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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Lourdes Aguiló per Jaume Carbonero.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau per Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Josep Maria Camps per Jaime Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui... Perdó.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Perdoni. Gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Jerez per María
José Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 1016/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació
desglossada dels ports gestionats per Autoritat Portuària de
Balears; i RGE núm. 1050/13, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a accés públic al Puig Major.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1016/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació
desglossada dels ports gestionats per Autoritat Portuària de
Balears.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1016/13, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quan va sortir la informació sobre
la liquidació provisional de l’exercici 2012 de l’Autoritat
Portuària de Balears vàrem promoure aquesta iniciativa, que
intenta també aprofundir en les informacions recíproques i en la
colAlaboració entre l’Administració de l’Estat i la comunitat
autònoma. Crec que era a la darrera comissió, precisament, que
en parlàvem respecte de la Demarcació de Costes, de tenir-hi
més relació i que rompem aquest tabú que no hi ha relacions
amb l’Administració de l’Estat, i en les quals com a mínim
participem de la informació i de les reflexions sobre les
competències que d’alguna manera estan a la frontera. 

En aquest cas hi va haver fins i tot, hi ha hagut
aproximacions de caràcter legal. Vostès se’n recordaran que a
través d’una esmena de Convergència i Unió en aquell moment
en el Congrés es va establir una participació intensa del Govern
de la comunitat autònoma amb la direcció de les autoritats
portuàries de l’Estat, competència de l’Estat que es manté i on
té una participació, ja dic, directa en el nomenament dels
màxims responsables del consell d’administració. Però
curiosament sembla que malgrat que hi hagi aquests
nomenaments després hi ha un tallafocs d’informació, o un zel
pel règim competencial que nosaltres no compartim ni crec que
estigui avui dins els signes dels temps. Creim que serà
important, per tant, avançar-hi. 

En aquest cas concret estam parlant de dades importants. Els
ports no cal dir que tenen una importància cabdal estratègica per
a cada una de les illes, però a més tenen un volum de negoci i
d’inversió important. En el cas concret del tancament
provisional de l’any 2012 s’estava parlant d’una xifra de negoci
al voltant dels 60 milions d’euros amb un resultat positiu,
positiu dins el 2012, amb tot el que ha plogut, d’uns 15 milions
d’euros. Estam parlant també d’una rebaixa respecte del 2011,
perquè va superar els 15 milions l’any 2011, però, bé, són xifres
certament importants. Aquestes xifres de negoci són superiors
fins i tot a les que preveu el mateix ens quan pressuposta, que
eren de 8 milions d’euros, i no hi ha dubte que donen un marge
de maniobra a qui té en aquests moments la responsabilitat de
dur a terme aquesta gestió. 

Per paga hi ha a les Illes Balears aquesta separació entre els
ports competència de la comunitat autònoma i els ports que són
competència de l’Estat que nosaltres pensam que com més
informació comuna tenguem i més participació recíproca més
fàcilment seran combinables. En el cas concret de cada una de
les Illes el nivell de sobirania o el nivell de poder d’autogovern
que dóna el fet de poder tenir una influència sobre el que fa
l’Autoritat Portuària en cada un dels seus ports de referència, no
és discutible que té un relleu de primer ordre: a Mallorca, Palma
i Alcúdia; a Menorca és el cas de Maó; i a Eivissa, el de Vila, el
que té el mateix nom de l’illa; i després, el de Sa Savina a
Formentera. Són, per tant, ports de primeríssim ordre.

Avui no plantejam l’aspecte directament competencial. No
els amagaré que darrere aquesta solAlicitud d’informació hi
batega un interès per gestionar aquests ports, per dur-ne la
gestió de part autonòmica i amb un especial protagonisme, per
no dir directament, per part de l’illa respectiva, però en aquest
moment la proposició no de llei, que és molt senzilla, demana
-la llegesc- instar l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a
presentar en el termini màxim de tres mesos un nou balanç
econòmic de l’exercici 2012, desglossant tota la seva informació
per a cada un dels ports que gestiona. 

Volem saber quina és la informació per a cada port. En això
vostès saben que s’hi nega AENA, també, a nivell d’aeroports;
és impossible que no tenguin una previsió com a mínim grosso
modo de quin és el desglossament per a cada un dels ports, o
cada un dels aeroports en el cas d’AENA, i en tot cas, si s’han
de referir a despeses generals, doncs de fer-ne alguna mena
d’atribució amb una alíquota. 
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En el segon punt el Parlament de les Illes Balears insta
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a presentar desglossada
tota la informació relativa als ports de les Illes Balears que són
titularitat de l’Estat. Avui ja és impossible mantenir que les
despeses centralitzades són indesglossables. És imprescindible
no ja territorialitzar la despesa sinó imputar a cada un dels
elements que tengui una certa personalitat, i en el cas concret
d’un port és evident, és inqüestionable, doncs quin és el que té
superàvit, quin és el que té dèficit, i d’això extreure’n lectures,
no necessàriament, evidentment, de..., senzillament reflexions.
Ara mateix amb tota la moguda de la Llei de règim local s’està
parlant de costos mitjos i de punts de referència estandarditzats
en les competències, és evident que aquesta informació, tant per
ports com per aeroports, ens donaria molta informació i aclariria
situacions.

Per tant creim que això és necessari. Si l’Autoritat Portuària
no ho té és imprescindible que ho generi, que ho faci per a la
seva pròpia gestió, i en cas que ho tengui, que entenem que
segur que té com a mínim aproximacions en aquesta matèria, ho
comparteixi amb el Parlament, amb el Govern, per poder tots
després extreure’n la lectura que s’escaigui de les dades que
se’ns aportin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Borràs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Quan un arriba al port de Palma, quan
arriba a Ciutat, es troba amb el nou edifici d’Autoritat Portuària
que crec que és una metàfora bastant clara del que és aquesta
entitat, un edifici nou, modern, de vidre, però de vidre opac, els
vidres són totalment opacs tot i ser un edifici completament de
cristall, però de cristall de que no deixa veure res del que passa
dintre d’Autoritat Portuària.

