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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Jaume Fernández substitueix Josep Maria
Camps.

EL SR. BONED I ROIG:

President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

Proposició no de llei RGE núm. 6927/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a fons d'accessibilitat de ports.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al debat de l’únic punt de l’ordre del
dia previst per avui, amb la Proposició no de llei RGE núm.
6927/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons
d’accessibilitat de ports.

Per defensar aquesta proposició no de llei i per part del Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. El passat 4 de juliol, el Consell de
Ministres va aprovar un reial decret llei que modifica la Llei
estatal de Ports en dues qüestions: la primera, l’ampliació de les
concessions administratives portuàries de 30 a 50 anys, cosa
que, evidentment, no ens agrada, i per una altra, la creació d’un
article 159 bis, el qual crea el que s’ha anomenat el Fons
Financer d’Accessibilitat Terrestre Portuària, amb la idea que
els ports dependents de l’Estat que són rendibles aportin un
vertader impost revolucionari del 50% dels seus beneficis a
aquest fons.

Cal tenir en compte que del pressupost de Ports de l’Estat
per al 2013, un pressupost que, de la mateixa manera que
AENA no penja del pressupost general de l’Estat, sinó que
s’autofinança amb més d’un 90% per les mateixes taxes
portuàries, en aquest cas, d’un pressupost de 269 milions
d’euros, 169 els va generar el port de Barcelona, 119 el de
València, 82 el d’Algesires i 68,5 els ports de l’Estat que hi ha
a les Illes Balears. A més, Ports de l’Estat va fer a Balears, tal
i com recull a les seves memòries, 20 milions d’euros de
benefici net, la qual cosa converteix els nostres ports en els més
rendibles del conjunt de l’Estat, resultat del balanç de 65
milions d’euros d’ingressos i 45 de despeses; 20 milions d’euros
que serien equivalents, si em permeten la comparació, amb
mitja ecotaxa, o amb el que va ser l’ecotaxa, o amb el doble del
pressupost actual de Ports de les Illes Balears, dels nostres ports
autonòmics, per tant no parlam de dues pessetes, parlam d’una
quantitat de doblers important.

Davant d’aquesta idea, ja fins i tot quan s’anunciava el tema,
i de fet la nostra proposició no de llei és anterior a la decisió del
Consell de Ministres de 4 de juliol, la nostra proposta és de
finals de juny, els catalans varen fer molt d’enrenou, va fer
enrenou el port de Tarragona, sobretot el port de Barcelona,
amb tota una sèrie d’arguments contraris que podríem
subscriure perfectament i aplicar al cas de les Illes Balears, la
vulneració del principi d’autonomia portuària -i podríem afegir
“i financera”- de cada un dels ports, que és molt incoherent o
francament controvertit posar més doblers perquè s’inverteixen
a ports que poden competir directament amb els teus ports i,
sobretot, el fet que ja existeix un fons de compensació
interportuària, la llei, que està contemplat i desplegat a la
mateixa Llei de ports.

I aquí, en el cas de les nostres Illes, a més a més, podríem
afegir que aquest fons d’accessibilitat terrestre, doncs no és que
siguem la comunitat autònoma millor situada per poder-nos
beneficiar d’aquest fons, quan ja aportam a l’altre fons i al
conjunt de la caixa diguem de Ports de l’Estat doncs una
quantitat important de doblers.

Al final ha quedat un text més genèric del que plantejava el
Ministeri de Foment inicialment, amb un cert grau de
voluntarietat, encara pendent de veure com es desplega
reglamentàriament, i han variat en sistema en el sentit que seria
un préstec el que farien en aquest cas els ports o l’autoritat
portuària respectiva i no una aportació directa a aquest fons.

També vull recordar que estaria bé que l’administració
central tengués en compte que els ports i altres elements de
l’administració no són bancs, són infraestructures, en el nostre
cas, a més, infraestructures bàsiques que no només hi són per fer
doblers, perquè l’Estat faci caixa, que ho entenem que l’Estat
necessita fer doblers de per tot, perquè hi ha una manca
d’ingressos, idò que facin una altra política fiscal, però en el
nostre cas tant quan parlam de ports com quan parlam
d’aeroports parlam d’infraestructures que convé mantenir, que
convé mantenir perquè, a més, millorin serveis, els quals en el
cas dels ports tampoc no és que siguin el súmmum, que
s’unifiqui a més el model de gestió i se superi aquesta dicotomia
que tenim entre Ports de les Illes Balears i ports que depenen
d’autoritat portuària, però no són d’interès general, com és el
cas d’Es Molinar, el qual ha estat fruit de polèmica i encara ho
és en aquest moment. I perquè, a més, en el nostre cas, i des de
la sobirania que puguem desplegar des de les institucions que
tenim en aquest moment i les que puguem tenir en el futur,
puguin ser realment una peça clau de la nostra economia i del
nostre model turístic.

