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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Francina Armengol.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de
ports de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al debat del punt únic de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm. 2091/14, de
modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears.

En primer lloc passarem al debat de les esmenes al projecte
de llei...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Si me permite Sr. Presidente. Una cuestión previa, hemos
hablado los portavoces de los grupos, y en principio estaban de
acuerdo, en modificar un punto del informe, concretamente el
punto 24 del artículo 68, que pasa a ser el 73, que se modifica
en el primer inciso del punto 1, con la redacción siguiente: “1.
El plazo de las concesiones es el que fija el título
correspondiente y no puede superar los 35 años, conforme a lo
establecido en la legislación estatal vigente en materia de
puertos.”

EL SR. PRESIDENT:

Hi estan d’acord els altres grups?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estam d’acord en acceptar la incorporació al tràmit,
evidentment no amb el fons de la qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari MÉS...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

També hi estam d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

... es mantenen les esmenes RGE núm. 5531, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45 i 46/14. Per defensar aquestes
esmenes intervé el diputat Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No direm res que no sapiguem. Bé, bon dia a totes i a tots.
Aquest diputat ja els ha parlat en altres ocasions de George
Lakoff, aquest lingüista nord-americà, estudiós de la
comunicació política i de la seva sentència que dóna nom a un
dels seus llibres, no el millor, però és un best seller, que és No
pensis en un elefant; i evidentment quan un evoca aquesta
sentència, el primer que fa és pensar en aquest animalot. Quan
el conseller de Turisme, en el debat en plenari sobre l’esmena
a la totalitat a la Llei de turisme, va dir que aquest projecte de
modificació de la Llei de ports de 2005, no tenia res a veure
amb la privatització dels ports, l’únic que va fer és fer bona
aquella sentència de Lakoff. No ens va deixar més remei als
grups de l’oposició, ja se’ns havien avançat els usuaris
d’amarraments i de petites embarcacions, que la qüestió de fons,
malgrat des del nostre grup, i ja ho vaig dir en el seu moment,
ens n’havíem fiat, era el tema de la privatització. De fet no
només per les paraules del conseller, sinó perquè el mateix dia
tot era com una espècie de pelAlícula dels germans Marx, ja sé
que vostès no són molt marxistes, però en aquest cas crec que
ho varen ser, la conselleria va emetre un comunicat, hora i
mitja, dues, abans del debat, dient que aturaven tot el tema de la
privatització dels ports, amb un comunicat que també té molt de
pelAlícula dels germans Marx i que també vaig tenir l’oportunitat
de llegir-los en plenari i no ho tornaré fer ara, a no ser que em
provoquin.

La gestió de ports de les Illes Balears és hereva d’una gestió
mai transparent d’un dels departaments més foscos de la política
espanyola i pel que fa a les províncies, en aquest cas ens toca
parlar com a províncies, que és la Demarcació de Costes, que
mai no ha tengut una gestió transparent. Per tant, quan se’ns
varen traspassar tot un seguit de ports, se’ns varen traspassar
amb tots els vicis de la gestió d’aquell departament, i jo crec que
és una cosa que no s’ha aconseguit superar. I aquí no distingiria
pel que fa a colors polítics. La qüestió és que la cosa ha
empitjorat, no ha millorat en els darrers anys. I si la gestió dels
ports de les Illes Balears en general, però particularment la que
ens afecta, la que depèn de la comunitat, té coses a millorar, i en
té i moltes. Començant per mantenir el caràcter mediterrani i
l’accessibilitat, aquesta cultura de la mar, aquesta relació amb
la mar que té la nostra terra i els seus habitants. Evidentment
amb una dimensió també econòmica i de relació amb
l’economia local i amb el turisme. Té el repte de reinvertir,
perquè els ports són màquines de fer doblers per a qualsevol
administració, depenguin de l’Estat o depenguin d’aquí,
qualsevol port és una entrada de doblers per a l’administració.
Però la reinversió, sobretot els darrers anys, és bastant irrisòria,
és dóna pitjor servei i les tarifes són cada vegada més altes.

 S’hauria d’acabar amb la dualitat entre ports de l’Estat,
Autoritat Portuària i Ports de les Illes Balears, és un absurd i el
repartiment respon a criteris absolutament arbitraris. O sigui,
quin sentit té que El Molinar, on per cert fins i tot l’Ajuntament
de Palma ha participat d’aquesta idea que estic d’alguna manera
anunciat aquí, també s’ha sumat a demanar un altre tipus de port
i no anar cap a un model Miami, sinó un model més
mediterrani. A què respon que El Molinar depengui de l’Estat
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i que per exemple, qualsevol -jo què sé- qualsevol altre
depengui de la comunitat? Té trànsit de passatgers o qualsevol
cosa El Molinar que justifiqui que és d’interès general? No, jo
crec que supòs que també és un interès de l’Estat per mantenir
ports que els suposa una entrada de doblers també important.

I per cert, una de les coses que introdueix el projecte de
modificació de la Llei de ports que debatem avui en el
dictamen, és el Pla general de ports. Fins a quin punt és útil,
coherent un pla general de ports, només dels ports de la
comunitat autònoma, sense tenir en compte els altres? Fins i tot
quan es faci un estudi de viabilitat, de demanda, etcètera, tot
això que deia el comunicat de la conselleria que s’ha de fer, com
es tendran en compte uns ports i uns altres i la
complementarietat entre tota la xarxa de ports, que al cap i a la
fi, la mar no distingeix entre qui és el titular d’un o de l’altre i
els usuaris jo crec que tampoc? Les llistes d’espera dels
amarraments i així podríem seguir amb un llarg etcètera.

Però tot això no té perquè solucionar-se amb la privatització,
amb un canvi de model en la gestió, en la línia que s’ha apuntat
fins ara. A més, la demostració d’això, l’hem tenguda aquesta
mateixa legislatura a Calanova, amb la privatització de
Calanova. Ha millorat la gestió? No. Ha millorat el cost per a
l’administració? Tampoc. El que té l’administració davant és un
plet important per part dels interessats que varen denunciar el
tema en el seu dia, el qual ja veurem com acaba. I a més, una
fugida d’usuaris del mateix port cap a altres ports també
dependents de Ports de les Illes Balears, per la pujada de tarifes
que hi ha hagut amb el nou concessionari.

Però bé, vostès insistien en la darrera junta de ports que hi
va haver, per cert prou monocolor, aquesta junta de ports, m’és
igual si en el passat era igual, però prou monocolor, de la qual,
a més, els en deman l’acta i el que em respon el Govern, la qual
cosa encara fa augmentar més les sospites, és que encara no està
aprovada, però..., després es fa una junta de ports, on es diu que
es privatitzaran 7 ports; llavors el conseller nega que la llei
tengui res a veure amb la privatització, però el mateix dia la
conselleria fa un comunicat dient que la paralitza, i encara així,
demanam documentació i no se’ns facilita. Jo crec que és un
error, és un error, perquè el que fa és confirmar les sospites per
part dels grups de l’oposició, que el que es pretén no és el que
més respon a l’interès general.

