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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, president, Lluís Maicas substitueix Pilar Sansó.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, president, Margalida Serra substitueix Biel Martí.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
avui amb les proposicions no de llei RGE núm. 8262/14,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a planificació
portuària: Club de Mar i Es Molinar, i la RGE núm. 8290/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
necessitats de consens ciutadà i d’acord polític sobre les
possibles reformes i/o ampliacions de ports dependents de
l’Autoritat Portuària de les Illes Balears.

Abans de passar al debat de les proposicions no de llei
previstes per al dia d’avui i a proposta dels portaveus dels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS aquestes dues proposicions no
de llei es debaten conjuntament, atès que ambdues iniciatives
tracten del mateix tema. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 8262/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a planificació
portuària: Club de Mar i Es Molinar.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8290/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de
consens ciutadà i acord polític sobre les possibles reformes
i/o aplicacions de ports dependents de l'Autoritat Portuària
de les Illes Balears.

En conseqüència i per defensar les proposicions no de llei
RGE núm. 8262/14,presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a planificació portuària: Club de Mar i Es Molinar, i
RGE núm. 8290/14, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitat de consens ciutadà i d’acord
polític sobre les possibles reformes i/o ampliacions de ports
dependents de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Borràs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Sí, efectivament les dues proposicions no
de llei tracten del mateix tema, lamentablement també tracten
del mateix tema d’un debat anterior, de dia 6 de febrer, i
lamentablement tracten del mateix tema de futures proposicions
no de llei que haurem de debatre aquí perquè evidentment el
sostenella y no enmendalla del Govern del Partit Popular, dels

governs del Partit Popular, ho hem vist i ho vam tornar a veure
ahir és dels que marquen època i, per tant, la Llei de ports i les
mesures de dinamització econòmica que ha tirat en marxa el
Ministeri de Foment, el Govern Rajoy, faran que venguin més
ampliacions de ports, venguin noves propostes i haguem de
tornar debatre a aquest parlament situacions com la que es viu
en aquests moments a Es Molinar i al Club de Mar, dues
realitats distintes, molt diferents, però que evidentment tenen
una mateixa causa en el debat públic que està succeint aquests
dies.

No repetiré els arguments que es varen manifestar aquí dia
6 de febrer. És cert que hi ha un nou projecte per a Es Molinar
distint del que hi havia en aquell moment, però simplement és
distint per una qüestió de maquillatge, per una qüestió
d’aparença, però en el fons continua essent un projecte de
substitució, disfressat d’ampliació, però és una substitució del
Club Nàutic d’Es Molinar, no és cap ampliació com es pretén
per raons de seguretat, sinó una substitució d’arrel no només de
la fesomia de la infraestructura d’Es Molinar, sinó també de la
filosofia del Club Nàutic d’Es Molinar.

Així, es varen exposar els motius patrimonials, culturals,
mediambientals i socials que justificaven i justifiquen l’oposició
social i política contra l’ampliació en el primer cas del primer
projecte, avui de la nova proposta també feta pels responsables,
pels dirigents del club nàutic, fins i tot els arguments dels
portaveus del Grup Popular per justificar que votarien en contra
de les proposicions no de llei de dia 6 de febrer avalen una
solució ben distinta de la defensada i mantinguda en l’anterior
projecte i en l’actual proposta, per més que sigui una versió -
com dèiem- maquillada pel club d’Es Molinar i per l’Autoritat
Portuària. 

El club d’Es Molinar i l’Autoritat Portuària mantenen un
discurs, un discurs i una proposta que fa que evidentment el
projecte sigui igualment rebutjable i que sigui rebutjat
socialment i políticament.

És més, tenim, davant tots els arguments exposats pel Club
Nàutic d’Es Molinar i per l’Autoritat Portuària, tenim
l’exemple, tot i que no sigui gestionat en aquest cas per
l’Autoritat Portuària de Cala Nova, amb els usuaris
d’embarcacions modestes expulsats immediatament per la nova
concessionària. El primer que va fer la nova concessionària, a
part d’incrementar els cànons d’una manera brutal, va ser
aconseguir l’expulsió via econòmica i via administrativa de la
majoria d’usuaris, sobretot els usuaris petits que hi havia, és a
dir, davant una nova expectativa especulativa de negoci a les
instalAlacions de Cala Nova.

Deim en aquest moment que hi ha quatre macroprojectes
d’ampliació que es presenten simultàniament a la zona de la
badia de Palma, perquè a Cala Nova amb una amenaça
d’ampliació imminent, amb club de mar i a Es Molinar també
tenim l’ampliació proposada al club nàutic de s’Arenal i també
l’ampliació impulsada per l’Autoritat Portuària del Moll Vell,
i tots amb les mateixes intencions, intentant captar els mateixos
futurs clients, diguéssim amb una guerra previsible de clubs
nàutics uns contra... per captar els hipotètics macroiots, iots de
luxe, grans iots que sembla que si feim ampliacions de ports
vindran com si fossin el manà a les Illes Balears.
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No convendria per tant cinc projectes amb el mateix
objectiu, simultanis, a la mateixa zona, no convendria
planificar-ho una mica, tot conjuntament, encara que siguin els
responsables administratius titulars dels finals de les
concessions, siguin els mateixos, és la dir, no siguin els
mateixos, Autoritat Portuària i Ports IB? No convendria amb
l’Ajuntament de Palma, amb les entitats socials, econòmiques,
planificar a través del consens per aconseguir que l’oferta sigui
l’ajustada a la demanda? 

El mes d’agost, ho hem vist, són xifres dels mateixos clubs
nàutics, l’ocupació ha estat del 81% de mitjana, el mes d’agost,
i gairebé sempre amb la mateixa oferta que feien els clubs
nàutics, tots va a la caça del mateix client, per tant sí amb
l’oferta actual tenim el 81% d’ocupació el mes que tenim més
elevada ocupació, què passarà si multiplicam per quatre, per
cinc, per sis aquesta oferta? Baixaran els preus? Es podran
baixar els preus amb inversions com la del Club de Mar prevista
de 60 milions d’euros, de 13, 11, 14 milions d’euros a Es
Molinar? Baixaran els preus dels amarraments, dels
amarradors? O tindrem un problema de sobreorferta...,
irreversible perquè evidentment els ports seran irreversibles, que
farà que es degradi la nova oferta i tinguem una invasió de la
nostra..., de la mar per a infraestructures mastodòntiques que no
respondrà a una necessitat econòmica ni tan sols dels promotors,
evidentment en cap cas respondrà a una necessitat econòmica de
la societat de Palma, de la societat de Mallorca, respondrà ni
que sigui la intenció especulativa dels promotors?

