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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, Rosa Bauzá substitueix Gabriel Martí.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Francina Armengol.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Bel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
avui amb les proposicions no de llei RGE núm. 13670/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l’ampliació del Club Marítim Molinar; i RGE núm. 13805/13,
presentada pel Grup Parlamentari Més, relativa a no al
megaprojecte d’ampliació del Club Nàutic d’Es Molinar de
Palma.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si me permite, Sr. Presidente, hemos hablado los tres
portavoces de los grupos y hemos considerado, y lo dejo a
consideración de la Mesa, que sea un debate conjunto, ya que el
petitum de las dos PNL es similar, menos un punto, que es
diferente, si quieren hacer votación ..., no sé cómo quieren
hacerla, pero que se debatan, si le parece, conjuntamente ya que
tratan de misma idea.

EL SR. PRESIDENT:

Hi estan d’acord?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13670/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació del
Club Marítim Molinar.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13805/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no al megaprojecte
d'ampliació del Club Nàutic d'Es Molinar de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Idò per defensar les proposicions no de llei RGE núm.
13670/13 i 13805/13 conjuntament per part del Partit Socialista
té la paraula el Sr. Carbonero -entenc- per un temps de deu
minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, als diputats i
també al públic que ens acompanya.

Una amenaça recorre des de ja fa uns anys el litoral de la
ciutat de Palma, és com si fos una epidèmia vírica sobre la qual
no ens hem vacunat. Els darrers temps hem vist com Autoritat
Portuària presentava diferents propostes per multiplicar per molt
l’oferta d’amarraments concessionats a les aigües que són de la
seva competència, és a dir, de competència estatal.

La penúltima va ser una ampliació brutal del Port de Palma
amb un camp de golf i hotels inclosos presentada per un
extravagant promotor que va ser molt ben acollida pel Consolat
fins al punt que el conseller d’aleshores, portaveu i titular de
Cultura, va arribar a manifestar públicament que era un projecte
extraordinari, no n’hem sabut res més.

Encara no ens havíem curat del tot i la mateixa Autoritat
Portuària presenta ara un altre atac del mateix virus al Club
Marítim d’Es Molinar amb un projecte de nou port esportiu
perquè és un projecte d’un nou port, amagar rere la tramitació
d’una pròrroga de la concessió dient que és una reforma i una
ampliació de l’existent, passa -això és ben conegut- de 9.991
metres quadrats d’ocupació de domini públic litoral a 73.348
metres quadrats.

El port en tràmit suposa un gran impacte, primer social.
Quan jo era petit coneixia una senyora que vivia al Molinar i
que repetia moltes vegades una frase que deia: “què és
d’orgullós El Terreno i què és d’humil Es Molinar”, i tenia raó
perquè El Terreno era una zona d’habitatges de nivell i de gent
amb molt elevat poder adquisitiu i Es Molinar era un barri
humil, de treballadors que..., de treballadors, però molt arrelats
a la realitat urbanística del barri. Hi havia barri al Molinar i hi
ha estructura social de barri, cosa que mai no va passar al
Terreno.

El Terreno, però, s’ha degradat i, per què s’ha degradat El
Terreno?, perquè s’ha construït a la vorera de la mar, al límit
que confronta la mar d’El Terreno una autopista anomenada
Passeig Marítim i després s’ha especulat de manera brutal amb
els terrenys que confronten amb aquest Passeig Marítim, amb la
qual cosa s’ha creat una barrera visual que ha ofegat el barri
d’El Terreno i s’ha produït una degradació d’El Terreno i una
substitució social.

Al Molinar pot passar el mateix, aquest port no té només
conseqüències en l’àmbit social per a aquelles persones que
tenen una barca petita i que competiran en preus, ja passa a
altres ports -informació d’ahir que els que tenen barques petites
han de sortir perquè no poden assolir els preus, competiran en
preus amb aquells nous destinataris de vaixells més grossos-,
sinó que tota l’estructura social d’Es Molinar pot veure una
substitució del teixit social perquè vagi acompanyada la creació
i la construcció d’aquest megaport a una operació urbanística
especulativa que realment tothom s’ensuma.
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Després hi ha un impacte ambiental, les característiques de
la costa, del litoral d’Es Molinar és un litoral que té una
estructura, que s’anomena tenassa, que és característica d’allà
i és que les aigües tenen molt poca fondària, amb una
plataforma que s’endinsa fins a la mar amb una distància
relativament gran, en aquestes aigües s’hi fan coses, la gent hi
cerca crancs, pops, és a dir, està molt vinculada al que ha estat
sempre la història d’Es Molinar. 

