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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, President, Assumpció Pons substitueix Miquel
Jerez.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de continuar, la Mesa voldria donar la benvinguda al
Sr. Pere Rotger i Llabrés que s’incorpora a aquesta comissió.

I a continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
al dia d’avui, les proposicions no de llei RGE núm. 9406/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’acció
urgent per garantir el turisme d’IMSERSO, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 10257/12, i la RGE núm.
11271/12 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obligat acord per al desenvolupament de tot tipus de nova
instalAlació o ampliació de ports esportius a Menorca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9406/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció urgent
per garantir el turisme d'IMSERSO (rectificada mitjançant
l'escrit RGE núm. 10255/12).

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 9406/12 per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc demanar
disculpes per arribar tard, que és per motius del retard amb
l’avió, i fonamentalment perquè també ahir valoràvem
important assistir a l’acte que el Govern, juntament amb el
Consell Insular de Menorca, organitzaven a Menorca, amb
motiu de la Diada de les Illes Balears, del Dia de les Illes
Balears. Així que vàrem assistir, malgrat que érem molt
poquets, però crèiem que també aquesta condició que el Dia de
Balears arribi a tot indret era important. I per tant, avui
evidentment hem tingut més problemes per poder arribar amb
puntualitat.

En tot cas, la primera proposta que presentam és la que fa
referència a la preocupació per mantenir la quota de turisme
d’IMSERSO a les nostres illes. Vam començar evidentment
molt preocupats per les dificultats enguany del projecte de
turisme IMSERSO, que normalment començava el mes
d’octubre, acabava temporada, es començava amb el que feia
referència a turisme d’IMSERSO i açò permetia evidentment a
determinats establiments tenir obert. Pensem que l’impacte del
turisme d’IMSERSO a les nostres illes suposava els anys 2011
i 2012, 1,5 milions de pernoctacions, 7.400 llocs de feina, 45
hotels oberts. 

A més, el projecte i el programa turisme d’IMSERSO 2012-
2013, repetim, s’inicià amb molts de problemes. Quan
començava el mes d’octubre, s’ha començat a mitjan mes de
novembre. I a Menorca concretament aquest retard en la
contractació va suposar que inicialment s’obrien 2.000 places
hoteleres que s’acollien a aquest programa, van passar a ser
simplement 300. No és fins el mes de febrer quan s’han
incorporat, per exemple, 1.500 places més. És a dir, ni tan sols
arribarem a les 22.000 places que vam tenir l’any passat, perdó,
les 22.000 pernoctacions que vam tenir la temporada passada,
enguany tenint plena tota la programació, arribarem amb un poc
de sort a les 18.000 pernoctacions. I pel que fa referència a les
places ofertes, també amb una important reducció, de 2000 en
el programa 2011-2012 passam, repetim, fins al mes de febrer
300, i a partir del mes de febrer s’hi han sumat 1.500, vull dir
que tampoc no hi arribam.

Quin és el problema? El problema és que evidentment, i així
ho vam constatar dins el programa d’enguany, l’Estat ha reduït
els seus pressuposts pel que fa referència al projecte de turisme
d’IMSERSO. A Balears la baixada va tenir molt poc impacte
perquè ens van ajustar simplement les places que havíem tingut
a l’anterior programa. Per tant, l’Estat va mantenint el criteri de
mantenir les places d’IMSERSO a les comunitats autònomes,
d’acord amb el nivell d’ocupació efectiu que han tingut a la
temporada anterior. Per tant, l’impacte i el retard d’enguany,
podria suposar, a més a més d’una baixada de l’activitat
d’enguany, podria suposar un càstig o una penalització dins la
distribució de places d’IMSERSO de cara a la propera
temporada. I açò evidentment encara ens preocupa més.

Per tant, tenim molts pocs instruments desestacionalitzadors
a la nostra comunitat autònoma i el turisme d’IMSERSO ho és.
El turisme d’IMSERSO, les dades que hem assenyalat, de
manteniment de llocs de feina, d’impacte en tota l’activitat
comercial i altres activitats turístiques és molt important. És
més, també prou estudis ens assenyalen que l’impacte de la
inversió feta en el turisme d’IMSERSO, 16,3 milions d’euros,
l’Estat recupera 25,9, per exemple en cotitzacions a la Seguretat
Social, taxes aeroportuàries, impostos i l’estalvi del pagament
de l’atur a les persones dels hotels que tanquen per no poder-se
acollir a aquest programa.

Per tant, és un element clau mantenir els programes
d’IMSERSO per a la nostra comunitat, sense cap tipus de
penalització de cara a l’any que ve i garantir que es puguin
complir els objectius inicialment prevists perquè el retard, que
no és responsabilitat ni dels empresaris ni dels turistes, va
estrictament lligat a la responsabilitat del Govern de l’Estat en
el retard que va fer de la contractació. La baixada del turisme
nacional per altra banda, la constatam a tots els nivells, avui, en
els mitjans de comunicació de Menorca: l’illa perd més de
31.000 visitants majors de 64 anys. El turisme nacional és el
vertader drama de baixada que tenim i el turisme estranger que
va pujant no arriba, per a Menorca, a superar o compensar la
pujada del turisme estranger pel que suposa la baixada de
turisme nacional. Repetesc, d’una manera molt més impactant
a l’illa de Menorca.
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Per tant, no ens podem permetre baix cap concepte, fer la
més mínima passa enrera en aquest programa
desestacionalitzador, no en tenim cap altre. Tenim problemes
amb el turisme nacional, tenim problemes per allargament de la
temporada. I per tant, a partir d’aquí el que demanàvem és
l’acció urgent del Govern, la implicació del Govern de la
comunitat autònoma per ajudar que vertaderament es pugui
compensar d’alguna manera aquesta dificultat de cobertura de
les places enguany i sobretot, que es mantenguin de cara a l’any
que ve.

