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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començarem.
Abans de res, excusar el president de la comissió, el Sr. Torres,
qui, per motius personals no pot assistir i m’ha demanat que la
presideixi, i, amb l’ajuda de tots vostès que segur que la tindré,
intentaré fer-ho el millor possible.

Per tant, començam la sessió i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions?

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, Marc Pons substitueix Francina Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Isabel Oliver.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix José Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’ordre del dia previst per a avui, les
proposicions no de llei RGE núm. 8826/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a regulació de les party boats i RGE
núm. 9680/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió a diferents zones d’amarrament al port de Maó.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8826/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a regulació de les
party boats.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 8826/13, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sr. Diputat
David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

President, diputades, diputats. Fa poc més d’un mes que
discutíem en aquesta mateixa comissió una proposició no de llei
molt pareguda del Grup Parlamentari Popular, amb la qual el
nostre grup parlamentari no hi va estar d’acord per les raons que
ara abordarem i de fet vàrem esmenar aquella proposició en el
mateix sentit que assenyala la proposició que presentam avui.

De què parlam? Parlam d’una activitat, la de les party boats,
les embarcacions de festa que han proliferat en els darrers anys.
El nostre grup parlamentari no té cap problema en què existeixi
aquesta activitat, però sí pensam que s’ha de regular i que
urgeix regular aquesta activitat perquè justament aquesta
proliferació ha anat associada a l’aparició de tot un seguit de
problemes, problemes lligats al desgavell, per posar-li un
qualificatiu, a la barra lliure d’alcohol que s’ofereix i l’oferta
com a tal a molts d’aquests vaixells-discoteca, els renous i
molèsties que causen als residents, i els renous també tenen una
dimensió ambiental. El desembarcament a platges i a cales
verges, provocant també greuges al medi ambient. Els temes de
seguretat en alta mar. L’agressió mediambiental que representa
tot això. I també, no ho podem obviar, la competència deslleial
que representa a tot un sector empresarial, el d’oci i sales de

festes, que paguen els seus impostos, han de presentar unes
llicències d’activitats, etc. I fins i tot als restauradors, perquè
moltes vegades amb aquesta oferta de les party boats s’amaga
una oferta del tot inclòs, en aquesta excursió marítima, com
moltes vegades també es camufla a l’hora d’oferir aquesta
qüestió.

És cert que és un tema complicat per ficar-hi mà, també és
cert que no té l’exclusiva en el conflicte o en la distribució
competencial que pugui anar associada a aquest tema. Però
nosaltres pensam i d’aquí va venir la discrepància en el debat
que vàrem fer fa poc més d’un mes aquí, en què no tot pot
consistir en instar el Govern de l’Estat a fer coses. Nosaltres
pensam, i fins i tot també el sector d’empreses d’oci i
discoteques, sales de fesa, també pensa que es poden fer coses
aquí, més enllà fins i tot de la mateixa regulació. I per això el
que planteja la nostra proposició no de llei són aquests dos
nivells d’intervenció, el nivell estatal i el nivell autonòmic a
l’hora de fer coses.

Perquè pensam, i aquí és on vull introduir alguns elements
de novetat respecte del debat anterior, perquè no sigui molt
repetitiu, pensam que les gestions que ha fet el Govern del Partit
Popular són insuficients. En matèria de sancions, jo li ho deman
al conseller de Turisme: el 2012, zero sancions, i 2013, 1 sanció.
No ens sembla proporcionat en relació amb la problemàtica que
va associada a aquest tema.

Li deman a la conselleria sobre les gestions que ha fet el
Govern sobre aquest tema, per modificar la normativa estatal,
quines passes s’han fet a nivell d’Estat i el que em contesta la
conselleria, això és una resposta de fa dies: “Resultado de
reuniones entre administraciones y el sector, se ha solicitado
al director general de la Marina Mercante la regulación”.
Això no és informar de cap gestió. Per tant, a aquest grup
parlamentari no li queda altre remei de desconfiar de què
realment s’hagin fet gestions i que aquestes gestions hagin estat
efectives. I, si no, doncs que se’m contesti una altra cosa, perquè
crec que tenim un reglament del Parlament que ens empara per
a això, i al qual ja he hagut de recórrer, justament en el cas de
la Conselleria de Turisme, a queixar-me per l’estil de la resposta
d’aquesta conselleria.

Perquè fins i tot el Grup Parlamentari Popular en el Congrés
ha de presentar el mes d’agost d’enguany, no de l’any passat,
d’enguany una pregunta al ministre per veure si pensa fer
qualque cosa en aquest tema. Per tant, ara, sent un poc maliciós,
diria que no es fien ni de vostès mateixos. Però diguem que està
clar que queda molt per fer, i ho deixarem així.

I està clar que la Prefectura Marítima de la Marina Mercant
és la competent en els temes de llicències o d’autoritzacions
d’embarcacions recreatives. També és cert que hi havia una
ponència tècnica el 2009 a la conselleria anterior i ens sembla
que les feines que va fer aquella ponència no varen tenir
continuïtat, i aquí podríem repartir responsabilitats i no
tendríem cap problema. On justament s’abordaven, i vull fer un
petit recordatori, una mica les normatives afectades i els
diferents nivells als quals es podia lligar aquesta qüestió: un era
el tema de la competència deslleial i de la igualtat o desigualtat
d’oportunitats, en aquests entre empreses.
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Es reconeixia amb els resultats de la feina d’aquesta
ponència, creada en el marc de la conselleria anterior, aquesta
desigualtat d’oportunitats a nivell empresarial i la manca de
control sobretot que podrien exercir diferents administracions,
per exemple en tema de control de si s’estava pagant l’IAE,
IVA, registres, etc. Amb els temes de seguretat tres quarts del
mateix, és ver que si els vaixells vénen emparats per la marca de
la Comunitat Europea, doncs és difícil exigir-los res, però es pot
controlar, que si duen aquesta marca, facin tots els controls
necessaris, en matèria de seguretat i en altres qüestions. A nivell
ambiental es mesclen diferents nivells, hi ha una Llei de renous
estatals i una llei autonòmica que també s’està modificant. Per
tant, la llei estatal és de competència estatal i en aquest cas li
correspondria a la Demarcació de Costes intervenir-hi, que és la
que té la jurisdicció. Però tenim una llei autonòmica en què
l’anterior feia excepció d'aquesta qüestió, d’intervenir en el
litoral. Però bé, justament ara que es fa una llei nova seria el
moment per ventura d’abordar aquesta qüestió.

