucions
de cada una de les Illes i en concret de l’illa de Menorca, i quin
paper volem que el port de Maó jugui en aquesta nova situació.
És per açò que demanam també als grups parlamentaris que
com l’anterior proposició no de llei també tengui el suport i
també serveixi per unir la veu d’aquest parlament a favor de la
gestió dels nostres ports, i en aquest cas també a favor de la
gestió del port de Maó.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Pel part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Pons per un temps
de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest és un debat que ve
de fa moltíssim de temps i que qüestiona en certa manera el
funcionament d’algunes entitats que jo qualificaria d’arcaiques,
i l’Autoritat Portuària té aquesta component, tot i que som
també moltíssim conscients de la capacitat d’influència, de la
tremenda capacitat d’influència que tenen sobre l’economia de
cada una de les nostres illes, i el portaveu del PSM-Iniciativa hi
feia una referència. 

És una entitat aquesta, l’Autoritat Portuària, que s’ha
distingit sempre, sigui del color que sigui, que no crec que açò
sigui una qüestió de plantejaments polítics, per ser una entitat
que és jo diria que altament burocratitzada, poc transparent en
la presa de decisions, amb una component molt centralista, i a
la vegada també allunyada terriblement de les necessitats dels
ciutadans i de les mateixes institucions més properes, bé siguin
ajuntaments o els mateixos consells insulars. 

En aquest sentit, per tant, aquesta institució, institucions
d’aquest tipus sí que creim que demanen en certa manera una
reformulació que passi per aportar agilitat administrativa,
transparència en la presa de decisions, i a la vegada també
proximitat als ciutadans i a les preocupacions que té la presa de
decisions sobre les economies insulars. I nosaltres pensam que
el plantejament de la descentralització dóna una resposta a
aquestes qüestions; els en dóna perquè evidentment el fet que
sigui el Govern..., siguin de competència autonòmica té un punt
de proximitat molt encertat, i a la vegada també, i així (...) la
proposta que avui debatem, l’existència d’aquests òrgans
descentralitzats a cada una de les Illes evidentment fa i dóna una
component lligada evidentment a la diversitat econòmica que es
produeix a cada un dels indrets de la nostra comunitat.

Per suposat, idò, i així com estableix el darrer punt d’aquesta
proposta, evidentment la primera tasca que s’ha de fer és la
d’establir una planificació al llarg termini que doni fruit a la
participació i a la transparència de l’ordenació del port de Maó.
En tenim, de pla d’ordenació, en som perfectament conscients,
però instruments que, com el mateix port de Maó, que té una
transcendència cabdal, demanen un repensament i una
reformulació en què hi ha d’haver participació moltíssim més
activa de la societat menorquina. 
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Jo hi afegiria aquí, a més a més, que aquesta planificació del
port de Maó s’hauria de fer des de la més absoluta complicitat
amb el que hauria de ser o hauria d’haver estat el pla insular de
costa, un pla que vull recordar que el Partit Popular va arraconar
amb l’excusa que ha de ser el govern autonòmic que l’ha de fer;
si (...) el govern autonòmic que l’ha de fer, que el faci, però en
qualsevol cas que compti amb aquesta integració del que és port
de Maó amb la resta del litoral. Per cert, aquí hauríem de dir que
un pla insular de costa que, si es va retirar, va ser jo diria que
per un excés de protagonisme del conseller Delgado i del mateix
govern autonòmic en contraposició a una manca de convicció de
la capacitat de liderar per part del Consell de Menorca, i que va
liquidar una feina que empresariat, agents socials i entitats no
governamentals, amb institucions, els vuit ajuntaments, havien
treballat d’una manera encertadíssima. 

