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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió de la comissió i en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sr. President, Esperança Marí substitueix Francina
Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Sansó.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substitueix Miguel Jerez.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

President, Francisco Mercadal substitueix Gabriel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
a avui, amb les proposicions no de llei RGE núm. 7860/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
planificació de ports esportius a l’illa d’Eivissa; i RGE núm.
7977/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ports esportius a Eivissa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7860/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a planificació de
ports esportius a l'illa d'Eivissa.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 7860/13 per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Esperança Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Certament la
qüestió de ports esportius, com totes aquelles qüestions que
afecten l’urbanisme i el medi ambient, solen ser qüestions
controvertides. Ara bé, si aplicàssim una mica de lògica i de
sentit comú a la qüestió no haurien de ser-ho tant, no es pot
abordar només des d’una visió parcial, perquè la nostra
principal indústria, el turisme, requereix tant la conservació del
territori, com el necessari desenvolupament d’infraestructures
que permetin de desenvolupar la nostra principal indústria en les
millors condicions. 

Si es deteriora el paisatge, malament per al turisme. Si no es
poden atendre les necessitats dels nostres visitants, també
malament. Es tracta, per tant, de buscar un equilibri, de vegades
enormement difícil de trobar entre allò que podem desenvolupar
i allò que hem d’anar amb molta cautela a l’hora de fer-hi res.
En aquest sentit hem de partir de la consideració que les illes
constitueixen per definició, un territori amb un ecosistema
fràgil, també poden ser fràgils els ecosistemes continentals, però
no ho són de manera generalitzada ni en la mateixa mesura en
què ho són les illes, perquè entre nosaltres els recursos naturals
esdevenen lògicament més limitats. La màxima despesa de

recursos naturals a les nostres illes, com no pot ser d’altra
manera, es fa al voltant de la indústria turística, però no podem
permetre que aquesta despesa sigui tan gran que acabi matant la
suposada gallina dels ous d’or que és el turisme. Almenys tots
convindrem que es tracta de la nostra principal indústria i del
motor econòmic d’aquestes illes. Per tant, n’hem de tenir cura
i no podem permetre determinats desequilibris.

D’altra banda dins l’àmbit turístic destaca el turisme nàutic.
El turisme nàutic resulta indispensable en unes illes com les
nostres per al desenvolupament de la pròpia indústria turística.
Ara bé, no es pot planificar al voltant del turisme nàutic sense
tenir en compte el sector. Justament en aquest camp, i d’aquí ve
el punt 2 d’aquesta proposició no de llei, en aquest camp entenc
que resulta del tot imprescindible que el Govern de les Illes es
reuneixi amb els sectors afectats, per tal d’elaborar..., aquí
posava un Pla general de ports de les Illes Balears, o bé aquesta
futura llei autonòmica en què s’està treballant, que s’adapti a les
necessitats reals i que sigui el màxim d’eficient amb el mínim
consum possible de recursos naturals, començant pel consum
del territori.

De la mateixa manera que hi han de participar tots els
sectors involucrats en el turisme nàutic, entenc que també hi ha
d’haver una participació de tots els consells insulars. És una
qüestió tan sensible que no es poden deixar de banda els
consells insulars a l’hora de legislar, de regular, perquè són
l’administració local i autonòmica més pròxima als ciutadans de
cada illa. Entenc que seria mal mètode actuar d’esquena als
consells insulars i no consensuar amb aquests organismes les
característiques d’aquesta nova legislació que afectarà els ports
de les Illes Balears.

Voldria comentar que aquesta participació dels consells
insulars no pot ser només en el sentit d’una aportació, sinó que
és una participació directa. No val allò que de vegades se’ns ha
dit, possiblement des del Consell d’Eivissa -i perdonin una mica
el colAloquialisme-, “que els mallorquins facin que nosaltres ja
direm”. No, això no val, això no serveix. Vull dir que els
mallorquins han de fer, però juntament amb els eivissencs,
juntament amb els formenterers i juntament amb els
menorquins. No val això -i ho repetesc- que “els mallorquins
facin que nosaltres ja direm”, perquè s’ha vist ja sobradament
que després no funciona aquesta política. Per tant, s’ha d’anar
molt alerta, perquè també és molt diferent quan legisles des de
Mallorca, sense la participació de colAlaboració constant amb les
altres illes, si tu fas una llei general ..., i pos un exemple, mira,
es podran fer ports esportius, posem per cas, cada 15
quilòmetres, cada 15 quilòmetres és molt diferent si legisles
sobre Formentera que si legisles sobre Mallorca. Per tant, a
l’hora de treballar s’ha de fer colze a colze partícip amb tots els
consells insulars. És imprescindible.
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També és important, perquè s’ha constatat, i així ho ha dit
el sector, que no existeix cap estudi fidedigne sobre les
necessitats que avui dia tenim en relació amb els ports esportius.
Per a aquestes necessitats es poden quantificar d’una manera
més o menys clara, amb aproximacions bastant notables. En
aquest sentit pens que resulta imprescindible realitzar aquests
estudis previs, estudis seriosos, complets. No entenem un estudi
en què els consells insulars aportin la informació que tenen
sobre ocupació de ports esportius o dades similars, un estudi
d’experts que estudien el sector amb una prospecció per
exemple també de futur.

Els punts 5 i 6 d’aquesta proposició van destinats a
aconseguir que aquest impacte territorial de les noves
instalAlacions en relació amb el turisme nàutic, sigui sempre el
mínim imprescindible. Hem apuntat que el futur del turisme
dependrà del bon equilibri entre el manteniment del paisatge i
l’establiment de les infraestructures necessàries. Sempre que
sigui possible s’ha d’evitar l’impacte que suposen noves
infraestructures fixes. Per això demanam que es prioritzin
aquelles que siguin movibles, muntables, desmuntables,
etcètera, d’acord amb les necessitats de cada època de l’any i
òbviament de totes aquestes que van sortint cada dia més i que
la tecnologia també ens està afavorint amb tot un seguit
d’innovacions molt importants.

No m’he pogut estar, i d’aquí els darrers punts d’aquesta
proposició no de llei, de fer una referència explícita a l’illa de
Formentera. Sol ser la gran oblidada en aquest tipus de
discussions i des del meu punt de vista resulta també
imprescindible que el Consell Insular de Formentera hagi de ser
escoltat davant qualsevol nova instalAlació per a turisme que es
pugui realitzar a Formentera. Però també en relació amb allò
que pugui passar a l’illa d’Eivissa, perquè les instalAlacions
d’Eivissa solen tenir un gran impacte mediambiental a
Formentera. Sé que de vegades això s’obvia, però tot allò que
és el sud d’Eivissa, el llevant d’Eivissa i el ponent d’Eivissa,
allà on va a parar tot el turisme nàutic d’aquestes zones és a les
platges de Formentera, platges de Formentera que són una
reserva natural amb tot l’impacte que té sobre les praderies de
posidònia. 