Crec que hauríem de reflexionar políticament, tots els grups
polítics sobre quina és la funció de Ports de les Illes Balears,
vàrem tenir, poc, una oportunitat de reflexionar-hi en veu alta
quan discutíem de la Llei de ports i crec que també hauríem de
reflexionar sobre quina és la funció d’Autoritat Portuària. No
crec que sigui la de generar ingressos, la primera funció, a
través de cànons i taxes, és a dir, no crec que la primera missió
que tenguin aquestes administracions sigui recaptar el màxim de
doblers possible a costa d’allò que sigui. No crec tampoc que
sigui el procurar el màxim de negoci als inversors privats, als
promotors privats de futures ampliacions. Crec que la seva
funció es tractar de fer compatible el legítim interès de guany
privat amb l’interès general i el benefici econòmic, no només
dels promotors, sinó de la societat per la qual tenen l’obligació
Autoritat Portuària i Ports de les Illes Balears de fer feina i
l’interès general i econòmic de la majoria de ciutadans i
ciutadanes, del comú de ciutadans i ciutadanes no és
necessàriament i normalment sol ser contradictori amb l’interès
especulatiu, sinó amb l’interès de mantenir un model de negoci
d’ample abast social que faci que els ciutadans i ciutadanes
puguin viure amb benestar i el benestar passa no només pel
guany econòmic, sinó que passa també pel manteniment de les
activitats tradicionals, pel manteniment de les formes de vida
tradicionals de les nostres illes.

Ara, açò que passa és la conseqüència de l’efecte combinat
de l’ampliació a cinquanta anys de les concessions a canvi
d’inversions desmesurades i també l’efecte combinat amb la
Llei de ports que el Govern va impulsar fa uns dies. Ambdues
decisions de dues administracions gestionades, dirigides pel
mateix partit polític i amb la mateixa finalitat, és a dir, donar
pas a un model a la mar, donar pas a un model als nostres ports
especulatiu que substitueix el model tradicional d’activitat
econòmica i social que s’hi havia desenvolupat.

He començat dient que Es Molinar i el Club de Mar són
casos distints, però són la conseqüència d’una mateixa norma
perversa, d’un mateix interès polític d’una perversitat social
evident.

Un hipotètic futur concurs a Es Molinar ha de venir
condicionat necessàriament, com diu el president d’Autoritat
Portuària, per un macroprojecte? Qui té agafat pel coll a Es
Molinar és el Ministeri de Foment, és l’Autoritat Portuària, no
és la seva mateixa supervivència, no és el mateix club qui s’està
ofegant, sinó que qui l’està ofegant amb les condicions que
amenaça de posar la futura concessió d’Es Molinar és
l’Autoritat Portuària. Ho ha dit el mateix president d’Autoritat
Portuària a les Illes Balears, actualment Es Molinar és una
porqueria ha dit; idò què hi fa per evitar la porqueria, que és la
seva responsabilitat, evitar que el club d’Es Molinar i dels altres
clubs siguin una porqueria?

I per què diu el president d’Autoritat Portuària, davant el
projecte que presenta el Club Nàutic d’Es Molinar que futurs
possibles projectes d’un concurs serien brutalment pitjors que
allò que presenta Es Molinar? Qui posarà les condicions serà ell
del futur concurs, depèn de la voluntat política del Partit Popular
que el futur concurs permeti la supervivència d’Es Molinar o
substitueixi Es Molinar, encara que mantingui el nom de Club
Nàutic d’Es Molinar, substitueixi l’actual funció del Club
Nàutic d’Es Molinar per una funció purament especulativa de
negoci que no respongui als interessos ni del barri ni dels
usuaris ni dels mateixos socis de l’actual club, perquè
evidentment si el club no té afany de lucre, evidentment com es
gestionaran els amarraments, els nous amarraments que es
proposen fer-hi allà. Per tant, qui té agafat pel coll a Es Molinar
és l’Autoritat Portuària, no és la seva pròpia supervivència.

Deia el president Rajoy abans d’ahir que no té sentit fer una
llei que seria derogada per un canvi de govern perquè és una llei
que una gran majoria no vol, ho deia en referència a la Llei de
l’avortament que ha costat el cessament del ministre..., la
dimissió del ministre Gallardón, es veu que encara hi ha gent
que dimiteix quan el penalitzen. Si té sentit no fer una llei que
socialment no és majoritàriament acceptada, té sentit autoritzar
grans projectes d’infraestructures que la gent no vol?

Escoltin, senyors del Grup Popular, senyors del Partit
Popular, la veu del president Rajoy i facin cas al que diuen els
ciutadans, els vesins d’Es Molinar, perquè les autopistes
d’Eivissa varen costar el govern al PP, però el mal és
irreversible, les autopistes hi són, ara hauran de gastar més
diners per salvar les inundacions de les autopistes d’Eivissa,
continuarem invertint doblers públics per una malifeta que ha
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costat recursos, infinits recursos públics i ha costat molts de
recursos i fins i tot un govern al Partit Popular i si el problema
és un problema de norma, són a temps de canviar les normes.
Vostès, que són tan respectuosos amb les normes i amb les
decisions judicials, si és un problema de norma, canviïn-la,
canviïn les directrius, hi ha dos anys de temps per poder canviar
aquestes normes, per poder fer que Es Molinar pugui
sobreviure, garantir la seguretat de les barques i de les persones
d’Es Molinar sense que hagi de ser substituït l’actual projecte
per un macroprojecte.

Per tant, si és un problema de seguretat, resolguem els
problemes de seguretat, macroampliacions no són necessàries
per garantir la seguretat de les barques, les persones i les
hisendes d’Es Molinar. Si és problema dels futurs concursos
d’adjudicació, estableixin les condicions d’adjudicació d’acord
amb l’interès general i no d’acord amb l’especulació i el màxim
guany per a Autoritat Portuària. 