Per fer un port esportiu allà damunt hi ha d’haver un dragat
brutal de roca, la fondària és petita i, per tant, hi ha d’haver una
actuació ambiental molt important que romp, claríssimament,
aquesta estructura que deia. 

Després, no està estudiat, es presenta la proposta de port,
però no s’ha estudiat què passa amb la dinàmica del litoral. Els
ports esportius, hi ha una màxima que es diu..., a vegades fa un
poc de rialles, però és una màxima que es va complint de
manera inexorable: els ports esportius solen fer que l’arena de
les platges dels voltants surti d’aquestes platges, a les noves
dinàmiques del litoral que creen els martells, els dics i es fiqui
dins el port, a la bocana del port. Per això veuran que moltes
vegades els ports, una vegada construïts han de canviar la
bocana i, per què?, perquè tal com s’havia previst allà s’ha
omplert d’arena, quan es consolida l’arena allà, canvien la
bocana cap a una altra direcció.

Tot això està per estudiar, per analitzar, però en definitiva
aquests dos impactes ambientals són absolutament segurs. 

Després hi ha un impacte urbanístic. El litoral de la nostra
ciutat no es pot convertir en una zona franca, en una zona
alliberada de qualsevol normativa i on qualsevol pugui operar
amb propostes especulatives, amb propostes que no estiguin,
que no tenguin suport a la planificació urbanística.

La zona demarcada com a d’Autoritat Portuària a Es
Molinar no té cap tipus de sentit, és a dir, l’Autoritat Portuària
té el Port de Palma, però la seva prolongació al Portitxol i més
enllà fins a Es Molinar, doncs en aquests moments no té cap
tipus de sentit, és territori de Palma i, per tant, pensam que és
Palma que ha de definir les característiques físiques, les
característiques urbanístiques de qualsevol actuació que s’hi
faci. El litoral no té el perquè ser diferent de la resta del
municipi a l’hora de planificar urbanísticament les seves
determinacions.

L’Ajuntament de Palma ha manifestat que no li agrada
aquest projecte, també ho ha dit el consell insular, que sembla
que aquest projecte és sobredimensionat, bé, hi estam d’acord,
és sobredimensionat, etc., però el següent que vendrà és allò que
ens preocupa, és a dir, ja veim que aquest projecte no anirà bé,
tot i que quan es va presentar es deia que era el mínim
imprescindible per fer viable l’operació, etc., ara ja veurem com
aquest mínim imprescindible es veurà reduït i també l’operació
serà viable. Del que ningú no parla, però, és del que a nosaltres
ens preocupa: qui planifica el litoral de Palma davant d’Es
Molinar, tot el litoral entre el port i Es Molinar, com es planifica
això, quins usos ha de tenir, amb quina intensitat, amb quin
impacte, ...?, l’ajuntament, entenem nosaltres. 

Per tant nosaltres, a la vista del que ha dit l’ajuntament,
demanaríem a l’ajuntament que fes via a planificar aquest espai,
que tengui opinió, que tenguin opinió consensuada, participada
amb opinió dels veïnats, amb participació de tots els veïnats i de
tothom que vulgui opinar i a partir d’aquí després que es pugui
fer el que la planificació digui, però no a l’inrevés, fer i després
la planificació ja ho recollirà. Aquest és un camí equivocat que
per les conseqüències que pot tenir ens preocupa moltíssim.

Per tot això, demanam que s’aturi aquest “gamonal” d’Es
Molinar i la millor manera de vacunar-nos contra aquesta
epidèmia, la millor vacuna és consensuar el planejament
urbanístic del litoral de Palma i que hi hagi unes regles de joc
conegudes, transparents i participades amb el clar objectiu de
defensar els interessos generals per sobre els merament
especulatius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per defensar les proposicions no de llei RGE núm. 13670/13
i 13805/13, té la paraula el representant del grup MÉS Sr. Abril,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots i una salutació especial també als
veïns i veïnes d’Es Molinar que ens acompanyen avui.

Abans de les festes de Nadal es va donar a conèixer aquest
projecte dit d’ampliació del Club Nàutic d’Es Molinar que havia
presentar davant l’Autoritat Portuària, que és l’entitat gestora
del moll d’Es Molinar, el club nàutic. 