I a més a més, fèiem aquesta petició al Govern de la
comunitat autònoma perquè ens sorprèn, per les respostes que
la Conselleria de Turisme ens ha fet als diputats, que sembla
que aquest programa no va amb ell i que per tant li preocupa
poc. Les preguntes que hem fet entorn al seguiment del
programa d’IMSERSO durant tot aquest hivern, el Govern ens
contesta amb una resposta tòpica-típica i que es va reproduint:
és un programa del qual el Govern no forma part i per tant no
disposam de dades. Açò és l’interès del Govern de les Illes
Balears en la desestacionalització de la nostra comunitat
autònoma? Com pot dir que, perquè ell no hi participa, que no
fa el seguiment i no disposa de dades. Evidentment ens
preocupa i lamentam aquestes respostes per part del Govern de
la comunitat autònoma, que no faci un seguiment del principal
programa que tenim a la nostra comunitat autònoma
desestacionalitzador i també de l’únic programa que tenim en el
mercat nacional.

Per tant, aquests dos elements són claus, el turisme i
l’allargament de la temporada és clau per guanyar competitivitat
i per tant, demanam i mantenim aquesta proposta en el seu debat
i esperem evidentment que compti amb el suport de tots els
grups polítics de la cambra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posició
per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, President. Efectivament, el nostre grup
donarà suport a aquesta proposta. Els retards d’aquests anys,
d’aquest anys, d’aquesta temporada impliquen moltes coses,
efectivament, establiments que es veuen obligats a tancar perquè
no saben si tendran o no tendran aquests visitants a l’illa. Això
vol dir perdre tres mesos de feina, perdre llocs de feina i perdre
una dinamització econòmica que a Menorca en aquesta
temporada baixa i especialment ara, amb l'alentiment, és més
que necessari posar-ho en marxa.

Efectivament, però, com explicava la portaveu, la
importància d’aquest retard és encara més greu pel fet que si
l’any que ve, com que no s’havien pogut complir les
pernoctacions, el ministeri retalli les places que ens cedeix. Per
tant, les polítiques de mantenir l’austeritat a qualsevol preu, es
poden carregar programes com aquest. L’austeritat sense seny
i les retallades de pressupost amb l’únic objectiu de reduir el
dèficit, ens pot dur a disbarats com aquest programa de
l’IMSERSO, que funcionava precisament en temporada baixa,
quan més parlam de desestacionalitzar i una de les formes de

desestacionalitzar eren les persones majors que viatgen a les
illes. Les pròpies xifres que dóna el ministeri reconeixen que per
cada euro que hi inverteix en treu benefici, per tant, és com de
bojos amb l’objectiu de dèficit reduir el pressupost del ministeri
i reduir programes que no només beneficien l’economia privada,
treballadors que hi fan feina i empresaris que tenen aquests
establiments oberts i els comerciants de la zona, sinó que
beneficien el propi empresari, pel que en treu i pels doblers que
s’eviten de persones a l’atur.

Per tant, tot el nostre suport i esperar que imperi una
miqueta de seny en aquesta gent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Lourdes Bosch, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Buenos días señoras y señores
diputados. Se ha hecho aquí referencia al retraso con el cual se
inició el Plan del IMSERSO, es cierto que habitualmente
empezaba el mes de octubre y es cierto que este año el primer
pasajero que llegó a Baleares llegó el 13 del 11 del 2012, un
retraso ciertamente pequeño, pero que a ustedes ahora les
preocupa mucho. Ustedes han venido aquí y, una vez más, han
presentado una proposición no de ley llena de falsedades e
incorrecciones, con la intención de sembrar el pánico con sus
visiones agoreras y catastrofistas de absolutamente todo lo que
hace el Partido Popular. Desde ya les decimos que nadie se va
a cargar, como ha dicho la Sra. Mascaró, nadie se va a cargar el
Plan del IMSERSO, nadie tiene ninguna intención, todo lo
contrario, somos plenamente conscientes de la importancia que
tiene este tipo de turismo a nivel desestacionalizador y a nivel
de activación de la economía en temporada baja.

Yo voy a recordarles que la labor de la oposición es
controlar al Gobierno y hacer proposiciones constructivas que
obedezcan a la realidad y no a la ficción. En el inicio de su
proposición, aluden ustedes a ese retraso del inicio del programa
que puede tener “consecuencias muy negativas”. Ahora les
preocupa ese retraso, ¿saben a qué obedece ese retraso que
ahora, ahora les parece tan terrible? Deberían saberlo mejor que
nadie, pero se lo vamos a explicar.