És molt senzill, si l’expectativa de guany d’Autoritat
Portuària és rebaixa, les necessitats de les futures concessions
es rebaixaran. Davant la manca... -acab, president-, davant la
manca de creuers al Port de Maó, l’Autoritat Portuària ha
decidit rebaixar el cànon, les taxes que pagaran els creuers un
40% per a l’any que ve. Davant les necessitats econòmiques
d’Es Molinar no pot prendre una decisió l’Autoritat Portuària
similar? Una Autoritat Portuària que genera uns beneficis
suficients, superiors als 30 milions d’euros el 2013, com perquè
fins i tot pagant els fons d’accessibilitat terrestre per continuar
invertint en AVE a la península tendríem suficient marge
econòmic com per rebaixar les expectatives de guany damunt el
Club Nàutic d’Es Molinar. 

Ara, si no és un problema ni jurídic, si no és un problema de
normes, si no és un problema econòmic, quin problema ens
queda? El problema de donar cobertura als interessos
especulatius, com hem vist a Cala Nova, com veurem al Club de
Mar, com veurem a S’Arenal, com veurem al Moll Vell i com
veim a la immensa de ports de les Illes Balears.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Voldria dir que malgrat els
esforços del Sr. Veramendi per defensar les virtuts i els èxits de
este gobierno en matèria de ports al llarg d’aquests anys, alguna
si que n’hi hem reconeguda a qualque moment, encara no ha
arribat en qualsevol cas a convèncer l’oposició i aquest grup
parlamentari, i d’aquí la intenció de la proposició no de llei del
Grup Parlamentari MÉS que no vol altra cosa que posar damunt
la taula dos projectes dels quals s’ha parlat aquest estiu, dos
projectes d’ampliació de ports, de ports en aquest cas
dependents de l’Estat i d’Autoritat Portuària, però que qualque
dia -imaginam- hauran de passar també a mans de Port de les
Illes Balears. 

Parlam de dos projectes, el primer que és el segon projecte
d’ampliació d’Es Molinar, a principi d’any ja vàrem debatre -
com recordava el Sr. Borràs- una proposició no de llei, crec que
també una socialista i una del nostre grup, en què es rebutjava
aquell projecte d’ampliació, aquell megaprojecte d’ampliació
que fins i tot va ser rebutjat pel conjunt de forces polítiques a
l’Ajuntament de Palma, llavors s’ha tornat refer aquell projecte
per part del promotor, que en aquest cas és el Club Nàutic d’Es
Molinar, i el segon és el projecte d’ampliació del Club de Mar
al Passeig Marítim.

Sense entrar en detall de cadascun d’ells, la nostra
proposició no de llei vol cridar l’atenció sobre la incoherència
que significa plantejar dos projectes d’ampliació entre dos ports
tan propers i dependents de la mateixa administració un i l’altre,
a la façana marítima de Palma i a una distància de pràcticament
menys de dos quilòmetres un de l’altre, com si no hi hagués
darrera de cadascun d’aquests projectes d’ampliació cap relació
ni cap connexió entre ells, cosa que apunta també a les
deficiències d’un sistema que ho confia tot..., a un sistema de
gestió portuària que ho confia tot a la iniciativa privada, no?,
tant a nivell estatal com a nivell d’aquí, ve un senyor amb un
projecte privat, planteja una cosa i les administracions a córrer
darrere.

A nosaltres no ens val l’excusa que els poders públics, i
especialment en aquest cas Autoritat Portuària, tenen la darrera
paraula, com si amb això ens haguéssim de consolar: no passeu
pena perquè encara que algú plantegi un disbarat sempre hi ha
l’Autoritat Portuària o Ports de les Illes Balears, si fos el cas,
per arreglar els excessos. De fet, tampoc no em va convèncer
l’altre dia, en què parlàvem de ports i que sí que ens vàrem
posar d’acord en qualque cosa, l’explicació del Sr. Veramendi
que la coordinació entre Autoritat Portuària i Ports de les Illes
Balears..., -no llavors ja te tocarà-, que la coordinació és
extrema, quasi, quasi tan extrema que només falta que el
president de l’Autoritat Portuària i el gerent de Ports de les Illes
Balears es colguin junts, però això no vol dir que hi hagi
coordinació, eh?, això no vol dir que hi hagi coordinació. I de
fet, quan aquest grup demana coses al Govern sobre aquesta
mateixa qüestió que plantejam en aquesta proposició no de llei,
augmenta la preocupació. I els llegiré el que fa pocs dies em
contestà el Govern sobre això mateix que tractam avui i els
deman que tenguin una mica d’empatia a veure, si vostès
haguessin fet aquestes preguntes, si estarien satisfets amb allò
que els responen o si se n’anirien més preocupats.

Primera pregunta: quins són els mecanismes de coordinació
entre Ports de les Illes Balears i Ports de l’Estat pel que fa a la
política portuària que es desenvolupa a la CAIB? Especificar
reunions mantingudes i acords sobre aquesta qüestió durant la
legislatura. "Un dels membres del Consell d’Administració de
Ports IB és el president de l’Autoritat Portuària i al Consell
d’Administració de l’Autoritat Portuària hi ha quatre
representants del Govern de les illes, ambdós consells
d’administració es reuneixen mensualment”. És com quan li
deman al conseller: vostè es veu amb els majoristes de viatges?
I em diu: sí, ens trobam a les fires. Bé, a mi no em basta.
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Segona qüestió, pensa el Govern que és coherent, com fa
Ports de l’Estat, plantejar projectes d’ampliació portuària com
el d’Es Molinar o el Club de Mar, sense tenir en compte les
influències i impactes d’un sobre l’altre, tenint en compte que
ambdós estan a molta distància i formen part del continu de la
badia de Palma? Resposta: Ports de l’Estat no planteja cap
projecte, els projectes són plantejats pels concessionaris.

¿Sabe usted por qué cruzó la gallina la carretera? Para
pasar al otro lado. A mi no em sembla que sigui una resposta
que mereixi quasi quasi ni el respecte que hauria de merèixer
aquesta cambra. Crec que..., es posin en el paper que els hagin
respost això a qualsevol de vosaltres, i si algú ho ha fet en el
passat ho ha fet malament, no?

Tercera pregunta: ha manifestat el Govern, directament o a
través de Ports de les Illes Balears, davant Ports de l’Estat, a
l’Autoritat Portuària la seva opinió sobre els projectes
d’ampliació i modificació d’Es Molinar o del Club de Mar?
Quan i en quins termes? En el tràmit de consultes prèvies,
l’Autoritat Portuària va demanar informes a Ports de les Illes
Balears sobre el projecte d’Es Molinar, la resposta de l’informe
tècnic va ser que el projecte d’Es Molinar no afecta Ports de les
Illes Balears, no afecta Ports de les Illes Balears. Com que és
d’una altra comunitat, Es Molinar és a... no ho sé, a
Extremadura?