Un projecte, al nostre parer i crec que al parer de la immensa
majoria dels ciutadans i ciutadanes de Palma i d’aquest barri
emblemàtic en concret, incompatible amb la idiosincràsia d’un
barri emblemàtic que ha viscut sempre bolcat a la mar i a la seva
façana marítima, amb la manera de viure dels seus habitants i
fins i tot diria que del conjunt d’habitants de Palma, de viure
l’espai del barri de la manera en què fins i tot aquesta relació i
aquesta vivència marca les relacions humanes, les relacions
socials, la convivència; incompatible amb l’estètica del barri,
incompatible amb els valors ecològics del litoral de Palma que
ja està prou amenaçat, com ha assenyalat en la seva intervenció
el Sr. Carbonero. I les dades així ho posen de manifest, passar
de 70 a més de 300 amarraments, de 9.000 i busques de metres
quadrats a més de 70.000 d’ocupació d’espai, crec que és la
fotografia, que a més la plataforma en la projecció del que
representa aquest espai “Salvem Es Molinar” ha fet pública,
crec que per sí mateixa, més enllà de les dades diu molt del que
és l’impacte d’aquesta infraestructura.
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Unes dades i una projecció que deixen de manifest un
projecte que molt bé podria servir per ventura per Miami Beach,
ja sabem que als gestors de la política turística d’aquesta
comunitat els agrada com a model i com a referent, però que no
serveix per a aquestes illes ni per a Palma.

Veïns, entitats ciutadanes, pescadors ja han dit que no estan
d’acord amb aquest projecte i fins i tot l’Ajuntament de Palma,
la majoria de l’Ajuntament de Palma, l’Ajuntament de Palma
per unanimitat, l’equip de govern de Cort ha reaccionat i s’ha
manifestat recentment, hi ha hagut unanimitat per una part,
unanimitat a l’hora de dir no a aquest projecte, que això és una
cosa que comparteixen les dues proposicions no de llei que
debatem avui aquí, almanco en un dels punts, un projecte que
per les seves característiques crec que quasi, quasi es descarta
ell tot sol, però també hi ha hagut discrepància, no hi ha hagut
només unanimitat perquè el Partit Popular -i supòs que el Sr.
Veramendi ara ens en farà cinc cèntims- diu “bé, aquest no, però
un altre potser sí”, i això a nosaltres no ens acaba de convèncer
perquè estam cansats també d’operació, vull dir, aquí estam
avesats malauradament en aquesta terra en què històricament
hem patit entre altres coses una sobre especulació, i és molt típic
presentar macroprojectes d’una cosa, veure que tothom es posa
en contra i llavors al cap d’uns dies, unes setmanes, uns mesos
tornar-ne a presentar un altre més suau, però que també
òbviament tendrà un impacte social, mediambiental, etc.

Quin és també el punt de discrepància, en aquest cas per part
del Grup Parlamentari MÉS?, que trobam que al primer que
s’hauria de fer és consultar al poble, no al club, que el club
òbviament té interessos i el club no pot decidir sobre una
qüestió que afecta el barri i tot Palma, i menys quan a més hi ha
uns interessos molt clars; i en aquest sentit vàrem promoure just
abans de festes una consulta simbòlica al barri, que va ser molt
participada, i el no dels veïns a aquest projecte va ser
pràcticament unànime, però bé, d’això de consultar des del
Partit Popular no en volen sentir ni parlar, de fet segurament si
consultassin sobre allò que dóna la benvinguda a la Badia de
Palma i d’alguna manera també a Es Molinar que és el Palau de
Congressos i el que s’ha de fer amb ells, estic segur que tomar
aquest mamotreto segurament seria el que trauria una
amplíssima majoria per part de la ciutadania, no?

Tenim, a més, però, un problema afegit i és que
independentment del que ha dit l’Ajuntament de Palma no s’ha
instat..., vull dir, l’ajuntament ja pot dir el que vulgui, però qui
gestiona i qui marca, qui decidirà el futur del que passi a Es
Molinar és Autoritat Portuària, és el Govern de l’Estat, i és aquí
on ens hem de banyar perquè és el Govern de l’Estat i el
Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient, etc., els que tenen la
paella pel mànec i els que poden prendre una decisió al respecte.

Hi ha una altra amenaça que sobrevola tot això o que
acompanya d’alguna manera aquesta mena de projectes que és
aquesta idea, aquest projecte de privatitzar aprofitant que hi ha
renovacions de concessions, etc., les concessions dels pots
també de les Illes Balears, vull dir, aquest és un port de l’Estat,
però els nostres, jo què sé, Sant Jordi, a la Colònia de Sant Jordi
per posar un exemple tothom està que tremola, sobretot la gent
que té petits amarraments, que té un llaütet, que té una barqueta
perquè el que ve són projectes d’aquests, tal vegada no tan
bèstia com el que discutim avui, altres vegades hem discutit en
aquesta mateixa comissió de la possibilitat de fer una moratòria

de ports mentre s’aclareix tot això i mentre aclarim entre tots i
si pot ser també consultant la ciutadania i els afectats què volem
fer amb els nostres ports, eh?, i aquesta moratòria és un dels
punts també de la nostra proposició, parla d’Es Molinar, però
també de fer una moratòria de ports. També hem d’instar el
Govern de l’Estat per la part que li toca pels ports que gestiona
directament Autoritat Portuària.