Si les platges de Formentera són -com diuen- de les més
polides del món, és gràcies a una praderia de posidònia allà on
la gran majoria del turisme nàutic d’Eivissa, una part també del
de Mallorca i tot el que es desplaça ara ja des de València, recau
justament en aquest punt. Per tant, en el debat s’ha de tenir molt
present aquest impacte que assumeix Formentera i en qualsevol
nova legislació em què treballi el Govern, hi ha de dedicar una
especial atenció.

També un altre punt i per això l’he volgut remarcar aquí, el
benefici que en treu Formentera bàsicament són els residus que
deixa tot aquest turisme que allà s’estableix durant tot els mesos
d’estiu. Les embarcacions de Marina Botafoc que baixen totes
casa dia a S’Espalmador o a Illetes hi deixen els residus.
Posteriorment és el Consell de Formentera el que ha d’assumir-
ne tota aquesta gestió. Però clar, no hi ha aquestes ajudes per
compensar aquest desequilibri entre qui és el beneficiari en
primer terme del turisme i qui és el que després ha d’assumir la
gestió de tots els residus. 

Per tant, crec que s’ha de posar un punt d’atenció en els
termes que convenguin, perquè puguem arribar a acords entre
els consells insulars, a nivell de Parlament, a nivell de Govern,
però s’ha de posar aquest punt d’atenció sobre Formentera i s’ha
de posar el punt de mira en totes les seves particularitats i sense
obviar la importància que té.

Per tant, i ja per acabar, pens que és important que s’avanci,
que aquesta nova legislació en què s’està treballant avanci en
aquesta línia que presenta aquesta proposició no de llei i que es
pugui elaborar aquesta nova legislació amb les millors
condicions per a totes les illes.

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.
Diputat Sr. Abril per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, president, diputades i diputats. És un goig sentir
parlar de planificació en aquest parlament, quan la majoria part
de polítiques que s’estan aplicant arreu d’Europa, a l’Estat
espanyol i a les Illes Balears impliquen justament el contrari,
desregulació. I això és un denominador comú de moltes de les
normes que s’estan posant damunt la taula i que s’estan
començant a aplicar a molts de llocs.

Planificar és preveure i és preveure tenint en compte tots els
interessos i els interessos comuns. No convé confondre tots els
interessos amb els interessos comuns perquè no sempre
signifiquen el mateix. I benvinguda aquesta possibilitat gràcies
al Grup Socialista i d’aquesta proposició no de llei, de poder
parlar de planificació especialment sobre un tema sensible,
sempre fruit de problemes a les Illes Balears com són els ports
esportius, que bé mereixen un debat públic i, per suposat, en
aquest parlament.

Quines són les preocupacions de partida per al nostre grup
parlamentari? Ja avançam que tendrà una posició favorable a
l’aprovació d’aquesta proposició. La primera aquest marc
legislatiu, sobretot estatal, que com els deia és de desregulació,
i la darrera de les normes que ens preocupa respecte del futur i
la planificació que en un moment donat puguem fer si es du
endavant aquesta proposta des de les Illes Balears. Dir que la
Llei de costes, impulsada pel Sr. Cañete, desregula i afecta
d’alguna manera aquesta planificació dels ports, primer per una
cosa, no sé si vostès la sabien, però considera que els ports
esportius que sempre havien estat fruit de polèmiques, sobretot
en la part ecologista en la qual jo m’he mogut històricament, ara
són bons per al canvi climàtic i que fins i tot se poden fer
ampliacions de ports, molls provisionals, pujar espigades, per
protegir-nos de la previsible pujada del nivell de la mar. Vull dir
que feim poc o res per minvar el canvi climàtic, però si de cas
puja el nivell de la mar, aprofitam aquesta excusa per poder
ampliar amb totes les facilitats del món els ports esportius.
Perquè, a més, és una llei que facilita l’ocupació de la costa a
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l’entorn dels passejos marítims i els passejos marítims en
general giren entorn un centre, com les ciutats i els pobles
entorn a un nucli històric o una parròquia moltes vegades,
entorn als clubs nàutics i ports esportius de cada lloc. D’això en
tenim exemples a totes les illes i no només a Eivissa. I perquè
és una llei que afavoreix l’ús privatiu de l’entorn de les
explotacions hoteleres. Començam a tenir exemples a partir de
les declaracions d’interès autonòmic dels projectes turístics que
tenim a les Illes Balears. Em vull referir per exemple en el cas
de Magaluf. Aquesta proliferació per exemple de molls mòbils,
instalAlacions temporals, com si d’alguna manera la justificació
d’aquesta instalAlació de ports o part de ports temporals
minimitzàs el seu impacte ambiental, quan l’impacte pot anar
fins i tot més enllà de la temporalitat de la instalAlació. Per tant,
són aspectes tots ells que s’haurien de tenir en compte a l’hora
de planificar des d’aquí i en funció dels interessos d’aquí, de la
preservació del medi ambient i evidentment també de
l’oportunitat de negoci, per suposat.

Ens preocupa també la situació econòmica de partida, que
no es pot menystenir. Jo crec que s’han de descartar grans
megaprojectes, jo crec que hi ha un excés d’entusiasme respecte
a allò que pot aportar el capital o les inversions russes respecte
el futur del turisme a les Illes Balears i del model en general,
quina és la situació econòmica i els imposts que és una de les
queixes del sector nàutic de les Illes Balears, que fan que en
aquests moments, com aquestes mateixes fonts reconeixen,
sobrin amarraments. Jo crec que és una reflexió que hem de
posar damunt la taula. El mes d’agost no, evidentment, però que
en general en sobren, d’amarraments. Per tant, s’haurien de
descartar grans megraprojectes.

I ens preocupa també la manera de gestionar per manca de
planificació i per altres temes que hi ha hagut històricament en
els temes de ports. I em resulta referir-me a Eivissa i oblidar-me
per exemple de l’adjudicació al Sr. Díaz Ferran, expresident de
La CEOE, supòs que se’n recorden on és aquest home, una
adjudicació multimilionària d’amarraments justament a un port
esportiu important de l’illa d’Eivissa, cosa que demostra que
moltes vegades l’interès general queda supeditat a altres
qüestions.