En relació amb el Club de Mar, no s’ha fet cap consulta. Bé,
doncs ja està.

Si vostès, davant d’aquestes respostes no veurien
incrementada la seva preocupació, m’ho diguin. Aquest grup sí
que se’n va més preocupat.

I mirin, amb la tramitació de la Llei autonòmica de ports i la
retirada d’aquella precipitada del projecte de privatització de la
Junta de Ports que s’havia convocat unes setmanes abans, amb
l’ordre del dia..., amb la voluntat de privatitzar els ports o tot un
seguit de ports dels que queden de gestió directa, va quedar molt
en evidència que no existeix a la comunitat, a l’àmbit de la
CAIB una política portuària clara. I aquestes respostes
parlamentàries que els he llegit també ho demostren, en tot cas
una voluntat d’embullar potser sí.

I ara ens tornam trobar una mica en la mateixa línia amb els
ports que encara no gestiona la CAIB, però que qualque dia
també arribaran o haurien d’arribar a la gestió de la comunitat
autònoma, però que igualment són nostres i tot el que els passa
ens afecta. Primer, el d’Es Molinar, com volen que ens fiem
d’un senyor com el president de l’Autoritat Portuària, el Sr.
Alberto Pons, que sembla més un promotor que un responsable
d’un organisme públic, i que, si ja trobava que el primer
megaprojecte, el qual han rebutjat totes les forces polítiques i
els veïns i els ecologistes i tot Déu, no era cap bestialitat, idò,
amb el d’ara, malgrat l’espigó de 240 metres i 40.000 m2 més de
superfície portuària, deu estar encantadíssim. Clar, no crec que
amb aquest perfil i amb aquestes declaracions i amb aquesta
voluntat pugui erigir-se en un regulador, en un moderador
d’aquesta qüestió, en virtut de l’interès general.

I amb el Club de Mar, doncs tres quarts del mateix. Què deu
pensar aquest senyor? Em deman jo. Perquè, a més, en el
Govern ja m’han dit per escrit que de moment no els interessa
massa tampoc l’opinió, de fet, no deuen tenir ni opinió.

Tant un com l’altre obvien el que s’hauria de tenir en
primera instància, que és el consens necessari amb les
institucions locals i amb els veïns i amb tots els afectats. I un i
l’altre, i segurament ens trobarem més casos, es limiten a donar
facilitats o a beneir, com els deia al principi de la meva
exposició, projectes privats que responen únicament a un criteri
de negoci privat, que pot ser molt legítim, fins i tot tendria els
meus dubtes que sigui un negoci sostenible, perquè sobretot el
que contempla és una bona injecció d’especulació amb la
construcció de les infraestructures, lligades a les ampliacions;
però que fins i tot en termes de negocis tenc els meus dubtes que
sigui sostenible.

Uns projectes els quals, a més, es beneficiaran, gràcies a
l’aprovat, a la bonificació aprovada aquest estiu de la Llei de
ports estatal, amb una ampliació de les concessions de 30 a 50
anys, cosa que encara afegeix més brou al banyat.

Però sobretot el que ens preocupa és que significa..., anar
d’aquesta manera significa renunciar o passar per sobre de la
funció -ho deia també el Sr. Borràs- social, pretenen una funció
social els ports, encara que aquesta a la Gaceta Náutica, que em
dediquen articles, no se’n recordin d’aquesta funció, però també
tenen una funció social els ports, els quals són la nostra via
principal de comunicació i de relació amb la mar.

Ni un ni altre projecte, com diem a l’exposició de motius de
la proposició, per la importància que tenen amb la relació de la
ciutat, per la importància que té la relació de la ciutat de Palma
amb la mar, no es poden fer sense el consens entre les diferents
institucions i sobretot els veïns, atenent, a més, una multiplicitat
de factors que han de fer possible trobar l’equilibri entre
intervencions de remodelació necessàries, que no les negam,
però que mirin per una prosperitat compartida, a partir de
l’activitat d’aquests ports, i no només pel negoci d’uns pocs.

Per això plantejam els tres punts, els quals són prou clarets
a la nostra proposició.

Primer, rebuig al segon projecte d’ampliació d’Es Molinar
instant al consens, la qual cosa ens sembla una qüestió de sentit
comú que hauria d’imperar davant qualsevol política, si és que
existeix aquesta política i la voluntat política d’arribar a
consensos.

Segon, amb el Club de Mar, amb el projecte d’ampliació del
Club de Mar tres quarts del mateix; molt bé, fa falta ampliar el
Club de Mar, remodelar-lo, lligar o obrir el Club de Mar i el
Passeig Marítim a la ciutat de Palma, perfecte, però anem a fer-
ho a partir del consens i a partir, sobretot, d’escoltar la resta
d’institucions, i no només a partir d’un projecte plantejat a
iniciativa privada.
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I tercer, reiterar el que ja ha aprovat a altres moments el
Parlament, i és tornar instar el Govern de l’Estat a transferir
aquells ports que no són d’interès general i que ja en aquests
moments hauria de gestionar la comunitat autònoma, entre
d’altres coses perquè hi hagi més coherència en la gestió de la
política portuària, si és que hi ha política portuària.

Això sí, si en tenguéssim de política portuària, estaria bé
recordar que això és Mallorca, que es Palma, que són les illes i
no és Miami, per molt que el director de la Gaceta Náutica trobi
que aquests que diem que el que se cerca és el model Miami
som una espècie de neandertals gràcies als quals Mallorca i les
illes no haurien progressat mai.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Sr. Abril, ya sé que le suena extraño eso
de la coordinación, yo le dije lo mismo que le respondió el
Govern, pero vamos, si usted no lo entendió, seguimos con el
debate.

Mire, hoy volvemos a debatir una propuesta del Grupo
MÉS, muy similar a una anterior del mismo grupo, vemos que
hoy el Grupo Socialista se ha unido a remolque con una
propuesta similar; de ésta, antes de entrar en su contenido, es
necesario rebatir ciertas afirmaciones que se realizan en su
exposición de motivos, pues no se ajustan a la realidad.