El portaveu del Grup MÉS donava els resultats econòmics
d’un any tan complicat com el 2012, que així i tot ha donat 14,8
milions de benefici a Autoritat Portuària de les Illes Balears, i
jo una mica per emfasitzar la importància que tenen els ports
dins la nostra economia em referiré a un estudi elaborat per la
mateixa Autoritat Portuària amb dades del 2007 que va fer en
colAlaboració amb CAEB, per tant un estudi amb informació de
la mateixa Autoritat Portuària quan era presidida pel Sr. Triay
Llopis, i a més elaborat amb els tècnics de CAEB, és a dir, poc
sospitós de tendències acusadores cap a Ports de les Illes
Balears, cap a Autoritat Portuària, en què diu aquest estudi que
els ports de les Illes generen una riquesa de 917 milions, l’any
2007, és a dir, el 4% del producte interior brut de les Illes
Balears, el generen el 2007 els ports de les Illes Balears.
Evidentment la crisi ha fet que la generació de riquesa sigui més
baixa, però com que està en crisi tothom, diguéssim, el producte
interior brut també ha baixat i per tant les xifres amb un marge
general poden ser comparables.

Una dada també molt important és que generen 13.000 llocs
de feina, d’un volum de negoci de 1.789 milions, i cosa també
molt important, genera també aquesta activitat uns impostos per
al Govern central, uns impostos per al Ministeri d’Hisenda, de
300,29 milions d’euros, una xifra important. És a dir, no només
són els ingressos propis que genera Autoritat Portuària sinó els
impostos que tota l’activitat econòmica derivada de l’activitat
dels ports generen a la hisenda pública, per tant 300,29 milions,
que és una quantitat respectable.

Dins aquest marge, dins aquest marc, les navilieres generen
un valor afegit brut a les Balears de 292,4 milions i 5.000 llocs
de feina; les feines de manteniment i conservació, un valor
afegit brut de 145,9 milions i un volum de negoci de 415,9
milions. L’hostaleria i l’oci, molt importants, un valor afegit
brut de 43,7 milions, un valor de negoci de 88,9 i 550 llocs de
feina. I els creuers l’any 2007 generaven un valor afegit brut de
75,5 milions, ingressos de 140,9 milions d’euros i 1.021 llocs de
feina. I finalment el turisme nàutic generava uns ingressos de
315,3 milions, un valor afegit brut de 142,5 i 2.294 llocs de
feina. Simplement aquestes dades per significar la importància
de l’activitat que generen els ports gestionats per Autoritat
Portuària de les Illes Balears per a la nostra econòmica, per a la
feina de ciutadans de la nostra comunitat.

No podem saber, però, mai, dels ingressos i les despeses,
dels beneficis de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, quant
correspon a cada un dels ports que gestiona. És a dir, no sabem
quins ingressos globals s’han generat en el port de Maó, en el
port de Sa Savina, en el port d’Eivissa, en el port de Palma, en
el port d’Alcúdia, perquè mai, tot i les peticions que s’han
formulat reiteradament, moltes vegades per diferents
organismes i persones, mai Autoritat Portuària no ha volgut
desglossar, amb arguments de caràcter jurídic, a vegades, amb
arguments d’incapacitat o d’impossibilitat tècnica, d’altres, i
dir-ho. 

Però els arguments de caràcter jurídic i tècnic a vegades són
desmentits per les mateixes actuacions de l’Autoritat Portuària.
Per una banda saben, i açò és públic perquè està tret del seu
informe anual, que l’Autoritat Portuària de Balears, que ha
tingut una xifra de negoci total l’any passat, el 2011, en el
penúltim exercici, l’últim del qual hi ha publicada la memòria
anual, de 59.990..., perdó, 59.990.000 euros, és a dir, amb un
volum, amb un percentatge del 6% del total de les autoritats
portuàries. És a dir, té un pes per volum de negoci l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears d’un 6,1% dins tot el volum
d’autoritats portuàries. Per tant té un pes important, i si té un pes
tan important, que és l’autoritat cinquena en ordre de xifra de
negoci, s’entén també, s’ha de pressuposar, que també aporta
recursos d’una manera molt important, molt remarcable dins
l’activitat econòmica d’Autoritat Portuària.
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Però el que és més sorprenent és que sabem per la mateixa
Autoritat Portuària, per la informació publicada, pels comptes
publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat de dia 11 de setembre
de 2012, fins i tot sabem què han pagat de taxes d’aprofitament
especial de domini públic i activitat (...) i autoritzacions cada
una de les empreses que actuen en el port. Per exemple sabem
que Ocimar ha pagat a Eivissa 26.519,37 euros de taxes; o per
exemple que Transmediterrània ha pagat a Maó 74.675,45 euros
de taxes. Podem saber açò i no podem saber quines despeses i
com les ha distribuïdes Autoritat Portuària? Podem saber açò i
no podem saber quins ingressos ha tingut cada port? Açò, si
podem saber cada empresa què ha pagat a cada port, sembla que
també podem saber els totals de totes les despeses i de tots els
ingressos (...).

I sabem també que dels ingressos que s’han generat a
Autoritat Portuària de les Illes el 74% correspon a aquestes
taxes. Per tant aquí en aquest llistat tenim grosso modo el 74%
dels ingressos d’Autoritat Portuària. L’altre 20%, segons
Autoritat Portuària, són altres negocis lligats als ports; misteri,
un 20% de misteri. I el 6% restant, explotació diferent de taxes,
un altre misteri. Però si tenim el 74% sembla que podem tenir
el cent per cent, no crec que sigui tan difícil. I dic que són xifres
del Butlletí Oficial de l’Estat, no són xifres tretes de la
imaginació de l’oposició d’aquesta comunitat.

Però és que també tenim, que és recurrent, les queixes i els
problemes per les inversions, les decisions, i a vegades per la
falta d’actuacions o de decisions, d’Autoritat Portuària. Una
notícia, també gens sospitosa, sortida de la patronal, diu que la
falta -estam parlant del port de Palma, del port de Ciutat- que la
falta d’infraestructures portuàries encareix un 30% el valor de
les mercaderies; açò és la CAEB. Un port com el de Palma, que
ja hem vist que és el port més important de la comunitat i que és
la cinquena Autoritat Portuària de tot l’Estat espanyol per
volum de negoci, i tenim un dèficit d’infraestructures portuàries
tan greu que encareix un 30% les mercaderies. Fa anys, record
els treballs del govern anterior, el govern del Sr. Antich, amb el
conseller de Mobilitat el Sr. Vicens, ja batallant amb Autoritat
Portuària per millorar les infraestructures de Palma, nials,
absolutament inútils. 