Entenem que el que ha fet la conselleria, pel que fa a la
privatització dels ports, és un téntol, per una part han dit, bé,
facem allò que toca fer, una cosa darrera l’altra, provem la Llei
de ports, facem el Pla general de ports, facem..., això no ho diu
el comunicat, però ho varen dir després, aquest estudi de
demanda, o tot el que s’hagi de fer; també pensam que un estudi
de demanda no és només el puntal sobre el qual s’ha de basar un
canvi de gestió amb el tema dels ports, però ens tornen
confirmar que aquesta llei que debatem avui és el marc per
donar cobertura a un canvi del model de gestió, que volen fer de
manera imminent. Per què, a més, a què venen aquestes presses?
Avui, es fa això, feim el debat en plenari, i no, i ara cert és que
des de l’oposició hem demanat plenaris i hem demanat habilitar
més dies, però per fer sobretot la tasca de control del Govern, no
perquè el Govern ens imposi el seu calendari de feina i ens faci
a tots venir aquí per aprovar lleis corrent. Perquè pensam que,
a més, no és seriós i que ens poden sortir nyarros de vegades
enlloc de lleis.

I perquè, a més, hi ha nous actors damunt l’escenari. Quan
es parlava del sector, nosaltres també ho hem demanat per
escrit, a què es refereix..., ho he hagut de demanar a diversos
consellers en diverses ocasions, a què es refereix el Govern
quan parla del sector, en aquest cas del sector nàutic? Tenir en
compte per exemple, a part de les empreses nàutiques que són
molt importants per al nostre desenvolupament econòmic, o els
clubs nàutics que també són molt importants, i que també fan
gestió indirecta, sobre la qual no tenim res a dir; per exemple,
els usuaris dels ports, saben que ara s’ha creat, justament per
aquesta manca de transparència en la gestió de tota aquesta
qüestió, una associació d’usuaris d’amarraments i de petites
embarcacions a cada port? I que a més, hi ha una federació? Es
reunirà el Govern amb aquesta federació? No convendria fer
que aquest téntol de la llei implicàs que el Govern, avui mateix,
si fins i tot aquest apunt que hem tengut de la Demarcació de
Costes, que s’han assabentat tard i malament, amb una altra
demostració de la seva gran eficiència i eficàcia com
administració, al que ens hauria de convidar és a fer un téntol de
veres, a retirar aquest projecte de llei, a tornar-lo consensuar, a
tornar-lo consensuar no, consensuar-lo, perquè no s’ha
consensuat, entre els grups polítics, el que dóna suport al
Govern i els de l’oposició, i entre tot el sector. Jo crec que això
seria allò recomanable i pens que perfectament podria ser
compatible amb les intencions que pugui tenir el Govern, que
pugui tenir l’ens Ports de les Illes Balears, siguin quines siguin,
mentre tenguin a veure realment amb la defensa de l’interès
general.

De fet, i amb això acab, pens que la mateixa tramitació
d’aquest projecte de llei, avui quasi ja som en el penúltim pas,
ha estat una mica una demostració d’això. Si comparam, per
exemple, el debat sobre la Llei del sòl, la nova etapa que
pareixia que s’havia inaugurat, la Llei del sòl, la Llei de
transports, ahir mateix també teníem Comissió de Salut sobre la
Llei de consum; se’ns han acceptat fins i tot un percentatge
d’esmenes raonables, moltes vegades coses de sentit comú de
l’oposició, i, en canvi, en aquest cas hi ha una paraula aportada
pel nostre grup parlamentari, que queda molt bé com a element
decoratiu, i mitja esmena del Grup Socialista. La qual cosa diu
prou que amb això volen anar endavant sí o sí. Jo crec que
l’únic que fan és reforçar encara més les tesis d’aquest grup, de
l’oposició en general, però sobretot de la gent que estima la mar,
que és l’usuari habituals dels ports de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista es mantenen les esmenes RGE núm. 5560, 5561,
5562 i 5563 i de la RGE núm. 5565 a la RGE núm. 5593 i de la
RGE núm. 5595 a la RGE núm. 5609/14. Per defensar aquestes
esmenes intervé el diputat Sr. Borràs, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President. Bon dia. El Sr. Abril deia fa un moment
que dubtava del caràcter marxista del Govern de les Illes
Balears, en tot cas sí que és segur que aquest govern no és
partidari, perseguidor de la línia marxista encapçalada pel Sr.
Harpo, perquè evidentment Harpo és el més marxista dels
germans Marx, però el Grup Popular té una eloqüència verbal
que moltes vegades li fa ser marxista, però d’un altre sector, no
precisament del Sr. Harpo. En aquest procés d’aquesta llei hem
sentit massa paraules d’aquest Govern, massa eloqüència, massa
incontinència verbal i que ens ha fet entrar en unes
contradiccions flagrants, i ha fet, diguéssim, que els vegem les
costures, tal com són les seves intencions.

La Llei de ports ha tingut una tramitació dins la ponència, jo
crec que cordial, d’una cordialitat açò sí intermitent, perquè la
presència del director general de Ports i Aeroports, hauria fet
que aquesta cordialitat fos intermitent, perquè evidentment a
part de tocar l’arpa, com tocaria Harpo Marx, no ha aportat
absolutament res, més que algun problema. I per tant, entenem
que la cordialitat s’ha perdut en moments, però en tot cas amb
general podem dir que el debat ha estat cordial, el debat, les
conseqüències no, perquè evidentment la llei no surt millor
d’aquest Parlament de com hi ha entrat. Era una llei nefasta i
nefasta surt.

Ens demanàvem a la Llei de transports, que ja havia citat,
que ha citat també el Sr. Abril, si havia millorat, la Llei de
transports va millorar una mica en el procés, aquesta llei, com
dic, no ha millorat, és una llei que va entrar malament, era una
contrareforma d’una llei molt dolenta, nefasta ja de per si, que
és la llei de 2005, i aquesta reforma, tal com surt del Parlament,
empitjora la llei. Si hi ha hagut algun avanç en el debat ha estat
absolutament imperceptible, és tant petit, que el gruix de la llei
és tan negatiu per als interessos de les Illes Balears que no es
pot considerar interessant aquest procés de debat que hem tingut
en ponència. És a dir, ha estat un debat, un diàleg de sords i per
tant, no ha aconseguit avançar absolutament en res.