En temes de residus sí que es poden fer coses aquí a nivell
ambiental, d’abocament de residus a la mar. I ho vaig plantejar
l’altra vegada, hi ha coses que fins i tot serien gratis fer-les.
Igual que Ports, que depèn del Govern, de la Conselleria de
Turisme, fa una subhasta d’embarcacions i els agents de medi
ambient no tenen cap barca per fer controls marítims, no hi ha
res com fer un conveni entre conselleries per cedir una barca i
posar-la en condicions, perquè almanco es pugui vigilar aquesta
qüestió i també l’accés i el control de determinades platges.

En temes sanitaris hi ha també possibilitats d’intervenir, en
aquest cas a nivell autonòmic. I bé, a nivell de consum
d’estupefaents, drogues, etc., també hi podria haver intervenció
a diferents nivells, autonòmic. Tot això ho deia aquella
ponència, que com deim no va tenir continuïtat, allò es va tancar
a finals del 2009. Justament a finals del 2009 es va transposar
la Directiva Bolkestein de serveis, això ha agreujat el tema i
això és comú a la problemàtica amb altres activitats
empresarials i amb l’ús i l’abús que s’ha fet de la declaració
responsable per poder justificar segons quines activitats
empresarials i moltes vegades també abusos laborals. I aquesta
activitat ha anat en augment i mentrestant nosaltres trobam que
les administracions doncs podrien fer moltes més coses.

L’Estat pot i ha de regular, aquesta és la primera premissa de
la nostra proposició no de llei. Aquí també es poden fer coses,
tant a nivell de control com a nivell de regulació. Vull recordar
que l’article 61 de la Llei de turisme hauria de situar aquesta
activitat de les party boats com activitat turísticorecreativa, i
això es podria desplegar i llimar amb el reglament quan arribi.

Per això, simplement, perquè pensam que es poden fer coses
a diferents nivells, presentam aquesta proposició amb aquests
dos punts: un, intervenció a nivell d’Estat, i un altre intervenció
a nivell d’aquí. Ja sé que a vostès això de l’intervencionisme no
els agrada, però justament en aquest cas és per afavorir la
igualtat d’oportunitats entre empreses, entre moltes altres
qüestions, perquè entenem que la problemàtica associada a les
party boats és prou complicada i afecta com hem dit a altres
qüestions, a nivell mediambiental, a nivell social, a nivell de
qualitat de vida també i entre turistes i residents i la imatge que
donam a l’exterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Pilar Sansó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, com hem comentat en diverses
ocasions des del Grup Socialista, consideram que és més que
necessària una regulació de les party boats, una regulació que
s’ha de fer des de les diferents administracions afectades, com
el Govern central, el Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments, però que s’ha de fer ja, no es pot esperar que una
per l’altra quedi sense resoldre aquest problema.

I sembla gairebé impossible que quan a la majoria
d’institucions governa el mateix partit i quan aquest partit, el
Partit Popular, sembla que té interès en resoldre aquest
problema, que no s’intenti resoldre de veres. No basta
presentant PNL, mocions a diferents administracions públiques,
sinó que fa falta actuar, actuar amb rapidesa perquè no sigui
encara més un problema la temporada següent.

I dic que és un problema, ja s’ha comentat en diverses
vegades, i el Sr. Abril també ho ha comentat, és una activitat
que produeix renous i molèsties tant per a les persones que
estiuegen, que gaudeixen de la platja i dels espais ambientals,
com per als veïns de les zones on van aquestes barques. Zones
ja no només urbanes o ports esportius, o diverses zones ja
massificades, sinó que també a espais naturals, perquè s’han
pogut veure aquest estiu a moltes zones d’Eivissa, però aquí
també a espais o a zones més o manco conservades, o ben
conservades, com Cala Sa Nau i el parc de Llevant. Per tant,
crec que és un tema a tenir en compte.

També cal dir que consideram que és un model abusiu per
l’accés i mala qualitat dels productes que s’ofereixen a la barra
lliure, tant de menjar o beure. I a part d’això implica no només
un excés de productes de mala qualitat, sinó un perill per a les
persones que van amb la barca, perquè, com ja ha passat aquest
estiu, hi ha fins i tot un jove o dos que han acabat molt
malament a causa de l’excés d’alcohol, i clar, essent a una
barca, hi ha el perill que hi ha.
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I a part d’aquests despropòsits, també pensam que s’ha de
regular perquè, com ja ha comentat també el Sr. Abril, produeix
una competència deslleial davant aquelles empreses que es
dediquen a temes de festes i que paguen els imposts i les
llicències corresponents. Per tant, és més que necessari regular
aquesta activitat. No deim de prohibir-la, però sí de regular-la,
que hi hagi uns requisits per poder dur-la a terme. Per tant,
creim que és hora que el Govern gestioni i resolgui aquest
problema, abans de què sigui massa tard. I per tot el que he
comentat abans, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Como bien han dicho, el pasado 19
de septiembre en esta misma comisión, ya fue debatida y
aprobada una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre esta misma temática y en términos similares,
presentada anteriormente a la que ahora debatimos, que,
sorprendentemente, contó con el voto en contra de los grupos de
la oposición. Por ello pensábamos incluso, y así lo hemos
hablado, que esta actual se retiraría. Siendo la postura del Grupo
Parlamentario Popular la misma tal como se debatió y votó en
esa comisión.

Respecto al objeto del debate, destacar que la actividad
conocida como party boats, si bien es cierto que ha ido
proliferando y se ha extendido a diversas zonas de nuestra costa,
no es una actividad nueva, por tanto, su situación y
problemática no es nueva, y sobretodo su regulación y las
competencias sobre ella no estaban definidas. No se encontró
nada al respecto y no se hizo inicialmente nada al respecto. Me
sorprende que la Sra. Sansó diga que se ha de hacer algo “ya”,
ha de hacer algo “ya”, ojalá hubiesen hecho algo “ya” en este
tema.

No entraré en explicar esta actividad, porque de todos es
conocida, sí entraré en el punto de vista jurídico de su posible
competencia y regulación, objeto de este debate que creo que es
lo más importante. Así decirles que el artículo 30.6 de nuestro
Estatuto, establece la competencia exclusiva a la comunidad
autónoma en transporte marítimo, sólo entre puertos o puntos de
ella, sin conexión con otros territorios. En desarrollo de ésta, se
promulgó la Ley 11/10, de 2 de noviembre, de ordenación del
transporte marítimo de las Illes Balears, en ella se regula, entre
otros, el llamado transporte marítimo-turístico, sometiéndolo al
régimen de comunicación previa, nada más. Comunicada la
actividad, la administración revisa la documentación presentada,
para constatar que se reúnen los requisitos para llevarla a cabo,
establecidos éstos principalmente en el artículo 8 de la ley.