Exemples de no-planificació en tenim en excés a les Illes
Balears, no només a Eivissa, també en tenim a Mallorca. Port
Adriano n’és un, Port Adriano, abans conegut com El Toro, es
va ampliar amb l’excusa que vendrien milions en inversions,
iots de luxe, etcètera, se va ampliar el doble, tampoc no tenia
una ocupació al límit, es varen destruir més de 26.000 hectàrees
de praderies de posidònia, i vull tornar recordar aquí, ho he dit
en altres ocasions, que les praderies de posidònia són els nostres
boscos marítims i que tenen tanta o més importància ambiental
que pugui tenir allò que s’ha cremat a la Serra de Tramuntana,
per tant, mereixen tanta o més preservació, perquè a més hi ha
molt manco control sobre aquesta qüestió. I d’aquella moto que
es va vendre -si em permeten l’expressió- en el seu dia, ni els
seus mateixos promotors s’atreveixen a dir quin és el nivell
d’ocupació d’aquest súper port que havia de dur totes les
bondats del món. Encara ara fins i tot no s’ha recuperat el nivell
de les aigües que hi havia en el seu moment.

Per tant, preocupa tot això que els he comentat. Pensam que
tot això són coses que s’han de tenir en compte en la
planificació, són motius o raons per les quals és necessari
planificar els ports de les Illes Balears, la seva ampliació que en
molts de casos es podrà justificar la seva compatibilitat amb el
medi ambient i amb l’oportunitat de negoci, com els deia, amb
un marc encara major que és el del canvi de model, és a dir cap
on volem anar. Nosaltres som partidaris que s’haurien de fer
segons quines ampliacions per poder permetre l’arribada del
turisme de creuers, que sabem que deixa molts de beneficis i té
un impacte fins i tot menor a nivell mediambiental, però si no
posam totes les cartes damunt la taula i deim, hem de potenciar
això i això tal vegada ho hem de minvar, aquesta planificació de
ports -insistesc- s’hauria de posar d’acord amb la planificació
global del model turístic i posar-nos d’acord entre tots sobre on
volem anar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Marí, les dues PNL que debatrem avui, totes elles fan
referència als ports esportius a l’illa d’Eivissa, he de reconèixer
que políticament poden resultar molt rendibles per a l’esquerra,
però crec que és necessari fugir del debat fàcil, demagògic i
realment analitzar els fets. Crec que és l’únic que possibilitarà
que realment estiguem fent feina per millorar, per fer una gestió
del turisme nàutic que sigui el millor des de tots els punts de
vista, també l’ambiental, per a la nostra illa.

En primer lloc vegem els fets. Els fets són que des de juny
de 2011 no s’ha presentat cap solAlicitud ni una, ni nova ni
d’ampliació de ports esportius. Per tant, no existeix a dia d’avui
cap pressió ni sobre l’illa d’Eivissa ni sobre les altres illes per
fer nous ports esportius. Segon, fa 20 anys que a l’illa d’Eivissa
no s’ha autoritzat cap port esportiu. Tercer, a l’ens públic Ports
de les Illes Balears hi són representants tots els consells insulars
que tenen ports d’interès autonòmic i evidentment no només
diuen la seva dins l’ens públic de Ports de les Illes Balears, sinó
que a més l’informe que s’ha de fer per a qualsevol esportiu és
preceptiu i vinculant. Però no només això, sinó que a més a més
el mateix conseller, el president de la comunitat autònoma, i
amb l’acord unànime del Consell Insular d’Eivissa, s’ha dit que
no es farà cap port esportiu en aquestes illes, sense el suport de
les institucions implicades. Per tant, realitat, no tenim en aquest
moment ni cap pressió ni cap possibilitat que s’executin ports.
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Per tant és el moment del debat serè, i com que nosaltres
pensam que és el moment del debat seré i fora de les
polèmiques, repetesc, probablement molt rendibles però molt
poc profitoses des del punt de vista dels ciutadans, què s’ha de
fer? El Govern balear està fent dues coses: primera -i per això
quasi que aquesta proposició la consideraria en el seu contingut,
no amb la modificació que acaba d’introduir, extemporània-, no
està fent un pla general portuari en aquest moment, està
tramitant la fase prèvia imprescindible per poder fer tant el Pla
general portuari com els futurs plans directors, que és la
modificació de la Llei de ports, i en aquesta modificació de la
Llei de ports tots estam cridats a participar. Jo no diria que
tenim el dret, sinó que a més tenim l’obligació, en la fase en què
es troba i quan entri en aquest parlament. 

Segon, li recoman que es llegeixi la memòria de la Direcció
de Ports i Aeroports dels pressupostos de l’any 2013, sobretot
el Sr. Abril, que ens ha fet aquí una lloança mesclant conceptes,
però és igual, del que és la planificació. Als pressuposts que...,
Sant Pere canta, és a dir, quan poses els sous, està previst i està
en fase de contractació realitzar un estudi de demanda
precisament per planificar a quinze anys vista quines són les
necessitats d’amarraments o no, on sí i on no, de ports esportius,
avantatges i inconvenients, és a dir, el que vostè demanava ja
s’està fent, que és un acurat i científic estudi de demanda. Per
fer aquest estudi de demanda era imprescindible demanar
informació prèvia, però la informació prèvia requerida als
consells insulars no és un estudi de demanda. Per tant no es
preocupi, que el fet que se’ls demani el nombre d’amarraments
i les ocupacions de les diferents instalAlacions no és un estudi de
demanda sinó la fase prèvia imprescindible per dur a terme
aquest estudi de demanda.

Per tant els quatre primers punts d’aquesta proposició jo crec
que estan superats per la feina del Govern. Per tant no té cap
sentit que en aquest moment al Parlament ens pronunciem
instant el Govern a fer això, sinó que com a molt el que podem
fer és constatar, i a més és públic i notori, els remet a les
hemeroteques, a les compareixences del Sr. Conseller de
Turisme, repetesc que en els acords dels mateixos consells
insulars -jo el que més conec és el d’Eivissa, però m’imagín que
els altres han pres acords en el mateix sentit- ni està previst ni
es farà cap port esportiu sense acord, sense que s’hagi modificat
prèviament la Llei de ports, sense que hagin redactat després el
pla general i sense que haguem fet els corresponents plans
directors, posició legal i política d’aquest govern i del Grup
Parlamentari Popular que li dóna suport. I a més, constatat; els
repetesc, Memòria dels pressupostos del Govern, 1 de gener del
2013; per tant no són paraules sinó que són fets.