Jo m’he fet la pregunta de si era necessària aquesta reforma;
evidentment aquesta reforma no era necessària. Era necessària
una reforma de la llei? Sí, era necessària, però evidentment no
aquesta. Jo crec que més que una reforma, era una necessària
una nova Llei de ports, una autèntica Llei de ports que regulés
i ordenés allò que tenim i planifiqués com hem de créixer, on
hem de créixer, si és el cas que hem de créixer, que és la
primera pregunta que hauria de fer-se qualsevol llei de ports i
que hauria de traslladar a una bona organització de la
planificació i de la programació de l’anàlisi de la realitat. Tot
açò aquesta llei no ho fa i no només no ho fa, sinó que empitjora
el que hi ha, perquè evidentment el que fa és privatitzar la
capacitat de decisió, de planificació i de programació. És a dir,
capacitats que mai no haurien de ser usurpades als poders
públics i que aquesta llei entrega amb safata de plata al que ja
en parlaré després, a allò que el Grup Popular en sol dir “el
sector”. Sector que el Sr. David es preguntava qui eren i ho
intentaré explicar d’aquí un moment.

Parlava de Harpo Marx perquè evidentment s’han dit massa
coses, el mateix dia que parlàvem en el plenari d’aquest
Parlament de l’esmena a la totalitat de la Llei de ports, en una
altra intervenció el conseller de Turisme, parlant dels aeroports,
deia que no hi havia res de la privatització d’AENA, que
estiguéssim tranquils, que açò era una idea que havia sortit, que
havia anat a parar a una comissió consultiva, però que no hi
havia res de res. I una setmana després, pum, privatització
d’AENA a l’acte. El mateix dia va ser el dia que va dir que no
pensaven privatitzar els ports. Una setmana abans de fer-se
pública la intenció de privatitzar els ports de les Illes Balears, el
Sr. Deudero es va reunir amb els usuaris d’un port de Mallorca
i els va dir que tranquils, que no es privatitzarà el port, i a la
setmana anunciava, dins el consell d’administració de ports, la
privatització d’aquell port. 

És a dir, l’engany és molt gran i fins i tot, l’engany i el
parany en què ens intenta fer caure el Govern és tan gran, que
per tres vegades almenys, i només en ponència el director
general va afirmar que allò que en diuen el Pla general de ports,
seria un pla on s’incorporaria a detall tot port a port de les Illes
Balears, port a port a detall, és a dir, com si fos un pla director,
un pla general fos la suma de tots els plans directors de tots els
ports de les Illes Balears. Que després llegeixes la llei i ja a
l’exposició de motius diu absolutament el contrari: l’exposició
de motius diu que el Pla general marcarà les línies estratègiques
i després l’articulat marca la capacitat de decidir sobre com fer
un port, com créixer, quan i de quina manera, en els plans
d’usos. Evidentment sense saber si fa falta o no fa falta, perquè
evidentment ara han baixat del cel, i com a excusa, més que una
altra cosa, amb l’afirmació que necessitam fer un estudi de
demanda. És a dir, entregam sense ni tan sols un estudi de
demanda, la capacitat de planificar els usos dels ports al sector
privat.

Clar, dins tot aquest marasme de contradiccions,
contradiccions intencionades, cortines de fum per amagar
l’autèntica realitat, evidentment la certesa de què tot està
enfocat a la privatització dels ports està guanyant per golejada
la situació.

Deia que és necessària una nova Llei de ports que ordeni el
que tenim i que millori les capacitats de gestió públiques dels
ports que tenim. S’han fet esforços en molts d’àmbits des de
governs progressistes per millorar la gestió dels ports, per
millorar la gestió del medi ambient, per millorar la gestió de la
biodiversitat, per millorar moltíssimes coses, però evidentment
la legislació vigent, que és quasi gairebé tota made in Sr. Jaume
Matas, i la gestió de tants d’anys del Partit Popular, i alguna
vegada algun error d’afiliació dins altres governs, ha fet que
evidentment els esforços que s’han fet durant els anys de govern
progressista en aquesta comunitat, diguéssim, hàgim aconseguit
redreçar les coses d’una manera suficient positiva, però
evidentment no prou com per capgirar la mala situació en què
estam, tant dels àmbits de ports, com si parlam de medi
ambient, de qualsevol altra qüestió.
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Clar, i el Pla general què farà? El Pla general de ports
simplement marcarà unes línies estratègiques i res pus, per més
que digui el director general el contrari, perquè així ho diu la llei
i, evidentment, no faran una cosa contrària a la llei, i a més
tenim la circumstància que el pla general tenim tots els dubtes
del món sobre quin encaix jurídic té, perquè evidentment no té
aquesta paraula que s’ha inventat, pla general, no s’adiu en
absolut amb la resta de legislació aplicable, però bé, farà de
marc estratègic.

I si s’ha demostrat que era molt complex fer un pla director
per port, si s’ha demostrat açò, que era molt complex, com, a
través d’un pla general de ports, marcarem de manera suficient
els límits de la iniciativa privada o fins i tot la pròpia iniciativa
pública, com marcarem els límits de com hem de créixer, quant
hem de créixer, de quina manera hem de créixer i fins i tot com
s’ha de gestionar, com ho farem des d’un pla general de ports si
ha estat tan complex, com s’ha demostrat, fer un pla director per
cada port?

Resposta molt senzilla: el pla general de ports no serà res
més que un immens colador, amb uns forats enormes per un
passaran totes les iniciatives que després el pla destina a la
iniciativa privada, els plans que la llei en diu plans d’usos i
gestió, però que, a part d’us i gestió, és també d’ampliació,
creixement o fins i tot de construcció de nous ports; és a dir, no
és només d’ús i gestió, és un altre parany aquesta denominació,
perquè no és usar el que tenim, el que permetrà la llei en aquests
plans, sinó que fins i tot a crear nous ports, i així ho estableix la
llei.