Cal recordar, i amb això aniré acabant, que, en conjunt, els
cinc ports d’interès general de les Illes Balears, i ho torn a
reiterar, Palma, Maó, Alcúdia, Eivissa i La Savina generen, són
els més rendibles de tot l’Estat, passa una mica com amb
AENA, que dels vuit aeroports de tota la xarxa d’AENA que
són rendibles, quatre són de Canàries i de Balears, nosaltres
aquí ens barallam, i no sé quantes declaracions hem fet ja per
demanar la cogestió dels nostres aeroports i quasi quasi el que
podríem reclamar és la cogestió d’AENA. Doncs una mica el
mateix podríem demanar pel que fa als ports.
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No demanam tant, demanam la cogestió a la nostra
proposició no de llei, que es transfereixin els ports que s’hagin
de transferir i, òbviament, perquè era el que motivava aquesta
proposició per part d’aquest diputat, quan la vàrem defensar,
que es paralitzi aquest fons que, malauradament, ja ha passat pel
Consell de Ministres i ha estat aprovat, però que encara s’ha de
desplegar reglamentàriament i per tant hi ha un marge per poder
intervenir, per poder negociar amb l’Estat quin és el paper de
l’autoritat portuària de Balears, dels nostres ports que encara
depenen de l’Estat davant d’aquest fons o del funcionament
d’aquest fons d’accessibilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S’ha presentat una esmena, amb
RGE núm. 8447/14, per part del Grup Parlamentari Popular.

Per defensar aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Mediante el Real Decreto Ley 8/14, de
4 de juliol, Sr. Abril, su PNL es de 7 de julio, registrada, por
consiguiente ya estaba publicada en el BOE y se había aprobado
en Consejo de Ministros, porque dice que era anterior,
solamente un pequeño matiz. Entre otras, se aprobó una serie de
medidas para mejorar la competitividad de los puertos del
Estado, tal como expresó la ministra de Fomento se habían
hecho importantes inversiones en los puertos, pero no hacia su
conexión terrestre, lo que impedía a algunos puertos ser más
eficientes y competitivos. Así, crea el Fondo de Accesibilidad
Terrestre Portuario, manifestando que apuesta por articular un
sistema por el cual los resultados positivos que anualmente se
generen en el sistema portuario estatal, las autoridades
portuarias puedan destinarlo al citado fondo en forma de
préstamo remunerado, con intereses, para mejorar la
accesibilidad terrestre de los puertos que lo requieran, en
mejores condiciones de financiación, ya que el cambio de la Ley
de puertos reconoce el derecho de los puertos a invertir fuera de
su dominio para ganar competitividad.

En palabras de la ministra de Fomento: no se está hablando
de dar dinero a otro puerto, sino de un modelo de préstamo entre
los propios puertos mediante la creación de este fondo, además
de buscarse financiación europea por parte de Puertos del
Estado para también la mejora de la conectividad terrestre de los
puertos estatales.

Al respecto, decir que, según datos oficiales, los puertos
estatales suman 1.100 millones de euros de fondo de maniobra,
colocados en distintas entidades financieras con mínima
rentabilidad. Así, el Ministerio de Fomento considera que el
citado fondo debería colocarse en un instrumento de préstamo
que sirva para dar apoyo a los puertos estatales que tengan
necesidad de inversión en accesibilidad terrestre, usándolo para
las inversiones en intermodalidad necesarias; inversiones éstas,
en palabras del Ministerio de Fomento, de cuantía muy
importante, no asumibles por la contención presupuestaria del
Gobierno del Estado. Así, calculan que el citado fondo podrá
generar hasta 1.000 millones de euros en los próximos diez

años, para fomentar la conectividad terrestre de los puertos
españoles.