Respecto a los requisitos de las embarcaciones, la normativa
es claramente estatal, en cumplimiento de lo establecido
principalmente en convenios internacionales, los llamados
convenios SOLAS. Así, la Dirección General de Puertos y
Aeropuertos, en cuanto a la actitud de las embarcaciones para
realizar un transporte específico, está el criterio de la Capitanía
Marítima correspondiente, autoridad que certifica la
navegabilidad de las embarcaciones y las despacha para un uso
determinado, en las condiciones que establezca de pasaje,
tripulación, zona de navegación y sus condiciones, horario de
navegación, etcétera.

Por lo tanto, en el actual marco legal, respecto a la
normativa autonómica, esta actividad se encardina en el
transporte turístico, pero no hay previsión actual en el ámbito
autonómico, estatal en cuanto a sus especificidades, por eso Sr.
Abril, escuche bien las competencias cuando habla usted de
sanciones, concretamente en la presentación de documentos.
Así, en el ejercicio de estas actividades, se han identificado
diversas materias: uno, seguridad de las personas en el mar; dos,
requisitos específicos del personal de la embarcación con fines
marítimos, patrón, marinería, etcétera, o con fines de hostelería,
seguridad, camareros, disc jockey, etcétera; tres, espacio en el
que se tiene su puerto base; cuatro, itinerario y zonas de
embarque y desembarque que no son portuarias; cinco,
desarrollo de la actividad en parques naturales, o embarque y
desembarque en ellos -yo, lo de zonas urbanas en el mar..., me
cuesta asumirlo-; seis, ruidos, y siete, venta y consumo de
bebidas alcohólicas o tabaco.

Estas empresas dedicadas al transporte marítimo-turístico
solicitan autorización a la Capitanía Marítima del Gobierno
central, que emite certificado de navegabilidad y resolución de
despacho de embarcaciones, de acuerdo con la normativa
aplicable. Después, mediante comunicación previa
exclusivamente, se registra en la Dirección General de Puertos
y Aeropuertos, donde presenta la documentación siguiente: uno,
acreditación de esa empresa naviera, presentando la constitución
de la sociedad o alta del IAE; dos, certificado de navegabilidad
y resolución de despacho de embarcación; tres, seguro de
responsabilidad civil; cuatro, acreditación de la propiedad o
disponibilidad de la embarcación. Esto es todo a lo que llega el
Govern, según el marco legal, por cierto de una ley creada por
ustedes en la pasada legislatura.

Estos requerimientos permiten confirmar la correcta
identificación exclusivamente de las navieras y embarcaciones
que realizan esta actividad. A estas medidas previas específicas
de control documental, se suman también las inspecciones que,
por primera vez en esta comunidad autónoma, por primera vez,
se realizaron el verano de 2012, que nunca se había hecho, en
los mismos puertos por parte de técnicos de la Dirección
General de Puertos y Aeropuertos para comprobar la
presentación de tal comunicación previa. Por lo tanto Sr. Abril,
tales sanciones pueden ser sólo de esta presentación
documental, nada más, ex novo en verano 2012.
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Desde el punto de vista de normativa turística, la reciente
Ley de turismo 8/12, de 19 de julio, en su artículo 53.3.e),
excluye de su ámbito los servicios de restauración prestados en
los transportes, ya que aunque sean de carácter turístico, se
ejercen en el ámbito marítimo. Por consiguiente queda cerrado
este punto.

Respecto a sus molestias y perjuicios, de todos es conocido.
Se producen en diversos ámbitos, habiéndose producido quejas
de ciudadanos, de asociaciones profesionales y administraciones
en relación a los ruidos, imagen proyectada, posible
competencia desleal con otras actividades lúdicas, etcétera.
Respecto al ruido, Sr. Abril, la Ley de contaminación acústica
no incluye el ámbito marítimo, parece que en borrador inicial se
incluyó, pero se excluyó por ser de competencia estatal. Sí es
competencia autonómica la regulación material, no la territorial.
Pero no se tiene esta territorial, por ser actividad que se
desarrolla en una embarcación que navega.

Respecto a un tema importante que es el aforo del buque, es
competencia exclusiva de Capitanía Marítima, como todo lo
referido a las personas.

Respecto a actividades, la comunidad autónoma tiene
competencia material en actividades, pero no competencia
territorial en el mar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que al
marco legal competencial por razón de materia, hay que
añadirle el criterio jurídico por razón territorial del mar; esto es,
el hecho de que la actividad se realiza a bordo de una
embarcación que navega por espacio marítimo, no ceñido por
tanto ni a un municipio ni necesariamente a una comunidad
autónoma, por lo que hay que considerar que la competencia es
estatal, sin perjuicio de cuestiones de abanderamiento, también
de competencia estatal. Por este motivo, las anteriores materias,
por el hecho de realizarse en una embarcación navegando,
debieran regularse específicamente por el ministerio o
ministerios con competencia en dicha materia.

Conocer qué administración es competente para cada una de
estas materias, incluyendo la competencia territorial, es
imprescindible para poder poner en marcha modificaciones
normativas, como todos queremos, que supongan la regulación
de la actividad como género diferenciado o proponerla a la
administración que sea competente.

Así, novedoso, la Dirección General de Puertos y
Aeropuertos ha solicitado un informe jurídico -no existía-
relativo a las posibles competencias de la comunidad y sobre
posibilidades de desarrollo legal o reglamentario en materia de
transporte marítimo en relación a los siguientes aspectos, se lo
leeré literal lo que han pedido: uno, si por razón del territorio
(...) se desarrolle la actividad a bordo del buque, la comunidad
autónoma puede regular alguno de los aspectos materiales
citados; dos, de ser así, concretar qué aspectos pueden ser
legislados o reglamentados por la comunidad autónoma y los
que pueden ser objeto de regulación por ayuntamientos y/o
consells; tres, de ser competencia estatal, qué ministerio o
entidad pública estatal es competente para instar a las
correspondientes modificaciones normativas en cada una de
estas materias; cuatro, la posibilidad de establecer una
regulación autonómica en cuanto a las características de las
embarcaciones que llevan a cabo transporte marítimo reguladas
en la citada ley 11/10; quinto, qué textos legales o

reglamentarios deberían ser modificados o propuestas de nueva
norma que incluyan estas cuestiones, y seis, cualquier otro
aspecto relevante o de interés en relación a ello.

Creo que está bien clara la petición. Además, en un paso
más en el aspecto de coordinación, se han convocado varias
reuniones interadministrativas antes de la temporada de verano,
que es cuando más proliferan, asistiendo ayuntamientos,
consells, Ports, Dirección General de Puertos y Aeropuertos,
Delegación de Gobierno, Dirección General de Medio Natural,
Autoridad Portuaria, Servicio Marítimo de la Guardia Civil y
Capitanía Marítima, para analizar la situación y realizar un
seguimiento de la actividad -no se había hecho nunca-,
acordando para recoger las propuestas efectuadas redactar un
protocolo de actuación hasta que se sepan las competencias, que
se ha recogido desde la Dirección General de Puertos y
Aeropuertos y remitido a las otras administraciones implicadas
para sus respectivas aportaciones.