Ara, clar, com diu..., el que hem fet amb tot aquest procés és
evitar la participació ciutadana, és a dir, han usurpat als
ciutadans la capacitat d’opinar, fins i tot d’opinar sobre com
hem de créixer, ha desaparegut qualsevol procés d’exposició
pública i ha desaparegut també qualsevol capacitat d’incidir
sobre les decisions dels consells insulars i dels ajuntaments; és
a dir, s’ha usurpat a totes les administracions més properes al
ciutadà i als propis ciutadans la capacitat de dir, d’opinar sobre
què passa en els seus ports, fins i tot quan afecta personalment
els ciutadans no tendran capacitat d’alAlegar. I vam sentir en
ponència el Sr. Deudero dient coses esfereïdores sobre la
capacitat de Ports, fins i tot de decidir sobre la vida i hisenda
dels ciutadans que tenen la sort o l’antisort de tenir una casa en
el llindar dels ports, encara que no siguin dins terreny portuari,
perquè podran decidir fins i tot sobre si poden canviar les
teulades o canviar la cambra de bany dels seus habitatges, així
de cru va ser el Sr. Deudero. Però bé, com que ho demana el
sector ho hem de fer, açò és l’argument del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

I jo em deman simplement què passaria si algun dia a aquest
govern se li acut fer una llei d’enterraments, qui seria el sector
en aquest cas? Perquè em comença a preocupar, perquè crec que
si fessin una llei d’enterraments, el sector serien els fossers, els
enterradors, les funeràries i per tant haurien de proveir de morts
aquest sector perquè pogués sobreviure i per tant haurien de
prendre mesures a favor de la mortalitat. Em permetin aquest

petit sarcasme festiu, o bé seria també el sector els constructors
de nous cementiris, que al final aquest és el sector que defensa
el Partit Popular en aquesta casa, els constructors de nous
cementiris, és a dir, el constructor també, per què no, també els
cementiris nàutics, també els cementiris marins, perquè alguns
ports semblen més que res cementiris.

Aquesta llei acabarà duent el mateix camí que la llei del sòl,
hem pogut llegir la sentència d’Es Guix, hem pogut veure com
el Tribunal contestava el furor legislatiu d’aquest govern i
evidentment aquesta llei el que fa és agafar una llei discreta,
com la del 2005, dolenta, però discreta, on el furor urbanístic
del Sr. Matas estava dissimulat per una eternitat aparent...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, ha esgotat el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, acab, Sr. President. ... i la despullada de tota
dissimulació, per ser una llei absolutament pornogràfica, és a
dir, ja no tenim ni sensualitat, és una llei directament
pornogràfica.

Les esmenes que presentam, per tant, es defensen en els seus
termes, els termes són l’interès general, des dels usuaris,
planificació i programació públiques, i respecte del paisatge i el
medi ambient.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. A continuació, passam al torn en
contra, per part del Grup Parlamentari Popular intervé el diputat
Sr. Veramendi per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a los grupos
la modificación hoy introducida.

Bueno, hoy procedemos al dictamen del Proyecto de ley de
modificación de la Ley de puertos de nuestra comunidad, un
buen y elaborado proyecto de ley que, tras las tres sesiones de
la ponència para elaborar su informe, ha resultado enriquecido.
Quisiera, como coordinador de la ponència, que fui nombrado,
agradecer a todos los integrantes de la ponencia la labor
desarrollada.

El proyecto de ley que hoy dictaminamos es una
modificación de la Ley 10/05, de 21 de junio, de puertos de
nuestra comunidad, aprobada durante un govern del Partido
Popular, así, desde entonces, nuestra comunidad dispone de una
legislación propia que regula los puertos de competencia
autonómica y de una administración portuaria propia, Ports IB.
Esta ley, tras ser aplicada por tres diferentes governs,
nuevamente un govern del Partido Popular, el actual, pasados
nueve años de su aprobación, consciente de la importancia de
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actualizar, mejorar y adaptar la ley, tras un intenso trabajo, ha
llevado a cabo este motivado proyecto de ley de modificación;
que, además ha estado consensuado totalmente con las
diferentes partes del sector náutico y marítimo de nuestra
comunidad, que califica la nueva norma de muy positiva y
satisfactoria, que contribuirá a desarrollar la náutica y dará
solución a diversos problemas actuales.

Recordemos que desde la aprobación de la ley se han
introducido, se han producido, perdón, nuevas circunstancias
que para este govern han aconsejado su modificación, desde la
adaptación a la modificación del 2007 de nuestro Estatuto y a
leyes posteriores como la Ley 3/07, de función pública; la Ley
7/07, del Estatuto Básico del Empleado Público, y la Ley 7/10
del sector público instrumental. A una reestructuración
organizativa de Ports IB, aplicando el criterio de austeridad,
evitando duplicidades y reduciendo altos cargos que, por cierto,
el Grupo Socialista, se opone con una enmienda, pidiendo
mantener más altos cargos, así como ha mejorado otros aspectos
de la ley y de una serie de demandas históricas del sector.

Así, el sector manifestó en un comunicado su satisfacción
con esta modificación de la ley, ya que ha sido consultado por
la administración, ha podido exponer sus inquietudes y proponer
mejoras en el proyecto de ley, destacando la disposición a
negociar de los responsables políticos de Ports IB. Además de
manifestar que las soluciones propuestas en la ley van a ayudar
mucho a la gestión en los tiempos que corren, a pesar de que el
portavoz socialista dijo en el Pleno que no es la reforma que
pide la gente de los puertos, quién reclama esta reforma no hace
vida en el puerto, a ningún puerto, no vive del puerto ni para el
puerto, quien pide y sacará fruto de esta reforma es el sector que
siempre alimenta los bajos instintos urbanísticos. ¡Menuda
soflama! Después, encima, dijo que había defendido al sector
durante su intervención, yo le pediría un poquitín más de
moderación. Eso sí, después pide un tercero, concertar reunirse
con parte del sector, no les dijo esto mismo; primero presentan
enmienda a la totalidad, luego carga contra el sector y luego
trata con parte del sector, (...) no creo que deba ser así.

Finalmente, el 21 de marzo, el Consell de Govern aprueba
el Proyecto de ley de modificación de la Ley portuaria
autonómica, explicando el conseller de Turismo que pretende,
en consonancia con la reforma del 2007 de nuestro Estatuto,
establecer que la administración autonómica sea la encargada de
impulsar un modelo de desarrollo equitativo, equilibrado y
sostenible, promoviendo políticas de equilibrio territorial,
introduciendo un instrumento de planificación territorial
estratégica portuaria, como el el Plan general de puertos de las
Illes Balears, que se dividirá en cuatro secciones de cada isla, lo
recalco, cada una recogerá todas las instalaciones portuarias,
dársenas, instalaciones marítimas de cada isla, a pesar de que el
portavoz socialista intente hacer su errónea demagogia ante la
falta de más argumentos, intentanto enarbolar una supuesta
bandera de insularismo difícil de creer. La reforma de la ley
establece una sección para cada isla.

Por cierto, mire si va equivocado en sus afirmaciones, que
reitera, en relación con la postura del Govern respecto al Plan
general de puertos y a la participación de los consells, que le
remito por ejemplo a la PNL 10251/13 de su grupo, que usted
nos llevaba, debatida y votada en esta comisión el 14 de
noviembre, mire mi intervención o mire las preguntas en Pleno
sobre la modificación de esta ley del 9 de abril de 2013, o del 11
de marzo pasado, porque o no estuvo muy atento o no tiene más
argumentos, antes de afirmar lo que hace el Govern
documéntese más en verdad en lo que ha dicho en este
parlamento.