Por lo tanto, tal como establece el Ministeri de Fomento,
este fondo financiero tiene como objetivo la financiación de la
construcción de las infraestructuras viarias y ferroviarias para
dotar de la adecuada accesibilidad a los puertos, desde el límite
vigente de su zona de servicio hasta el punto de conexión con
las redes generales de transporte abiertas al uso común,
fomentando la intermodalidad entre la distribución y el
transporte, nutriéndose dicho fondo de aportaciones que realicen
Puertos del Estado y las autoridades portuarias, teniendo
naturaleza de préstamo, recogiéndose su regulación y
funcionamiento en su posterior desarrollo reglamentario.

En clave nacional, conviene recordar la importancia de los
puertos españoles, siendo el tercer país de Europa por tráfico de
contenedores, teniendo éstos capacidad para mantener su
liderazgo e incrementar sus volúmenes, pero están perdiendo
competitividad porque les faltan infraestructuras y conexiones
necesarias con otros medios de transporte. Así, la construcción
de accesos terrestres a los puertos y la adecuada conectividad
terrestre es un factor estratégicos para potenciar los puertos de
nuestro país, como plataforma logística del sur de Europa, y un
factor importante de competitividad.

Además, les recuerdo las necesidades de conexión terrestre
con los puertos, entre otros, en el corredor ferroviario del
Mediterráneo, apoyado por este Govern y esta cámara en la
presente legislatura.

Por lo que respecta a los puertos dependientes de la
Autoridad Portuaria de Baleares, por estar en una comunidad
pluriinsular, hecho sabido, como la nuestra, son estratégicos
para los intereses de nuestra comunidad, muy especialmente
para la entrada y salida de mercaderías, así como de pasajeros,
garantizando, junto a los puertos dependientes de la comunidad
autónoma, la adecuada comunicación marítima, y cubrir las
necesidades e intereses de los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra comunidad autónoma en los ámbitos pesquero,
deportivos y de recreo. Además, las características de las
necesidades de conectividad terrestre de éstos no són las mismas
que otros puertos ubicados en la península.

Por ello, con independencia del régimen de cumplimiento de
este fondo, porque se tiene que desarrollar, desde el Grupo
Parlamentario Popular consideramos, y por ello la enmienda
presentada a esta PNL sobre el fondo de accesibilidad, instando
al Gobierno del Estado a excluir de la aportación de cuantías al
Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuario a la Autoridad
Portuaria de Baleares, debido a todo lo que implica la condición
insular de nuestra comunidad autónoma.



868 TURISME / Núm. 64 / 11 de setembre del 2014 

 

Por lo que respecta al punto segundo de la PNL, decir que
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, que rige el sistema portuario de titularidad
estatal, instaura un modelo de gestión portuaria para los puertos
de interés general, basado en unos entes públicos denominados
autoridades portuarias, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, independientes del Estado y con plena capacidad para
obrar; estando agrupados en torno a un organismo público
dependiente del Ministerio de Fomento, denominado Puertos
del Estado, encargado de la ejecución de la política portuaria del
Gobierno y de la coordinación y control de eficiencia del
sistema portuario, con 46 puertos de interés general, gestionados
por 28 autoridades portuarias.

Una misma autoridad portuaria puede asumir la gestión,
administración y explotación de más de un puerto de
competencia estatal dentro de una comunidad. Así, por el Real
Decreto 1590/92, de 23 de diciembre, a la Autoridad Portuaria
de Baleares se le asignó la gestión de los puertos de Palma y
Alcúdia en Mallorca, Maó en la isla de Menorca, Eivissa y La
Savina en Formentera, considerados de interés general para la
antes citada Ley 27/92 en el archipiélago.

También decir que corresponde a las autoridades portuarias
la gestión y administración de sus recursos en un marco de
autonomía de gestión, con criterios de eficacia, eficiencia y
sostenibilidad ambiental, debiendo ajustarse a los principios
establecidos en dicha ley. Además, como este ente manifiesta,
desde la Autoridad Portuaria de Baleares se ha cumplido con los
límites impuestos por el plan de austeridad del Gobierno.