Però també tenim els conflictes generats al port de Maó, del
travel lift, problema que afecta d’una manera greu a les
empreses de Menorca, del port de Maó, empreses d’activitat
nàutica, empreses de conservació i manteniment
d’embarcacions, que se’n desfà del problema Autoritat Portuària
dient que són problemes d’activitat privada i que no hi vol
entrar. Tenim els problemes del port de Sa Savina, els diaris
n’han anat plens. Tenim problemes al port de Botafoc, tots els
problemes que s’han generat a través del Botafoc. I tenim
problemes, aquests darrers dies hi ha manifestacions al carrer,
a un ajuntament com és el de Sant Lluís, que s’ha manifestat en
contra que li tirin els fangs contaminats devora les seves costes;
bé, el problema de Sant Lluís és paradoxal, perquè sembla que
si ho tiren a una altra banda, que contaminin a un altre lloc, li
importa poc, però, bé, allò important és que algun ajuntament
del Partit Popular, el primer, és el primer que ha reconegut que
és un perill tirar a la mar els llots contaminats del port de Maó.

Tots aquests problemes sembla que moltes vegades no es
poden resoldre perquè són molt clars, vull dir que no es pot
resoldre, segons va dir el president del Consell Insular de
Menorca, tirar els fangs, tractar els fangs del port de Maó
perquè açò és molt car, el tractament. És molt car, però no
sabem exactament quins beneficis treu Autoritat Portuària del
port de Maó; sabem que ha tingut 14,8 milions en un any crític
com el 2012 en els cinc ports de les Illes Balears; sabem que hi
ha un fons de (...) interportuària; sabem que s’envia un 2% dels
ingressos a pagar despeses comunes de Puertos del Estado... Tot
açò ho sabem, però també se’ns posa moltes vegades com a
argument que no hi ha recursos; no hi ha recursos i sembla que
la capacitat de decisió del Consell d’Administració d’Autoritat
Portuària, dels representants de les administracions de les Illes
Balears a l’Autoritat Portuària, a vegades no tenen la capacitat
o no tenen el pes que haurien de tenir, que les decisions es
prenen per vies paralAleles, sembla, massa vegades, i en tot cas
aquestes autoritats entenc que tampoc no coneixen la realitat
econòmica de cada un dels ports de la nostra comunitat.

Per tant crec que ja és hora que els vidres d’Autoritat
Portuària es tornin transparents. L’edifici és nou, ha costat una
morterada, però així i tot jo crec que en benefici de la
democràcia, en benefici de la transparència, comença a ser hora
que Autoritat Portuària digui quins ingressos i quines despeses
té a cada un dels ports. És a dir, si podem saber, com deia, que
Formentera Mar ha pagat per l’explotació (...) d’embarcacions
menors 2.984 euros amb 14 cèntims, sembla que hem de poder
saber també les dades, diguéssim, de quines són despeses de
capítol 1 de cada port, quines són despeses de manteniment,
quines són totes les despeses de cada port, en benefici de la
democràcia, de la transparència i que els ciutadans de les Illes
sàpiguen en què es gasten els seus recursos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha acabat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, immediatament acab. Ja ho dit al principi,
300,29 milions d’impostos genera l’activitat dels nostres ports,
els ports són de la nostra comunitat, són dels ciutadans de les
Illes Balears, no són d’Autoritat Portuària, Autoritat Portuària
els gestiona, però la titularitat és dels ciutadans, és propietat dels
ciutadans actuals, passats i presents, de la nostra comunitat, i
com que en són els propietaris tenen dret a saber quins beneficis
generen i quin costos generen.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Veramendi, per un temps de deu minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. La Ley 27/93, de 24 de noviembre,
denominada de Puertos del Estado de la Marina Mercante, que
rige el actual sistema portuario de titularidad estatal. Instauró ya
en su momento un modelo de gestión portuaria para los puertos
denominados de interés general, basado en unos entes públicos
denominados autoridades portuarias, que tienen personalidad
jurídica y patrimonio propio, son independientes del Estado y
con plena capacidad para obrar, estando agrupados entorno a un
organismo público dependiente del Ministerio de Fomento,
denominado Puertos del Estado, encargado de la ejecución de
la política portuaria del Gobierno y de la coordinación y control
de eficiencia del sistema portuario. En total hay 46 puertos de
interés general gestionados por 28 autoridades portuarias.

En el caso de Baleares, por el Real Decreto 1590/92, de 23
de diciembre, a la Autoridad Portuaria de Baleares se le asignó
la gestión de los puertos de Palma y Alcúdia en Mallorca,
Mahón, Ibiza y La Savina de Formentera. También de acuerdo
con lo que establece la ley, se constituyeron los denominados
consejos de navegación y puertos de cada uno de los puertos
que gestiona, con funciones de asistencia y participación. Una
misma autoridad portuaria puede asumir la gestión,
administración y explotación de más de un puerto de
competencia estatal dentro de una comunidad autónoma. Es el
caso de nuestra Autoridad Portuaria de Baleares, que gestiona
los cinco puertos citados, consideraos de interés general para la
Ley 27/92 en el archipiélago balear.

La Autoridad Portuaria de Baleares ejerce las competencias
siguientes. Uno, realización, autorización y control de
operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tránsito
portuario y servicios portuarios. Dos, ordenación de la zona de
servicios de los puertos y usos portuarios. Tres, planificación,
proyecto, construcción, conservación y explotación de obras y
servicios de los puertos y señales marítimas. Cuatro, gestión del
dominio portuario y de señales marítimas. Cinco, fomento de
actividades industriales y comerciales relacionadas con el
tránsito marítimo o portuario. Y sexto, coordinación de
operaciones de las diferentes maneras de transporte en los
espacios portuarios, como se desprende de sus memorias.