Continuo, tras, además, constatarse la falta de efectividad de
los planes directores de cada puerto, de los 41 puertos
autonómicos, ni uno se ha aprobado, por mucho que nos diga de
que su conseller de Obras Públicas, aquí presente, sacó dos,
ninguno está hecho, y gobernaron toda una legislatura, y encima
dice que pedía un plan director para cada isla. Pues no lo
hicieron ni lo intentaron, no hicieron nada en este aspecto; ahora
en la oposición piden lo que durante cuatro años no hicieron.
Este govern hará las secciones insulares del Plan general de
puertos de la comunidad, ya hablaré de cómo ustedes hicieron
in extremis el reglamento, encima, parcial de esta ley.

Lo que sí establece esta modificación para cada puerto es un
plan de usos y gestión, más operativo y específico de la
instalación. Además, debido al continuo contacto de este govern
con las diferentes partes del sector, le recuerdo que el anterior
govern ignoró al sector, como este mismo manifestó
públicamente, tras un trabajo conjunto de consenso, también
incluyó en esta reforma legal la modificación del proceso de
tramitación de las concesiones, el derecho de tanteo en
ampliaciones sustanciales de puertos existente, y una nueva tasa
de coste reducido para impulsar la eficacia del registro de
amarres. Todas ellas reivindicaciones históricas del sector
cumplidas por este govern.

Posteriormente, en la tramitación parlamentaria se
presentaron un total de 73 enmiendas de los diferentes grupos
y una solitaria y desacertada enmienda a la totalidad del Grupo
Socialista, a pesar de que el portavoz del Grupo MÉS, en su
debate, no sabía cómo justificar su no presentación, que fue
rechazada constatándose que ni tenía justificación ni
motivación, sólo basada en erróneas apreciaciones, conjeturas
e inconsistencias, con intervenciones de los grupos de la
oposición basadas en algunas cuestiones que no tenían ni que
ver con este debate legislativo, como le dijo el conseller de
Turismo.

Respecto a las enmiendas, en el trabajo de las tres sesiones
de la ponencia, se han debatido todas y cada una de ellas y se
han introducido diversos aspectos que citaré: la ampliación a
cuatro años de las autorizaciones temporales, permitiendo más
inversiones al tener más tiempo para amortizarse. En la
resolución de concursos se ha especificado, de acuerdo a lo que
establecen las condiciones de la concesión. En la prolongación
de la explotación se añade que el pliego de condiciones
generales del concurso tendrá que establecer los criterios y
baremos según los cuales se podrá ejercer el derecho de tanteo,
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de acuerdo con la defensa del interés general. Aspectos sobre la
declaración y procedimiento de abondono en puertos, la subasta
del bien abandonado y ampliar las medidas contra los deudores
a la gestión indirecta; solucionando y poniendo fin a la
morosidad y a las embarcaciones abandonadas en zona
portuaria. Además, en las autorizaciones de obras se modifica
la mención indicando el Plan general de puertos de la
comunidad, en los principios generales del otorgamiento de las
autorizaciones de uso de amarres para embarcaciones de recreo
no profesionales, se amplían las medidas de calidad
medioambiental. Y un nuevo régimen en los plazos de
concesión para construcción y explotación en consonancia con
la modificación de la Ley 2/13, de 29 de mayo, de costas, y
armonizando con los períodos vigentes para las instalaciones
dependientes de Puertos del Estado.

Además, se retiraron diversas enmiendas por los grupos
proponentes.

Volverá a hacer mención a dos aspectos, a ver si
consideramos que de aquí al pleno quede un poco más claro y
no se repita el tema, porque alguno insiste, incluso con notas de
prensa, ante la falta de más argumento. El tema de la gestión
indirecta de puertos, esta modificación de ley no afecta para
nada a ello, ni trata de ello, ni abre puertas, ni nada, por ello no
han presentado incluso ninguna enmienda al respecto, aunque
se empeñen en relacionarlo para hablar de algo. Entre el
portavoz de MÉS, el portavoz de su grupo, que dice a los
medios que se opone a la modificación de la ley porque
“supondrá la privatización de alguna de estas instalaciones, cuya
gestión pasará a manos privadas de empresarios, en contra del
interés general de los ciudadanos.” Francamente, o no sabe qué
decir o no está bien informado.

O usted mismo, Sr. Abril, en el Pleno, que hizo un
circunloquio erróneo respecto a la modificación del artículo 16,
su afán antiiniciativa privada le llevó a decir según que
afirmaciones, el texto del artículo 16 es el mismo que tenía la
ley que ustedes aplicaron, añadiendo además la propuesta que
deba aprobar Ports de les Illes Balears del plan de usos, pero no
cambia nada su régimen de gestión, si es indirecta sigue
siéndolo y si es directa lo gestiona Ports IB, no busque excusas.
O el portavoz adjunto del Grupo Socialista que dijo que les
llama la atención que MÉS no haya presentado enmienda a la
totalidad, bueno, y que permitirá a los promotores elaborar un
plan de usos va ligado a un proceso de privatización de los
puertos deportivos de las islas. Otro igual, como ya he
explicado.

Y en nota de prensa, el Grupo Socialista dice que piden la
retirada de la nueva Ley de puertos que facilitará la
privatización de la gestión de los puertos de las Illes Balears.
Menudo erróneo argumento se han montado.

El otro aspecto a destacar es cuando dicen “sin control
público y falta de participación de los consells”; le insisto, el
plan de usos es una propuesta, además de requerirse una
memoria y un proyecto básico que debe ser aprobada. Además,
se garantiza la participación de las administraciones y la
información pública en el Plan general de puertos autonómicos.
En el plan de usos, antes de aprobarlo Ports IB, se han de
someter al informe del ministerio competente en Costas, y al del
consell y ayuntamiento correspondiente, además de los posibles

períodos de consulta con estas instituciones. Los consells y
ayuntamientos, entre otras administraciones, continuarán
emitiendo los informes necesarios cuando se requiera.

Por no recordarle que ahora, en el consejo de administración
de Ports IB, todos los consells, dónde Ports IB tiene
instalaciones portuarias, participan, antes, en su etapa no.
Además, ahora hay una auténtica representación municipal
ligada a materia portuaria, antes había una simple cuota política,
nada de intentar dar falsas lecciones de participación. Espero
que lo tengan más claro y no vuelvan con estos irreales
argumentos que hoy siguen repitiendo.

Al portavoz socialista, decirle que nada de que la nueva ley
va en detrimento de las pequeñas embarcaciones y la actividad
pesquera, como dijo. Todo lo contrario, si no cambia nada, me
remito al artículo 50.3 y también, respecto a embarcaciones
tradicionales, al artículo 63.4 de la ley. Como ve, esto se queda
sin sus argumentos tipo.