Además el Govern se ha reunido con el sector para analizar
la situación, los que realizan esta actividad; normalizar y
actualizar los expedientes de las empresas de embarcaciones,
que es la única competencia que tiene el Govern; y establecer
pautas para garantizar al máxima seguridad, negociándose un
llamado código de buenas prácticas, especialmente en temas
preocupantes de aforo y ruido, en tanto se estudie quién puede
regular la materia.

Además el Govern ha solicitado a la Federación Hotelera
que colabore en la ampliación de la identificación de las zonas
donde parece haber problemas al respecto para encarrilarla
mejor; cuanto más se aporte, mucho mejor.

Por tanto, como se ve, este govern está trabajando
firmemente y definitoriamente sembrando las bases, abordando
la situación para fijar sobre todo las bases competenciales y
normativas en relación a esta actividad y sus problemáticas. Por
ello pedimos a los grupos de la oposición, como ya le dije, una
auténtica implicación y un apoyo en encaminar esta materia, y
que lejos de un debate demagógico, que creo que no se ha
hecho, sean conscientes de la situación real y competencial
actual, así como de la labor y sensibilidad del actual govern en
esta materia y su problemática, y vayan a un debate realista. 

Por ello pedimos al grupo proponente, en este caso el Grupo
MÉS, como ya le dijimos personalmente, si puede retirar, por
todo lo expuesto, el punto segundo de su PNL, y votaremos a
favor del punto primero, pero entendemos que es así el tema
competencial hasta que no se resuelva, entendiendo además que
si se retira creemos que sale un acuerdo parlamentario reforzado
y claro, y en este caso, como ha dicho el Grupo Parlamentario
Socialista, podría salir unánime. En caso contrario,
lamentablemente no nos queda más remedio que pedirle
votación separada de los dos puntos y procederíamos a su
votación.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Si vol fer ús del seu torn de
contradiccions, té dret a fer-ho per cinc minuts, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, molt breument. Al Grup Parlamentari Socialista li vull
agrair la intervenció i el suport; també el recordatori que ha fet,
que jo ho he deixat a la meva intervenció, del paper dels
ajuntaments, que també són actor important i imprescindible per
abordar aquesta qüestió, i a més són els que més pateixen les
queixes associades a aquesta problemàtica.

I respecte a la intervenció del Sr. Veramendi, del Grup
Parlamentari Popular, primer he de dir que, bé, efectivament
vostè ha dit que no és una activitat nova; l’altre dia ho
comentaven, en el Passeig Marítim fa molts d’any que hi ha
party boats; també és vera que és una problemàtica que ha anat
in crescendo, i com he dit a la meva intervenció sobretot s’ha
agreujat a partir de la transposició de la Directiva Bolkestein, a
final de 2009 i sobretot a partir de 2010, i en la meva opinió
també perquè estam assistint a una volta de rosca del que seria
el turisme low cost, associat a imatges d’aquestes
estrambòtiques com allò del “balconing” i altres fenòmens, que
d’alguna manera degraden la imatge de turisme de qualitat que
hauríem de donar.

La intervenció del Sr. Veramendi em ratifica que sí, que
efectivament hi ha un conflicte competencial, i justament per
això és més que necessària una coordinació administrativa que
trobam a faltar. Si jo m’he d’atendre no a la seva intervenció,
que l’apreciï i la tenc en consideració, però a mi el que em
respon oficialment el Govern, el que em respon oficialment el
Govern és que han fet gestions, i jo no tenc aquest detall de les
gestions. Vostè sí que té el privilegi de tenir-lo, però jo no tenc
per què fiar-me, perquè a mi, en resposta a les meves preguntes
parlamentàries, no me les donen.

Insistesc que entre la normativa hiperexhaustiva que han de
patir, per exemple, les empreses d’oci, sales de festes, etc., en
terra, i la mínima i quasi inexistent que pateixen, o que no
pateixen, en aquest cas, les empreses que duen endavant les
party boats, hi ha d’haver, si més no, a part de normativa, que
és una de les coses en què tots estam d’acord, més control, més
control i més coordinació. Perquè, d’acord, la comunitat
autònoma està afectada, els ajuntaments estan afectats, la
competència és d’altres; què feim, ens resignam?, demanam? Jo
crec que també des d’aquí es poden fer coses, com a mínim
seure tots els actors, crear una comissió de feina, de seguiment,
dir “mira, la Conselleria de Sanitat, quan s’atura el vaixell a
terra, anirem a veure com té la cuina”, i pot intervenir. Home,
no pot anar la Conselleria de Sanitat amb una barca enmig de la
mar, fer un abordatge i mirar a veure com tenen la cuina, però
sí quan ja és dins l’àmbit o dins la jurisdicció de les Illes
Balears.

Per tant -i ja vaig acabant- nosaltres pensam que
efectivament l’Estat ha de regular, i és qui més possibilitats i
obligació pens que té de fer-ho. També pensam que es pot
regular aquí en tant que activitat turística, que s’hauria de poder
donar d’alta també aquí, i insistim que el reglament, no ho diu
la proposició, que el segon punt nostre és més lax, en tot cas és

que es reguli a l’àmbit de la comunitat autònoma, i sobretot es
poden coordinar accions entre administracions. Com li dic no
tenc constància, pel que m’ha respost la Conselleria de Turisme,
que s’hagin fet tals gestions o altres. Notes de premsa per a mi
no tenen suport..., no tenen suport jurídic ni propositiu. 

Per tant el que sí que plantejaríem..., no retirarem el segon
punt, d’aquí va venir la discrepància quan vostès varen defensar
aquesta proposició en el seu moment. En tot cas plantejam la
votació separada dels dos punts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Així entenc que accepta la votació
separada? 

Per tant podríem donar per aprovat per assentiment el primer
punt i passaríem a votació del segon.

Vots a favor del punt 2 de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant quedaria aprovat el primer punt per assentiment i
rebutjat el punt 2 de la proposta per 9 vots a favor i 5 en contra.
Perdó, 5 vots a favor i 9 en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9680/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió de diferents zones
d'amarrament al port de Maó.

Passam, per tant, a debat la segona proposició no de llei,
RGE núm. 9680/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestió de diferents zones d’amarrament al
port de Maó.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
som dels que creuen que la institució de l’Autoritat Portuària
demana un replantejament integral del paper que juga en el si de
la societat balear. Trob que estam més davant d’una institució
de mitjans del segle XX que no del segle XXI, i en canvi les
decisions sobre la nostra economia són cabdals, són
determinants. 