I és que si poc ens podem fiar del Govern de les Illes
Balears, del Sr. Cañete que és qui al final -com els deia- té la
paella pel mànec, menys ens podem fiar... perquè basta veure el
que passa amb les prospeccions, a pesar de ser el ministre que
té les competències en matèria de medi ambient i en matèria de
pesca no ha dit ni mu sobre el tema de les prospeccions perquè
té interessos molt clars i la seva filosofia ja l’ha posada de
manifest reiteradament als mitjans de comunicació i a
intervencions parlamentàries: el litoral està per explotar-lo i per
fer negoci i per treure’n un profit. Nosaltres no estam d’acord
amb això. I la llei de costes està plena d’aberracions com dir que
un pantalà com el que té aquest macroprojecte que discutim
avui aquí fins i tot és bo per preservar-nos de les conseqüències
del canvi climàtic, per tant, no ens podem fiar de qui realment
té la possibilitat de prendre una decisió sobre aquest tema.

A part del no, però, des del Grup MÉS també plantejam
alternatives. La primera ja l’hem dit, consultar el poble, per a
aquesta qüestió i per a altres, ens és igual si ho fan al barri, les
consultes al barri o si es fan a Palma, estam tan convençuts que
Es Molinar és un barri, així com està, tan estimat pel conjunt
dels ciutadans i ciutadanes de Palma, de quin serà el resultat
d’aquesta consulta; i segon, i crec que vostès hi haurien de venir
a bé tant com els agrada parlar de turisme de qualitat, doncs per
exemple per què no reconvertir aquell espai que evidentment
necessita una reconversió, eh?, humil com ha estat sempre el
barri, discreta no un Miami Beach, idò, per què no treballar per
exemple la possibilitat de fer un museu marítim?, que també és
una gran idea que havia quedat aparcada, per què no donam
continuïtat a aquesta recuperació de la cultura marinera d’aquest
barri, entre altres coses que marquen -diguem- la seva etnologia
amb la feina que ja es va fer en el seu moment en l’edifici de la
petroliera, no?

I senzillament els demanam això, que no ens passi amb
aquest tema com ens passa amb les prospeccions, que deim que
no estam d’acord, però llavors no s’insta a qui ha de prendre una
decisió a prendre-la i no es mouen tots els ressorts, en aquest
cas, de la comunitat autònoma, que és l’àmbit que afecta aquest
parlament i el Govern de les Illes Balears, perquè moguin totes
les peces que facin falta per aturar aquest desgavell. Simplement
demanam que es banyin.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sr.
Carlos Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Le pediría cierta flexibilidad en el
tiempo al tener yo una intervención única. El 12 de agosto de
2017 efectivamente se fundó el Club Marítimo Molinar de
Llevant, funcionando desde esa fecha de forma ininterrumpida
y en una misma ubicación, en la barriada del Molinar de Llevant
o segundo Molinar, como se conocía en la época, por ello el
club ahora tiene casi 97 años.

Su fundación respondió a la inquietud de los residentes de
la zona de tener un espacio social y una zona de amarre y
varadero para embarcaciones. Desde el principio se dedicó a
centro de ocio con la finalidad de fomentar los deportes náuticos
en la vida de la mar, destacando las embarcaciones dedicadas a
la pesca, profesional y deportiva, y la vela tradicional y
deportiva siendo hoy en día el club más antiguo de Mallorca y
el segundo más antiguo de Baleares.

Es en este punto en el que debemos centrar el debate, la
realidad administrativa nos indica que en solamente cuatro años,
2018, cuatro años más, el Club Marítimo Molinar de Llevant
está condenado a desaparecer. Es en ese momento cuando su
concesión expira, finalizada la concesión sólo quedará que los
actuales miembros del club se retiren y den paso a un proceso
solicitador del dominio público portuario mediante el pertinente
concurso, en cuyo proceso es imposible que la actual club pueda
competir de ninguna manera. 

Pero existe una forma legal de salvar tal situación, la
normativa permite que cualquier concesionario de instalación
portuaria, mediante un proyecto de inversión de entidad en las
propias instalaciones, pueda a cambio optar a una prórroga del
plazo concesional de 20 años más. Es decir, que proponiendo
inversiones en la mejora de las instalaciones, con un
desembolso de inversión suficiente, a cambio se le autorice una
prórroga que permita la supervivencia de esta entidad social,
deportiva y náutica de tanta raigambre en el barrio, siendo esto
lo que manifiesta pretender el Club del Molinar y su
consecución de ese fin es la manera donde los actuales usuarios
locales, sus socios, tienen cabida. 