Por cierto, el Grupo MÉS sí pretendía modificar estos
artículos, eliminando de este tratamiento más favorable que le
atribuye curiosamente a las embarcaciones de pesca del litoral,
no sé porqué, usted lo sabrá.

Por tanto, hoy dictaminamos un buen y elaborado proyecto
de ley, enriquecido por las aportaciones de los grupos
parlamentarios y el trabajo llevado a cabo en la ponencia para
elaborar su informe. Dándose así un paso más para que
finalmente...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ahora acabo, Sr. Presidente. ... un paso más para que
finalmente nuestra comunidad autónoma tenga una mejor
adaptada y actualizada ley de puertos, que pondrá, como ya dije,
a nuestra comunidad a la cabeza de la normativa portuaria
autonómica de nuestro país.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula,
per part del Grup MÉS, el Sr. Abril, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, vull reiterar que la voluntat del Grup Parlamentari MÉS
des del principi que es va iniciar el tràmit d’aquest projecte de
llei de modificació va ser constructiva, per això no vàrem
presentar esmena a la totalitat, i ho vaig explicar el dia de la
meva intervenció en plenari, les nostres esmenes anaven a
reforçar, complementar aquells aspectes que nosaltres trobàvem
a faltar, bé en aquest projecte de llei de modificació, bé a la llei
original del 2005, en el sentit que trobàvem que s’havia de
reconèixer la figura dels ports naturals, que s’havien de protegir
les embarcacions tradicionals perquè els llaüts no acabin baix
d’una figura, com passa, i moltes altres petites embarcacions, no
només llaüts; perquè es reinvertís i no només s’anàs a cercar els
doblers dels ports per part de les diferents administracions, i
perquè es garantís d’alguna manera la participació social, la
participació dels usuaris i de les usuàries dels ports, ni més ni
manco. Perquè el que feia aquest projecte de llei, enteníem
nosaltres, i ara ho explicaré, era retallar-ho.

Ha estat la manera de fer del Govern tan poc encertada que
ha fet canviar de parer aquest grup parlamentari. Però abans
d’això el que ha fet l’actitud del Govern ha estat crear alarma i
oposició justament entre milers d’usuaris i usuàries dels
diferents ports de les Illes Balears, de gent que estima la mar i
que no són justament, perquè aquests mai no han tengut
problemes, els amos dels iots de luxe.

El que ha fet que avui venguem a parlar, i ja ho vàrem fer en
el plenari, de l’elefant de la privatització, insistesc, és la mateixa
manera de fer del Govern. El Sr. Veramendi, em ridiculitza o
vol llevar importància a la modificació de l’article 16, però clar,
és que no és qualsevol cosa el que parlam de la modificació de
l’article 16, clar que l’article 16 ja deia que una ampliació
substancial era ampliar més d’un 30% tant la superfície terrestre
com d’amarraments o de les àrees de servei, i que la iniciativa
privada té -i ho respectam, i mira que jo som marxista, però
m’és igual, marxista no de Groucho, dels altres, i no passa res-,
però, som raonable i pens que la iniciativa privada i la gestió a
través de clubs nàutics, com que, a més, hi ha un component de
participació social, res a dir, d’acord? Que continuï endavant.
Ara, que vengui un particular i ja no només tengui aquesta
capacitat d’iniciativa, sinó que sigui ell qui fa el pla d’ús i gestió
dels ports, i als usuaris que els bombin!, doncs això és el que no
ens sembla bé. Així com està redactat, això és el que passa, que
vendrà un particular, que no té ni perquè ser el club nàutic, pot
ser un senyor inversor, perquè darrerament les lleis, la de
turisme és la primera que la varen traduir al rus, i també li he
tornat recordar al conseller, el que esperen és que vengui un
inversor amb molts doblers, faci una inversió en el port, que es
qualifiqui com a ampliació substancial i que sigui aquest qui
digui com ha de funcionar el port.

I si a això li afegim la discrecionalitat que té, i que augmenta
amb aquest projecte de llei, Ports de les Illes Balears, que és
més monocolor que el consell d’administració d’IB3, i amb això
ja els ho dic tot, home!, com volen que pensem bé o com volen
que pensin bé els usuaris!

Per això, i crec que amb això ja acab perquè està tot dit, ja
ens reservarem els detalls i les coses de més substància per al
debat en Plenari. Aturin aquest disbarat, deixin de fer de corretja
de transmissió d’un govern que s’ha equivocat, i a les proves

ens remetem en aquest tema, deixin de fer de corretja de
transmissió d’ells, tornin la dignitat a aquest parlament, tornem
a debatre una llei així com toca i amb el temps que es mereix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Borràs per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Jo em meravellava sempre de la
capacitat dels serveis tècnics d’aquesta casa, que en màxim 48
hores trobaves al Diari de Sessions transcrit el que dèiem aquí,
no són tan bons com jo pensava, perquè el Sr. Veramendi és
capaç de, mentre jo parl ell escriure la contestació i després
llegir-la immediatament aquí, açò és eficiència, és a dir, açò és
saber, concebre, mentre jo parl, ja escriure el que m’ha de
contestar, després passa el que passa, que jo parl d’unes coses
i en contesta unes altres. He venido a hablar de mi libro i ell
ralla del seu llibre i encantat de la vida.

Ha dit que era un projecte enriquit, enriquit no ho sé, però
que enriquirà algú, sí, que enriquirà algú, sí. Deia que la llei
s’havia aplicat a tres governs, que evidentment si s’havia aplicat
a tres governs, no tots els governs modifiquen o canvien totes
les lleis, aquest sí, aquest govern d’ara sí que destrossa tot el
que passa pel camí, però normalment tots els governs tenen un
ordre de prioritats, tenen uns acords polítics i a partir d’aquí
treballen. 

Sector, que és una llei pactada amb el sector, no és cert, el
sector és alguna cosa més que una part del sector. Aquesta llei
beneficia el que podria entendre per sector en algun punt, però
a la llarga el perjudica en la immensa majoria de la modificació,
perquè evidentment que vostès hagin pactat la retirada de
barques i el dret a tempteig amb els clubs nàutics, no vol dir que
sigui bo per als clubs nàutics la resta de l’articulat de la llei que
vostès presenten aquí. I evidentment aquestes coses no són
bones ni per als petits usuaris ni per a molts de ciutadans, tot i
que puguin ser bones per als clubs nàutics, tot i que puguin ser...
perquè fins i tot açò que vostès diuen que han pactat amb el
sector presenta dos problemes.