Además, decirle que el sistema actual de Autoridad
Portuaria ya tiene prevista la participación de las instituciones
autonómicas, municipales y el sector emprearial regional. Así
se establece en el Real Decreto Legislativo 2/11, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de puertos del Estado y de la Marina Mercante, donde, en su
artículo 30, referido a la composición del consejo de
administración de las autoridades portuarias, entre ellas la de
Baleares, su punto c) establece que habrá un número de vocales
comprendidos entre 10 y 13, excepto para las islas Canarias y
las Baleares, en cuyo caso podrá llegar a 16 vocales a establecer
por las comunidades autonómas y designados por las mismas;
concretándose, además, que la designación por las comunidades
autónomas de los vocales referidos respetará los siguientes
criterios, son los siguientes, un breve resumen.

La comunidad autónoma estará representada, además de por
el presidente de la Autoridad Portuaria, por cuatro vocales.

En el caso de las Islas Baleares, cada consell tendrá un
representante.

Los municipios, en cuyo término está localizada la zona de
servicio del puerto, tendrá una representación del 33% del resto
de los miembros del consejo, y el 66% del resto de los
miembros del consejo serán designados en representación de las
cámaras de comercio, organizaciones empresariales y sindicales
y sectores económicos relevantes en el ámbito portuario.

Además, establece que la separación de los vocales del
consejo será acordada por el órgano competente de la

comunidad autónoma, a propuesta de las organizaciones,
organismos y entidades a que aquéllos representen.

Además, el consejo designará, a propuesta del presidente,
que ha sido designado por la comunidad autónoma, un
secretario.

Por lo que respecta a la presidencia de la Autoridad
Portuaria, según el artículo 31.1 de la citada ley, éste será
designado y separado por el órgano competente de la
comunidad autónoma. Ésta, una vez haya sigo comunicada a la
minsitra de Fomento, en este caso, será publicada en el diario
oficial correspondiente y en el BOE. Además, el consejo de
administración, a propuesta también del presidente, nombrará
entre sus miembros a un vicepresidente.

Por tanto, en la Autoridad Portuaria de Baleares, más
extensamente que otras, como he expuesto, hay una
coparticipación de instituciones propias en su consejo de
administración.

Respecto al régimen de participación y titularidad de los
puertos del Estado en nuestra comunidad autónoma, me remite
a los artículos 30.5 y 32.15 de nuestro Estatuto de Autonomía,
que, en el texto del punto segundo de la PNL obvian, sobre
transferencias.

Además, bueno sería, eso pretende y en ello trabaja esta
govern, que tengamos una Autoridad Aeroportuaria de Baleares
similar, en todo caso, o parecida a la portuaria, al ser también
totalmente estratégicas las infraestructuras aeroportuarias para
nuestra comunidad autónoma.

Finalmente, también recordarles que este govern ha
solicitado, y ello pretende la transferencia de la competencia
para la gestión de los puertos que ha citado del Estado de Es
Molinar y Es Portitxol en Palma de Mallorca, además de la
gestión de la parte deportivo-pesquera del puerto de Palma de
Mallorca, así como la desclasificación de otras instalaciones
portuarias estatales en nuestra comunidad autónoma.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posició,
per part dels grups que no han presentat esmenes, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. D’entrada dir que donarem suport a la
proposició no de llei presentada pel Grup MÉS, proposició no
de llei que, segons un retall d’un diari digital, que tenc aquí, va
anunciar dia 25 de juny; és a dir, igual que no es va registrar al
Parlament abans de l’aprovació, però sí que evidentment va ser
anunciada, sinó jo mateix hagués fet una PNL en el mateix
sentit, evidentment però en aquest sentit donarem suport a la del
Grup MÉS.
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Perquè el Pla d’accessibilitat terrestre de ports és una
exhibició d’insensibilitat per part del Ministeri de Foment.
Aquest matí, just abans d’entrar en aquesta comissió, podíem
llegir que el mes d’agost AVE, diguéssim, ha dut un 27% més
de passatgers respecte de l’agost del 2013, i açò per un error
de..., per la política de tarifes que fa el Ministeri de Foment
agressiva de baixades de preus i que engreixa de turistes els
nostres competidors. I mentre engreixa de turistes amb els
nostres competidors i potencia l’AVE i rebaixa preus de l’AVE,
diguéssim, decideix el Ministeri de Foment que per poder fer
inversions a ports dels nostres competidors, diguéssim els
nostres ports que són beneficiaris els pot agafar en préstec, un
préstec entre cometes, perquè és un préstec d’aquests que mai
no es retornen, el 50% dels beneficis dels ports de les Illes
Balears, és a dir, 12,5 milions d’euros anuals de beneficis,
segons xifres de la pròpia memòria, que, com ha explicat el Sr.
Abril, la pròpia memòria de ports de l’Autoritat Portuària de les
Illes Balears.