Así lo establecía ya en 1917 cuando manifestaban su
constitución, que su intención era tener bajo la custodia del club
las embarcaciones de la sociedad y de sus socios. Uno de los
tesoros que tiene el club son las embarcaciones allí amarradas,
citaré dos conocidas, la (...) de cerca de cien años o el único de
más de setenta años de antigüedad, ejemplos de nuestro
patrimonio náutico. Pues bien, un proyecto de remodelación del
Club del Molinar, un proyecto de remodelación, uno,
precisamente pretende estos dos objetivos, de un lado, poder ser
catalizador de la prórroga del período concesional de la
instalación para el club y, de otra parte, salvaguardar en su
interior la totalidad de la flota de los actuales socios en sus
amarres, cuestión esta en absoluto baladí. La Escuela de Vela y
la promoción de los deportes náuticos son también objetivo
principal de la propia razón de ser de un club náutico donde la

vertiente social y deportiva son los pilares básicos que rigen su
día a día como instalación náutica. 

Por otra parte, se trata de una instalación que está cedida en
gestión directa por la Autoridad Portuaria de Baleares, por lo
que la tramitación de cuanto hace al caso compete a dicho
organismo, dependiente de Puertos del Estado del Ministerio de
Fomento. Además, la normativa que rige cuanto a la tramitación
de obras del puerto de nueva construcción, ampliación que ya
existe en criterio técnico es una de las más garantistas de
Europa. 

Recordarles que este govern, este govern, ha pedido la
desclasificación de este puerto y su traspaso a la comunidad
autónoma para ser gestionado autonómicamente. Por tanto,
como manifiesta el club pretende llevar a cabo la remodelación
para poder seguir con la concesión, es decir, si no se amplía el
puerto con un proyecto, ya sea redimensionado, el club náutico
más antiguo de Mallorca y segundo de Baleares morirá. Y se
tendrá que poner en marcha un nuevo proceso de concesión que
ganará el que ganará, el mejor postor, y acabará con los usuarios
locales, socios del club, pretendiéndose salvaguardar la flota de
embarcaciones clásicas mallorquinas de la actual mayoría social
de sus usuarios. 

Por otro lado, como ha indicado el Govern a lo largo
innumerables veces de la legislatura, está a favor de proyectos
que favorezcan la inversión privada, cumplan con todos los
requisitos legales y medioambientales preceptivos de
crecimiento sostenible, creen puestos de trabajo y den un valor
añadido frente a mercados competidores. Una reforma del
puerto, además de garantizar la supervivencia del club,
conllevará una mejora de las instalaciones, lo que le daría un
valor añadido a la instalación y a la zona, además de que creará
puestos de trabajo tanto al ejecutar el proyecto como una vez
ejecutado al posiblemente necesitarse más plantilla para prestar
servicio en las nuevas instalaciones. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma, en el Pleno de
enero, ha manifestado, lo diré literal porque hay que ceñirse a
las actas del ayuntamiento: “la necesidad de redimensionar el
proyecto ajustando las dimensiones del barrio para salvaguardar
su carácter ambiental y su idiosincrasia, que recabe el máximo
consenso social y vecinal, no paralizarlo -no paralizarlo- al
considerar necesaria la rehabilitación de este puerto”. El propio
alcalde, el Sr. Isern, pidió despolitizar el tema porque la reforma
es necesaria, agradeciendo, cito literal, “la iniciativa inversora
para mejorar la ciudad sin ningún coste público y lo positivo de
que los promotores sean los propios socios del club”. Además
de manifestar que su reforma permitiría contar con instalaciones
más modernas y a nivel de trazado urbano permitiría dar
continuidad al paseo del Molinar, que se estrecha en ese punto,
y mejoraría la movilidad a pie o en bicicleta. 
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Por su parte el Consell de Mallorca también ha pedido que
se redimensione el proyecto. Recogiendo esa inquietud el 30 de
enero el presidente del club náutico ha anunciado que
procederán a realizar un redimensionamiento del proyecto,
insistiendo en la necesidad de una reforma para hacer el puerto
seguro y sostenible. 

La situación es ésta, no me gustaría que jugaran a
demagogia, confusión con estas PNL que creo que llegan tarde
a este parlamento, ya se han debatido a las otras instituciones.
El proyecto está claro que se redimensiona. Curiosamente, digo
curiosamente, algunos de los que manifiestan posturas contra la
reforma en este puerto son los mismos que en su día se oponían
a la reforma de la zona de costas, su carril bici y a toda la
infraestructura de primera línea del Molinar. Ahora, estos
mismos que antes se oponían, disfrutan de la infraestructura,
pasean y van en bicicleta por ello. 