Primer, ja veurem què passarà quan es posi en marxa
aquesta llei i algú vulgui aplicar allò de retirar les barques a un
port de gestió indirecta, ja veurem què passa, ja veurem què
passa perquè crec que es demostrarà la ilAlegalitat de la proposta
que fa la llei, perquè acudir a una llei no vol dir que sigui legal,
sobretot perquè, tan pactada com estava la llei amb el sector i
després de tres anys de feina, com ens varen dir a l’esmena a la
totalitat, què hem vist? Que tot açò s’ha presentat en període
d’esmenes per part del Grup Popular, i si durant tres anys de
parlar amb el sector no havien caigut en açò i ho han hagut de
presentar en període d’esmenes és perquè no hi han parlat tant
o bé perquè ho han presentat per esmena perquè no podien fer-
ho dins l’articulat, registrat al Parlament, perquè vostès saben
que ha de venir acompanyat d’informes, ha de venir acompanyat
del vistiplau jurídic, d’adequació a la llei i evidentment açò té
moltes dificultats.
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Fins i tot diuen alguna cosa tan aleatòria, permet tanta
discrecionalitat que segons la reforma d’aquesta llei una persona
que tengui sis mesos..., el Fortuna, per exemple, amarrat a un...
o un de gestió indirecta, si no s’empra aquest vaixell, encara que
pagui les quotes arbitràriament pot ser retirat, arbitràriament pot
ser retirat per l’autoridad competente i l’autoritat competent
serà, no un funcionari de ports autoritzat com pertoca, sinó
qualsevol gestor privat d’un moll amb gestió indirecta. Per tant,
alerta amb aquesta qüestió. 

Ens ha dit com a gran gesta d’aquesta norma que el pla
d’usos ha de ser aprovat per Ports, faltaria més!, que és qui ha
d’aprovar el pla d’usos, només faltaria que a part que no tengui
ni exposició pública, a part que no tengui informe vinculant dels
ajuntaments, que no tengui informe vinculant del consell, a
sobre no ho hagués d’aprovar Ports de les Illes Balears, que
bastés amb la voluntat del promotor, és a dir, aquí vull fer un
port, vaig i el faig i simplement ho comunica a Ports, faltaria
més! Com a mínim hem de respectar les formes, perquè alerta...
perquè no és molt legal usurpar el dret d’exposició pública als
ciutadans, alerta.

Vostè ens diu que no vàrem fer plans directors, en un any
vàrem iniciar dos plans directors, en un any de gestió vostè... jo
no li he parlat del Sr. Carbonero, vostè m’ha dit que jo havia
parlat del Sr. Carbonero, no n’havia..., però ara en parlaré, en un
any vàrem iniciar dos plans directors. El primer que va fer el seu
govern va ser posar aquesta feina dins un calaix i anulAlar
aquests plans directors i en tres anys no n’han fet res, sí, ha fet
aquesta llei, un bunyol de llei que el que fa és impedir que hi
hagi plans directors públics que diguin com han de créixer i com
han de ser els ports.

I no em digui -i no em digui, Sr. Veramendi- que volem més
càrrecs públics en els ports; volem mantenir, volem mantenir,
no afegir, mantenir el que diu la llei de tenir delegats territorials
a Menorca i a Eivissa, volem mantenir açò, perquè no es
dugui...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sr. President. ..., no es dugui des del Coll
d’En Rabassa només la gestió dels ports, perquè evidentment els
diaris van plens cada dia dels problemes que té el Sr. Deudero
amb la gestió dels ports de Menorca i d’Eivissa, cada dia en van
plens, perquè està actuant en els ports en contra dels interessos
i en contra de les voluntats municipals i en contra dels ciutadans
de Fornells, de Sant Antoni, de mil-i-un ports de Menorca i
d’Eivissa i de Mallorca també, però de Mallorca, com que és ell
qui dóna la cara en persona, es gestiona d’una manera diferent.

Nosaltres demanam el manteniment dels delegats territorials
i demanam a canvi la supressió de tot el nombre indeterminat,
tants com vulgui el director general de Ports, de personal
directiu professional com incorporen a la llei, que empitjora
també en aquest sentit, permet discrecionalment a Ports crear
tant de personal d’alta direcció nomenat a dit com vulguin.

Finalment, per acabar, president, ara que el Grup Popular ara
faci aquests cants en contra de la privatització, després de què
ho estan privatitzant tot i que volen privatitzar els ports, em
sembla ja un contrasentit absolut, ara la llei no permet la
privatització, no de privatització, el que és gestió directa serà de
gestió directa, bé, em sembla d’una incoherència absolutament
marxista del Sr. Groucho Marx, no del Sr. Carlos Marx, perquè
evidentment els interessos privats són, en molts de casos,
compatibles amb la bona gestió dels ports i...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Diputat, ha exhaurit el temps.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant. ...i no ho negam ni ho negarem, però
evidentment quan són gestió privada a favor dels interessos dels
ciutadans i ciutadanes, no gestió privada, com passa a molts de
clubs nàutics en què gestionen amarraments però a favor de la
gent, no a favor de les intencions amagades que hi ha darrere
aquesta gent en defensa dels interessos reals del real sector,
autèntic sector, que defensa aquesta llei que és el mateix que
defensa la Llei del sòl, el mateix sector que defensa la Llei
agrària, el mateix sector que defensarà la Llei de mines i el
mateix sector que defensa les mesures urgents del Sr. Company,
és a dir, el mateix sector de sempre, que és el sector...

EL S. PRESIDENT:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... predador etern d’aquestes illes i que nia dins el Partit
Popular.

Gràcies, president, he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, té la paraula per part del Grup Popular,
el Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Ya dije en pleno, como así ha sido, que
nuestra postura como en otras leyes es totalmente constructiva,
además no estamos haciendo un debate de política general, me
gustaría que se centraran un poco en el proyecto de ley. 
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Mire, le pese a quien le pese y digan lo que digan la realidad
es una: durante un govern del Partido Popular se aprobó la Ley
de puertos de nuestra comunidad y también durante otro govern
del Partido Popular, éste modifica actualizando, mejorando y
adaptando la Ley de puertos, en medio la inactividad del
anterior govern. Eso sí, a toro pasado ustedes dicen que la
reforma de ley es necesaria, pero no en el sentido que se
propone, ¿por qué si era necesaria no lo hicieron? No tenían ni
propuesta, ni siquiera se ha encontrado una simple adaptación
normativa a leyes posteriores, como sí también hace este
govern. 