Este año ha habido tantas dificultades para iniciar el
programa IMSERSO, dada la precaria situación económica que
nos dejó nuestro amigo iba a decir, pero mejor dicho, su amigo
el presidente Zapatero, porque ustedes que tanto hablan, pero
que tan poco hacen, ustedes, los socialistas, no aprobaron los
presupuestos generales del Estado del 2012 en plazo y de ahí
todo el retraso que ahora les preocupa. Se están quejando de las
consecuencias de sus acciones, se están quejando de su pésima
gestión, de su irresponsabilidad. Por aquel entonces les
importaba bien poco el IMSERSO, el turismo, el país y nada
que no fuera otra cosa que ganar las elecciones.
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Este Gobierno popular ha hecho un gran esfuerzo por
mantener el programa del IMSERSO, no nos van a convencer
de lo importante que es, estamos plenamente convencidos,
somos plenamente conscientes. Y a diferencia del año anterior,
cuando gobernaban ustedes, en 2013, este año sí se han
aprobado de manera escrupulosa los presupuestos generales del
Estado, para poder poner en marcha precisamente, entre otros,
tanto el programa del IMSERSO, como el programa de Turismo
Sénior Europeo. En pocas palabras, se están quejando de las
acciones que ustedes llevaron a cabo. Fíjense a qué se dedican,
a tergiversar, a maquillar, a disfrazar las cosas. Parece que su
principal cometido sea culpar de todo al Partido Popular y eso
no es así. Mientras sigan con esta política de demagogia,
nosotros seguiremos saliendo a decir la verdad, todas las veces
que haga falta. Y poco a poco ustedes se irán quedando
retratados.

Más falsedades. En el expositivo afirman la pérdida de 300
plazas. ¿Pero qué se están inventando? No es cierto. Oigan, si
no tienen datos pídannoslos y se los daremos gustosamente y así
aprovecharemos mejor todos nuestro tiempo, insistimos, no
inventen. Hay un plan para recuperar prácticamente la totalidad
de esas plazas, a las que usted alude como consecuencia del
retraso del inicio del programa, está previsto.

Miren, la Secretaría de Estado de Turismo y la de Sanidad
han estado trabajando duro, muy duro, para mantener el
programa, muy a pesar de la pésima gestión socialista, de la
herencia que nos han dejado y que no soportan que les
recordemos, pero que por cierto y descomunal nos condiciona
mucho ahora nuestra gestión. La reducción que afecta al
programa del IMSERSO está muy por debajo, y, si no,
analícenlo ustedes, de la media de reducciones que sufre en
estos momentos la administración, consecuencia de la coyuntura
actual.

Pero hay más todavía. A pesar de las difíciles circunstancias
actuales, este gobierno ha incorporado a la oferta del IMSERSO
más plazas que las cubiertas en los últimos años, se está
ofreciendo más oferta que la demandada. Saben perfectamente
que cuando gobernaban ustedes, ustedes, socialistas y PSM, no
se cubrió la cuota. Cuando la Sra. Joana Barceló era consellera
no se cubrió la cuota. Entonces, ¿de qué se están quejando?
¿Cuál es el objetivo de su proposición no de ley? ¿Un burdo
intento de difamar una vez más al Partido Popular? Porque
estamos haciendo los deberes, tanto en el Gobierno central,
como en el Gobierno autonómico y se están haciendo bien.

Este año se ha aprobado el presupuesto, se han ofertado más
plazas que las que se cubren. El Govern está promocionando
como nunca nuestro destino. Les recuerdo las 117 acciones
proporcionales, frente a las 50 o 60 que se llevaron a cabo por
ustedes en 2010 y 2011.

Y se está trabajando por la conectividad, les recuerdo que se
mantienen las frecuencias con las principales ciudades
españolas, 29 frecuencias semanales con Barcelona y 7 con
Madrid. Les recuerdo la entrada en funcionamiento de la OSP.
Les recuerdo que Air Nostrum aumenta un 23% el número de
plazas en la ruta con Palma y un 6,51% la de Valencia.

¿Qué nos están explicando en esta proposición no de ley? Y
desde luego aclárense con la terminología. Turismo Sénior
Europeo e IMSERSO no son lo mismo, el turismo sénior es un
programa desarrollado por la Secretaría de Estado de Turismo,
orientado a europeos procedentes de mercados de Europa del
este y pensado para reducir también la estacionalidad, que se da
a conocer el destino España en estos países, basado en la
subvención de paquetes de mayores de 55 años, y hay plazas
disponibles. Y además está siendo un gran éxito, porque ya se
ha logrado que en enero del 2013 se hayan reservado o vendido
el 92% del total de plazas previstas. Ya ven, ustedes nos quieren
instar a cosas que nosotros ya estamos haciendo y las estamos
haciendo bien. Esto es un gran éxito para todos en un momento
de dificultades económicas en toda Europa y remarca el
atractivo de España para el segmento de mayores de 55 años.
Mercado que crecerá de manera exponencial en Europa en las
próximas décadas. 