Per tant, idò, acord en aquesta proposta que presenten avui,
del traspàs de competències, per part del Grup Parlamentari
Socialista, tot i que hi afegim aquí una condició imprescindible
i és la garantia de la gestió pública dels ports transferits. Deim
açò, que per a nosaltres seria quasi, quasi una obvietat perquè la
gestió dels ports d’interès general no té altra concepció que no
sigui evidentment la gestió d’allò públic, però deim açò després
d’haver sentit alguns plantejaments per part del conseller de
Turisme que cerca -i així ho ha manifestat en més d’una ocasió-
la privatització de la gestió dels ports autonòmics, un
plantejament que nosaltres no compartim, en absolut, en cap
cas. Veig que hi ha alguna cara... vull recordar que el mateix
conseller en sessió plenària a una pregunta que vàrem fer des
del Grup Parlamentari Socialista posava dubtes en aquesta
qüestió, deixava la porta oberta que estava estudiant la
privatització de la gestió dels ports, i nosaltres voldríem
senzillament que aquesta qüestió, tot i que no forma part de cap
dels punts que avui són de debat, per tant, no debatem açò, sí
que donarem suport a la proposició no de llei que debatem en
aquests moments, evidentment ja és el principi del que
representa que la gestió d’aquests espais ha de ser
obligatòriament pública. 

És més, i faig aquí una reflexió que si haguéssim de triar,
també ho tendríem claríssim, més important que de qui ha de ser
la capacitat de gestionar o no, de qui són les competències o no,
més important que açò és que la gestió d’aquests espais sigui
pública. Per  tant, aquesta seria per a nosaltres la primera
premissa, primer ha de ser públic, després ja podem rallar
evidentment de qui és el competent, però des de la premissa que
és públic, després evidentment la importància que sigui el
govern autonòmic amb òrgans descentralitzats a cada una de les
illes qui desenvolupi aquesta gestió.

En aquest sentit, per tant, el Grup Parlamentari Socialista
donarà suport a aquesta proposta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, presidenta. Com deia el grup del PSM, tenien
aquesta proposició no de llei que vàrem presentar fa escasses
dues setmanes per la nostra companya Assumpció Pons i
Fullana que anava en línia de demanar, reclamar la gestió dels
ports de Balears per a la comunitat autònoma. En aquell
moment, el nostre grup i el PSM va votar a favor i, si no ho
record malament, el PSOE va votar en contra. 

En aquesta PNL al Parlament ja pujava la iniciativa del
Govern per demanar aquesta gestió dels ports. Anava a dir que
en la reunió que va fer el conseller de Turisme amb la ministra
de Foment el passat dia 24 de gener li va presentar un paquet de
mesures, tretze en matèria de transport aeri i aeroport i cinc en
matèria de transport marítim i port, una d’aquestes cinc mesures
era i llegesc: “Se solicita se continúe con la tramitación de la
desafección de las instalaciones dependientes del puerto de
Palma, de El Portitxol y El Molinar, además de los puertos de
La Savina de Formentera, Mahón, Alcudia, Ibiza y de las
instalaciones náuticas deportivas y pesqueras del puerto de
Palma”.

Llavors, en aquesta reunió -com deim- del passat 24 de
gener, on també es va recordar dia 7 de març en què es va fer la
darrera PNL presentada per la meva companya, es reclamava la
gestió dels ports de Balears per a la comunitat autònoma.

De totes formes cal assenyalar que des del Parlament -ho ha
comentat algun company- es porten molts d’anys, més de
quinze anys, fent proposicions d’aquest tipus i mai no s’ha fet
un estudi econòmic de la repercussió que tendria aquesta
desclassificació dels ports d’interès general de l’Estat. Una cosa
important, crec jo, en aquest temps en què totes les
administracions vénen d’un increment de despeses i una
disminució dels ingressos, seria en la meva opinió un suïcidi per
fer coses sense assegurar aquesta rendibilitat, almanco jo ho no
faria i crec que el meu grup i l’actual govern no està per aquesta
labor. Fan falta coses més factibles, més coherents. Crec que
són aquestes les que hem d’aplicar i això no em sembla, ara
mateix, prudent.