Segon bloc de qüestions que plantejava, que és la qüestió de
prioritzar la reordenació d’amarraments envers el que són noves
instalAlacions. Els remet a les memòries dels darrers anys de
Ports de les Illes Balears, on es veu que precisament s’ha fet jo
diria una anàlisi d’aprofitament amarrament per amarrament per
optimitzar totes les instalAlacions que tenim, tant des de la
pròpia gestió interna de la instalAlació com de la seva
optimització. Per tant crec que està complerta sobradament
aquesta qüestió.

I després el darrer bloc... Ah, bé, quant al darrer bloc que
vostè planteja, que és la consideració a l’illa de Formentera, jo
crec que el marc legal en què ens movem és molt clar. És el

nostre Estatut d’Autonomia, és un repartiment competencial;
l’illa de Formentera té tanta força com totes les altres illes, i per
tant amb una llei com la de ports, igual que amb els plans
directors, el consell insular serà escoltat. Que sigui més escoltat
que un altre consell insular em pareixeria injust per als altres,
perquè també hi ha coses de Formentera que poden repercutir a
Eivissa, o coses de Menorca que poden repercutir a Mallorca, o
al revés. Per tant crec que per això existeix un govern de les
Illes Balears, precisament per escoltar totes les illes i mirar de
donar els interessos i la defensa dels drets de tothom. 

En les qüestions econòmiques de les concessions, no hi
entraré, qui se n’ha de beneficiar o no. Tenim una llei de
contractes en què està perfectament regulat com s’han de fer
aquestes coses, i això és una qüestió que en els plecs de
condicions s’estableixi com ha d’anar cada una de les futures
concessions que vostè plantejava. Em pareix un argument
massa... pobre el tema dels residus, perquè si vostè em diu que
el fet que vagin vaixells a Ses Illetes o a S’Espalmador fa que
tengui una major despesa el consell insular, jo no li ho discutiré,
però estic segura que qualsevol illa estaria encantada que li
entrassin també els recursos econòmics per via de pagament de
factures de restaurants, de lloguer de vehicles o del que sigui
que suposa aquest trànsit. 

Això no vol dir, això no vol dir, som una ferma defensora,
a més, perquè hi vaig participar de forma directa i ho vaig
impulsar, que s’han de prendre totes les mesures necessàries
perquè aquests fondeigs, aquesta gestió del turisme nàutic es
faci sense perjudicar les nostres praderies de posidònia. Els
record per als que no sàpiguen que la regidora de Medi Ambient
quan vàrem tramitar la declaració d’Eivissa patrimoni de la
humanitat, incloent les praderies de posidònia, era jo; per tant
no hem de convèncer a un convers, vull dir que no fa falta
argumentar-ho més. Crec que això està clar i s’estan fent passes,
i s’està fent el que s’ha de fer en aquesta matèria.

Per tant, en primer lloc, tranquilAlitzar, crec, els ciutadans, i,
en segon lloc, Sra. Marí, dir-li que el que avui hauria de fer és
retirar aquesta moció, constatar el que s’està fent, participar en
aquesta feina de redacció de la Llei de ports com a grup polític
en la forma i els termes que tant el Reglament parlamentari com
la normativa autonòmica preveu, perquè crec que totes les
aportacions seran bones, i crec que tothom és conscients, per
descomptat el Partit Popular és conscient i el Govern és
conscient, que la gestió del turisme nàutic..., a més estam al si
de la Comissió de Turisme però els parla qui és portaveu de la
Comissió de Medi Ambient, i això és perquè som perfectament
conscients que les dues vessants d’aquesta realitat no poden mai
anar separades ni poden anar mai paralAleles una amb l’altra,
sinó que s’han de complementar, i això serà per al millor futur
per a les nostres illes des de tots els punts de vista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra.
Esperança Marí per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, president. Per puntualitzar una sèrie d’aspectes,
però, bé, abans de res vull donar..., fer l’agraïment al diputat Sr.
Abril pel suport del Grup MÉS a aquesta iniciativa.

I després per puntualitzar. He de recordar que, i començarem
pel final, pel darrer punt que afecta a Formentera, quan parlam
de tots els residus i del problema que té, no és un invent
d’aquesta diputada, és un prec que em trasllada el Consell
Insular de Formentera per la preocupació que té aquest punt, i
és important que se’n parli, és important que se’n parli perquè
s’assumeixi el problema. Si no se’n parla, dels problemes, no
s’assumeixen, i si no s’assumeixen no es treballa per buscar una
solució.

Jo ja sé que la diputada sap perfectament on és
S’Espalmador i les seves platges, però jo voldria recordar a la
resta de diputats, que segur que algun d’ells hi ha anat a pescar
raors per allí, i per tant també ho coneix, però voldria recordar
que allò és un parc natural, i que per tant és un parc natural i les
infraestructures turístiques..., no és com la Platja de Palma, no
hi ha hotels, allí, no hi ha lloguers de cotxes; hi ha tres
restaurants, que sí que és veritat que els ingressos d’aquests tres
restaurants, Déu n’hi do, però són tres restaurants, tres quioscos
restaurants, no hi ha allò que diguis tota la infraestructura allà
hotelera a la Platja de Palma i dius “oh, què bé, quins
beneficis”; no hi és. Els problemes són molt greus, i podria
afegir-n’hi més, perquè a més ara hi ha totes les party boats,
que allò és ja el desmadre, si es pot fer servir aquest terme, i
que tampoc no s’estan afrontant, pens jo, amb tota la seriositat
que implicaria. I vull posar un detall ja d’un exemple que també
em comentava el conseller de Formentera, que a vegades és la
impotència amb què troben, perquè allí pot haver-hi més de 300
o 400 barques, barques immenses, fins i tot hi ha els creuers
petits que també s’hi aturen, tot això allà, dins aquest parc
natural. I ara a més, acabant-ho de completar amb totes les party
boats allò és un caos, és un caos. Si fins i tot es va morir un jove
dins una festa d’aquestes de party boats, i la festa va continuar,
simplement varen deixar aquell pobre alAlot mort allà a
Formentera, que se n’ocupassin les autoritats de Formentera, i
es continuà amb la festa! Vull dir que el caos arriba a uns punts
que per això trec el tema, perquè no el podem defugir.