Y el IMSERSO, sin embargo, es un programa de vacaciones
y termalismo para mayores en España, que desarrolla
precisamente la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales. A
este programa se han destinado 105,4 millones de euros y 3
millones de euros específicamente para personas con
discapacidad. Y las comunidades autónomas donde más plazas
se ofertan son precisamente, además de Andalucía y la
Comunidad Valenciana, Baleares. Baleares ha colgado el cartel
de completo para la temporada de invierno del IMSERSO de
2013. Las reservas han alcanzado el 93%, según Mundo Sénior.
La reducción que afecta a programa del IMSERSO a la que
ustedes han hecho alusión vuelvo a repetir que está muy por
debajo de la media de reducciones que sufre en estos momentos
la administración, consecuencia de cómo nos han dejado el
patio.

Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por mantenerlo, y
a diferencia del año anterior, repito, nosotros hemos cumplido
los plazos para poder poner en marcha estos programas, que se
mantienen porque nosotros somos los primeros convencidos de
que tienen un altísimo beneficio social no sólo para la sociedad
en general sino incluso para los propios desplazados que los
disfrutan. Sirven para dinamizar el tejido económico de sectores
turísticos, y entendemos muy necesario facilitar este tipo de
turismo y el acceso de las personas mayores a la oferta turística
y a los bienes culturales del país. Somos plenamente conscientes
de la importancia que tiene la desestacionalización.
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Así pues dejamos en evidencia que tanto el Govern como el
Gobierno ya están trabajando por el cumplimiento de los
objetivos en turismo del IMSERSO en todas y cada una de las
islas, como ustedes proponen. Llegan tarde con su proposición
no de ley. No sabemos qué pretenden, ¿quizás ponerse la
medallita del trabajo que está desarrollando el gobierno
popular?

Es por todo ello que votaremos en contra. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions té la
paraula la Sra. Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Miri, discursos, discursos, discursos. Són els
fets els que compten en política, són els fets els que compten en
política. La preocupació màxima del PP a favor del turisme és
la pujada de l’IVA turístic, ja està dit tot, i amb l’IMSERSO
exactament igual. Aquesta proposta està presentada el mes de
novembre, el mes de novembre, i retarda l’IMSERSO a les
nostres illes de primer d’octubre, que començava, a dia 15 de
novembre, que va començar, va tenir un impacte negatiu en el
que fa referència al nombre de pernoctacions i turistes que
arribaran vertaderament important. Açò són els fets, i si no és
capaç d’afrontar-se i reconèixer els fets, vertaderament
difícilment ajudarem a superar les dificultats. El primer és
reconèixer els fets, primera qüestió, i ho hem d’assenyalar així,
i tant!

El turisme d’IMSERSO, amb mínims i amb molt seriosos
dubtes. Enfront de les dues 2.000 places de l’exercici passat,
300 enguany. Açò fins al mes de febrer d’enguany. A Menorca
de 2.000 places han passat a gestionar-ne 300, del mes
d’octubre al mes de febrer, i açò té un impacte econòmic, li
agradi o no li agradi, i açò és el que hem d’intentar evitar. 

Demanam informació, i tant si n’hem demanada,
d’informació, al Govern. Li he dit la resposta del conseller: com
que no és un programa nostre no tenim dades; açò és la resposta
del Sr. Delgado, eh?, a dues preguntes, que me les contesta
directament amb aquesta retxa. Per què no donen dades?, per
què? Crec que tenim tot el dret de demanar informació per (...)
feina. Passi-ho al Sr. Conseller.

En aquest sentit i en aquest moment, repetesc, el retall que
enguany hem tingut ha anat lligat a l’efectivitat de les places
que havien cobert. De cara a l’any que ve hauríem d’evitar que
el retall també anés lligat al cobriment de les places d’enguany,
i enguany evidentment no arribarem al nombre de pernoctacions
que tenim assignades, i açò són informacions d’aquesta
setmana, no arribarem a cobrir-ho, i per tant açò són recursos
econòmics que perdem. De les 22.000 pernoctacions passarem
com a molt a aconseguir les 18.000; perdem 4.000
pernoctacions, quasi res, en plenes dificultats econòmiques amb
programes que són finançats per l’Estat, que la comunitat
autònoma no hi ha de posar un euro, que simplement el que
demanam és que hi posi interès, seguiment, que ajudi per no
perdre la quota de recursos estatals que ens pertoca a Balears.
Açò és el que demanam, ni tan sols que hi posi més doblers, i ni
açò!

I ens vénen amb discursos. Són fets el que volem, fets de
respondre el conseller de manera compromesa amb els
programes a les nostres illes, fets de començar els programes
quan toca, i per tant ajudar a mantenir els hotels oberts; fets
d’arribar a aconseguir les mateixes pernoctacions que teníem
l’any passat, cosa que no aconseguirem. 

Per tant en aquest sentit nosaltres mantenim, evidentment,
la nostra proposta, que no té cap dada que no sigui recollida de
les informacions, no contrastades ni, evidentment, contestades
per ningú del Partit Popular, cap d’elles, i són titulars de
primera pàgina totes. Per tant, repetesc, lament profundament
que es pensi que nosaltres tenim enfront el Partit Popular. No,
ni tan sols açò. El gran problema que en aquests moments tenim
i patim tots és la crisi que vivim, i qualsevol acció que ens ajudi
a generar i a mantenir llocs de feina és pel que hem de lluitar, i
per tant nosaltres continuarem fent feina amb aquest concepte.