Por cierto, Sr. Abril, menos mal que aquí no ha traído la
propuesta que presentó en el ayuntamiento de convertir el
Molinar en un puerto museo. El Sr. Verger se supera cada día.
Fue rechazada en el Pleno, contestándole la directiva del club
náutico que querían navegar, participar en regatas y pescar, no
ser estatuas en un museo. Por no hablar de cuando en el Pleno
la Sra. Calvo instó al alcalde a obligar a los técnicos a hacer
informes desfavorables de la ampliación -literal, ¿eh?-, así
gobernaron o debieron gobernar, contestándoles el alcalde que
nunca dará instrucciones a los técnicos. 

En un plano general hay que ser conscientes de que además
de remodelar las plantas hoteleras también hace falta una
remodelación portuaria para poder ser competitivos, como otros
destinos competidores directos nuestros como Turquía o Italia
ya lo están haciendo. 

En cuanto una moratoria desde que entró este govern, junio
del 2011, no ha habido, y quiero que quede claro, no ha habido
ni una sola solicitud de nuevo puerto. Téngalo claro y se lo
reitero lo que este govern manifiesta, que en todo caso
únicamente se autorizarán aquellos proyectos de ampliaciones
o nuevos puertos que cumplan todos los trámites legales,
técnicos y medioambientales. No como el anterior govern, que
aquí lo conocen, donde la falta de objetividad de garantía en la
seguridad jurídica eran lamentables denegando peticiones
semanas e inclusos días antes de las elecciones. 

Respecto al supuesto interés por la barriada del Molinar y
esa participación ciudadana, de que me habla el Sr. Carbonero,
tanto de los socialistas como de MÉS permítanme como regidor
de Palma decirles que menudo cuento, esto es un cuento. Miren,
en el año 2008 la alcaldesa Sra. Calvo, su alcaldesa,
lamentablemente de todos, y el teniente de alcalde Sr. Grosske,
de sus mismos partidos, de sus mismos partidos, generaron la
mayor conflictividad de la barriada cuando un solar ubicado en
el Molinar que se había donado para un centro docente deciden
destinarlo a realizar un edificio prefabricado donde instalar un
centro de transeúntes y de acogida de personas sin hogar o de
reinserción social o laboral, junto a un parque infantil. El
rechazo sí que fue total al considerar la ubicación no adecuada
y sin diálogo previo, Sr. Carbonero, sin diálogo previo. 

Las asociaciones de vecinos Es Born del Molinar, del Coll
den Rabassa y del Portixol junto con asociaciones, entidades y
clubs de estos barrios entregaron 8.000 firmas en contra de
actuar del gobierno municipal socialista acompañado de
manifestaciones en la barriada y otros con recorridos hasta Cort
e intervenciones en los plenos criticando que el Consistorio
socialista se negaba a dialogar. Esto es consultar al poble, esto
es consultar -no pase pena con el tiempo, le he pedido un poco
de flexibilidad, si no le gusta escúchelo con paciencia-,
consultar al poble, consultar al poble. Hubo duros
enfrentamientos con la Policía Local al intentar los vecinos
parar las obras y un detenido. La respuesta fue que el
consistorio no daría marcha atrás, el vecindario reclamaba que
el solar era para servicios de la barriada, además la propiedad
del solar inició acciones legales ya que afirmaban que el terreno
era municipal. En contra del Molinar y con presencia policial se
instaló el centro. Octubre de 2010, los propietarios ganaban la
sentencia, los terrenos no eran municipales. Luego hubo otra
resolución similar. 

Finalmente, como siempre, al Partido Popular cuando
gobierna le vienen a parar los líos de la oposición. El actual
ayuntamiento -comparen la actitud del alcalde, el Sr. Isern, con
la de la Sra. Calvo en su momento- tras gestiones para
solucionar ejecutará la sentencia y devolverá el solar perdiendo
el ayuntamiento, o sea todos los palmesanos, 2,7 millones de
euros entre lo que costó desmontarlo y devolver el solar, por
culpa de ustedes, es un escándalo de gestión de autoritarismo,
¿dónde estaban ustedes?, ¿ustedes dos dónde estaban, dónde
estaban?, yo se lo diré, ocupando cargos públicos. En aquel
momento El Molinar no interesaba, mi compañera, Sra. Bosch,
y yo en la oposición municipal inténtandoles hacerles ver lo que
hacían...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, gracies.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... acabo, dos minutos. O cuando la Sra. Armengol desde el
Consell de Mallorca hacía creer a los vecinos del Molinar que
solucionaba los accesos viales a la barriada, acabó la legislatura
y nada, hasta se había gastado el dinero en otros fines. Este
Consell de Mallorca sí realiza los accesos (...), por no hablar de
la oposición de vecinos y comerciantes del Molinar al tranvía -
¿eh?, Sr. Abril- que presentó su amigo el Sr. Verger o su
compañero. Yo creo que sobran comentarios. En El Molinar les
conocen sobradamente por mucho que ahora aparenten y por
eso están y seguirán estando donde están, en la oposición.