No fa falta recordar com són d’estratègics els ports de cada
una de les Illes, els ports d’interès general: Palma i Alcúdia a
Mallorca, Maó a Menorca, Eivissa a la mateixa illa d’Eivissa,
i La Savina a l’illa de Formentera. Mercaderies, turisme,
serveis, indústria..., tot açò té un vincle directe amb els serveis
que ofereix Autoritat Portuària a cada un d’aquests ports, i per
tant del seu funcionament en depenen, en certa manera, la
competitivitat i la musculatura econòmica de cada una de les
nostres illes.
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Però la finalitat, i també en som conscients, d’aquesta
proposició no de llei no pretén analitzar el funcionament
d’aquesta institució ni el paper que el Govern de les Illes
Balears hi juga, tot i que crec que el Parlament n’hauria de fer
alguna reflexió en profunditat. Amb aquesta proposició no de
llei el que sí pretenc és posar l’atenció sobre una dinàmica,
sobre una tendència que en aquests moments s’està produint en
el si del port de Maó, i ho dic des del coneixement, i que estic
convençut que no es deu fer gaire enfora d’altres ports d’interès
general com puguin ser el de La Savina o el d’Eivissa, o el
mateix d’Alcúdia o de Palma. I és que la privatització dels
serveis i dels espais públics està provocant en aquests moments
un doble efecte pervers. 

El primer és el de la concentració en mans cada vegada més
reduïdes de la gestió dels serveis. Ens trobam, i ho veim dins el
port de Maó, que hi ha una tendència cada vegada més gran -ho
diré així, eh?, perquè ens puguem entendre- al monopoli en la
gestió privada del port, i açò evidentment no és bo, no és bo
perquè distorsiona la lliure competència, perquè relaxa la
millora i l’atenció de serveis als clients, perquè fins i tot en
moments determinats acaba distorsionant el mateix mercat.
Aquest és el primer punt.

El segon és que està provocant també l’expulsió d’empreses
-ho diré així, eh?- de caire local, estic parlant de Maó, per tant
empreses maoneses i menorquines, que necessiten del port de
Maó per sobreviure, però que, també en som conscients, no
poden competir per un factor d’escala amb les empreses
nacionals que es presenten als concursos que treu Autoritat
Portuària. Els posaré dos exemples perquè puguin entendre
quina és la incidència: pensin en les petites, algunes, les poques
drassanes que tenim a les Illes Balears, la majoria concentrades
a l’illa de Menorca, que la seva capacitat i la seva finalitat és la
de produir embarcacions, i que per tant necessiten disposar
d’uns pocs amarraments per donar sortida a la reparació o a la
producció d’aquestes embarcacions que fabriquen. No és que
gestionin amarraments però sí que necessiten tenir-ne alguns per
tal que aquestes empreses puguin funcionar d’una manera
correcta. Pensem, per altra banda, els pos un segon exemple, en
una empresa dedicada a la venda d’embarcacions nàutiques que
necessita també alguns amarraments per gestionar correctament
les seves vendes. Açò en aquests moments ens hauríem de
demanar si hi són, aquests amarraments, i si per tant estan
donant el servei a aquestes empreses locals, i la resposta fins ara
ha de ser que sí. Açò s’està produint i de fet Autoritat Portuària,
a través d’aquests petits blocs d’amarraments, permet que
aquestes empreses menorquines puguin treballar amb una certa
facilitat i comoditat.

Però quin plantejament ha fet Autoritat Portuària des de fa
un poc temps? Autoritat Portuària ha decidit agafar totes
aquestes petits zones, ajuntar-les en un sol paquet, preparar,
evidentment, un concurs públic, i treure a licitació totes aquestes
petites zones d’amarrament. Quin perill hi ha? El perill és que
evidentment empreses de caire nacional que no tenen per
finalitat ni construir embarcacions ni vendre-les podran acabar
gestionant tot un paquet sencer d’amarraments que acabarà en
certa manera destruint o perjudicant el teixit local.

Segur que algunes veus neoliberals diran que el lliure mercat
ho ha d’aclarir tot, però quan han aplicat aquesta política a les
nostres illes hem vist massa vegades com n’hem acabat sortint
de perjudicats. 

Per açò mateix des del Grup Socialista volíem fer i portam
avui aquesta proposició no de llei, que té per finalitat tres punts
molt concrets. El primer és instar Autoritat Portuària de les Illes
Balears a paralitzar la redacció dels plecs corresponents als
expedients dels concursos de gestió d’aquestes set zones
d’amarrament del port de Maó. El segon punt és instar Autoritat
Portuària de les Illes Balears a crear una mesa de treball on hi
hagi Autoritat Portuària, on hi hagi les institucions
autonòmiques, el Govern, el consell insular i l’Ajuntament de
Maó, i d’Es Castell, per suposat, i la patronal també, i la
patronal també, del sector nàutic menorquí, amb la finalitat que
es puguin redactar i elaborar aquells plecs de condicions i pactar
aquella sortida que garanteixi en qualsevol cas que aquestes
empreses locals menorquines tindran l’oportunitat i la capacitat
de poder moure i gestionar aquestes petites zones. I el tercer
punt és instar el Govern de les Illes Balears a fer totes les
gestions que trobi oportunes en el si de l’Autoritat Portuària
com a membre que té representació dins el seu consell
d’administració per tal d’assolir els objectius fixats als punts
anteriors.

Són uns plantejaments molt sensats, estic convençut que són
coneguts de primera mà per part del Partit Popular, creim que
no demanam res que no suposi una defensa de l’empresariat de
les Illes Balears, i en aquest cas de l’empresariat menorquí, i
esperam poder comptar amb el suport de totes les forces
polítiques perquè aquí ens hi va també, evidentment, un sector
estratègic com és el sector nàutic de l’illa de Menorca.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, idò, si els sembla, al 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. Evidentment el debat d’aquesta
proposició no de llei és molt en clau menorquina, i de fet els
portaveus dels grups parlamentaris Socialista i Popular coneixen
més en detall aquesta qüestió. En tot cas intentaré introduir una
mica de reflexió global que podem compartir en el conjunt de
les Illes Balears, que tots tenim ports i per tant tots tenim una
part de problemàtica compartida. De fet el Sr. Pons ja ha posat
alguns exemples que també afecten Mallorca i Eivissa.
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Lamentablement, al nostre parer, globalització i
competència són els dos grans criteris o elements que estan
definint els canvis en la gestió portuària, una globalització que
evidentment té avantatges, la connexió, un tema etern cada
vegada que parlam d’illes, sobretot de les illes menors com el
cas de Menorca, en termes d’accés al mercat o als mercats, però
també desavantatges, amb aquesta tendència a
l’homogeneïtzació que veim per exemple en els centres de
qualsevol gran ciutat. Avui un pot anar a qualsevol gran ciutat
del món, Palma mateix va camí de convertir-se en això, i veus
el mateix tipus de comerços, el mateix tipus d’establiments, i
per tant hi ha un cert menysteniment, i d’aquí també els
desavantatges, d’allò petit, d’allò particular, d’allò local, i això
és el que hauríem d’evitar. 