Jo no havia parlat del Govern balear amb culpes de res, en
absolut, simplement de més diligència i més interès...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Per tant en aquest sentit, repetim, mantenim la proposta, i
seguirem evidentment demanant informació i presentant les
iniciatives que evidentment ajudin a allargar la temporada i a
mantenir llocs de feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 9406/12. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots a favor, 5; vots en contra, 9. En conseqüència queda
rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 9406/12, relativa
a acció urgent per garantir el turisme de l’IMSERSO.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11271/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligat acord
per al desenvolupament de tot tipus de nova instalAlació o
ampliació del port esportiu a Menorca.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei RGE núm. 11271/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obligat acord per al desenvolupament de tot
tipus de nova instalAlació o ampliació de ports esportius a
Menorca.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Barceló, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Senyores diputades, senyors diputats,
aquesta proposta és presentada de dia 21 de desembre. Crec que
és important marcar el tempus dels registres que feim perquè
evidentment, per intentar... arribar a acords en seu
parlamentària.

I creim que també és important mantenir-la. Aquesta
proposta surt i s’estructura en un moment en què es plantegen
i es donen a conèixer els diferents projectes de nous ports
esportius o ampliacions, o grans ampliacions, als ports esportius
actuals, i per tant en aquest sentit fa referència al fet que a
Menorca hi ha en tràmit dos projectes de nous ports esportius,
un a Cala en Bosch i unes instalAlacions a Fornells. 

A partir d’aquí el que es demana d’una manera clara són
dues coses. La primera, que el Govern, dins la tramitació
d’aquests projectes, o de qualsevol projecte de nova instalAlació
o ampliació de port esportiu, compti amb un informe preceptiu
i vinculant de totes les administracions amb responsabilitats
urbanístiques o d’ordenació del territori, i per tant en aquest cas
d’ajuntaments i de consells. I, en segon lloc, instam que abans
d’aprovar qualsevol projecte o donar autorització a qualsevol
nova instalAlació, tenguin i comptin amb plans d’ordenació del
litoral i de les zones portuàries existents. En uns moments en
què l’eficiència deim tots que és clau, és molt important donar
i garantir la reordenació abans d’iniciar cap tipus de nova
instalAlació.

Ens poden dir que a la darrera interpelAlació de ports
esportius en el plenari d’aquest parlament el conseller ja va
assenyalar que tindria en compte els ajuntaments i els consells
en la tramitació de noves instalAlacions nauticoesportives. Ho va
dir així, i així sembla que hi ha a més a més una esmena
presentada pel Partit Popular. Però hi ha una diferència:
nosaltres voldríem que aquests informes fossin vinculants i
preceptius, i aquest compromís és molt important, perquè
vertaderament hi ha coses que quadren poc. És a dir, per
exemple, en la tramitació del nou port a Fornells, el projecte
registrat aquí des de fa estona i que el titular del projecte
demana reactivar el mes de setembre del 2011 inicialment era
per a 240 nous amarraments i una inversió de 12 milions
d’euros; és curiós que a aquest projecte, amb aquesta solAlicitud
de reactivació de la seva tramitació, se li demana per part de la
conselleria que corregeix deficiència. S’està en procés de
correcció de deficiències, però és curiós que el conseller ja ens
digués en seu parlamentària, a la interpelAlació de fa dues
setmanes, que el projecte de nou port esportiu a Fornells
curiosament ha incrementat el nombre d’amarraments, ja no són
240, ja són 386, i alhora ha rebaixat el pressupost, de 12 milions
d’euros ens assenyalaven que estava al voltant dels 5 milions
d’euros. És a dir, el Govern està treballant la modificació
d’aquest projecte, a més és una modificació bastant substancial,
passar de 240 a 386 amarraments és una ampliació, el
pressupost també baixa, vull dir que per tant són modificacions
importants, i no s’ha consultat ni s’ha recaptat l’informe de
l’ajuntament i del consell, cosa que el conseller es va
comprometre a fer abans d’iniciar les valoracions a fer.

Per tant, com que veim que s’estan tramitant, s’estan
modificant, i que malgrat el que va dir el conseller, ni
empezaremos a estudiar dichos posibles proyectos si no hay el
visto bueno del consell insular afectado y del municipio, açò va
ser el que es va dir, però a la pràctica la veritat és que constatam
que no és així.

Per tant mantindríem la proposta d’informe vinculant i
preceptiu per part de l’ajuntament i del consell insular, i
evidentment reordenació prèvia a nova instalAlació. I en aquest
sentit demanaríem, evidentment, el vot favorable de tots els
grups polítics.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat una esmena
amb RGE núm. 1337/13 per part del Grup Parlamentari Popular.

Per fer la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Hem presentat aquesta esmena perquè
creim que dins l’entorn de la PNL que presenta la Sra. Barceló
podríem arribar, en el primer punt, a un acord si es proposa
substituir aquest primer punt de la proposició no de llei pel
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que en tota tramitació de nova instalAlació o
ampliació de port esportiu a les nostres illes es tengui en compte
l’opinió de l’ajuntament i del consell insular afectats”. Com
deia, el conseller ja ho va dir en ple i en comissió, que
demanaria sempre el vistiplau d’ajuntaments i consells afectats
en el port concret de cada municipi.