En primer lugar, también respecto a la PNL del Grupo MÉS,
és común, indicar que no es cierto lo que afirman de que hay
una firme oposición de la mayoría de vecinos, incluso hay una
amplia representación de entidades sociales y también de la
mayor entidad vecinal de Es Molinar y otras asociaciones y
organizaciones empresariales que ven el proyecto positivo, y
que, por tanto, se han mostrado favorables al proyecto de
reforma. A la prensa y a los papeles me remito, mírenlo, si
fueran tan amables, la prensa: “Mas de 25 entidades apoyan el
proyecto de club marítimo del Molinar”. Les pediría, por tanto,
un poco más de certeza en las afirmaciones y que a lo mejor se
informaran más de la situación diaria de la barriada de Es
Molinar.

También es incierta la afirmación de la exposición de
motivos de la PNL socialista, de que la reforma de la Ley de
puertos autonómica haga que el ayuntamiento pierda el control
público en materia portuaria. Y eso el Sr. Borràs lo sabe
sobradamente, pero este mantra le va bien en cualquier debate.
Y se usa incluso en otras leyes, he visto que tienen cuatro
clichés que se usan da igual la ley que tratemos; por dos
motivos: con la reforma de la Ley de puertos ningún
ayuntamiento con puerto de red autonómica pierde el control
público en materia portuaria, pues es un tema que sigue
exactamente igual que antes de la reforma de la ley que ustedes
aplicaron, su control es, por tanto, exactamente el mismo. Y
además las instalaciones portuarias objeto de estas PNL son

instalaciones de la Autoridad Portuaria de Baleares, por tanto
dependientes de Puertos del Estado y sobre esto rige la Ley de
puertos. (...) Sr. Borràs, esas mezclas de argumentación y
exageraciones es made in la casa suya.

Además, la normativa vigente precisamente lo que prevé es
un justo dimensionamiento de las instalaciones portuarias con
respecto al paisaje, al medio ambiente y a los valores
patrimoniales y culturales de las actividades pesqueras,
deportivas y recreativas. Y por ello, con el añadido de hacerlo,
y todo ello compatible con la viabilidad y sostenibilidad de la
propia actividad portuaria, es decir, con un crecimiento
sostenible y no con un bloqueo contínuo a todo lo que se mueva.

Por lo que respecta al puerto de Es Molinar, recordarles, ya
se hizo, que en 1917 se fundó el Club Marítimo Molinar de
Llevant, funcionando desde esa fecha de forma ininterrumpida
y en su misma ubicación, en la barriada de Es Molinar de
Llevant, lo digo para que se sitúe algún interviniente. Por ello,
el club ahora tiene 97 años, su fundación respondió a la
inquietud, como se dijo, de los residentes de la zona de tener un
espacio social, efectivamente, Sr. Abril, y una zona de amarre
y varadero para embarcaciones, desde el principio se dedicó a
centro de ocio con el fin de fomentar los deportes náuticos y de
la vida del mar, destacando las embarcaciones dedicadas a la
pesca profesional y deportiva, la vela tradicional y deportiva,
siendo hoy en día el club más antiguo, como saben, de Mallorca,
y el segundo más antiguo de Baleares.

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

Pero volvemos a recordar que existe una forma de salvar tal
situación, que ustedes no lo quieren ver, la normativa permite
que cualquier concesionario de instalación portuaria, mediante
un proyecto de inversión de entidad en la propia instalación,
pueda, a cambio, optar a una prórroga del plazo concesional de
veinte 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 arraigambre, y valoramos mucho más los que estamos en
Palma. Siendo esto lo que manifiesta pretender el club de Es
Molinar. Y en la consecución de ese fin es la manera donde los
actuales usuarios locales, sus socios, tienen cabida, habiendo
embarcaciones allí amarradas de ejemplos de nuestro
patrimonio náutico que cuando quieran hay una línea de la EMT
que va y pueden ir a verla.
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Pues bien, un proyecto de remodelación del Club de Es
Molinar precisamente pretende esos dos objetivos, de un lado,
poder ser catalizador de la prórroga del período concesional de
la instalación para el club, y por salvaguardar en su interior la
totalidad de la flota de los actuales socios.

La escuela de vela tradicional y promoviendo uno de los
deportivos náuticos son también objetivo, la promoción de los
deportes náuticos son también objetivo principal de la propia
razón de ser de un club náutico, Sr. Abril, donde la vertiente
social y deportiva son los pilares básicos que rigen su día a día
como instalación náutica. No vaya a dar ruedas de premsa, vaya
al día a día a cada puerto.

Por otro lado, volver a decir que se trata de una instalación
que está cedida en gestión indirecta por la Autoridad Portuaria
de Baleares, por lo que tramitación de cuanto hace al caso
compete a dicho organismo, dependiente de Puertos del Estado
del Ministerio de Fomento.

Además, la normativa que rige en cuanto a la tramitación de
obras en puertos, de nueva construcción o ampliación de ya
existentes, es una de las más garantistas de Europa y tiene como
finalidad la continuidad y desarrollo económico de los puertos,
con los criterios de crecimiento sostenible de protección del
medio ambiente. Recordarles que este govern ya ha reclamado
la transferencia de los puertos de Es Molinar y de Es Portitxol
en Palma a la comunidad autónoma, o la adscripción a la
comunidad.

Además, recordar que estos aspectos ya han sido tratados en
sede parlamentaria, pues se debatieron, como recordarán, en dos
PNL de similar contenido.

Por tanto, como manifiestan desde el club, pretenden llevar
a cabo la remodelación para poder seguir con la concesión; es
decir, si no se reforma 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 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.

La pervivencia del club es precisamente la garantía que se
ofrece a que se mantengan los usos tradicionales, así como las
actividades sociales y deportivas, puesto que es el propio club
el que hasta ahora las ha venido garantizando.

Por otro lado, como ha indicado el Govern a lo largo de esta
legislatura, y se ha dicho aquí en sede parlamentaria, está a
favor de proyectos que favorezcan la inversión privada,
cumplan con 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.

Además, recordarles que la normativa vigente obliga a hacer
trámites de exposición pública, de recogida de informes de otras
administraciones,  informes técnicos,  informes
medioambientales, etc., que dan salida a la concertación de un
máximo de criterio a la hora de autorizar un proyecto de
reforma.