La Autoridad Portuaria de Baleares, conforme a los artículos
39 y 40 del texto refundido de la Ley de puertos del Estado de
la Marina Mercante, aprobado recientemente por el Real
Decreto Ley 2/11, de 5 de septiembre, respecto a su régimen de
contabilidad y de fiscalización y control, ajusta su contabilidad
a las disposiciones del Código comercio del Plan general de
contabilidad y al resto de normas de aplicación, siguiendo las
directrices del ente Puertos del Estado, para garantizar la
necesaria homogeneidad contable respecto a los criterios
valorativos, estructura y normas de elaboración de las cuentas
anuales, sin que entre ellas figure la desagregación de las
mismas entre los diferentes puertos, ayudas a navegación, faros
y otras señales marítimas, competencia de gestión de la
autoridad portuaria.

Su ejercicio social se computa por periodos anuales,
comenzando el 1 de enero, así las cuentas anuales incluyen
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y en su
caso la aplicación de resultados. Son formulados por el

presidente de la Autoridad Portuaria en el primer trimestre
desde el cierre del ejercicio económico y aprobados dentro del
primer semestre del año natural por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria, previa auditoría -
repito, previa auditoría- por la Intervención general del Estado,
y se incluirán en el informe de ejecución de la política portuaria
que se eleva anualmente a las Cortes Generales y publicadas en
el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con el artículo 134 de
la Ley 47/03, de 26 de noviembre, general presupuestaria. 

Los resultados de cada ejercicio se aplican a las
correspondientes cuentas de resultados acumulados integrantes
de sus fondos propios. El régimen de control que hablábamos
aquí, de sus actividades económicas y financieras, según el
artículo 140 de la Ley general presupuestaria, lo ejerce tanto la
Intervención general del Estado, que hemos dicho, como el
Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el control de objetivos de la Autoridad
Portuaria, conforme al artículo 18.1.b) de la Ley general
presupuestaria, es competencia de puertos del Estado,
ejerciendo el control interno mediante planes de control, con el
objetivo de analizar la seguridad de los activos, la fiabilidad de
la información financiera y el cumplimiento de las leyes y
normas aplicables. Tales informes de control son elevados por
el presidente de la Autoridad Portuaria al consejo de
administración respectivo, junto a la propuesta de las posibles
medidas que pueda proceder a adoptar. Así, Puertos del Estado
acordará con la respectiva autoridad portuaria la adopción de
medidas correctoras de las posibles deficiencias que se detecten
en los informes de control, realizando el seguimiento periódico
de su cumplimiento, e informando de su adaptación a los
órganos de control. 

En la memoria anual de dichas cuentas, sí figura una
desagregación del importe neto de la cifra de negocio-ingresos
entre cada uno de los respectivos puertos de Palma, Alcúdia,
Ibiza, Mahón y La Savina, aunque no de las diferentes partidas
y capítulos de gastos. La descomposición de gran parte de estos
, como los de estructura, financieros, etc., con el fin de tratar de
imputarlos a cada uno de los cinco puertos, dado el modelo
administrativo y de gestión unificada del conjunto de las
mismas y de las señales marítimas adscritas, resultaría, como
manifiesta la Autoridad Portuaria ahora y antes, una estimación
compleja y de cuestionable fiabilidad.

Por lo tanto, como también nos manifiesta la Autoridad
Portuaria de Baleares, no ha dispuesto en ningún momento y no
dispone ahora de tal información desglosada, ya que es una
entidad única que gestiona los cinco puertos de las Illes Balears
que son de titularidad estatal. Por lo tanto, al ser un organismo
único, de acuerdo con la normativa vigente que les he citado, se
lleva una contabilidad conjunta de la actividad total, siendo
difícil el desglose, ya que los servicios son comunes. 

A mí me sorprende, Sr. Borrás, lo fácil que son las cosas
ahora para usted, pero antes no le eran tan fáciles, veo que no le
era tan fácil pedir estos datos. Me habla de transparencia, yo
creo que transparencia la Autoridad Portuaria, con el
cumplimiento de la ley, la normativa es del 92 , han pasado
muchos gobiernos.
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Sr. Alorda, como ve..., originalmente era el Sr. Nel Martí el
que lo había propuesto, no es asumible ni normativa ni
organizativamente lo que solicita, pero no de ahora, desde
siempre. Antes veo que los datos de los puertos no les
preocupaban como les preocupan ahora y estamos hablando de
una ley del 92. Estando como ve, totalmente regulada la
información y su control, hablaba de descontrol, controlado,
además, como le he explicado, normativamente. 

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, si
evidentemente no la retira, supongo que no lo hará, votaremos
en contra de esta proposición no de ley.

Para finalizar, simplemente destacar también, creo que son
unos datos dignos de analizar, del último ejercicio 2012. El
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Baleares, del 7 de febrero de 2013, no como dicen ustedes del
8 de febrero, 7 de febrero, aprobó el cierre provisional del
ejercicio 2012, constatándose una cifra de negocio de 59,5
millones de euros y un resultado positivo de 14,8 millones de
euros. Además, tanto en los gastos corrientes, como de personal,
ha cumplido con los límites impuestos por el Plan de austeridad
del Gobierno central, produciéndose además una disminución
respecto al ejercicio anterior de la deuda que soporta. 

Por consiguiente, creo que se va por el buen camino y creo
que es una buena noticia.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula per contradiccions el grup proposant.
Sr. Alorda, té cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la nostra intenció no era
presentar un recurs de reposició a cap intervenció que havia
tengut l’Autoritat Portuària, sinó fer una reflexió política
precisament d’una mancança que nosaltres detectam en la
informació que desplega.

Jo reconec que no ho puc dir amb plena convicció respecte
de l’Autoritat Portuària, perquè ara no record cap iniciativa en
aquest sentit, segur que aquesta inquietud hi ha estat des de fa
anys, però ja li dic jo que d’AENA, demanar números a AENA
per aeroports, d’ençà que tenc ús de raó ho demanam i AENA
s’hi nega i s’hi nega per motius polítics, per no mostrar que tots
els ingressos d’una banda i l’altra se’n van a la faraònica T4 i a
d’altres operacions.