En la gestió dels ports per part de l’Estat a través de
l’Autoritat Portuària regeix el criteri d’autosuficiència d’aquests
ports, per tant, el pagament de les taxes va encaminat a
aconseguir aquesta autosuficiència. Si alguns ports passen o
passessin a ser titularitat autonòmica podria ocórrer que part
d’aquests, sota aquest paraigua de l’autoritat portuària estatal,
no fossin autosuficients, per la qual cosa per aconseguir
l’autosuficiència s`haurien d’incrementar els ingressos a través
d’un increment de taxes, el que es podria traduir en un
encariment de mercaderies que arribessin en aquest ports,
aliments, combustible, etc.

Tant l’Autoritat Portuària de l’Estat com Ports de les Illes
Balears han encomanat sengles estudis econòmics per conèixer
la repercussió real de la desclassificació d’alguns ports com a
port d’interès general de l’Estat. Quant a El Molinar i a Es
Portitxol, l’Autoritat Portuària estatal veu amb bons ulls aquesta
solAlicitud i es varen iniciar les passes per aconseguir aquesta
desclassificació com a port d’interès general de l’Estat.
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Demanaria, per acabar, que poguéssim fer una votació dels
punts..., estam d’acord, vista un poc l’anterior PNL que va
presentar la meva companya Assumpció Pons, al punt 2 que ha
presentat en aquesta PNL que avui ens ocupa, que diu : “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar a l’Estat central el traspàs de la gestió dels
ports de Maó, declarat d’interès general a la comunitat
autònoma de les Illes Balears”. Com que açò està fet, demanaria
que quedés reflectit en aquest punt que el Govern balear ha fet
ja aquesta petició a la passada reunió de dia 24 de gener. En
aquest cas, si açò fos possible, votaríem -si ho trobau
convenient- per separat i aquest punt l’aprovaríem, mentre que
als altres no ens sembla de moment que puguem donar-los el
nostre vot favorable i explicaré un poc el perquè.

Al punt 1, on diu el grup del PSM que el Parlament reitera
al Govern de les Illes la voluntat que tots els ports de les Illes
siguin de titularitat autonòmica, el Port de Palma per imperatiu
legal és un port d’interès general de l’Estat i mai no podrà ser de
titularitat autonòmica, únicament les instalAlacions nàutiques,
esportives i pesqueres podrien passar a ser de titularitat de la
CAIB, com ja havia comentat abans.

Amb el punt 2, simplement afegint-hi aquest punt hi
estaríem d’acord i el podríem votar a favor.

Al punt 3 el Parlament insta el Govern que la futura gestió
dels ports, de tots els ports de les Illes Balears, es facin en una
sola entitat de gestió. No hi pot haver una sola entitat que els
gestioni perquè el Port de Palma mai no podrà ser titularitat de
la comunitat autònoma. Els ports de titularitat autonòmica ja
estan sota una sola entitat de gestió, Ports de les Illes Balears,
i els de titularitat estatal està baix l’Autoritat Portuària balear,
entitat de l’Estat.

Al punt 4 -“el Parlament insta el Govern que l’entitat de
gestió de tots els ports de les Illes sigui entitat descentralitzada
quant a la capacitat de prendre decisions per part dels consells
insulars i dels municipis de cada illa”, tampoc no ens sembla
que hi puguem votar a favor, la política portuària és
competència de la comunitat autònoma, no és ni municipal ni és
insular i el criteri és unitari per a totes les illes. Dit açò, vull
assenyalar que la normativa de ports autonòmics estableix una
política portuària on els projectes de remodelació o nova
construcció de ports necessiten l’informe preceptiu dels
ajuntaments i consells insulars i a més els consells insulars i
ajuntaments estan representats al Consell d’Administració de
Ports d’Illes Balears, garantint així la seva participació en la
presa de decisions.