Bé, jo crec que en principi el que podem demanar amb tota
aquesta llei que estam dient, nosaltres hauríem de demanar si de
cas un canvi de llei que ara mateix no hi és, i si hem de complir
la llei els informes d’ajuntaments i consells no són vinculants,
com indica. Sí que és ver que el conseller ha tingut un
compromís i vol tenir aquest compromís amb ajuntaments i
consells, però realment si ens agafam a complir la llei, que crec
que és el que en aquest moment, ara, podem fer, lògicament no
seran vinculants i sí que comptaran, esper, amb el vistiplau
d’ajuntaments i consells.

Crec suficient per al tema dels ports que el sistema de
control vinculant en els ports és suficientment ampli, massa i
tot, perquè es veu que en els últims anys, i segons el que ha
pogut informar el conseller, pel que jo he pogut recaptar també
informació, vaja, ports nous, ports nous, no se n’ha demanat
cap, sinó que tots són tramitacions anteriors de legislatures
passades, eh?, no parlam del fet que siguin dels últims quatre
anys però sí que parlam del fet que tots els governs han tingut
oportunitat d’agilitar, tots els governs han tingut oportunitat de
fer (...) sobre tots els projectes que han demanat els empresaris,
i com a cas aquest que deien del port de Fornells, que
comentava la Sra. Barceló. Aquest projecte és normal que l’any
2013, quan es torna a demanar una resolució sobre aquest
projecte, ha estat del 1996; han canviat molt les coses des del
1996. Jo crec que un empresari que vol fer una inversió allà no
pot seguir amb el mateix projecte que va presentar fa vint anys,
vull dir que no és una cosa que..., o en faci quinze o en faci cinc,
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és igual; el projecte s’ha d’adaptar a la realitat, al que avui en
dia, el 2012, el 2013, el 2014, demanarà la societat o demanarà
en aquest sentit Menorca com a tal, no?

Nosaltres de qualque manera el segon punt, veient un poc la
proposició no de llei, no el podrem acceptar, no estam d’acord
amb el que exposa i, com torn a dir, creim que són suficients els
sistemes de control que podem tenir, i sempre tindrem en
compte ajuntaments i consells.

Volia remarcar un poquet que la Llei de ports i el seu
reglament, com que no preveuen vinculants aquests informes de
consells insulars i ajuntaments, sí que preveuen que el Govern
amb aquests plans directors, que crec que és el nom adequat, jo
tenia aquí que de qualque manera el Govern ha de complir amb
la Llei 10/2005, de ports de les Illes Balears, i el Parlament en
tot cas podria instar a canviar-la, però en cap moment no crec
que sigui açò el que estiguem fent ara. Ja dic que no podem fer
el contrari del que pugui prescriure la llei; de qualque manera la
llei diu que, com he dit abans, els informes no seran vinculants.

El que deien en el segon punt, a l’article 8 de la Llei de ports
diu: “La ordenación de los puertos y las instalaciones
portuarias reguladas en esta ley se reserva a los planes
directores de los puertos”. Llavors aquesta denominació de
plans directors és la correcta i en tot cas els plans d’ordenació
del litoral i zones portuàries existents a què fa referència la Sra.
Barceló hauríem de veure on la colAlocam, però ara mateix no
té un significat ple sinó que són plans directors, que sí que són
vinculants.

Anant a més temes, jo tenia aquí..., anant repassant un
poquet el que deien, semblava que el Sr. Conseller -almenys és
el que m’ha quedat i del que he pogut recollir informació- va dir
que veuria amb bons ulls tots els nous projectes i tal, però s’ha
de dir que la informació que tenim ara és que, nous projectes, no
n’hi ha cap, tots són projectes, com he dit, anteriors, que es van
iniciar a legislatures anteriors, i no han tingut, sembla així si no
és que n’hagi entrat un avui, diguem, no?, cap nou projecte.
Entre ells tenim l’ampliació del club nàutic de S’Arenal, que es
va registrar a Ports el 2005; l’ampliació -sobretot és informació
que va donar el conseller en el seu dia- ampliació del Club
Nàutic de Palmanova, en tramitació des de l’any 97, des de
l’any 97, lògicament aquesta gent, quan ho presenta, no
presentarà el mateix projecte, l’haurà de canviar, jo crec que les
coses han canviat, l’any 97 hi havia unes expectatives i avui en
dia en tenim unes altres, estigui bé o estigui malament, després
mirarem com ho han de fer.

Del port esportiu de Cala en Bosch, que parlàvem de
Menorca, el mateix, Cala en Bosch i Fornells, vull dir que de
Cala en Bosch sembla així que va tenir entrada per primera
vegada l’any 2005. Lògicament no tenc el registre d’entrada,
però entenc que deu ser cert açò, el que va dir el conseller.

Del port esportiu de Portinatx de Sant Joan d’Eivissa va
tenir entrada el 2006. El que queda constatat aquí és que bé,
lents, lents ho són molt, eh?, totes les administracions, ho són
molt. Crec que la feina l’hem de fer per aquí, vull dir, no vull dir
que haguem d’aprovar tot el que entra, però sí que s’ha de donar
l’oportunitat a l’empresari que ho pugui presentar, lògicament
després s’haurà de licitar, s’haurà de fer tot el que s’hagi de fer,
però el que no farem és enredar-ho, el que feim és enredar-ho.
Llavors, en aquesta qüestió que els informes  siguin vinculants,
lògicament, esperam que accepti el canvi del primer punt. 