Jo crec que la informació avui és imprescindible tenir-la
desglossada. I avui hi ha un plus d’exigència d’informació i
desagregació, un plus que no podem defraudar, tot el contrari,
l’hem d’acompanyar i aquesta exigència superior que ara tenim,
l’hem de satisfer. Jo crec que això serà bo. Crec que aquesta
idea de totes les prevencions que es tenen des de les altres illes
respecte Palma, o de Mallorca en general, moltes vegades
suspicàcies que no seran com les de la T4 de Madrid, però que
tenen base històrica suficient, crec que quedarien molt més
aclarides si es veiessin les dades i se posessin les coses damunt
la taula.

Sempre en gestió s’ha apuntat que és bo que cada òrgan
tengui coneixement de què s’està gastant i què està entrant per
poder fer una autoavaluació de cada un dels ens que tenen una
certa personalitat i un port la té, la té. Ara ja sé que vostès estan
en la centralització i la central de compres i llevar els ens
desagregats, abans el PP feia tot el contrari. Però certament, fins
i tot en centralitzacions, un necessita saber què està gastant cada
quarter i no només el Ministeri de Defensa, maldament després
les dades estiguin desagregades. I tot bon gestor en aquest
sentit, procura detectar quins són o deixen de ser els punts bons,
etc. Això és una qüestió.

L’altra és evident, tenim uns ingressos espectaculars per part
de les Illes Balears a ports i aeroports, uns ingressos que ens
fugen, ens fugen. Crec que aquesta reflexió l’hem d’acabar fent,
ja que l’Estat no ens dóna res per la insularitat, o pràcticament
res de totes les obligacions que té de solidaritat, és quasi
bastaria dir, no ens donin res i ens deixin les nostres pròpies
infraestructures. Deixin que gestionem allò que generam, que és
costes, ports i aeroports i que el nostre PIB el gestionem
nosaltres, i ja serem solidaris i ja aportarem enmig una quarta
part d’allò que es generi. Això seria l’intelAligent. I crec que fins
i tot un plantejament liberal o conservador, no imperialista,
centralista madrileny, com el que practica el Partit Popular, va
amb la idea sempre d’empoderar l’individu, la societat, aquell
ens, perquè no quedi diluïda dins organismes generals la seva
responsabilitat. 

No, el que es porta bé, per dir-ho en termes..., l’economia
sempre es mescla amb la moral, doncs ha de tenir premi, ha
d’estar incentivat. I si hi ha elements estructurals que dificulten
o fan impossible un resultat econòmic vàlid, hi ha d’haver els
mecanismes de compensació que escaiguin. Però sempre hi ha
d’haver un punt que talli els nivells de transferències entre uns
ens i els altres, perquè si no, n’hi ha que s’hi jeuen. I basta veure
com és que les Illes Balears generen el PIB que genera i té les
infraestructures que té, per veure que aquí hi ha gent que ha fet
molta feina durant molts d’anys, generant molta riquesa i que
paga les infraestructures dels altres. I això s’ha d’acabar!

Per tant, creim que aquesta informació desglossada és
important a nivell de les Illes Balears i és important aquesta
mateixa filosofia exportar-la en general. Ens sap molt de greu
que el Partit Popular faci una lectura normativista i cregui que
realment l’Autoritat Portuària no té capacitat per fer un balanç
desagregat, perquè això avui és increïble, és inversemblant. I
per tant, seguirem, com deia el Sr. Borràs, i agraesc el seu
suport, podem anar component peces que ens fan una
radiografia bastant clara de quina és la situació de cada un dels
ports, però ens agradaria tenir-ho oficialment, net sobre blanc i
publicats en els butlletins i a les pàgines web, perquè és a aquest
nivell de transparència a què avui hi hem d’aspirar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1016/13.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1016/13, relativa a informació desglossada dels ports
gestionats per l’Autoritat Portuària de Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1050/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés públic al Puig
Major.

A continuació passam al debat de la segona i darrera
proposició no de llei RGE núm. 1050/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a accés públic al Puig Major.

Per part del grup parlamentari proposant té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenim avui una qüestió que en
altres territoris hem tractat en aquest mateix parlament, tret
d’error o omissió no ho hem fet amb el Puig Major de Son
Torrella. Els canvis, jo crec que d’estratègia defensiva i tots els
canvis que ha tengut el Ministeri de Defensa i tota la política de
defensa, estan duent la possibilitat de recuperar per a l’ús civil,
en tot o en part, territoris que fins ara ha tengut el Ministeri de
Defensa. Són tots ells territoris d’un màxim interès perquè estan
ubicats dins les ciutats o perquè estan en llocs emblemàtics, amb
un gran interès paisatgístic, zones que han quedat preservades
de l’especulació urbanística.

I per tant ara, cas per cas, val la pena esbrinar fins a quin
punt el lleure i el dret a gaudir de la natura, és un dret civil
constitucionalitzat i a nivell estatutari reconegut a tots els textos
fonamentals, com un dret humà que tenen els ciutadans, jo crec
que el té amb l’essència, o és important com se compleix en el
Puig Major de Son Torrella. Evidentment és una de les
propietats emblemàtiques que té el Ministeri de Defensa a les
Illes Balears.

És el punt més alt de les Illes Balears, la muntanya més alta
de Mallorca, 1.445 metres i, com vostès saben, a partir del
Conveni d’amistat i cooperació entre Espanya i Estats Units,
precisament fa 60 anys, el Puig Major es va convertir en una
unitat de l’exèrcit de l’aire per a estacions de radar de control de
l’espai aeri. Aquesta necessitat també és un reconeixement,
vostès són conscients de la importància que va tenir en aquell
moment pel reconeixement de la legitimitat de la dictadura
militar per part dels Estats Units, doncs va tenir aquell
lliurament incondicional a aquest acord de colAlaboració, perquè
era d’un interès..., precisament en aquest cas per part del
Govern de l’Estat era molt important la legitimació i la foto
perquè després quedés corresposta amb la vinguda del General
Eisenhower.