Cuando un proyecto tiene a lo largo del procedimiento
administrativo una calificación favorable para su posterior
ejecución, pasa por los criterios medioambientales, paisagísticos
y patrimoniales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en el
pleno de enero, manifestó la necesidad de redimensionar el
proyecto ajustándolo a las dimensiones del barrio, para
salvaguardar su carácter ambiental y su idiosincrasia, que recabe
el máximo consenso social, no paralizarlo, no paralizarlo. Al
considerar necesaria la rehabilitación de este puerto, el propio
alcalde pidió despolitizar el tema, porque la reforma es
necesaria, agradeciendo públicamente 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, decir que su reforma permitiría contar con
instalaciones más modernas y a nivel de trazado urbano
permitiría dar continuidad al paseo de Es Molinar, que se
estrecha en ese punto, y mejoraría la movilidad a bici o a pie.

Por su parte, el Consell de Mallorca también ha pedido que
se redimensione, no que se pare el proyecto. Recogiendo esta
inquietud, el 30 de enero, el presidente del club náutico anunció
que procedería a realizar un redimensionamiento del proyecto,
insistiendo en la necesidad de una reforma para hacer el puerto
seguro y sostenible.

La situación es esta, me gustaría que no jugaran más a la
demagogia y a la confusión. Además, la situación actualmente
en el Ayuntamiento de Palma no es la misma la postura, así, el
club presentó recientemente un proyecto redimensionado
manifestando que era acorde con lo que se había solicitado,
siendo un proyecto redimensionado a menos, a la baja, tanto en
espacio terrestre como en espejo de agua. El nuevo proyecto
manifiestan que está redimensionado a las características e
idiosincrasia el puerto y que es un proyecto, además, sostenible
y viable a la actividad portuaria. Por eso existe una amplia
representación de entidades sociales y de la mayor entidad
vecinal de Es Molinar, como les he indicado, que ven el
proyecto positivo y que, por tanto, se han mostrado favorables
al proyecto de reforma del club.

Curiosamente, ya lo dije, alguno de los que manifiestan
posturas contra la reforma de este puerto, son los mismos que en
su día se oponían a todo lo que se hiciera reforma de la zona de
costa, a su carril bici y a toda la infraestructura de primera línea
de Es Molinar. Ahora estos mismos están disfrutando esa
infraestructura.
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Por cierto, Sr. Abril, déjeme volver a recordarlo, menuda
propuesta presentaron en el ayuntamiento, de convertir, literal
“el Molinar en un puerto museo”, es un made in Sr. Verger que
se supera en cada pleno. Rechazada evidentemente por todas las
fuerzas del pleno, por el Partido Popular en el pleno,
contestando la directiva del club que intervino que querían
navegar, participar en regatas y pescar, no ser unas estatuas en
un museo. O cuando en el pleno la Sra. Calvo, está literal, “instó
al alcalde a obligar a los técnicos a hacer informes
desfavorables de la ampliación”, yo, nos dimos cuenta y fuimos
más conscientes de que así gobernaban, contestándole el alcalde
claramente, y así consta, que nunca dará instrucciones a los
técnicos.

Respecto al Club de Mar, que ahora me lo han introducido
como causa común, no es un caso similar al de Es Molinar, no
tiene nada que ver, es una instalación que mantendrá las mismas
dimensiones y medidas del espacio que ocupa. Sorprende pues
la propuesta y que mezclen como lo mezclan, junto, los dos
proyectos no tienen nada que ver uno con otro, son perfiles muy
diferentes, no es la causa común antipuerto que han hecho
ustedes. Además, no hay constancia, ni noticia, que yo conozca,
de rechazo social de este proyecto del Club de Mar, ni de
vecinos, ni de asociaciones, más bien parece que el proyecto ha
causado buena impresión porque mejorar sustancialmente la
zona y, además, repito, no crece a nivel de espacio ocupado. El
espacio objeto de ocupación concesional sigue siendo el mismo.

Además, no es cierto que haya una ausencia, Sr. Abril, de
política portuaria a nivel estatal o autonómico, manifestarlo así
demuestra un desconocimiento del sector y del trabajo de las
administraciones competentes en materia portuaria. En un plano
general, hay que ser consciente de que, además de remodelar las
plantas hoteleras, también hace falta una remodelación
portuaria, para poder ser competitivos como otros destinos
competidores directos nuestros.

Desde que entró este govern, quiero que les quede claro,
junio de 2011, y lo ha dicho mil veces el conseller, no ha habido
ni una sola solicitud de nuevo puerto, ténganlo claro. Y les
reitero, lo que este govern manifiesta, que en todo caso
únicamente se autorizarán los proyectos de ampliación o nuevos
puertos que cumplan todos los trámites legales, todos, técnicos
y medioambientales. No como el anterior govern, donde la falta
de objetividad y garantía de seguridad jurídica eran lamentables,
denegando peticiones incluso días antes de las elecciones.

Vuelvo a decirles que los que hemos estado en el
Ayuntamiento de Palma conocemos sus actuaciones en Es
Molinar respecto al supuesto interés por la barriada de Es
Molinar, tanto de los socialistes como del Grupo MÉS, yo
vuelvo a calificarle de un auténtico cuento oportunista. Me
vuelvo a remitir a ese año 2008 en que gobernaban, su gobierno
municipal generó la auténtica y verdadera mayor conflictividad
de la barriada, cuando un solar ubicado en Es Molinar, que se
había donado para un centro docente, deciden destinarlo a hacer
un barracón donde instalar un centro de transeuntes y acogida
de personas sin hogar o de reinserción social y laboral junto a
un parque infantil. Ahí sí que el rechazo fue total, total, al
considerar la ubicación no adecuada y sin diálogo previo, se
entregaron 8.000 firmas en contra acompañadas de
manifestaciones e intervenciones en los plenos criticando que el
consistorio socialista se negaba siquiera a dialogar, hubo duros

enfrentamientos con la policía local y un detenido, la respuesta
fue que no dieron marcha atrás, se iniciaron acciones legales,
finalmente, como siempre, el Partido Popular cuando gobierna
tiene que pagar líos de la ahora oposición. Este ayuntamiento,
tras gestiones para solucionarlo, ejecutó la sentencia y, ¿sabe
qué ha pasado? El ayuntamiento perdió -o sea todos los
palmesanos- 2,7 millones de euros por su experimento, por
culpa de ustedes, un escándalo de gestión y de autoritarismo.