I torn repetir-ho: ho faig en el sentit que el Govern supòs
que ho sap, però que en sigui molt conscient i que el Parlament
transmeti aquesta responsabilitat que tenim, amb un problema
que és molt greu, que cada vegada ho és més, que s’haurà
d’afrontar i que jo aquí allò que posava és que es tengui en
compte aquest punt. Exactament els termes no els diré jo,
perquè no som el tècnic que ho ha de dir, la meva feina de
diputada no és fer la llei aquí, però sí és posar el punt d’atenció
en aquest problema. Per tant no el defugin, no el defugin, i pens
que és molt important que quedi constància d’aquesta
problemàtica. Això per un punt.

Després també li voldria dir que ja sé que la legislació és
complexa i que no és només, diríem, un text, sinó que són
diferents textos, però també sé que quan un govern acara un
tema d’aquesta globalitat i que comença a planificar i a ordenar
ho fa de la manera que toca fer-ho segons la legislació,
òbviament, primer farà una llei general i aquesta llei general
permetrà etcètera, etcètera, fins arribar als plans sectorials. Tot

això ho sé, però tampoc no som jo la que ha de dir en aquests
punts exactament quins són els tràmits, ja ho farà el Govern, que
ja ho sap. Jo només dic que quan fan aquesta legislació s’acara
d’una manera global, i quan fas la llei ja penses en com seran
els plans sectorials, perquè tot això d’aquí és un mateix paquet,
tot va dins el paquet. Com s’ha de distribuir ja ho diran els
juristes o ja ho diran els serveis que tenen de tècnics cada
conselleria, però és un paquet, tu ja penses com planificaràs, tu
ja penses com acararàs aquest problema. Per tant la metodologia
no pot ser excusa de buscar les solucions a aquest problema. Per
tant és important.

L’altre és aquest punt en què es demana que els consells
escolars... -ai, perdó, els consells escolars; això són
interferències del TIL- que els consells insulars han de
participar-hi, i vostè mateixa crec que ho ha dit d’una manera
claríssima, perquè ha dit que el Consell de Formentera serà
escoltat com els altres; jo he dit precisament que jo no vull que
els consells insulars siguin escoltats, vull que hi participin, vull
que hi participin al costat de la gent de Mallorca o d’allà on
siguin que treballaran en això, vull que siguin allí dins
treballant...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ja vaig acabant, però és que és molt important, Sr. President.
Perquè si només són escoltats els consells insulars, com vostè
mateix sap, després hi ha interferències amb els consells
insulars. Per tant no és només escoltar sinó que és participar.

I no només participar des dels consells insulars, jo li he
demanat també que els grups polítics que estan en el Parlament
també sigui escoltats, i jo pens que ni el Grup Socialista ni el
Grup MÉS no estan participant tampoc en tot això d’aquí. Per
tant ja començam malament.

Per tant em sap molt de greu que no s’accepti aquesta
proposició no de llei. Era en el sentit, com ha dit abans el Sr.
Abril -i acab-, que és important que ens posem d’acord, és
important que sapiguem trobar punts en comú perquè és, i hi
voldria insistir, és una qüestió d’equilibri. El turisme ve a les
nostres illes pel paisatge, però aquest turisme també necessita
un desenvolupament. Per tant és l’equilibri entre els dos
elements, i la colAlaboració entre tots farà allò que el puguem
trobar. I aquesta era la intenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7860/13.
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Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No la retira. Aleshores entenc que la manté i podem passar
a la votació.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

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

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7860/13, relativa a planificació dels ports esportius
a l’illa d’Eivissa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7977/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports esportius
a Eivissa.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 7977/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ports esportius a Eivissa. Per a la defensa
d’aqueixa proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Bé, tornam a iniciar aquest tema. Sí que
aquesta proposició no de llei realment agafa un caire diferent
després del resultat de l’altra proposició no de llei, que
òbviament anaven relacionades i tenien un sentit global. La
primera eren punts allà on s’havia de reflexionar des del meu
punt de vista a l’hora de planificar en ports esportius, i aquesta
ja concretava més en tota una sèrie de temes a l’illa d’Eivissa.

Però, bé, arribats a aquest punt, tornam fer una mica de
reflexió general a veure si serveix d’alguna cosa, i crec que
s’hauria de tenir en compte si no és massa el territori que es
consumeix en relació amb el turisme nàutic, en relació amb allò
que s’ingressa o per l’impacte econòmic real que té. És cert que
no hi ha noves solAlicituds de ports esportius en aquests
moments en marxa, però sí que és cert que n’hi ha moltes que
no han caducat i que han seguit la seva tramitació. 

També és cert que el moment econòmic -no fa falta que
tampoc hi entrem- tots saben com ha alentit molts dels projectes
urbanístics i per tant també de clubs nàutics o de ports esportius,
i també hem de fer referència a la costa valenciana, les 6.000
places que hi ha de ports esportius en aquests moments, que
estan com aquell que diu quasi quasi en oferta. Per tant aquesta
l’oferta d’aquestes 6.000 places ha desbaratat tot allò que és el
mercat de l’oferta i la demanda en aquests territoris. La 6.000
places de la costa valenciana combinades amb la potència cada
vegada major de les embarcacions, una barca de Dènia a
Formentera en dues hores hi és. Per tant això també és un altre
element que haurà de fer reflexionar qui en aquest moment
vulgui posar una mica de seny, també està condicionant la
situació aquí en aquestes illes, però bé, són elements importants
que s’han de tenir presents.

Per tant crec que s’ha d’avaluar molt bé la posada en marxa
d’un port esportiu en qualsevol àrea determinada d’aquestes
illes. Ens podríem trobar en segons quines condicions que
l’establiment d’un port esportiu en una àrea determinada fos
més negatiu, i aquí també ve una de les preocupacions, seria
més negatiu per a la indústria turística que no que en trauríem
un benefici, i això crec que també s’hauria d’evitar. Per tant des
del meu punt de vista una de les primeres condicions a l’hora
d’autoritzar un nou port esportiu hauria de ser que en cap cas no
empitjoràs les condicions de la indústria turística a la zona on
s’estableixi, i seria bo que no ens conformàssim només a no
empitjorar la situació; tenint en compte que de manera molt
general les instalAlacions de ports esportius acaben essent
inamovibles, fixes, entenem que aquestes noves instalAlacions
que s’estableixin haurien de contribuir sense cap dubte a
millorar la qualitat de la zona turística.