Bé, aquesta situació ens va dur que a la cima del Puig Major
trobam unes instalAlacions d’una gran base militar i a dalt de tot
del cim una icona de la Serra de Tramuntana, coneguda per tots
els illencs, eren aquells dos grans xampinyons primer, després
amb la darrera reforma es varen convertir amb un tot sol, però
més gran i són els radars, o la protecció dels radars, com dic en
el cim més alt i emblemàtic de Mallorca.

En aquest moment l’accés està formalment prohibit, és ver
que amb solAlicituds a l’autoritat militar, doncs hi ha una certa
permissivitat, també va per sensibilitats del responsable en cada
moment, però hi ha una certa facilitat perquè se tramiti si és
amb solAlicituds, la qual cosa, en part lleva força a l’exigència
d’ús que plantejam en aquesta proposició, però en part la
justifica perquè queda aclarit, queda realment confés amb les
actuacions del propi Ministeri de Defensa, que el valor logístic,
estratègic o la necessitat de reservar aquest espai a la defensa,
és compatible, és compatible amb l’ús públic.

Per tant, si aquests perímetres fossin establerts d’una manera
més clara i se pogués alliberar de tràmits i d’arbitrarietats aquest
accés, milloraria la possibilitat de gaudir d’un magnífic espai
natural que té les Illes Balears, unes vistes extraordinàries, ara
fins i tot en podem gaudir des de Could Atlas, no situades a
Mallorca la pelAlícula, però si les vistes del Puig Major, no es
veu la base militar, les fotos estan fetes cap a l’altra banda, però
maldament aquesta promotora no hagi cobrat, la veritat és que
ens ha fet una publicitat de Mallorca i de tota aquella zona molt
interessant.

Nosaltres pensam que tots els ciutadans tenen dret a gaudir
de la cima més alta del seu país. Això és comú..., per exemple
m’he entretingut a l’Estat espanyol per veure que no hi ha
restriccions a cap dels punts més alts per poder-hi accedir, tret
del cas del Teide, que té molta afluència, però que té unes
restriccions per motius mediambientals. Vostès saben que també
el PORN va ser especialment cruel a la Serra de Tramuntana en
els accessos al Puig Major, amb zones d’accés reservat i zones
autoritzables, però precisament la zona del cap curucull del Puig
Major ni surt al PORN, perquè saben que ha de sortir la taca
blanca de zona censurada, perquè no podem regular des del
PORN de la Serra de Tramuntana la propietat militar, perquè
passa per damunt del bé i del mal per a la defensa d’occident.

Bé, nosaltres pensam que aquí hi ha d’haver unes reunions
de colAlaboració que permetin garantir tots els interessos que
aquí hi ha en joc i estam convençuts que això és possible,
garantir els valors naturals i preservar-los de la seva
vulnerabilitat, que és possible mantenir, si escau, aquesta
existència d’un radar aeri. I és possible garantir l’ús ciutadà en
el cap curucull del Puig Major.
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Per tant, aquesta és la proposta, no tan sols instar el Govern
perquè faci aquestes negociacions, sinó perquè quan hi vagi, hi
vagi amb el beneplàcit, amb l’empenta, amb el reconeixement,
amb el suport del Parlament de les Illes Balears. I evidentment
ens agradaria que fos per unanimitat, perquè el conveni que se
pugui firmar, sigui el més ampli possible per als ciutadans de les
Illes Balears i també per als nostres visitants. No hi ha dubte
que és un dels llocs emblemàtics que podria ser un atractiu per
al senderisme i per tot allò que representa posar avui a l’abast de
tots, sense haver de botar barreres d’amagat, és evident que
sempre hi ha maneres d’anar-hi d’una manera o una altra, em
referesc a anar-hi amb el cap alt i sense que estiguis pendent de
si ve qualcú amb un CETME i et diu: vostè què fa aquí? Me
referesc a tenir-ho aclarit des de la legalitat i des de situacions
aprovades i consensuades per part de totes les parts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posició. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. No sé si la portaveu o el portaveu del
Grup Popular em dirà que abans no ho demanava i que ara sí
que ho demanam, com ens han dit a l’anterior proposició no de
llei, en tot cas, sí que no és habitual que un diputat que no és de
Mallorca demani i intervengui en una proposició no de llei tan
en clau, diguéssim, d’interès de l’illa, dels ciutadans de
Mallorca com és aquesta, però per un problema de salut el meu
company, el diputat Jaume Carbonero, no ha pogut assistir, i
intentaré defensar-la jo, sumant-me a la petició en tot cas que ha
fet el portaveu del Grup MÉS.

En qualsevol circumstància, els dies de tramuntana, els dies
de vent, els dies clars de tramuntana, des de Menorca, des de
Ciutadella podem veure el que nosaltres deim les muntanyes de
Mallorca, podem veure la Serra, no arribam a veure amb
claredat el xampinyó que l’adorna dalt, però sí que veim les
muntanyes de Mallorca i moltes vegades també des de Menorca
envejam aquests 2 o 3 graus de millor temperatura que porta la
protecció de la Serra de Tramuntana als ciutadans també de
Mallorca. De vegades, quan patim els rigors del fred d’hivern,
de vegades ho envejam quan davallam de l’avió, constatar
aquest canvi de clima que es genera d’una illa a l’altra i que
també ajuda que els turistes d’hivern també estiguin més feliços
i venguin més, la qual cosa també, fins i tot, el clima té una
transcendència econòmica en aquestes alçades del partit que
jugam a la nostra societat.

En tot cas, la proposició no de llei del grup MÉS destaca la
importància i la transcendència de la Serra i del Puig Major per
a Mallorca. Evidentment, dins la declaració del patrimoni de la
humanitat la presència imponent del Puig Major hi fa, hi fa i
molt, és determinant del paisatge i de la manera d’entendre el
paisatge que tenen els ciutadans de Mallorca, la presència del
Puig Major i és un espai que l’he pogut conèixer i és un espai
que, sense trepitjar la zona evidentment militar, però he pogut
atracar-m’hi relativament i és un espai impressionant que crec
que val la pena que, amb les cauteles ambientals sobretot que
s’hi han de posar, els ciutadans en puguin gaudir amb llibertat.