O cuando la Sra. Armengol, desde el Consell de Mallorca,
hacía creer a los vecinos del Molinar que solucionaba los
accesos viarios a la barriada. Acabó la legislatura, y nada, hasta
se habían gastado el dinero en otros fines. 

Este consell de Mallorca actualmente...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... sí realizó los accesos -termino en un segundo- a Es Molinar,
reivindicación histórica cumplida. Por no hablar de la oposición
de vecinos y comerciantes de Es Molinar a su tranvía o a ese
máquina de gasto. 

En Es Molinar, señores de MÉS y del PSOE, les conocen
bien, por mucho que ahora aparenten e intenten crear confusión.
Por eso están y seguro que seguirán estando en la oposición
como ahora.

Muchas gracias.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Sr. Abril, es veu que a vostè, essent
d’Inca, i a jo, de Maó, ens ilAlegitima per parlar de tot el que no
sigui les galetes d’Inca i el formatge de Maó, de la resta només
en pot parlar el Sr. Veramendi, què hi farem!

El Sr. Veramendi ens ha tornat a llegir avui un altre dels
seus... el mateix article de la seva viquipèdia particular política,
ens ha tornat a explicar la història d'Es Molinar, ens ha tornat a
parlar exactament del mateix que dia 6 de febrer, la seva
viquipèdia crec que és monotemàtica i unidireccional.

Ja li he apuntat aquí xenofòbia política quan ens ha dit que
no podíem parlar d'Es Molinar, deixem-ho que simplement ell
considera que no sabem prou, que ell en sap molt i nosaltres no
en sabem prou i, per tant, hem de callar. 
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Nunca daré instrucciones a los técnicos, ha dit el Sr.
Veramendi del Partit Popular... No, simplement ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

No té l’ús de la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, li accept la correcció, va dir l’alcalde de Palma, sí, bé,
hágase -deia el Sr. Matas- hágase. Per açò, no hem hagut de
pagar els ciutadans de les Illes Balears ni les autopistes de
Mallorca ni el tren navegable de Palma, ni hem hagut de pagar
tot el robatori de la soprano, ni hem hagut de pagar allò del Sr.
Juan Cardona, ni hem hagut de pagar totes les malifetes del
Partit Popular. L’únic problema que hi ha és el problema d’un
centre d’assistència de drogoaddictes a Es Molinar, açò sí que
és un disbarat, en canvi, tot el currículum de "lladrocinis" i
robatoris del Partit Popular més les inversions insofribles,
impagables del Partit Popular, evidentment tot açò és a benefici
d’inventari.

Sr. Abril, vostè supòs que coneix una dita marinera, que és
emblema del Govern del Partit Popular, com més mar, més vela.
Aquest és el lema del Partit Popular. 

Miri, que el Govern no hi té res a dir perquè és d'Autoritat
Portuària, que les finalitats són les d’Autoritat Portuària; ara,
ara, amb les ampliacions d’aquests ports tot açò que està passant
a Autoritat Portuària, amb les futures ampliacions de ports,
s’entén, a la fi, per què va ser cessat pel Sr. Bauzá el Sr. Urrutia
i substituït pel Sr. Pons. A la fi sabem per què va ser cessat pel
Sr. Bauzá, perquè qui va cessar el Sr. Urrutia va ser el Sr. Pons,
no va ser el Ministeri de Foment qui el va substituir, a proposta
del Sr. Bauzá havia estat nomenat el Sr. Urrutia, a proposta del
Sr. Bauzá ha estat nomenat el Sr. Pons i a proposta d’ell va ser
cessat el primer, perquè no seguia les instruccions, no seguia el
“com més mar, més vela” del Sr. Bauzá.

No hi té res a veure, el Sr. Bauzá, el Govern del Partit
Popular, el Partit Popular amb Autoritat Portuària, però ell lleva
i posa presidents, si compleixen o no les instruccions. 

El Sr. Veramendi ho ha dit molt clar, si no deixam fer les
pretensions que té el Club Nàutic d'Es Molinar, no deixam fer
açò que volen, està condemnat a desaparèixer perquè en un futur
concurs, literal ha dit, ganará el mejor postor, si el concurs
s’estableix perquè guanyi el mejor postor. Si quan un urbanista
planifica a un indret d’una ciutat que allà es poden construir
només habitatges socials, es poden construir només posant
botigues de màxim de 200 metres, no s'hi pot posar cap Corte
Inglés, supòs que m’entenen, si el concurs estableix que s’ha de
mantenir la fesomia del club d'Es Molinar un màxim d’ics
amarraments, determinades normes de seguretat, unes taxes
màximes o uns preus màxims, evidentment hi anirà qui tengui
un interès social, no qui tengui un interès especulatiu, perquè
ningú no s’oposa a una millora d'Es Molinar, fins i tot ningú no
s’oposa a una ampliació raonable d'Es Molinar, simplement
s’oposen als projectes que s’han presentat que són a l’estil del
mejor postor, i el mejor postor sempre és un impostor, un

impostor que amaga les intencions, que amaga les voluntats rere
els seus interessos especulatius. 

Hem de despolititzar el tema, ens ha dit també el Sr.
Veramendi...

(Se sent una veu de fons que diu: “el alcalde de Palma”)

Bé, idò, l’alcalde de Palma, vull dir, haurem de fer un debat
ara aquí amb l’alcalde de Palma? Haurem de demanar la
compareixença de l’alcalde de Palma, ja ho veig venir, em diran
que no, naturalment, però hem de despolititzar el tema, diu
l’alcalde de Palma, molt bé!, despolititzarem el tema. El Sr.
Veramendi no ha fet política en la seva intervenció, no n’ha fet
gens ni mica, no fa política el Sr. Pons quan diu que Es Molinar
és una porqueria i que l’única solució és fer un súper port
perquè si no encara vendrà un de pitjor d’aquí quatre anys.

Ha dit que la gent d'Es Molinar vol navegar, participar en
regates, pescar, idò facem un port perquè la gent d'Es Molinar
pugui navegar, participar en regates i pescar. Supòs que en
aquest sentit, si açò és el que vol la gent d'Es Molinar i hi està
d’acord el Sr. Veramendi, ens votaran a favor del punt tercer
que diu: “el Parlament insta el Govern a reclamar al ministeri i
a l’Autoritat Portuària l’impuls de les polítiques públiques que
siguin necessàries per tal de garantir la continuïtat i el
desenvolupament econòmic dels ports de la seva competència
dins el màxim respecte mediambiental, paisatgístic...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... i patrimonial, la garantia del manteniment dels usos
tradicionals, les activitats socials i esportives que es
desenvolupen i de l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la
pràctica de les activitats i ocupacions de sempre vinculades a la
mar i als ports”. 

