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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Bonet substitueix Francina Armengol.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Isabel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
avui amb les proposicions no de llei RGE núm. 8518/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
necessitat de consensuar i licitar un nou contracte d’obligació de
servei públic per al transport marítim entre els ports de les Illes
Balears i els principals ports de la península, i la RGE núm.
8520/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la supressió de la pujada de taxes d’ajudes a la navegació
marítima.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8518/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de
consensuar i licitar un nou contracte d'obligació de servei
públic per al transport marítim entre els ports de les Illes
Balears i els principals de la península.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 8518/14, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc i que vagi per
endavant que em faig càrrec de defensar aquesta i la propera
proposició no de llei perquè, i ja que parlam de transport públic,
en aquest cas hi ha hagut problemes a Menorca amb els vols de
primera hora, hi ha hagut vols cancelAlats i el diputat Damià
Borràs, qui s’havia de fer càrrec d’aquestes, perquè n'és l’autor,
d’aquestes propostes, ha quedat a terra i no arribarà a temps a
aquesta comissió.

Per tant, molt breument i donat que es tracta d’un problema
greu reconegut per tots els grups, amb voluntat de solucionar-ho
també per part de tots els grups, hem de dir que tot i que de
vegades quan parlam o ens centram en problemes de transport
aeri podem donar peu quasi que deixem una mica de banda un
altre transport molt important com és el marítim, en aquest cas,
del que es tracta és d’això, i per ressaltar la importància es
pretén que una declaració d’obligació de servei públic que hi
havia hagut en el seu moment i que el darrer contracte és de
2011, i ja no existeix tal contracte, es posa en evidència la
necessitat de lluitar i de cercar un nou contracte d’obligació de
servei públic en transport marítim. 

D’aquí la proposta que es fa per part del Grup Parlamentari
Socialista i, sí vull que vagi per endavant, que aquest és un tema
del qual s’ha parlat entre els diferents grups, hi ha hagut
intercanvis d’opinions, de propostes, sabem que hi ha una
esmena del Partit Popular als punts de proposta de resolució,
esmena que d’alguna manera també ha estat consensuada, i que
hi ha, jo diria, unanimitat en la necessitat de fer front en cercar
una nova declaració d’obligació de servei públic en transport
marítim entre illes i península, i que això fa que no s’hagi de
donar moltes més voltes a aquesta proposta.

Queden damunt la taula les altres propostes, com dic, sabem
que hi ha aquesta esmena del Partit Popular i que, en principi,
també està consensuada, per tant, no hi ha d’haver moltes més
traves a l’aprovació d’aquesta proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S’ha presentat una esmena RGE
núm. 9642/14 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, Sr. Presidente. Efectivamente, desde el Grupo
Popular hemos presentado una enmienda reivindicativa, clara y
en defensa, creemos, claramente de los intereses de la náutica y
de los intereses de los ciudadanos de nuestra comunidad.
Recordemos que ya hubo un pronunciamiento en el Pleno al
respecto y creo que con este pronunciamiento pues cerramos
más la situación para que se encuentre una solución a este
contrato. 

Recordemos que éste es un problema que se lleva
arrastrando de hace ya un tiempo y simplemente manifestarle al
Grupo Socialista, como ya me transmitió el Sr. Borràs ayer que
aceptaban nuestra enmienda, el Sr. Abril también lo ha
transmitido, agradecerles a los dos grupos parlamentarios su
apoyo, y creo que hoy sale un pronunciamiento claro y
reivindicativo en defensa de los intereses de nuestra comunidad.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
pels grups que no han presentat esmenes, té la paraula per part
del Grup Parlamentari MÉS l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, dos minuts. Vagi per endavant el suport del nostre grup
parlamentari a aquesta proposta. Estic sorprès perquè entre la
Comissió de Medi Ambient d’ahir horabaixa i aquesta de
Turisme d’avui romprem les estadístiques pel que fa al consens
d’iniciatives parlamentàries, venguin de qui venguin. Estaria bé
perllongar això i que no fos només una qüestió electoralista, que
vull pensar que no ho és.
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I simplement recordar, ja que tenc la paraula, que si hi ha
una obligació de servei públic o que la naturalesa de l’obligació
de servei públic és perquè d’alguna manera les administracions,
els poders públics, tenen l’obligació de compensar els
desequilibris que el mercat genera, sobretot pel que respecte a
drets i a un dret tan fonamental com és la mobilitat a una
comunitat tan condicionada per aquesta qüestió com és la
nostra, que no només és insular sinó que és pluriinsular, cosa
que hi afegeix, tant a nivell de transport aeri com de transport
marítim, un factor de complexitat afegit.

Les comparacions amb el que s’inverteix en aquestes
qüestions de mobilitat amb l’Estat ja n’hem parlat a altres
comissions i a altres debats i no hi entraré, només recordaré la
paraula AVE, per evitar entrar en debat sobre aquestes
comparacions.