Miren, se ha hecho más por la náutica y la materia portuaria
en esta comunidad en lo que llevamos de legislatura que en las
dos legislaturas que ustedes gobernaron, otros gobiernos del
Partido Popular también hicieron muchísimo. Mire, esta
modificación de ley es un ejemplo muy importante de la gran
labor de este govern respecto a la importancia esencial de las
instalaciones portuarias para nuestra comunidad. Además, este
govern, a diferencia de la inactividad del anterior, también ha
desarrollado un gran número de medidas al respecto, a modo de
refresco: optimizando Ports IB lastrado por deudas del anterior
govern, actualización de cánones, agilización de listas de espera
de amarres, cobro de amarres -no se hacía-, mejora del
mantenimiento y seguridad de puertos, reordenación de puertos
y fondeos, medidas en abandono de embarcaciones, redacción
de planes de seguridad, agilización de trámites, aumento de
autorizaciones de chárters náuticos -claro indicador de que
nuestra comunidad es cada vez más referente náutico- y
medidas de promoción con ferias náuticas y promocionando la
llegada de cruceros a más puertos de nuestras islas con
resultados históricos, y se ha aumentado la conectividad de los
puertos autonómicos, con cifras históricas de pasajeros y
mercancías.

También quiero remarcar, como ya indiqué en el pleno
debatiendo la solitaria enmienda a la totalidad, la labor
efectuada por el conseller de Turismo y su equipo en esta
modificación de la ley, es una modificación amplia, abarca
diferentes aspectos, necesaria y que resuelve posibles
situaciones y está muy trabajada y consensuada con las
diferentes partes del sector náutico marítimo, se ve en todo el
texto, así como las aportaciones efectuadas durante su
elaboración. Por ello, como Grupo Popular, volver a
agradecérselo públicamente.

Además, quiero destacar un ejemplo más de lo importante
que es esta materia y esta modificación de ley para este govern,
el Consell de Govern, de 6 de junio, acordó solicitar al
Parlament la convocatoria de sesiones extraordinarias, con la
habilitación de días necesarios para posibilitar la tramitación,
entre otros, de este proyecto de ley, como estamos efectuando.

Sólo decirle al portavoz socialista que lamento que me hable
de intervenciones de los hermanos Marx, y más que lo diga
usted. Sr. Abril, esta ley sí armoniza más lo que usted habla de
puertos de gestión autonómica y los dependientes del Estado,
nadie ridiculiza nada, sólo se lo he explicado ante su erróneo
argumento, ese circunloquio erróneo que nos hizo.

Tema de los planes portuarios, historias muchas, no hay
ningún plan director de puertos hecho, irreal, quiere más cargos
públicos territoriales.

Finalmente, me queda remarcar muy especialmente que hoy
dictaminamos este proyecto de ley, estamos dando un paso más,
y hemos de ser conscientes en beneficio de los intereses de
nuestra comunidad, en una materia que considero que todos
hemos de tener claro que es estratégica como es la materia
portuaria y la náutica.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

A continuació passam a la votació de les esmenes, si cap
grup no demana votació separada votarem conjuntament les
esmenes RGE núm. 5532, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45
i 46/14, del Grup Parlamentari MÉS, i les RGE núm. 5560, 61,
62 i 63 i les RGE núm. 5565 a la 5593 i les RGE núm. 5595 a
la RGE núm. 5609/14, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queden rebutjades per 5 vots a favor, 9 vots en
contra i cap abstenció.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Perdoni, president, són 4 vots...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó? 

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

4 vots, no 5. 

EL SR. PRESIDENT:

Ah! 4, sí, perdó. Sí, sí, és que em pareixia que eren 5.
Llavors són vots a favor 4, vots en contra 9, abstencions cap. 

Si cap grup no demana votació separada passarem a la
votació conjunta de les esmenes RGE núm. 5531 i 5533/14, del
Grup Parlamentari MÉS. 

Vots a favor?

vots en contra?

Abstencions?
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Queden rebutjades per 5 vots a favor, 9 vots en contra i cap
abstenció.

Finalment, passam a la votació de l’articulat del projecte de
llei i, si cap grup no demana votació separada, passarem a la
votació conjunta del títol del projecte, dels apartats 1, 2, 3, 6, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20 bis, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 30 bis, 30 ter, 30 quater, 30 quinquies, 31, 32, 33, 34
i 35, de l’article únic, de les disposicions addicionals i finals i de
l’exposició de motius.

Vots a favor?...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, solAlicitaria votació separada. Votación
separada.

EL SR. PRESIDENT:

De quins articles?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, per una banda, solAlicitaria els articles 21, 22 i 23, 28 i
trenta... perdó articles, apartats, i apartat 35 bis.

EL SR. PRESIDENT:

35 bis?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

21, 22, 23, 28 i 35 bis, en un bloc.

En un altre bloc, els apartats 6, 18, 20, 20 bis, 27, 29, 30, 32,
33, 34, 35, disposició addicional i disposició final. Disposició
addicional existent perquè la bis és una addicional també.

I després la resta d’apartats es poden votar conjuntament,
tant els originals com els que s’han incorporat... perdó?

Tots o els que..., el primer bloc. 21, 22, 23, 28 i 35 bis.

El segon bloc seria: 6, 18, 20, 20 bis, 27, 29, 30, 32, 33, 34,
35, disposició addicional i disposició final.

Així, el tercer bloc seria: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 30, 30 bis, ter, quater, quinquies,
sexies, 31, 35 ter i l’exposició de motius.

Vol que repeteixi a poc a poc el tercer bloc o... que és la
resta, diguéssim. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer bloc, que són les esmenes 21, 22, 23,
28 i 35 bis.

A la votació de l’articulat del projecte de llei, perdó.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es el articulado, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, primer bloque...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Però votam aquest bloc que he dit, no?, d’enumeració 21,
22, 23, 28 i 35.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 13 vots a favor, cap vot en contra i 1
abstenció.

Passam al segon bloc: 6, 18, 20, 20 bis, 27, 29, 30, 32, 33,
34, 35, disposicions addicionals i disposició final. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 9 vots a favor, cap vot en contra i 5
abstencions.

Si cap grup no demana votació separada passarem a la
votació... Ah!, sí, perdó, ens falta votar la resta de l’articulat. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

President, vol que li digui els números que corresponen a la
resta per... més clar? Serien els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 30 bis, 30 ter, 30
quater, 30 quinquies, 30 sexies, 31, 35 ter i l’exposició de
motius, 35 ter i l’exposició de motius també.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a la votació d’aquest bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Queden aprovades per 9 vots a favor, 5 vots en contra i cap
abstenció.

En conseqüència queda dictaminat...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó, president, en tot cas falta votar el títol, si de cas com
ha apuntat, no sé si s’ha de votar el títol, no ho sé.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del títol. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 9 vots a favor, cap vot en contra i 5
abstencions.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny,
de ports de les Illes Balears.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, els grups
parlamentaris, dins les quaranta-vuit hores següents a la data
d’acabament del dictamen, en escrit adreçat a la Molt Hble.
Presidenta de la Cambra, hauran de comunicar els vots
particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats en
comissió, i no incorporats al dictamen, pretenguin ser defensats
en Ple.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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