Evidentment, les autoritats portuàries d’aquest país tenen
uns grans desequilibris econòmics. Tenim que les autoritats
portuàries a Barcelona, Algesires, Las Palma, Cartagena i
Balears representen el 72% dels beneficis de les 28 autoritats
portuàries que té el conjunt de l’Estat espanyol. I a més, hi hem
d’afegir que, un cop resolt i tot el fons de compensació, que ja
s’estableix perquè els ports que tenen beneficis, aquí Balears
n’està parcialment exempta per les nostres rebaixes de taxes,
però també hi participam, que un cop passat aquest fons de
compensació, segons paraules de la pròpia ministra de Foment,
els ports de l’Estat espanyol tenen en aquests moments en els
bancs, com diu ella, 1.000 milions d’euros. El que passa és que,
evidentment, aquests 1.000 milions d’euros no els tenen
repartits equitativament els ports, sinó que són uns quants ports
que sí que tenen beneficis. I entre els ports que tenen beneficis
hi ha els ports de les nostres illes; però els ports de les nostres
illes, que, tot i tenir beneficis, tenen importants dèficits
d’infraestructures.

I tenim i veiem també que l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears intenta incrementar ingressos dels nostres ports sense
resoldre els problemes d’infraestructures que té, més
preocupada, com està, per qüestions diguéssim de creixements
urbanístics en els ports, que no de donar servei a les societats a
les quals els ports haurien de servir i a les economies a les quals
els ports haurien de servir.

Però, per més que, a més, el Sr. Veramendi ens llegeixi les
virtuts de la participació de la comunitat autònoma a l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears, per una banda, el Pla
d’accessibilitat terrestre, és a dir, autovies i sobretot AVE en els
ports competidors nostres, per més que..., aquest pla condiciona
l’autonomia financera i les dimensions dels nostres ports, com
han denunciat altres ports, no com els ports de les Illes, que
evidentment han callat submisos, com seria d’esperar.

Però és que a més afavoreix ports, aquests recursos
afavoriran ports que, a diferència dels nostres, podran veure
millorar les infraestructures, mentre que els nostres 4.682.000
euros el de Menorca de negoci net, amb una caiguda de creuers
del 36% aquest estiu el Port de Maó, amb uns problemes de
Cala Figuera que el Sr. Pons diu que “Puertos considera que
Maó cuenta ya con suficientes amarres sociales”; clar, és que
n’hi ha de buits, perquè als preus d’allò que el Sr. Pons diu

amarres sociales evidentment que n’hi ha, de buits, perquè no
es poden pagar, i han hagut d’emigrar les barques de la gent de
Maó del Port de Maó a altres ports amb preus més raonables i
pitjors serveis, aquest dragatge que no acaba mai, no l’han
acabat, encara que diguin que sí no l’han acabat, hauran de
continuar l’any que ve, i el Sr. Llorca, president de Ports, va
poder sentir de boca d’empresaris menorquins com estan de
contents amb la política d’Autoritat Portuària per al Port de
Maó.

Però Palma, que té 40 milions d’euros de negoci net el 2013,
té recurrents problemes a terra de mercaderies que la Cambra de
Comerç ja s’ha cansat de reclamar, problemes de marina seca,
problemes d’electricitat per poder tenir els contenidors, una
sèrie de problemes greus i a sobre té l’espasa de Dàmocles d’un
pla director brutal que ha presentat Autoritat Portuària i té
l’espasa de Dàmocles del creixement del Club de Mar i d’Es
Molinar, que ara no ens estranya que Club de Mar a principis de
juliol es presenta la possibilitat que s’incrementin les
concessions fins a 50, i en casos excepcionals fins a 75 anys,
com diu el reial decret aprovat, i el Club de Mar ràpidament
proposa una importantíssima ampliació per, diguéssim, garantir-
se un futur de negoci, un futur d’especulació sobre l’esquena
dels ciutadans de Palma.

Però és que La Savina té uns problemes de caos a terra i a la
mar inacabables, i té 2.290.000 euros de negoci net. I Alcúdia
ha tingut escassos dos creuers, té uns problemes de mercaderies
importants i té 3.200.000 euros de negoci net l’any 2013. 