Té a veure també amb aquesta reflexió que ha fet sobre la
privatització de l’espai públic el Sr. Pons, i, bé, d’alguna manera
en aquest marc el Govern de les Illes Balears ha optat per
agrupar la gestió de diverses zones d’amarrament i oferir-les a
concurs. Bé, fins aquí, correcte, fins i tot es pot justificar en
termes d’eficiència, però això no és incompatible amb el que
planteja, al nostre parer, la proposició no de llei que presenta
avui el Grup Parlamentari Socialista i que d’alguna manera té
molt en comú amb allò que el nostre grup parlamentari sempre
defensa de cara a la contractació pública, i que cada vegada es
troba amb més traves legals i burocràtiques, que és la
introducció de clàusules socials i mediambientals en els
mecanismes de contractació pública.

Jo crec que el que planteja la proposició no de llei no és
incompatible amb allò que està plantejant el Govern a l’hora de
gestionar aquests amarraments del port de Maó, que no és altra
cosa que tenir en compte els petits gestors locals d’aquests
amarraments. Jo crec que és una demanda del mateix sector, i
prou malmesa està ja, com s’ha assenyalat, l’economia
menorquina, que segurament dins el conjunt de l’arxipèlag és la
més tocada per l’actual crisi econòmica com per poder
permetre’ns el luxe de destruir més teixit econòmic a nivell
local.

Per tant vagi per endavant el suport -i vaig acabant- del
nostre grup parlamentari a aquesta proposició no de llei perquè
senzillament introdueix una mica de sentit comú i, de passada,
també una mica de sentit comunitari, que falta ens fa perquè les
coses vagin realment per bon camí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Camps, també per un temps de
10 minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Senyors diputats i diputades, en el
rerafons d’aquesta proposició no de llei estam d’acord amb el
que ha proposat el Grup del PSOE. Jo crec que podem arribar
a consensuar com a mínim qualque punt, més diria, el primer
punt i explicar els altres dos. De fet, per posar un poc fil a
l’agulla cap a una forma de gestionar el port diferent.

En fi, el que volem fer no és res més que fer-nos ressò de les
pretensions, de les demandes dels ciutadans de Maó, de les
empreses de Maó, de l’Ajuntament de Maó i del Castell, perquè
no hem d’oblidar que el gran oblidat, moltes vegades, és
l’Ajuntament des Castell, crec que aquesta darrera fase l’afecta
bastant de ple, llavors, no podem oblidar aquest ajuntament que,
com recordaran, els dos ajuntaments, el d’Es Castell i el de
Maó, comparteixen el port de Maó. 

El nostre enfocament es podria resumir un poc cap a la
banda on ha anat el Sr. Mas, en principi sí, aquestes polítiques
neoliberals, tal vegada ho fomentam molt, però no deixar de ser
que moltes vegades les formes que els empresaris es vegin amb
ganes d’invertir i de fer coses, quan tens concessions que només
són d’uns quants moltes vegades convé poder-ho obri un poc.

Bé, el que volia dir és que l’enfocament, el que volia resumir
és que, en principi, aniria enfocat a disminuir les tarifes dels
amarraments, açò seria un punt bastant important tant pels
locals, no hem d’oblidar que els locals, aquelles petites barques,
aquell fomentar el port, doncs, han de tenir accés a aquests
amarraments, com per als vianants o aquesta gent que ve a fer
vacances que, vulguis o no, és un ingrés directe per a la
comunitat o per a la regió o per al municipi, per a Menorca en
el seu entorn, diguem. Allargar les concessions que hi pugui
haver avui en dia pot ajudar un poc a abaratir aquestes tarifes
que estructuram a través d’inversions, a través d’estructures que
aquestes hagin pogut posar dins el port de Maó. 

Com deia, també, el Sr. Marc, jo vull incidir a garantir la
supervivència de les empreses de l’àmbit local, açò no és res
més que el que demanen les associacions nàutiques o les
associacions de l’àmbit del port i el que demana també, en
aquest cas, a l’Ajuntament de Maó, l’Autoritat Portuària. Jo crec
que tots estam en la mateixa línia, no podem dir que anem amb
moltes diferències.

Que l’Autoritat Portuària, igualment, incrementi la inversió
en el port de Maó. Del port de Maó tots estam encantats a dir,
que guapo, que gros, que vistós, que tal, però moltes vegades
després trobam a faltar que aquest gran port de Maó que
realment es fa... bé, crec que és un gran pulmó econòmic i
també a nivell estatal i a nivell balear, doncs, tots tenim un gran
port de Maó, el segon més gran del món, però després les
inversions tal vegada no es tradueixen igual. El port de Maó
necessita molta cura i aquesta cura ha de venir ara mateix a
través de l’Autoritat Portuària de Balears.
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Un gran oblidat, una cosa que han oblidat que a mi,
personalment, em fa molt de mal, ho dic, on hi ha una connexió
molt directa amb els nostres ciutadans, els nostres usuaris, que
són  el Club Marítim de Maó i el Club Nàutic, no es poden
oblidar mai aquests clubs. Els clubs connecten la societat amb
la mar, amb el port i si us adonau, si feis una lectura molt
profunda, pens jo, els menorquins vivim d’esquena a la mar, o
sigui, li tenim por a la mar, molts d’alAlots tenen por a nedar, no
ho fomentam suficient. Jo crec que, a part del planter de bons
navegants que tenim, podríem tenir un planter molt més ampli
i molt més bo, nosaltres hauríem de ser els números 1 en creació
de navegants d’elit, en tenim, el que passa és que jo ho veig
insuficient. Però són els grans oblidats i si no cal recordar la
història recent del Club Marítim, aquesta història recent, el que
ha passat el Club Marítim i el que passa per poder sobreviure.

I com és lògic, cercar el consens de totes aquestes parts amb
l’Ajuntament de Maó i el d’Es Castell perquè sempre parlam de
l’Ajuntament de Maó i tal, i jo crec que Es Castell aquí també
hi ha d’entrar i veure un poc on podem arribar. 