Votaremos igual que votó el Ayuntamiento de Palma y el
Consell de Mallorca en sus plenos de noviembre de 2013 el
ayuntamiento y enero de 2014 el Consell de Mallorca en estos
mismos puntos y estas mismas peticiones. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contradiccions, per part del
Grup del PSOE té la paraula, per cinc minuts, el Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Veramendi, ja li he dit
altres vegades, a vostè la passió per la política, i això que de
vegades parla de la política de manera pejorativa, li fa faltar
greument a la veritat. Vostè diu que això arriba tard, aquestes
proposicions no de llei que duim aquí arriben tard, estan
presentades dia 13 de novembre de 2013 per procediment
d’urgència i dia 14 de novembre de 2013 per procediment
d’urgència. Em pot dir quan varen arribar la de l’Ajuntament de
Palma i la del consell que vostè diu que varen ser primer?
Aquestes varen ser primer, aquestes les vàrem presentar primer
i vàrem demanar que s’aplicàs el procediment d’urgència, i
vostès tenen la presidència d’aquesta comissió i vostès tenen la
presidència d’aquest parlament, per què no s’ha vist abans?, per
què no es va veure el mes de novembre o el mes de desembre o
el mes de gener? I ens diu que nosaltres les hem presentades
tard, però això sí que és un escàndol. És un escàndol vergonyós
el funcionament d’aquest parlament, absolutament vergonyós,
està d’esquena als problemes de la ciutadania, absolutament
d’esquena. Quan es presenta un problema d’aquests el retarden
sine die i després vénen aquí i diuen, no, és que l’han presentat
tard. Què és això? On és el rigor mínim d’un senyor que és
diputat i que es dedica a això? Però si el debat el marquen
vostès, vostès ho retarden i després diuen, ho han presentat tard.
Quina vergonya, quina vergonya.

Tema de moratòria, diuen, bé, aquest govern no n’ha
tramitat cap de nova i tal, bé, de què parlam? Parlam del
Reglament de la Llei de Ports que assenyala que fins que no hi
hagi un pla director no s’autoritzaran nous ports esportius,
reglament que, per cert, va fer el govern anterior. Per tant, si
vostès diuen, han solAlicitat la reversió a la comunitat autònoma
dels terrenys de l’Autoritat Portuària apliquin, apliquin ja aquest
reglament, facin, com els hem demanat, una planificació,
planificació urbanística, planificació sectorial i a partir d’aquí
parlarem dels tipus de port que es pot fer allà i amb quines
condicions. 

Vostè també, Sr. Veramendi, ha dit unes dades que no són
certes, a l’expedient figura un informe de l’Advocacia de
l’Estat, de l’Advocacia de l’Estat, que diu que en aquest cas el
termini màxim de pròrroga no són vint anys, com ha dit vostè,
dotze anys i mig, dotze anys i mig, i per tenir dotze anys i mig
aquesta inversió comença a entendre’s que ja per amortitzar
aquesta inversió que ja es faci una inversió massa gran i que
sigui dificultosa. Per tant, la reacció segona, que la primera va
ser un aplaudiment total cap a aquest projecte, la segona va ser
ue, tal... a veure, hauríem de pensar si també estava motivada
per aquesta baixada radical del període concessional que ha
informat l’Advocacia de l’Estat. 

Miri, encara que només sigui per aplicar el principi de
precaució, reconegut a la Comunitat Europea, aquest projecte
s’hauria d’aturar per prudència, per prudència. Vostè diu,
paralitzar no, idò, què hem de fer?, què ha de fer, ha de seguir
la tramitació? Vostès mateixos diuen, nosaltres estaríem d’acord
amb un port més petit, però aquest és el que s’ha presentat, ha

de seguir la seva tramitació? Nosaltres demanam que es paralitzi
i que en parlem.