És a dir, que hem generat 665 milions (...) mil euros de
negoci net, 24.800.000 euros de benefici, dels quals 12.400.000
poden anar a un préstec, un préstec que no sabem com es podrà
retornar, perquè per exemple, si llegíem fa uns dies que la
ministra de Foment impulsa una autovia de 37 quilòmetres que
costarà 170 milions per substituir una carretera que en aquests
moments a Galícia -curiosament a Galícia, terra de la ministra-
en aquests moments té una intensitat mitjana diària de 3.000
cotxes diaris, per 3.000 cotxes gastar-se 170 milions en una
autovia evidentment les inversions magnífiques que faran altres
ports difícilment aquests préstecs aquests ports els podran
retornar mai als nostres ports, perquè evidentment no tindran els
beneficis necessaris mai per poder retornar aquests recursos. I
evidentment sense comptar els rescats i les inversions que fa a
altres inversions i altres carreteres del nostre país, i no parlem
ja dels nostres problemes amb el transport aeri, que també són
responsabilitat de la mateixa ministra.

El PP ha presentat esmenes, ha presentat unes esmenes amb
les quals renuncia a incrementar la cogestió, i són els campions
mundials de la cogestió, portuària, (...) el portaveu del Partit
Popular ha parlat fins i tot de la cogestió aeroportuària, però
renuncia a incrementar a través d’aquesta esmena, perquè
demana més participació el Sr. Abril a la seva proposta i el Sr.
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Veramendi considera que ja en tenim prou amb el que tenim. És
clar, clar que en tenim prou amb el que tenim per al Partit
Popular; el Sr. Bauzá posa i lleva, lleva presidents d’Autoritat
Portuària al seu gust, no per necessitat sinó per caprici dels seus
interessos, i evidentment el Sr. Bauzá, que ha convertit el
Consolat de Mar en una sala de banderes, evidentment no podia
suportar que una persona de superior graduació militar a la qual
ell pot aspirar mai pogués comandar a un lloc tan important com
Autoritat Portuària i per açò el va substituir. 

Ja els he comentat el perill que va acompanyat del fons
d’accessibilitat, i conjuntament al fons d’accessibilitat va
acompanyat de les pròrrogues de concessions, perquè
evidentment si Autoritat Portuària perd recursos, el 50% dels
recursos que tenia per fer inversions a les Illes Balears, perquè
se’n van en préstec que mai no es tornarà a altres indrets, si
perdem aquests beneficis evidentment la temptació de seguir
ampliant concessions i continuar donant més serveis en
concessió per falta de capacitat inversora de l’Autoritat
Portuària creixerà, perquè evidentment si no té recursos propis,
ara que en té no inverteix i dóna concessions, si no té recursos
o té manco recursos més concessions donarà per poder fer front
a les inversions necessàries. 

En aquest sentit, per tant, perdrem capacitat financera,
capacitat d’inversió, i perdrem capacitat de decisió prop de les
nostres illes, prop dels nostres ports. Que perdem capacitat
inversora és una cosa que em preocupa moltíssim, tot i que amb
l’excepció que evidentment, d’acord com inverteix l’actual
Autoritat Portuària, igual quasi és millor que no en tinguem,
perquè a vegades invertir és malmetre, i en aquests moments
Autoritat Portuària més que una altra cosa inverteix, però hi ha
necessitats i moltes, i aquest fons d’accessibilitat ens farà perdre
capacitat, ens farà perdre decisió, ens farà perdre recursos i ens
farà perdre competitivitat, perquè evidentment perdrem
presència i perdrem oportunitats de negoci, tant turístic com de
transport de mercaderies, que és molt important, perquè ens
oblidam sempre que els ports són la principal porta d’entrada de
les mercaderies que necessitam i principal porta de sortida de la
nostra cada vegada més minsa indústria, però que amb aquestes
polítiques ajudarem a acabar de matar, perquè si a la poca
indústria que tenim cada vegada li posam més problemes per
poder exportar més dificultats tindrem perquè la nostra
economia es pugui diversificar.