Volia explicar un poc el tema de la disminució de les tarifes,
tant pels locals com pels vianants o aquests de vacances, que dic
jo, està contemplat per garantir la possibilitat d’amarraments de
gestió directa, o sigui, intentar que aquests amarraments que hi
ha ara de gestió directa o aquestes autoritzacions d’ocupació
temporal, que són les que realment l’Autoritat Portuària vol
unificar en una única concessió, bé, cercar una fórmula per anar
cap aquí, per tal que l’Autoritat Portuària pugui garantir el
pagament d’unes taxes de menor quantia per a embarcacions de
caràcter local i reduir aquests preus dels amarraments per a
aquestes embarcacions.

Jo crec que de vegades és un poc així, baixarem els preus als
locals, als que venguin de fora els ho pujarem, tot això no
m’agrada massa, però és cert que nosaltres hem de tenir la
possibilitat de tenir el típic llaüt, la típica embarcació per poder
gaudir de la mar, pel mateix que he dit abans, som els grans
oblidats i moltes vegades vivim d’esquena a la mar i ho veig un
error, per als menorquins ho veig un error.

Hauríem de proposar l’allargament d’aquestes concessions.
Tot açò que dic no és res més que una pretensió de les
associacions nàutiques de Menorca que fan feina al port de
Maó, part del que ha transmès l’Ajuntament de Maó a
l’Autoritat Portuària, no és propi sinó que simplement he fet un
resum de tot i crec que realment és el que l’Ajuntament de Maó
i els ciutadans de Maó pensen i hi podríem afegir els d’Es
Castell, encara que d’Es Castell n’he sentit poc, no sé per què,
no sé si és que no ho viuen tant o que viuen molt tranquils allà,
però tal vegada amb aquesta última... no, és cert, vull dir, que
amb aquesta última fase podria ser que els toqués i trastoqués un
poc la seva vida: llevar aquells amarraments de Cala Corb o de
Cala Esfons, qui ho pugui conèixer, allò pot canviar totalment.
Jo ho veig d’una forma que ens hauríem d’implicar més aquí.

El que els deia jo, aquests allargaments en aquestes
concessions existents ara per tal d’amortitzar aquestes
inversions i que es puguin aplicar més anys, lògicament, podria
fer que les tarifes baixessin. També seria una forma de garantir
que el port de Maó tengués més inversió. 

També ho he sentit al Sr. Marc de garantir aquesta
supervivència de les empreses de l’àmbit local que actualment
realitzen aquesta activitat comercial a través de fórmules per
garantir els amarraments a aquestes empreses, ja dic, aquestes
que puguin utilitzar, aquestes autoritzacions temporals o
fórmules que no oblidin, valgui la redundància, els gran oblidats
que són aquestes petites empreses i que no vagi tot a aquella
gran empresa que pugui venir de fora i, una vegada més,
desplaça els menorquins que volen crear aquella empresa i que
donam un servei molt diferent i molt més personalitzat.

Com dia jo, Cala Corb, Fonduco, la Ribera Sud són algunes
d’aquestes zones que tenen moltes autoritzacions d’ocupació
temporal i que proposaríem que fossin renovades o cercar uns
llocs suficients d’amarraments perquè açò pugui subsistir i no
sigui un problema per a l’economia maonesa i d’Es Castell, en
aquest sentit.

Tornant a la inversió de l’Autoritat Portuària, jo crec que
s’han d’incrementar les inversions, hem de fer prou ressò
perquè, de qualque manera, l’Autoritat Portuària torni a veure
el port de Maó com a una inversió i com, lògicament, un retorn
després d’aquesta inversió, però que el port sigui al nivell que
és a nivell de Balears, a nivell d’Espanya i a nivell mundial.
Vull dir, realment moltes vegades podríem dir que som els
oblidats, però cal lluitar més per a açò. Aquestes inversions
anirien dirigides a dotar aquestes estructures que fossin per
garantir el servei i que permetés aquesta posada en marxa, una
altra vegada, del port de Maó, que moltes vegades ens sembla
que no és suficient, i que aquesta activitat torni a ser número 1.

Vull remarcar una altra vegada el punt important del Club
Marítim de Maó i del Club Nàutic d’Es Castell, açò no es pot
perdre, han de tenir amarraments per gestionar per tenir uns
ingressos i que aquests ingressos vagin repartits als nostres
joves, als nostres infants que puguin estar més prop de la mar i
que puguin tenir aquelles embarcacions, aquella zona esportiva,
ho podríem fer a qualsevol banda, vull dir, jo tenc... un lloc on
hi ha muntanyes i hi ha neu doncs els duen a esquiar, no?, i aquí
moltes vegades és que a nosaltres ens costa que vagin a navegar,
que vagin a fer... doncs, crec que són els grans perjudicats el
Club Marítim de Maó i el Club Nàutic d’Es Castell i aquí
hauríem de fer molta inversió, no s’hauria de fer res que no fos
amb aquesta consideració i que poguessin gestionar qualque
zona.

Com deia, els clubs nàutics i els clubs marítims haurien de
ser un punt d’unió dels menorquins i on hauria de sortir idò el
que deia jo, aquests navegants professionals que podrien tenir,
que podrien ser coneguts a nivell mundial i crec que seria bo per
als nostres fills. És una cosa que vull deixar aquí i que ho he
viscut en primera persona i he viscut també el que han pogut
viure els meus fills i, sincerament, de com estaven abans a com
estam ara, ara estam molt pitjor, estam molt pitjor i francament
m’entristeix, és una cosa que em fa estar més trist del que hi
hauria d’estar...

EL SR. PRESIDENT:

Hauría d’anar acabant, Sr. Diputat.
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EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Vaig acabant, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que vostè ha anunciat al començament de la seva
intervenció la voluntat de presentar esmenes in voce,
m’agradaria que les concretàs per poder ordenar el debat.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Més que res són unes propostes que vull deixar aquí obertes,
jo crec que demanaria que es pogués fer una votació per punts.

El primer punt l’aprovaríem, no? El segon punt el vull
explicar, jo crec que ja existeixen el Consell de Navegació i el
Consell Municipal d’Esport i fomentar que hi hagi més
reunions, més comissions, més històries jo crec que no és per on
nosaltres aniríem. Podríem aprovar el primer punt si voleu, en
tot cas, que ho poguéssiu votar per separat.

I el tercer punt, jo crec que el Govern, sobretot el Govern
balear no té competències sobre el port de Maó, sempre ho hem
dit, és una cosa que per ventura en el futur canviarà, però també
votaríem en contra, en tot cas, de fer açò. Però seria un primer
pas poder votar el primer punt a favor si acordam de fer-ho per
parts.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Si vol fer ús del seu torn per
contradiccions, Sr. Marc, té cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Entenc, per tant, que
l’acceptació del primer punt seria favorable i del segon i del
tercer no hi ha esmenes, senzillament és el vot contrari que ha
anunciat el portaveu del Partit Popular. Primer de tot, vull
agrair, en qualsevol cas, el vot favorable de tots els punts per
part del Grup MÉS i dins aquest espai ara de reflexió.