En el segon punt demanaré vot per separat i no el votarem
a favor, el votarem en contra. I volia seguir un poc fent un poc
la menció que deia el conseller, no?, per exemple, aquí tenim
l’embarcador estacional del port de Ferran a Eivissa, també és
de l’any 95. També va explicar que hi havia expedients en
marxa on... i un poc (...), no?, amb el Club Nàutic de S’Arenal,
s’havia remès a la Comissió Balear de Medi Ambient per a la
declaració d’impacte ambiental. Havia comentat també, veig
aquí, el club Nàutic de Palmanova, en què es va requerir al club
nàutic la presentació del projecte adaptat a la Llei de ports per
poder continuar la tramitació i l’expedient d’entrada de
documentació.

El port esportiu de Cala’n Bosch que comentaven, es va
requerir la rectificació de  deficiències del projecte el març del
2012, aquest és recent, emperò l’entrada del port va ser, del
projecte, va ser el 2005, com deia, i de moment no s’han
rectificat pel que sembla aquí..., que és així. 

El port esportiu de Portinatx també tenim que es troba en
correcció de deficiències, llavors les instalAlacions nàutiques de
Fornells, com comentaven abans, el juny del 2012 sembla que
es va requerir la correcció de deficiències del projecte i, com
deim, el 2012 es requereix els empresaris que es posin al dia,
que es posin de... bé, són tràmits que hem de complir damunt la
llei, són tràmits que hem de fer, però en cap moment no parla
d’informes vinculants d’ajuntaments i consells, que crec que,
encara que la conselleria no ho hagi demanat, sí que té intenció
de complir-ho. Ara, una altra cosa és que al cap i a la fi si
aquests empresaris no fan la correcció de deficiències l’informe
vinculant... bé, d’alguna manera no hi cap, ara mateix no hi cap,
no?

També havíem comentat aquí, al port (...) d’Eivissa, el maig
del 2012, es va requerir el maig de 2012 aquesta correcció de
projectes, crec que amb la intenció que... jo soc partidari de dir-
li sí o no, però donar-los una solució a la gent, el que no podem
fer és en el cas dels ports... vaja, fer uns altres informes
vinculants, ajuntaments o consells, que allà siguin... allà on
també es pugui paralitzar, entenc perfectament que l’ajuntament
o el consell de cada illa ha de poder dir la seva idea quina seria
per al seu territori, però ara mateix no és vinculant, lògicament
hauríem de tornar anar a la llei de ports a veure com ho hem de
fer, no?

És a dir, dels sis projectes, n’hi ha cinc que estan pendents
de rectificació i...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

...ja vaig acabant, bé, és igual, continuaré després, tenc cinc
minuts més, no?, em sembla? No.

Gràcies, president, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions,
pel grup que no ha presentat esmenes, per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sra. Mascaró, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara he escoltat molt
atentament les dues intervencions i el Partit Popular,
especialment el Govern aquesta legislatura parla molt
d’eficiència, d’eficàcia i de sostenibilitat i de rapidesa en les
coses. Crec que no hem de confondre l’eficiència i l’eficàcia
amb fer via per fer allò que un vol, sinó a fer via per fer les
coses d’acord amb la normativa vigent i d’acord amb les
competències de cadascuna de les administracions. Són lents,
diu a l’Administració són molt lents, si és per fer complir la
normativa, s’ha de ser tant lent com sigui necessari; és a dir,
quan hi ha unes deficiències a rectificar a un projecte, la persona
que vol tirar endavant aquest projecte sí o sí haurà de rectificar
les deficiències i si no les rectifica, doncs no les rectifiqui, i el
projecte queda aparcat en funció evidentment de les lleis que hi
hagi o fins i tot de les moratòries perquè en algun moment hi pot
haver moratòries de ports esportius esperant la planificació.

Crec que l’eficiència i l’eficàcia no ens han de fer perdre de
vista que parlam de territori i quan parlam de territori hem de
parlar de sostenibilitat, sostenibilitat no només territorial, sinó
ambiental i especialment econòmica, i la necessitat de donar veu
a les altres administracions i fins i tot a l’opinió pública és
importantíssima en tots aquests temes. La transparència també
és la base, una de les grans bases de la democràcia.

La normativa existent que fa complir tota una sèrie de temes
territorials és evident que si els consells tenen les competències
urbanístiques i els ajuntaments també han de poder decidir si al
seu territori hi ha d’haver més ports esportius o n’hi ha d’haver
manco i si han de poder créixer desmesuradament els existents
o si no s’han de fer créixer, perquè si no, no té cap sentit la
separació de competències en democràcia. Això crec que és
bàsic.

Un altre tema on és important que hi hagi una planificació
i una ordenació general de tots aquests temes és efectivament
també en el tema econòmic, sembla que perquè un amplia un
port esportiu tothom té dret a ampliar els ports esportius, hi ha
d’haver una viabilitat territorial i una viabilitat ambiental, però
també una viabilitat econòmica que precisament això és
l’eficiència: aprofitar aquelles coses que ja existeixen, si
n’existeixen que donen el servei necessari que no hi ha una
demanda superior, idò, per què se n’han de fer més? Per què el

veïnat el té més guapo? Perquè en lloc d’anar un poc més
amunt, farem dos quilòmetres més i tancarem aquell altre?