En aquest sentit, per tant, donarem suport a la proposició del
Grup MÉS. Entenem que aquest fons no és més que un altre
gest de menyspreu per part del Ministeri de Foment als ports de
les nostres illes, ports descuidats, i generarem oportunitat de
continuar debatent de ports prou vegades, perquè els anuncii ja
que hem presentat i presentarem una bateria de propostes també
portuàries, perquè a vegades parlam molt d’avions, moltes
vegades parlam molt d’aeroports, però els ports són també
elements essencials per a la nostra economia, la nostra
competitivitat i per la connectivitat dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Si el grup proposant ho demana, es
procedirà a una suspensió de deu minuts. No fa falta? Aleshores
intervé el grup proposant per fixar la posició i assenyalar si
accepta o no les esmenes per un temps de cinc minuts.

EL SR ABRIL I HERVÁS:

Sí, vull reforçar en primer lloc els dos arguments centrals de
la nostra proposició, que segurament serien aplicables a altres
propostes polítiques que hem fet i que segurament continuarem
fent en aquesta cambra.

Primera qüestió: els ports ben gestionats, les instalAlacions
portuàries ben gestionades són una màquina de fer doblers; la
qüestió és al servei de què es posen aquests doblers. Són una
màquina de fer doblers, en general, evidentment, més els
grossos que els petits perquè tot és una qüestió de taxes, de
serveis que ofereixen, de públic que passa per allà. Però el que
no pot ser és que l’Estat, i sobretot l’administració central en
aquest cas, vegi una..., sobretot i més que altra cosa una manera
de fer caixa, de fer caixa per a l’Estat, i sobretot que
l’acompanyi amb una idea que m’agradaria que em justificàs
qualcú, si té alguna cosa a veure amb la millora de la gestió
augmentar les concessions portuàries de 30 a 50 anys, perquè jo
quan veig això el que fa el meu capet és reforçar aqueixa idea
d’elits extractives instalAlades allà a Madrid, Florentino allà
pendent que li donin una concessió, però no hi veig cap benefici
per al poble ni per als usuaris de les instalAlacions portuàries, ni
per a les comunitats on hi ha tots aquests ports.

En qualsevol cas aquí hi ha necessitats, més enllà de les
necessitats hem de tenir marge per poder decidir...

(Tall de veu brusc a causa del micròfon)

Continuam, idò? Està arreglat?

Bé, els deia, i amb això vaig acabant -no sé en quin punt
s’ha tallat, però, bé, és igual, tanmateix votarem el que votarem-
, que aquí hi ha necessitats, als nostres ports hi ha necessitats, a
les nostres instalAlacions portuàries, però que més enllà
d’aquestes necessitats hi ha d’haver marge suficient com per
decidir què volem fer, quina peça, quin paper volem que juguin
els nostres ports en el nostre futur, que són nostres
independentment de quina sigui l’administració titular que els
gestiona. Per això em costa molt renunciar, en virtut de
l’esmena que ens presenta el Grup Popular, sobretot al segon
punt, malgrat la defensa a ultrança que ha fet el Sr. Veramendi
que pràcticament el que tenim és una cogestió en el tema de
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, però a l’hora de veritat
qui talla el bacallà és Madrid, i quedes una mica amb la sensació
aquella que ens fan un favor per deixar-nos participar, quan els
ports són, insistesc, nostres, independentment de la seva
titularitat.
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Però en qualsevol cas pens que si tots els grups -i pens que
ho estam- estam d’acord en el fet que allò prioritari, davant
aquesta proposta i la intencionalitat amb la qual aquest diputat
com a proposant la va plantejar en el seu moment, és que els
nostres ports a efectes pràctics no hagin de fer una aportació a
aquests fons dit d’accessibilitat terrestre portuària, doncs
acceptaríem aquesta esmena del Grup Popular, no fos cosa que
altres, com són els catalans, per haver fet més renou sí que
puguin negociar o tenir un altre estatus davant d’aquest fons del
qual no compartim la filosofia -aprofitam, a més, ja que hem
citat els catalans, per felicitar-los en la seva diada d’avui,
d’aquesta altra comunitat-, no fos cosa això, que ens quedem
penjats. Per tant, president, acceptaríem l’esmena del Grup
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

És una esmena de substitució.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, dels dos punts.

EL SR. PRESIDENT:

L’accepta?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente, este punto substituye a los dos.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors entenc que es pot ser aprovada per assentiment, o
s’ha de votar? 

Aleshores per assentiment queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 6927/14, relativa a fons d’accessibilitat de
ports.

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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