M’agradaria, tal vegada, fer aquest plantejament de veure
com s’han distorsionat els objectius finals d’Autoritat Portuària,
perquè l’Autoritat Portuària a les Balears s’ha acabat convertint
en un espai, ho diré així ara d’una manera molt burda, en una
espècie de màquina de generar recursos econòmics per a la
pròpia Autoritat. Tenen grans superàvits en aquests moments i
açò els representa una gran fita, però la finalitat de l’Autoritat
Portuària no és la seva rendibilitat econòmica com ser una
plataforma que aporti competitivitat i musculatura a la nostra
economia, aquest hauria de ser. I això que tengui, ho dic en
aquest aspecte, que hi hagi 5 milions d’euros, aquests 5 o 7
milions d’euros de superàvit a Autoritat Portuària, però posa
dificultats al nostre empresariat, de tots els aspectes, bé sigui del
sector turístic bé sigui del sector industrial, de les mercaderies,
doncs, tal vegada aquí devora açò obliga necessàriament a fer
una reflexió i a dir-li: Autoritat Portuària, els ciutadans de les
Illes Balears no perseguim açò de vosaltres, volem que faceu un
plantejament diferent, perquè la nostra economia depèn de

vosaltres directament. Per tant, que faciliteu o no, que faceu
aquestes inversions o no o que tingueu la sensibilitat cap a les
empreses locals o no, depèn que darrera hi hagi tota una sèrie
d’empreses nostres que tenguin o no major capacitat de
creixement, d’exportació i del que vulguem.

Per tant, com que compartim aquesta reflexió jo sí que crec
que hauríem de cercar la manera perquè aquí dins, aquest
parlament, acabés establint alguna espècie de posicionament o
d’estratègia comuna front al que representen algunes
desviacions d’objectius de la pròpia Autoritat Portuària i, per
tant, de perjudicis que generen sobre la nostra economia.

A partir d’aquí, feta aquesta reflexió, què crec respecte dels
tres punts? Home, les decisions d’Autoritat Portuària es prenen
dins el Consell d’Administració d’Autoritat Portuària i, si no
record malament, hi ha quatre membres, n’hi havia quatre
abans, tal vegada ara són tres, dos com a mínim, del Govern
autonòmic, el conseller d’Economia està assegut allà i crec que
el de Turisme també, parl de memòria, corregeixin-me en
qualsevol cas. Però està clar que tenim membres, és a dir, el
Govern autonòmic té persones amb veu, vot i, per tant, capacitat
de decisió dins Autoritat Portuària. I dir, home, no deim
votarem en contra perquè el Govern té poc a dir, home, quan
resulta que hi té representants que poden proposar iniciatives i,
per tant, votar a favor o en contra, jo crec que aquest tercer punt,
en el moment que vostès han acceptat demanar a Autoritat
Portuària que paralitzi els plecs de condicions, l’hauríem de dir
als seus, als membres del Govern: escoltin membres del Govern,
donin suport a aquest plantejament vostès també, perquè el
Parlament ho ha demanat a l’Autoritat Portuària. Per tant, crec
que açò tendria molta coherència, crec.

El segon punt, nosaltres parlàvem de crear una mesa de
treball formada per Autoritat Portuària i les institucions serien
el Govern autonòmic, el consell insular, l’Ajuntament de Maó
i la patronal. Evidentment, que hi hagi de ser amb aquesta gent
o amb una altra, però que sí que la patronal hi sigui, que pugui
participar activament i que pugui sortir d’un acord i d’un
consens entre tots també em sembla molt important. Per tant, si
no volen que posem aquesta mesa, però que facem alguna
referència que ha de sortir un acord entre tots, a nosaltres ens
semblaria que val la pena.

Perquè si no acabam dient, o sigui, avui acabarem acordant,
amb el suport del Partit Popular, rebutjam els plecs de
condicions d’Autoritat Portuària, però en canvi no donam cap
alternativa, perquè el segon punt es vota en contra, que és el que
diu: se cerqui un acord entre les institucions, l’empresariat i
l’Autoritat Portuària, que jo crec que aquest l’hauríem de refer
i, per tant, encara que sigui in voce i, si tal vegada ens ho permet
el president, que puguem fer tot just un recés, si hi està d’acord
el membre del Partit Popular...
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(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PONS I PONS:

Perfecte, ho retocaríem, però crec que estaria molt bé,
insistesc.

En qualsevol cas, i ja acab, vull agrair el tarannà del Partit
Popular, ho he dit abans també del Grup MÉS, i crec que sí,
crec que hi ha qüestions que val la pena que de manera conjunta
i per acord de totes les forces polítiques siguem capaços
d’acabar tenint posicionaments conjunts perquè només així
podem canviar algunes coses.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per recapitular, entenc que accepta la
votació separada i que demana un recés d’un minut per posar-se
d’acord.

Prenguin-se cinc, si fa falta, però per favor siguin rigorosos
amb aquests cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, reprenem, si els sembla bé, la sessió.

Sembla que els tres portaveus han arribat a un acord en els
tres punts, per la qual cosa crec que ens podem felicitar. Deia el
Sr. Camps que els menorquins tenim por a la mar, però es veu
que els portaveus avui s’han sabut banyar, parlant de temes
nàutics és important.

Sr. Marc Pons, si vol llegir per favor els dos punts perquè
sàpiga tothom què votarem.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies. El primer punt ja partia de l’acord de totes
les forces, per tant, entenem que ja queda aprovat per
assentiment, el primer punt.

Passaria a llegir el segon que hem acordat i que diria el
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta les
administracions implicades i la patronal del sector nàutic
menorquí a arribar a un acord per a un nou plec de condicions
que garanteixi la qualitat en el servei i la lliure competència
entre les diferents zones d’amarrament al Port de Maó”, seria el
segon punt.

El tercer punt diria que “El Parlament de les Illes Balears
insta els membres del Govern de les Illes Balears, que tenen
representació dins el Consell d’Administració d’Autoritat
Portuària, a realitzar totes les gestions que estimi oportunes per
tal d’assolir els objectius fixats en els punts anteriors.”

Açò són els punts tal com hem parlat i hem comentat i per
tant, per a nosaltres els donaríem aprovats per assentiment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat, entenc que ara que coneixen els punts
que realment votarem, mantenen vostès, tots els diputats, que...

Per tant, moltes gràcies, podem considerar aprovada per
assentiment, amb les esmenes incorporades, la proposició no de
llei que debatíem. 

Una vegada esgotat, per tant, l’ordre del dia d’avui i no
havent-hi més assumptes a tractar, podem aixecar la sessió. 

Gràcies.
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