Al segle XXI, crec que les tecnologies també de defensa que
solen ser -diuen- de les més avançades que hi ha, permeten que
el que abans havien de ser enormes extensions de terreny de
protecció, són, siguin molt menors. I també en aquests moments
tant de vigilància de la mateixa tecnologia instalAlada al Puig
Major, com la pròpia tecnologia que es pot instalAlar o que estic
segur que està instalAlada de vigilància de la instalAlació del Puig
Major; és a dir, que ja no fan falta al segle XXI reixats físics,
sinó que els reixats són d’unes altres característiques que hi ha
a les instalAlacions, sense anar a les pelAlícules que podem veure
cada dos per tres diguéssim de les instalAlacions militars, sí que
a la realitat és que la protecció ja no és física com virtual de les
instalAlacions militars. 

Per tant, tant la protecció, la vigilància que fa, la seva,
l’esquadró de vigilància aèria del Puig Major, com..., -que, per
cert, l’hi van posar un nom ben divertit, que un esquadró de
vigilància aèria es digui EVA, no?, la primera dona segons la
bíblia, crec que és una ironia mala de pair, però en tot cas, els
militars tenen aquestes coses-, respectant aquesta instalAlació
que evidentment no qüestiona la proposició no de llei, sí que he
de dir que la tecnologia de vigilància s’ha sofisticat molt i per
tant, no necessita aquesta aparatositat de protecció, com té en
aquest moment el Puig Major i per tant seria bo que el Govern
de les Illes Balears, com aquí es demana, arribés a un acord amb
el Ministeri de Defensa, el ministre de Defensa por venir aquí,
ja sé que no pot anar a Gibraltar, però a Mallorca sí que pot
venir i pot venir a parlar del Puig Major, el pot conèixer i segur
que el convencen, si el fan venir, que és revisable tot el sistema
de protecció que està establert en aquest moment. I per tant, els
ciutadans de Mallorca, i també els de la resta de les altres illes
i també els visitants, puguem gaudir del meravellós paisatge i de
la meravellosa natura que presenta el Puig Major. 

En tot cas, sempre deixant ben clar, ho diu la proposició no
de llei, que s’han de posar totes les cauteles i proteccions
ambientals necessàries, perquè evidentment allò que
parcialment ha protegit aquest reixat militar, que no ho
espatllem ara per voler-ne treure excessiu profit o excessiu
gaudi, perquè crec que hem de ser capaços de fer compatible
l’ús i el gaudi de l’espai del Puig Major amb la defensa i la
protecció dels interessos ambientals de les generacions que ens
succeiran.

En tot cas, no afegiré res més, donarem suport a la
proposició no de llei del Grup MÉS. Crec que és una iniciativa
que podria sortir tranquilAlament per unanimitat, és bona per als
ciutadans de les illes. Igual, de la resposta del Grup Popular ja
en sabrem la resposta del Ministeri de Defensa, en tot cas, sí li
reiter que facin venir el Sr. Margallo, convidin-lo i quan vegi el
Puig Major entendrà les ganes que han de tenir els ciutadans de
les nostres illes, especialment els de Mallorca, de poder gaudir-
ne amb llibertat, sense haver de demanar permisos, sense haver
de justificar-se per poder gaudir d’aquest espai extraordinari.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Vallès, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens sorprèn un poc la
posició del Partit Socialista perquè dia 22 de febrer del 2011 la
mateixa pregunta es va fer al Congrés dels Diputats i el Partit
Socialista hi va votar en contra, és a dir... i per un tema lògic, és
a dir, no crec que... Primer, hem de destacar que allò, el Puig
Major, ens agradi o no, és una àrea amb unes instalAlacions
d’alta seguretat, és a dir, no és una cosa que hi puguem anar...
perquè tothom hi podria entrar, és a dir, jo no li veig... I ara,
veure que fa un any, fa dos anys, votaren una cosa i ara voten
l’altra a la mateixa pregunta és... jo..., bé, no ho sé.

Però nosaltres no podem compartir aquest criteri, no perquè
no ens agradàs pujar al Puig Major, sinó perquè creim que en
aquests moments això és inqüestionable, primer de tot, el
Ministeri de Defensa és propietari de les parcelAles, i segon,
l’esquadró de vigilància aèria, EVA núm. 7, forma part del
sistema de comandament i control aeri de l’exèrcit d’aire pel
qual està classificat com a instalAlació d’alta seguretat. És per
això que l’accés a les seves instalAlacions és restringit fins i tot
per al personal militar que no sigui degudament autoritzat,
perquè són d’una importància estratègica militar per al nostre
espai aeri i la nostra nació, és a dir, és per tot.

Hem d’especificar que també aquesta unitat colAlabora amb
estaments militars i civils tant en assistència, emergència,
seguretat, inclosa AENA, navegació aèria, Guàrdia Civil i la
Creu Roja, entre d’altres, tant a nivell nacional com
internacional; és a dir, mentre EVA núm. 7 sigui vigent, estigui
fent feina, és impossible restringir aquest espai. Però també és
ver, com ha dit vostè, que, mitjançant uns permisos, normalment
no posen entrebancs, és a dir, que enviant un fax a
l’aquarterament, als que hi ha, tenen resposta en dos, tres dies
hi ha resposta. 

M’han dit que és ver que normalment és per a grups, que
individualment es qüestiona més, però que sí, per a grups no han
posat mai cap entrebanc, hi van escolars, hi van terceres edats,
hi van associacions d’excursionisme, que ells no hi posen cap
entrebanc.

En el tema també de medi ambient, hem de pensar que
vàrem firmar un conveni, el Ministeri de Defensa amb la
Conselleria de Medi Ambient on especifica que la Conselleria
de Medi Ambient farà les actuacions que hagi de fer, no li posen
cap trava, a més, s’hi pot fer una instalAlació d’una estació
botànica per examinar la flora in situ i tot, és a dir, que ells amb
la conselleria no tenen cap problema.

Hem de recalcar que el Ministeri de Defensa ha conservat la
flora, l’ha cuidada, l’ha protegida, ha fet una gran feina. També
ens diuen que l’obertura al públic general podria ser perillós per
a les espècies que hi ha perquè estan molt escampades i hauria
de ser un àrea de protecció difícil de protegir per ventura perquè
si no les trepitjaríem sense adonar-nos-en.