Així mateix, a l’hora d’establir un port esportiu s’ha de tenir
en compte que no afecti elements importantíssims com ara els
corrents marítims. És important, perquè els corrents marítims
ens trobam, i no fa falta mirar molt enllà de les notícies, allò que
a vegades passa a Catalunya. Quan vénen les llevantades no sé
quants ports esportius deixen no sé quantes platges sense arena,
malbé, s’han d’invertir milions i milions tornant a reestructurar,
etc. Per tant sí que és important tenir en compte tots aquests
elements, sobretot per no estar fent inversions en un sac buit,
que és el que està passant a altres parts de la costa aquí, de la
península.

I sí que voldria centrar ara aquesta exposició en el cas de
l’illa d’Eivissa, que tenim un reguitzell de ports esportius, no
són nous, no són nous, però continuen la seva tramitació, i com
que un port esportiu avui en dia tenir la llicència, o arribar a
aconseguir una llicència de port esportiu no és perquè un
promotor o el promotor que l’aconsegueix vulgui en aquell
moment fer el port esportiu; una llicència té una data de
caducitat, per tant possiblement ara no, però potser d’aquí a cinc
anys sí que té un altre sentit. Per tant, no ho sé, potser al Sr.
Abril li interessaria tenir una llicència de port esportiu no per ell
fer un port esportiu sinó per treure’l al mercat en el moment més
apropiat. Per tant hem de ser seriosos.

A Eivissa en aquests moments tenim, si no m’equivoc i
segons el registre que hi ha a Ports de les Illes Balears, tenim el
de Punta Pinet, Punta Xinxó, Port del Torrent i Ses Variades o
ampliació del port de Sant Antoni; són quatre només a la badia
de Portmany, és a dir, a la part ponent de l’illa. A Vila, que ja
n’hi ha dos, a més hi ha els projectes d’Es Viver i de Port Ferrat,
són dos més. I després a la part nord, perquè, clar, no podem
deixar que a la part nord no en tenguin cap, perquè quedaria
lleig, n’hi ha d’haver una mica per cada costat, per tant a la part
nord tendríem el de Portinatx.



568 TURISME / Núm. 45 / 3 d'octubre del 2013 

 

Per tant són noves instalAlacions de set ports esportius, tres
dels quals i una ampliació de la badia de Portmany. I aquí una
dada, d’ahir, d’ahir mateix. El port esportiu que hi ha dins la
badia de Portmany en aquest moment, el que hi ha, l’únic que
hi ha, ha tengut ple no aquells vint dies que anaven de finals de
juliol i els quinze primers d’agost, que era allò que tots dèiem,
“oh, com a mínim hi ha aquests vint dies d’ocupació”; no,
l’ocupació en el nàutic, en el club nàutic de Sant Antoni ha estat
enguany de cinc dies, cinc dies han posat el cartell de ple, ja
només cinc dies. Torn recordar les 6.000 places que han fet a
València. Per tant posem una mica de seny a veure què feim.

I, clar, què passa? El de Punta Xinxó és un port que està a
l’altra part de la badia, els que coneguin la badia de Portmany
està a l’altra part de la badia, i marcaria d’una manera molt
contundent tots els corrents marítims que entren dins la badia de
Portmany, i la badia de Portmany no és una badia, no és un port,
està fent de platja a la indústria turística de Sant Antoni, que ja
està prou malmesa. Si a més li féssim un altre port esportiu per
acabar d’empitjorar els corrents marítims, això vol dir
automàticament empobrir les aigües, per tant aigües més brutes
de la platja; de la seva indústria turística, no sé quin favor els
faríem, als portmanyins, crec que aquí els acabaríem de rematar.

I també sé, i en som conscient perquè els vist, que quan
demanam estudis -això també tots ho sabem- els estudis es
poden fer amb un enfocament o un altre, i sé que hi ha estudis
que diuen que els corrents marítims sí que marcarien i
condicionarien la platja de la badia de Portmany, però també sé
que n’hi ha d’altres que diuen que no. Per tant jo no entraré ara
aquí, perquè tampoc no som la tècnica de medi ambient, a
discutir aquests estudis. Per això deia abans que ens fan falta
estudis molt seriosos perquè no passin aquests problemes.

Per tant jo crec que abans de començar tota aquesta nova
legislació en ports de Balears, seria d’una incongruència que es
tirassin endavant instalAlacions com aquestes posades d’exemple
a l’illa d’Eivissa sense tenir en compte tots els elements que s’hi
han de tenir. Crec que si es volen fer bé les coses primer s’han
de tenir tots aquests estudis, la colAlaboració, el treball, la feina
amb tothom, i per tant des del nostre punt de vista s’haurien
d’aturar en aquest moments tots aquests processos que
segueixen i que estan en marxa, fins que no es concreti tota
aquesta legislació. És a dir, és una moratòria, queda tot aturat
fins que no tenguem i ens hàgim posat d’acord en tot aquest
tema.

I de cara al futur voldria fer una altra consideració. Pens que
seria molt important en la mesura que sigui possible prioritzar
l’aprofitament de tot allò que ja existeix abans d’encarar de
qualsevol manera aquestes noves instalAlacions. També sé que
en aquests moments també hi ha una aturada perquè l’ampliació
del port d’Eivissa està donant marge, jo dic allò que és un
entreteniment per a l’empresariat que es dedica als ports
esportius, l’ampliació del port d’Eivissa li està donant ara aquí
un entreteniment durant un parell d’anys abans de començar
noves instalAlacions, però una vegada que el port d’Eivissa
tengui acabada la seva ampliació, la seva reordenació,
òbviament després s’encararan nous projectes, i aquí és pens
que tenim aquest marge de temps per fer les coses ben fetes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. Aquesta vegada seré més breu, perquè
pens que donam voltes al voltant del mateix. Si abans estava
content perquè trobava que parlàvem de planificació, i se’n
parla poc, en la política i en aquest parlament, ara estic content
perquè es parla d’altres coses. També vull fer un apunt, vull dir
que bé està que hi hagi un estudi de demanda, però això no ho
hem de confondre amb la planificació; en tot cas pot ser una
part del que ha de ser la planificació, una passa prèvia, i en tot
cas només serveix per atendre un dels vectors que hauria de
marcar el pla de ports, que efectivament és el flux en termes
d’empresa, de quants de vaixells es preveu que vendran, però
crec que la planificació de ports ha d’anar molt més enllà, ha
d’anar en funció dels interessos que té cada consell, els
municipis afectats, els empresaris, tothom, tothom, quin paper
volem que jugui cada un d’aquests ports, cada una d’aquestes
ampliacions en el conjunt de la vida dels ciutadans i les
ciutadanes d’aquell indret.