Crec que la planificació, la idea que la transparència és una
base de les bases de la democràcia, la planificació és una de les
bases de la sostenibilitat territorial, ambiental i econòmica, i
avui en dia en què no hem de gastar en coses innecessàries és
aquesta planificació feta amb participació de totes les entitats i
amb la transparència que dóna la informació pública és bàsica
per mantenir amb futur aquesta terra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa demanaria
al grup proposant si volen la suspensió o si podem continuar.

Ara pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
posicions i assenyalar si accepta l’esmena per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. La veritat és que no sé si ho he acabat
d’entendre bé, què vol dir el responsable del Partit Popular, que
dels projectes que s’estan tramitant de nous ports esportius no
es demanarà informe als ajuntaments i consells?, és a dir, dels
que s’estan tramitant de nous, no demanaran informes? Açò
diu? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, no, aquí hi som per voluntats polítiques, parlam de
política, la llei ja ho sabem què diu. Aquí demanam que per
voluntat política el Govern demani informe preceptiu i vinculant
als ajuntaments i consells afectats, perquè tenen les
competències d’urbanisme i d’ordenació del territori i demanam
que açò sigui voluntari, evidentment, demanam aquesta voluntat
del Govern. I així, semblava que ho deia el conseller de Turisme
quan va anar a Menorca i va dir “no, aquí no farem res si
l’ajuntament i el consell no hi estan d’acord”. L’altre dia, aquí,
en el Parlament, que repetesc i li ho llegesc textualment “no se
hará absolutamente nada sin el visto bueno, sin la petición del
consell insular afectado y del municipio o municipios
afectados. Nosotros, por supuesto, ni empezaremos a estudiar
dichos posibles proyectos”. Açò, ho va dir Delgado dia 12 de
febrer, el conseller de Turisme i vostès ara diuen que no, que en
tots els que hi ha en tràmit no pensen demanar als ajuntaments
i als consells informe.

Com quedam? A què jugam? A què jugam? Creuen que el
projecte per exemple de Fornells no és un nou port? Que a més
a més ja estan modificant? Li he dit les dades, del projecte
inicial de 240 amarraments, 12 milions d’euros d’inversió, ara
estam en 328 amarraments, perdoni la xifra que abans havia dit
malament, en 5 milions d’inversió. Tot açò al marge, que és el
segon punt, d’esperar l’ordenació de la badia de Fornells,
perquè si vertaderament Fornells necessita més amarraments, tal
vegada podrien perfectament incorporar-se amb l’ordenació del
port i decidir des de l’interès general on és millor incrementar
el nombre d’amarraments.
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Ara no, ara ho feim a l’inrevés, ja no és l’interès general on
és millor posar els amarraments, és l’interès particular de qui li
interessa construir un port esportiu al seu terreny, açò és la
diferència, de tenir plans d’ordenació de les zones portuàries,
que era una condició indispensable fins que vostès varen arribar
per autoritzar una nova instalAlació portuària.

Per açò aquest projecte no s’havia informat, perquè
valoràvem que era important primer ordenar el que tenim i
valorar entre tots on hem d’ubicar els nous creixements
d’amarraments, no a petició de part, sinó valorant l’interès
general i la participació del poble en el que fa referència a
l’ordenació de la badia de Fornells.

Açò són les diferències, però a més a més d’aquestes
diferències el que ens preocupa és l’incompliment que, per una
banda, el conseller diu el que he assenyalat d’una manera molt
clara i, per l’altra banda, avui se’ns diu que no, que els que estan
en tràmit, estan en tràmit i sembla que no es demanaran els
informes preceptius ni dels ajuntaments ni dels consells.

Crec que, la veritat, que ho digui la llei o no ho digui, açò és
totalment irrellevant, és la voluntat política, imagini’s, fins i tot
el Sr. Matas va acceptar l’informe dels ajuntaments i dels
consells en el port de Ciutadella, imagini’s. Tantes passes feim
enrere, a una velocitat tan gran?

Açò és la realitat, eh? Açò és la realitat i açò és el que diuen,
per tant, evidentment no acceptarem l’esmena, volem que els
informes siguin preceptius i vinculants tal com el conseller de
Turisme va dir al Parlament. Defensam les paraules del
conseller de Turisme al Parlament, són vostès que el
desqualifiquen. 

Per tant, nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... mantenint aquest compromís que va fer el conseller,
evidentment demanam que siguin preceptius i vinculants, és la
garantia a un compromís parlamentari.

I creim, a més a més, que quan parlam de territori, de litoral,
l’interès general és clau i prioritari en la necessitat de donar
resposta a l’increment de la demanda d’amarraments i mai no
funcionar a l’inrevés, sinó que sigui vertaderament la
participació i l’interès general la clau de l’acció política que és
el que ens pertoca.

Mantenim per tant, així la proposta i no acceptam l’esmena
del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò pertoca passar a votació la Proposició no de llei
RGE núm. 11271/12.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, 0.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11271/12, relativa a l’obligat acord per al
desenvolupament de tots els tipus de nova instalAlació o
ampliació dels ports esportius a Menorca.

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