Al punt 5 d’aquesta actual PNL el Parlament insta el Govern
de les Illes i el Govern de l’Estat a iniciar, en el termini màxim
de tres mesos, la revisió del Pla director de ports de Maó amb la
participació de l’Ajuntament de Maó i els sectors implicats. Bé,
com ja dic el Govern no pot iniciar en aquest cas cap revisió del
Pla director de ports de Maó, ja que és un port d’interès general
de l’Estat i, per tant, de titularitat estatal. De totes formes, es va
fer una reforma de la Llei de ports perquè tengui o s’ha
encomanat la reforma de la Llei de ports perquè tingui un pla
director insular i no un pla director de cada port. 

En resum, demanaríem que es votés per separat i podríem
aprovar el punt 2 i els altres punts no els votaríem a favor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant? Té un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair
el suport del Partit Socialista i sense cap dubte, ens afegim a la
consideració, crec que absolutament necessària, de deixar clar
que s’aposta per una gestió pública sense cap dubte, necessària
dic perquè efectivament les declaracions per part del Govern i
del conseller Delgado posen en evidència altres intencions o
dubtoses intencions que crec que sí que val la pena deixar-les
molt clares.

La intenció d’aquesta proposició no de llei, si es vol, es
podria resumir de forma tal vegada molt redundant, però és
“menorquinitzar” la gestió dels ports menorquins. Crec que açò
és una voluntat que és molt compartida dins Menorca i sobretot
dins el sector nàutic, dins el sector comercial, dins les
institucions de Menorca. Entre d’altres coses perquè tots
reconeixen que una de les principals dificultats que han tingut
a l’hora de gestionar, de participar o d’incloure el port dins la
visió de la ciutat o de l’illa ha estat la mala sintonia o la mala
gestió, la mala coordinació entre Autoritat Portuària i Ports de
les Illes Balears, tot i que el nomenament o la proposta de qui ha
de ser el president de cadascuna d’aquestes entitats correspon al
president del Parlament, perdó, del president de les Illes
Balears, el Sr. Bauzá, per tant, tot i que la implicació del
president del Govern podria ser molt important, aquestes dues
entitats no funcionen de manera coordinada. Aquí no funciona
ni la coordinació, ni la simplificació, ni l’eficàcia, funcionen dos
organismes i cadascun al seu aire.

S’ha de dir que la necessitat del pla director no és gens
menyspreable, a més a més és una necessitat que han posat en
evidència, jo diria que moltes entitats menorquines i a més a
més també l’alcaldessa de Maó, la necessitat de tenir un pla
director que sigui un pla director participat, que sigui un pla
director assumit per part de tots aquells, jo diria que és tota la
ciutat, però de tots aquells que tenen una activitat comercial,
nàutica al port de Maó i que, a més a més, és un pla director
fonamental per definir altres coses, per definir un pla especial,
és un pla especial avui desfasat, antiquat, del 95, em sembla
recordar, o també per definir un pla general de la ciutat. El port
de Maó a la ciutat de Maó no és poca cosa, jo diria que és el
centre de la ciutat i hauria de funcionar com a centre de la ciutat
i crec que açò ho han reclamat fins i tot diria que ho han dit tots
els que s’han presentat a les eleccions en aquella ciutat, però
després açò s’ha de traduir en algun fet, i aquesta proposició no
de llei anava en aquest sentit, concretar aquesta voluntat.
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Per part del Partit Popular se’ns diu que a l’hora de fer una
desclassificació de l’interès general hi hauria d’haver
efectivament estudis econòmics que posin en evidència què pot
suposar açò. Hi estic totalment d’acord, però en aquest cas jo
em penj de la voluntat que ha expressat un govern a través del
seu conseller Delgado que és la de reclamar, demanar, solAlicitar
la titularitat autonòmica i m’imagín que tot açò, la previsió
econòmica, la repercussió econòmica està més que estudiada i
més que analitzada. No la faig des d’aquest vessant, que el don
per suposat, sinó que la faig des del vessant de pensar que els
ports de les Illes i els ports de Menorca, si es vol amb l’excepció
del Port de Palma, no hi entraré, però volen ser gestionats pels
mateixos ciutadans de les illes i en aquest cas els ports de
Menorca volen ser gestionats, participats almenys en la gestió,
pels menorquins perquè forma part essencial de l’illa.