Estic content perquè ara també venim a parlar d’una
moratòria. Vull recordar que ja el 2002, el primer pacte, hi va
haver una moratòria que el Sr. Jaume Matas va aixecar, i això
va afavorir justament, acompanyant o al calor de la bombolla
immobiliària, l’especulació al voltant dels ports, sobretot
d’aquells que avui en dia són més deficitaris. I estic content
també perquè la proposició parla d’eficiència, d’alguna manera
d’aprofitament d’allò que hi ha, que és una primera passa per
deixar enrere temps d’especulació.

Parlant d’Eivissa, la proposició posa diferents exemples.
M’agradaria centrar-me en el de Talamanca perquè abans la Sra.
Marí ha dit que no, que no es faci aquesta planificació no es
durà res endavant, però, bé, mentrestant van proliferant els
projectes; vull dir que hi ha el de Talamanca damunt la taula,
que sí, amb l’excusa de la temporalitat, i abans ho he dit a la
meva anterior intervenció, la temporalitat d’una instalAlació, que
normalment s’acaben convertint en fixes, no justifica que
l’impacte ambiental pot anar molt més enllà d’aquesta
presumpta temporalitat, que a més en el cas aquest hi ha tots els
informes dels experts i els inspectors de la Comissió de
Patrimoni de la Humanitat, tota l’afectació cap a l’ecosistema
de Ses Feixes, etc., etc. I segurament tots els exemples que du
la proposició no de llei del Grup Socialista a la seva exposició
de motius també tenen cadascun la seva particularitat i la seva
afectació.
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I deia que és important que parlem d’eficiència i
d’aprofitament del que hi ha perquè d’alguna manera és la
primera passa per fugir de l’especulació, i que si parlam
d’ampliar ports esportius, mentre no planificam van proliferant
tots aquests projectes, ve un inversor, ver qualcú i presenta un
projecte, a vegades es tramita, a vegades no es tramita, i
mentrestant hi ha coses que pengen i que tenen a veure amb el
segon punt de la seva proposició, que és el de l’aprofitament.
Per exemple, Club Nàutic de Vila, projecte que fa anys que
roda, i que comportarà tota una sèrie de millores ambientals, on
s’han posat d’acord el club nàutic, els pescadors, els usuaris, els
empresaris..., tothom hi està d’acord. S’ha enviat a Madrid fa
molt de temps i és un tema que encara espera, el d’aquesta
ampliació, el d’aquesta reforma. I, com li deia, mentrestant van
proliferant projectes.

En el cas de Mallorca idò ja tenim en tràmit l’ampliació del
port esportiu de S’Arenal, que afecta dos municipis importants,
Llucmajor i Palma; que té una afectació en tots els sentit sobre
la badia de Palma, que afecta més de 10 hectàrees -el que és el
projecte ara mateix, eh?, que es pot modificar i tanta sort que es
modifiqui- 10 hectàrees de praderies de posidònia i la reserva,
a més, marina de Cap Enderrocat. A més no és el mateix un port
com El Toro, que no és un port molt antic, que amb els ports
antics ja hem viscut el tema de Maó a l’hora de remoure el fons
marí; en el cas de S’Arenal per exemple també té aquests riscos
de contaminació important per l’acumulació durant dècades de
metalls pesants i altres materials perillosos, i aquest per exemple
és un projecte que està en tràmit. 

Per tant bé que vengui aquesta moratòria; bé que facem un
téntol, si els fa pànic a alguns la paraula moratòria, mentre es
planifica, i si tan segurs estan de vostès mateixos que s’ha de
dur endavant la planificació i el Pla de ports està en marxa, quin
problema hi ha a fer un téntol, si realment es vol fugir
d’especular?, que jo crec que tots i totes hauríem de reconèixer
que és el gran error del passat. I finalment això -i acab-, que
s’aprofiti el que hi ha fugint de l’especulació. Jo crec que són
els tres criteris amb els quals tothom hauria d’estar d’acord, que
és per on ha d’anar la planificació i el futur dels ports de les
Illes Balears, perquè realment beneficia tothom i no només a
uns pocs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

És francament desesperant, a vegades, parlar en aquest
parlament i pensar que ningú no escolta, i és realment el que
m’acaba de passar amb aquest debat.

L’esquerra té una sèrie de mantres que res, ni tan sols la
realitat, no és capça de fer-los canviar. 

Planificació, moratòries, aturar... Mirin, els ho he dit a
l’anterior proposició no de llei, i els ho tornaré a repetir. Primer,
ni hi ha cap nova proposta ni se n’ha donat cap els darrers vint
anys, i a més el que em demanen en aquesta proposició d’aturar
els projectes és una cosa que no està en mans del Govern en cap
cas, per dos motius: primer, perquè la immensa majoria d’elles
estan en fase contenciosa administrativa; per tant què m’està
dient?, que aturem els procediments contenciosos
administratius?, una qüestió jurisdiccional que està en mans...
crec que en tots els casos del Tribunal Superior de Justícia, que
és el competent? Què  m’estan dient? Estan denegats en via
administrativa i en fase jurisdiccional, i ni aquest parlament ni
el Govern de les Illes Balears no són competents per aturar
qualsevol procediment. Siguem seriosos i que aquests mantres
que hem convertit en déu i que fan que no escoltem ningú quan
parla, que jo no pretenc que la meva intervenció sigui
interessants, però els fets sí que crec que ho són, i els fets és que
no hi ha cap pressió de concessió de ports esportius, estan
aturats i en via jurisdiccional.

Però és que a més els he dit que la posició política del
Govern, manifestada en aquest parlament, manifestada en
acords unànimes dels consells insulars, és que mentre no
estiguin redactats els plans directors sectorials, mentre..., i, en
qualsevol cas, sense la posició favorable de l’administració
afectada de l’illa no es farà cap port esportiu. Com més volen
que els ho diguem?, perquè jo molts més idiomes no parl, per a
desgràcia meva, com volen que els ho diguem? No volen
escoltar, (...) allà mateix. Ni fa falta moratòria, perquè no hi ha
perills, els ho repetesc, no hi ha cap perill.