Actualment, els excursionistes poden pujar a la seva part
més occidental, al massís del Puig Major per diverses vies, fora
de la zona d’exclusió; per exemple, es pot pujar per Sa Coma de
n’Arbona fins al Penyal del Migdia, i per raons militars, sobre
les quals no tenim elements de judici per pronunciar-nos, no es
pot pujar al cim geodèsic del Puig Major, però sí es pot accedir
a zones de gran altitud des de les quals es pot gaudir de les
mateixes vistes panoràmiques que des del mateix puig.

Després, la presència de tres espècies de plantes endèmiques
que només viuen de forma exclusiva a la part culminant del
Puig Major i que estan en perill d’extinció, fonamenten la
protecció integral de la zona, són espècies escassíssimes sobre
les quals es realitzen actuacions de conservació a l’empara del
Pla de conservació de la flora amenaçada del Puig Major, que
abasta una trentena d’espècies de flora amenaçada endèmica o
singular.

Si l’accés públic fos possible caldria delimitar, atermenar i
senyalitzar les àrees biològiques crítiques d’aquestes espècies
les quals podrien ser perjudicades, fins i tot pels efectes
inadvertits dels vianants; informar específicament les persones
que hi accedeixen i vigilar que l’impacte fos tan limitat com
fóra possible. És a dir que, per ventura també, l’accés públic
seria perillós per a la fauna que hi ha en aquests moments allà.

Crec que ara tampoc no és moment de demanar això al
Ministeri de Defensa; creim que si per part del Ministeri de
Defensa hi ha colAlaboració perquè la gent que hi vulgui anar hi
pugui anar mitjançant un permís, no veim tampoc en aquests
moments que sigui necessari això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem de convenir que com a
potència turística mundial tenim anomalies estranyes, tenim
visites molt superiors a les que tenen moltíssims estats del món,
gairebé tots els estats del món no tenen el nivell de turistes que
té Mallorca, per centrar-ho ara a Mallorca, i un element que és
apreciat, volgut, golut per tot el món, que és poder arribar -i em
perdonarà, Sra. Reynés-, al punt geodèsic, al punt geodèsic, sí,
dalt, dalt de tot, dalt, on tenim el punt cèntric del punt més alt de
la muntanya, crec que això ho hem d’arreglar.

Haver d’enviar faxos cada... tres o quatre dies abans, pensant
si serà que sí o serà que no, i com vostè molt bé diu, no a nivell
individual, no per anar-hi amb la família, no per anar-hi quatre
o cinc, sinó grups, dins la tercera edat podria haver-n’hi un de
Misión imposible o tres Àngels de Charlie per entrar dins
l’EVA, però crec que no estam en aquesta situació en el segle
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XXI, no acab de veure gent que hi va amb l’autocar perquè vol
fer... i si algú ho vol fer, ja li dic jo que deuen tenir arbitrades
fórmules per anar-hi en moments més delicats, més difícils,
perquè al final vostè sap l’accessibilitat que tenen totes les
instalAlacions a peu de carretera i no en parlem de la poca
vigilància que acaba tenint el radar. Sap tothom que d’una
manera o l’altra des dels punts que vostè diu s’hi aventura fins
al punt geodèsic, per tant, és una situació que crec que hem de
resoldre.

I vostè mateixa em donava la pauta, si el Ministeri de
Defensa admet, consent, veu que no té dificultats a deixar pas
als grups organitzats, segur que podria posar uns horaris, que
podria establir una fórmula més senzilla.

Hi ha certament la qüestió mediambiental, però la qüestió
mediambiental no ens l’han de dir els militars, amb tot el
respecte, tenim autoritats mediambientals, tenim un PORN,
tenim unes restriccions que les hem de posar al Puig Major i
devora el Puig Major i a la dreta i a l’esquerra de la Serra de
Tramuntana, i això s’ha d’establir. 

Si hi ha d’haver zones d’absoluta reserva que hi hagi zones
d’absoluta reserva, les que no hi siguin, que no hi siguin,
aquella zona està bastant tocada, pensi que quan l’hi varen
posar, varen deixar tots els enderrocs dins la muntanya, és a dir,
que realment els militars han preservat la zona de la
urbanització, però quan hi entraren, els anys 50 era un altre
moment històric, però hi anaren i feren la base, eh?, no
dibuixem una realitat diferent de la que va succeir. Ara sí que
s’han fet netes parts, s’ha arribat al conveni amb la conselleria.

I jo crec que aquest moment precisament és el bo per fermar
coses jurídiques, per intentar-ho. Hi va haver molts acostaments
a l’anterior legislatura amb aquest indret i amb altres per
intentar fermar-ho i hi ha una resistència realment important des
del ministeri per donar cap dret. L’únic que vàrem aconseguir,
ho diríem així, que va ser el Cap des Pilar, al final no han arribat
a firmar el conveni, és que no han arribat a firmar el conveni,
després de dir un parell de vegades que sí. I clar, si al Puig
Major, un dubta del caràcter estratègic, de les zones del Port de
Pollença i del Cap des Pinar d’Alcúdia, un dubta de més coses
encara de l’ús militar estratègic per a la defensa d’occident. 

Per tant, crec que hem de trobar maneres i em sap greu que
el Partit Popular no sigui sensible al valor, no ho sé, a la força
telAlúrica que té el Puig Major o que hauria de tenir per als
mallorquins i per a la recuperació que representaria per a
l’autogovern, no ho sé, poder pujar al punt més alt de l’illa i de
les Illes Balears.

Insistesc, enlloc de l’Estat no succeeix aquesta situació. Per
tant, ens sap greu que sigui la pusilAlanimitat dels nostres
mateixos representants la que posi tant fàcil al Ministeri de
Defensa dir-nos que no a una demanda, crec que de sentit comú,
molt assenyada, molt correcta, molt normal i que augmentaria
el nostre atractiu i la nostra autoestima.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 1050/13.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1050/13, relativa a accés públic al Puig Major.

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

Bona tarda i moltes gràcies.
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