A més, jo crec que és aplicable un article que és benvolgut
per a mi personalment i per al nostre grup, l’article 98.2 del
Reglament de Planejament, vigent en aquesta comunitat
autònoma i que és d’aplicació directa perquè és una norma
d’aplicació directa, li ho llegiré en castellà, que és la redacció
que jo tenc: “las construcciones habrán de adaptarse en lo
básico al ambiente que estuviesen situadas y a tal efecto, en los
lugares de paisaje abierto o natural, sea rural o marítimo, o en
las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos típicos o
tradicionales, no se permitirá que la situación masa, altura de
los edificios, muros o cierres o la instalación de otros
elementos limite el campo visual para contemplar las bellezas
naturales, rompa o desfigure la armonía del paisaje o la
perspectiva propia del mismo.” Norma d’aplicació directa
avalada per diferents sentències de... -sí, Sr. Veramendi, estic
acabant-, avalada per diferents sentències de la sala. Diu aquesta
norma, el punt 2, aquesta norma serà d’aplicació sempre hi hagi
o no hi hagi pla aprovat. 

En conseqüència, llegeixin-la, reflexionin i paralitzin
aquesta tramitació que és un desbarat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, per
contradiccions, pel Grup MÉS el Sr. Abril, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo estic tan cansat que a un parlament se’ns digui que
despolititzem els temes o que aparquem la política, és inevitable
que cada vegada que es parla d’això, em recordi de l’autor de la
famosa frase “haga como yo, y no se meta en política”.
Evidentment era qui al final feia tota la política de l’Estat.

Volen dur aquest tema i ho fan amb el seu discurs com a una
qüestió de gestió administrativa i òbviament que és un tema
polític, política ve de polis, la polis en aquest cas és Palma, és
El Molinar, és on es mou, viu i vol conviure i sobreviure en
aquest context la gent i el que passa és que vostès donen
l’esquena a la polis, a aquest espai públic on tots tenim dret a
decidir què es fa amb ell, i no només uns pocs, i donen
l’esquena al poble amb la seva manera d’actuar dia a dia rere
dia i així ho demostren.

Està molt bé tota aquesta caracterització que el Sr.
Veramendi ha fet de la història del barri, de la seva idiosincràsia
i tal, però justament projectes com aquest es volen carregar
això, com aquest i com segons quins que puguin venir avalat per
aquest precedent. Nosaltres no volem que els socis del Club
d’Es Molinar siguin estàtues de museu, com el Sr. Veramendi
ha dit, però tampoc no volem que l’actual estampa d’Es Molinar
sigui una foto de museu, del que representa aquest barri, com ja
hi ha fotos de museu de com era un temps el barri d’Es Molinar,
com era un temps la Platja de Palma.
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Els retrets estan molt bé com a estratègia, jo tampoc no
estava d’acord que el centre de transeünts estigués en Es
Molinar, jo trobava que aquests tipus d’infraestructures s’havien
de fer a barris com Son Vida per no generar conflictivitat social.
Però tampoc no em negarà que aquí sí que varen fer política
vostès i també es varen ficar per enmig i bé que varen intoxicar
els veïnats, els varen dividir i els varen manipular, alarmant
dient que allò seria una espècie de Bronx. I, de fet, jo crec que
Es Molinar continua sent un bon barri, a pesar de tota aquella
campanya que varen fer de politització d’una qüestió.

(Remor de veus)

Això sí, li ha faltat donar la culpa a Zapatero d’aquest
megaprojecte, que ja comença a ser un tòpic. Però la qüestió és
que, independentment dels retrets que pugui posar damunt la
taula sobre el passat el portaveu del Grup Popular, la qüestió és
que som aquí i ara i els ciutadans miren el que feim aquí i ara,
i d’ara cap al futur, no cap al passat. I és amb el vot davant
d’aquesta PNL i cadascun dels punts, es votin conjuntament o
per separat, que un demostra on és i a favor de què està o no. I
avui tenim la possibilitat d’instar ... -Sr-Veramendi, o sigui quan
començ la meva intervenció, em dóna l’esquena i parla d’altres
temes, i quan es gira és per interrompre’m tot el temps...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diputat, està en ús de la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

El que podem fer avui és banyar-nos tots i instar a qui té la
possibilitat de decidir sobre aquest tema que faci alguna cosa i
en aquest cas que aturi això perquè no està aturat. Només tenim
declaracions damunt la taula de l’Ajuntament de Palma, que a
més no té la possibilitat de fer res sobre aquest tema per aturar-
ho. Podem instar el Govern de l’Estat que ho faci i l’Autoritat
Portuària. I, si no, ens resignam a fer el ridícul com s’està fent
en el tema de les prospeccions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 13670/13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, per 5 vots a favor i 9 vots en contra, queda
rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 13670/13, relativa
a ampliació del Club Marítim Molinar. 

A continuació passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 13805/13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 13805/13, per 5 vots a favor, 9 vots en contra i cap
abstenció, relativa a no al megaprojecte d’ampliació del Club
Nàutic d’Es Molinar de Palma.

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