Si açò és el que vol el Grup Popular i vol la gent del Molinar
supòs que ho votaran a favor. És clar, però han de respectar les
normes i si les normes diuen que es pot fer un macro port s’ha
de fer un macro port. Ja ho vàrem veure ahir com respecta les
normes el Grup Popular, respecta les normes fins i tot quan un
jutge li diu, per quatre vegades, que una norma és ilAlegal passen
olímpicament dels tribunals i continuen sostenella y no
enmendalla anant en contra de la voluntat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi, vagi acabant.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

... majoritària dels ciutadans -estic acabant, president-, van en
contra de la voluntat majoritària dels ciutadans perquè així com
la majoria dels ciutadans estan en contra de l’avortament, la
majoria dels ciutadans estan en contra del TIL, la majoria del
ciutadans estan en contra de les ampliacions previstes en els
ports. Les illes del Sr. Camps s’han manifestat en contra de les
decisions del Partit Popular, com no ho ha de fer l’oposició?,
ara, clar, l’oposició no pot fer política, l’oposició ha de callar i
sotjar davant el hágase del Partit Popular davant “com més mar,
més vela”.

Gràcies, president, he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el Sr. Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, gràcies, president. Crec que hi ha una certa confusió, no
sé si del Sr. Veramendi o del Grup Popular, sobre els veïns d'Es
Molinar i els veïns de Son Vida, perquè els veïns d'Es Molinar
pot ser... els veïns d'Es Molinar jo tenc clar que no estan d’acord
ni amb la primera ni amb la segona proposta d’ampliació, pot
ser... i estic segur que els de Son Vida estan encantadíssims amb
el model tant del Club de Mar com amb el d'Es Molinar. També
és veritat que en el seu moment, davant del centre de transeünts,
i ho he dit en una altra ocasió aquí, molts de veïns d'Es Molinar
varen estar en contra d’aquest centre de transeünts, de fet, jo li
vaig recomanar al Sr. Grosske que el centre de transeünts es fes
a Son Vida, però no em va fer cas. Per tant, el que pens que té
és una confusió de veïnatges i de reclamacions i de posicions,
però bé.

Voluntat de bloqueig per part d’aquest grup parlamentari
respecte de l’ampliació, remodelació, etc., de ports, de cap port,
cap ni una, ara, el que no pot ser tampoc és utilitzar això que
vostè diu, la raigambre de cada un d’aquests ports per justificar
que es faci el que sigui i que es posi damunt la taula qualsevol
mena de projecte especulatiu.

Jo no tenc barca, pareix que això em deslegitima, bé, ja
m’ho va dir en un debat com si pel meu perfil polític, idò, no
estigués legitimat a opinar sobre segons quines qüestions, però
miri, ara m’ha picat i amb això de les escoles de vela li diré que
jo tenc una filla federada que fa vela a un club nàutic, no li diré
a quin club nàutic. Per tant, he passat bastants hores per bastants
de ports perquè m’ha tocat fer bastants voltes per l’illa passejant
la nina i li puc assegurar que les escoles de vela són les primeres
preocupades amb tots aquests projectes que s’estan posant
damunt la taula i que la major part d’escoles de vela tenen
personalitat i vida més enllà dels mateixos clubs nàutics, val?,
i estan preocupades pel que s’ha fet amb l’Escola de Vela de
Calanova i estan preocupades per tota la polèmica sobre la
privatització dels ports perquè, a més, moltes de les escoles de
vela, que és un esport base ben igual que el futbol o el bàsquet,
justament estan o sobreviuen aquelles que estan a ports de
gestió directa on encara prima la funció social per sobre de la
funció de negoci.

I qui parla de les escoles de vela parla dels usuaris de les
instalAlacions portuàries, que han creat associacions port per
port, hi ha una federació i estic quasi segur que encara, en
aquestes alçades, el gerent de Ports de les Illes Balears, i no sé
si el de l’Autoritat Portuària, encara, ni tan sols, no s’haurà
reunit amb aquesta federació, que segurament sap més que
vostè, que jo i que fins i tot el president de Ports en matèria
d’instalAlacions portuàries. I és un actor essencial i clau que ara
està organitzat i que ha de tenir veu, i estaria per dir que vot en
segons quines decisions.

Em confirma el Sr. Veramendi, quan, a més, fa alAlusió al
que es fa en matèria de reconversió turística i hotelera, que
lamentablement sí que tenen política portuària, igual que a la
reconversió i el canvi de model i a la política en matèria
turística vostès aposten perquè la facin els grans hotelers, que
fins i tot els deixen les lleis escrites, en matèria de gestió
portuària i d’ampliació de ports estan perquè les facin els grans
promotors, és el que m’acaba de confirmar en la seva
intervenció.

De fet, davant la façana social de molts clubs nàutics al final
el que hi ha són grans promotors i grans interessos amb noms i
llinatges darrere, o vostè pensa que fins i tot rere el Club Nàutic
d'Es Molinar o del Club de Mar hi ha cash, hi ha 60 o 70 o 80
o 100 milions de cash per promoure qualsevol d’aquest tipus de
projecte? És clar que no, que això no ho maneja aquest club, que
té idees, projectes d’inversió privats que, evidentment, res no
tenen a veure amb la funció social que encara ara compleixen
aquests ports i han de seguir compliment.

Per tant, em confirma que tenen política portuària, que és la
política portuària que dicten els grans promotors, ja sabrem en
el seu dia quins són amb noms i llinatges, ara el que hem de
veure o hauríem de veure entre tots és com es fa per preservar
l’interès general davant aquesta política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, en primer lloc, passam
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8262/14.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

A continuació passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 8290/14.

Vots a favor? 
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Vots en contra? 

Abstencions?

En conseqüència i per 5 vots a favor, 9 vots en contra i cap
abstenció queden rebutjades les proposicions no de llei RGE
núm. 8262/14, relativa a planificació portuària Club de Mar i Es
Molinar, i la RGE núm. 8290/14, relativa a necessitats de
consens ciutadà i acord polític sobre les possibles reformes i/o
ampliacions de ports dependents de l’Autoritat Portuària de les
Illes Balears.

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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