Què fa el Govern? I clar, llavors quan els deim que no
planificam tampoc no els va bé. És que..., segon mantra, la
planificació. Així els van les seves planificacions, es passen
quatre anys pagant estudis per llavors no fer res, però bé, això
ja és el seu problema i els castiguen cada vegada que governen
pel mateix. L’estudi de demanda és un element essencial
precisament, Sr. Abril, per poder fer el pla general i el pla
director, i efectivament és un element, però és un element
fonamental. És que realment si un no sap què està passant és
molt mal de fer prendre decisions serioses, i això és el que
volem fer, i a més està en els pressupostos, no només ho volem
fer sinó que ho feim, no només ho volem fer sinó que ho feim,
i posam els recursos per fer-ho, i a més ho feim a tres anys de
les eleccions, per poder anar amb una llei de ports modificada
i aprovada i amb un pla director modificat i aprovat, no com
vostès, que ho fan tot els darrers sis mesos per dir que ho han fet
i llavors no fan res.

Ah, sí, tenim una moratòria, mentrestant. Escoltin!, és que
per aquí no anam enlloc. Jo estic d’acord amb el debat seriós
d’aquesta qüestió, crec que és necessari, és un tema estructural
per a la nostra economia i per a la vida de les nostres illes, tant
des d’un punt de vista econòmic com ambiental, repetesc el que
deia al principi. A allò que no estic disposada és a combregar
amb els seus mantres.

I em demanen dues coses: una, que aturem uns procediments
que no podem aturar perquè estaríem prevaricant en el cas de
fase administrativa i estaríem donant ordres als tribunals, en
l’altre cas, de la qual cosa jo crec en la separació de poders i així
no ho podem fer; i en tercer lloc, en tercer lloc, em demanen una
cosa que és que s’està fent, i és que a més vostès ho saben. En
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l’únic que està fent feina el Govern des del punt de vista
d’aconseguir algun amarrament més és justament en el segon
punt de la seva moció, “continuar aprofitant en primera
instància les instalAlacions ja existents”, i és el que s’està fent.
I vostès el pitjor és que ho saben, però no, és igual, hem de
redactar proposicions no de llei perquè així aconseguir potser
algun titular de diari.

Aquest debat no és nou; el dia 26 de juliol en el Consell
Insular d’Eivissa es va presentar una moció idèntica, moció que
va ser rebutjada pel Grup del Consell Insular del Partit Popular
amb els mateixos arguments que jo li estic donant, perquè la
realitat és la que és. Escoltin, escoltin. Si volem que participin,
volem que treballin colze a colze amb nosaltres, que és a quin
ens toca ara governar, però això només és possible si som
capaços, primer, d’escoltar, i, segon, de fugir d’aquesta mantres
que només serveixen per fer titulars de diari però que a l’hora de
la realitat no ajuden ni això a millorar la vida dels ciutadans de
les Illes Balears. Per favor, reflexionin, escoltin, i potser així
serà més fàcil que ens posem d’acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Esperança
Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Una vegada més agraïm el suport del
diputat Sr. Abril, i tornam a puntualitzar una sèrie de les
afirmacions que ha fet la diputada Sra. Virtudes Marí, del Grup
Popular.

No tots els projectes que hi ha presentats a ports estan amb
contenciosos administratius, no, no hi estan tots, n’hi ha que
estan acabant la seva tramitació, així com van aquestes coses de
lenta tramitació, però estan fent el seu camí. 

Matisat això, dos: si aquesta proposició es va presentar en el
Consell d’Eivissa i s’ha dut aquí és perquè hi ha una
preocupació, no és pel titular del diari, és perquè hi ha una
preocupació que han transmès no només diferents persones,
podríem dir de l’illa d’Eivissa, sinó també gent implicada dins
el sector, que ho han demanat perquè tenen una certa
preocupació. Per tant, i també, he de dir-ho, per aquesta
malfiança que una part de la població té amb el passat diríem
del Partit Popular en temes de territori. Vull dir que no és un
passat en temes de territori en què no hi hagi errors, que també
és normal, tots tenim els nostres errors, les nostres
equivocacions, però com que preocupa que hi pugui tornar a
haver un altre error d’aquells que llavors de cara al futur ens
arrossega i crea unes problemàtiques immenses, i que a més
aquest tema implica una gran destrucció de territori, qualsevol
nova instalAlació té un gran impacte sobre el territori, per
prevenir, perquè no tornin a produir-se aquests errors, hem
presentat aquestes iniciatives i també es varen presentar en el
Consell d’Eivissa.

Per això no entenem que dins aquesta proposició no de llei,
que està feta en aquests termes, que no hi hagi cap nova

autorització ni possible ni res, per donar aquesta tranquilAlitat a
la gent, a la societat en general, que la té, i que mentrestant es
legisli, torn repetir, però que es legisli amb la colAlaboració de
tothom, i no s’està fent, només ho està fent el Partit Popular
amb ell mateix.

I, dos, també voldria dir que en qüestió de lleis, en qüestió
de normatives, després -i torn interferència amb el TIL- han
demostrat que si volen en tres hores poden treure una llei. Per
tant des d’aquell moment, si en tres hores varen ser capaços de
treure una llei jo pens que poden fer allò que sigui. Veig que
s’han convertit en allò que diu tot omnipresent i omnipotent a
l’hora de legislar. Per tant, si no tenen res que els preocupi,
senzillament donin el suport a aquestes iniciatives per a la
tranquilAlitat de tothom.

I acabaré amb una frase que va dir el vicepresident del
Consell Insular d’Eivissa, del Partit Popular, al ple del consell
insular. Va ser ell que va dir “que els mallorquins vagin fent que
nosaltres ja direm”, i això és el que ha dut molts dels problemes
de l’illa d’Eivissa quan mana el Partit Popular, que després,
quan la llei està feta, quan els plans sectorials estaran fets,
llavors clamarem a tot, però llavors ja no aconseguirem res i
vostè ho sap també. 

Per tant, ara que és el moment treballin amb la colAlaboració
de tothom, però treballant-hi amb tots, no esperant que el
Govern faci i llavors ja mirarem què feim nosaltres, no, perquè
tornarem cometre i caure en els mateixos errors.

Per tant, lamentam profundament que no hagin estat capaços
d’arribar a un consens, que pens que hauria estat important per
a tota aquesta nova legislació en la qual treballa actualment el
Govern, que se sap que hi està treballant i que tendrà unes
implicacions per al futur d’aquestes illes que serà important i,
per tant, la manera com s’està fent no pensam que sigui la
millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 7977/13.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

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

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7977/13, relativa a ports esportius d’Eivissa.

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