És cert que Autoritat Portuària -i així ens ha anat- es basa
bàsicament per un criteri d’autosuficiència, està molt bé, però
crec que no és suficient. S’ha vist a Autoritat Portuària una
manca absoluta de sensibilitat per tot allò que afecta la ciutat de
Maó i que afecta la coordinació de la costa i dels ports de
Menorca, efectivament és així i per açò mateix reclamam que la
gestió sigui per una sola entitat de gestió i sigui participada per
les institucions.

Nosaltres sí que creim que és possible que es gestioni a
través d’una sola entitat de gestió, encara que hi hagi titularitats
diferents, i per açò aquesta seqüència de punts. Nosaltres ja
érem conscients d’açò. Creim que malgrat que el port de Palma,
malgrat que la titularitat, solAlicitar la titularitat autonòmica
pogués fracassar continuarem reclamant que la gestió dels ports
de les Illes i dels ports de Menorca siguin gestionats per una
sola entitat de gestió, a pesar de la titularitat i açò és possible, i
tant que és possible, a pesar d’açò, basta la voluntat política, hi
ha instruments per fer-ho possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, hauria d’anar acabant. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Entrant ja, concretant, no tenc cap
problema que els punts es votin per separat, no tenc cap
problema a reconèixer -és que a més o més no ho reconec, és
que he partit d’aquest fet, que el Govern ha solAlicitat la
titularitat autonòmica-, a incorporar-la al punt 2, així i tot he
d’expressar que lament que l’interès d’aquesta proposició no de
llei no era en el punt 1 i en el punt 2, era en els punts 3, 4 i 5. És
a dir, fer que la gestió sigui una gestió autènticament participada
per la societat menorquina, que era aquesta passa més enllà a la
qual em referia al començament. 

Aquesta era la intenció i la voluntat, no sé si així ho hauran
entès els grups parlamentaris. Crec que així ho entenia també
l’alcaldessa de Maó i jo em pensava fins i tot que aquesta
proposició no de llei podria haver estat presentada per
l’alcaldessa de Maó, però... bé, ho he de lamentar, vist que... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...no tendrà el suport de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2065/12,
farem una votació separada per punts.

Al primer punt s’accepta...

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Perdoni, presidenta, els punts 1, 3, 4 i 5 es poden votar junts
i el 2 per separat, però volem deixar clar que del punt 2 s’hauria
d’incloure que açò es va demanar a la reunió que va tenir el
conseller dia 24 de gener amb la ministra Ana Pastor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ho volen escriure, si us plau.

Bé, votaríem els punts 1, 3, 4 i 5.

(Remor de veus)

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sra. Presidenta. Com que no s’han presentat
esmenes a aquesta proposició no de llei la modificació a través
de la modificació que proposa el Grup Parlamentari Popular
s’entén com una modificació que vostè fa de la seva proposta.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, sí i jo ho accept, sí.

EL SR. LLETRAT:

Si cap grup no s’hi oposa.

(Remor de veus)

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, a veure si... un moment... “deixar reflectit que ja s’ha fet
aquesta petició a la passada reunió que va tenir el conseller de
Turisme, Carlos Delgado, amb la ministra de Foment, Ana
Pastor, el passat 24 de gener”. Queda clar?
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors passam a la votació.

Vots a favor dels punts 1, 3, 4 i 5? 5.

Vots en contra? 9.

Vots a favor del punt 2 de l’esmena, perdó, de l’esmena, el
punt 2?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

De l’esmena amb aquesta incorporació.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència, queden rebutjats els punts 1, 3, 4 i 5 i
aprovat el punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 2065/12,
relativa al Port de Maó.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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