I sí que crec que estaria bé que, governi qui governi, a l’hora
de fer contractes lligats a l’obligació de servei públic per al
transport marítim, però també per al transport aeri, es mirassin,
perquè han governat partits de diferent color en el Govern
central, l’informe que va fer el Consell Econòmic i Social el
2002, que assenyalava les deficiències, l’extingit Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, que tenia l’estudi en el
qual s’han fonamentat tot els contractes lligats a l’obligació de
servei públic del transport marítim i aeri des de principis del
2000, deficiències tan clares com el fet de confondre que som,
o érem, una comunitat amb una renta per càpita molt alta, o un
PIB per habitant molt alt, per concloure que no feia falta
subvencionar massa això, com dir, bé, aquí la gent té poder
adquisitiu com perquè s’ho paguin de la seva butxaca, aquesta
és una de les coses que assenyalava, una de les deficiències que
assenyalava aquell estudi.

N’hi havia d'altres com la possibilitat i, jo crec, la necessitat
d’establir, fins i tot de taxar, és una cosa que es pot fer
científicament i que la Universitat hi va fer feina, una taxa de
mobilitat que es podria comparar fins i tot a nivell entre
comunitats, que és allò que en termes de mobilitats quants de
quilòmetres necessita fer una persona en funció d’on viu, i a
partir d’aquí establir, per exemple, si s’havien de fer uns
barems, idò allò que s’ha de compensar a cada comunitat.

Jo crec que és un informe que dotze anys després encara,
governi qui governi a Madrid, s’hauria de mirar perquè realment
no ens trobem amb aquests problemes que ens hem trobat
reiteradament amb el contracte lligat al compliment de
l’obligació del servei públic, tant en el transport aeri com al
referit en aquesta proposició que és el transport marítim.

Per tant, suport a la proposta i a l’esmena de consens que ha
presentat el Grup Popular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara pertoca intervenir al grup
proposant per fixar posicions i entenc que...

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, sí...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Simplement per dir que acceptam l’esmena, com ja he
anunciat en la primera intervenció, del Grup Popular.

I desitjar que, ara que està en tràmit el pressupost general de
l’Estat a Madrid i que part de la solució a aquesta problemàtica
pot passar per l’aportació per part del Govern del finançament
necessari, idò, desitjar que aquesta unanimitat de criteri que
aprovam avui serveixi perquè amb la tramitació dels pressuposts
arribi una solució i es financiï un redactat d’una nova declaració
d’obligació de servei públic.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En conseqüència queda
aprovada per assentiment, amb l’esmena incorporada, la
Proposició no de llei RGE núm. 8518/14, relativa a necessitat de
consensuar i licitar el nou contracte d’obligació de servei públic
per al transport marítim entre els ports de les Illes Balears i els
principals ports de la península.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8520/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió de la
pujada de la taxa d'ajudes a la navegació marítima.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei RGE núm. 8520/14, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a supressió de la pujada de la taxa d’ajudes
a la navegació marítima.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. En aquesta proposició, i com he dit
igual que a la primera que s’ha vist en aquesta comissió, també
és un greu problema reconegut per tots, un greu problema que
necessita de la feina i del treball de tots. En principi ja hi ha
hagut converses perquè això sigui una realitat i la primera passa,
idò, és també la presentació d’una esmena per part del Grup
Popular a aquesta proposició, esmena que ha estat treballada i
consensuada i, per tant, que l’únic que es pretén és que es retiri
una pujada de més del cent per cent de la taxa d’ajudes a la
navegació marítima, aprovada des de Madrid mitjançant un reial
decret a primers d’aquest exercici 2014, i que això serveixi
perquè d’alguna manera les queixes que es vénen expressant per
part del sector nàutic i la unanimitat en contra d’aquesta pujada
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de pràcticament totes les institucions que puguin sentir-se
afectades, serveixi perquè d’una vegada per totes, i també, com
he dit abans, aprofitant la tramitació dels pressuposts generals
de l’Estat per al 2015, s’aprofiti aquesta circumstància per
atendre aquest requeriment que es fa des del Parlament de les
Illes Balears, per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S’ha presentat una esmena RGE
núm. 9640/14, per part del Grup Parlamentari Popular.

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Estamos en un caso similar al anterior,
efectivamente, como recordarán, también a iniciativa del
Partido Popular, se aprobó en Pleno una proposición en
similares términos, y volver a agradecer nuevamente al resto de
grupos que acepten la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular.

Está claro que este parlament y este govern, entre otros,
sector, representantes empresariales y diferentes instituciones,
como ha dicho el Sr. Boned, han sido muy claros en el rechazo
desde el primer momento de este, y lo digo bien claro,
desmesurado incremento y una modificación de hecho
imponible también. Por ello, esta vez más concretamente,
hablamos de los presupuestos generales del Estado o proyecto
2015, la supresión de este incremento. Saben ustedes que este
govern está trabajando intensamente, se comprometió con el
sector náutico a mover todas las iniciativas necesarias y creo
que hoy nuevamente, igual que pasó en el anterior Pleno, todos
los grupos o la Cámara unánimemente manifiesta al Ministerio
de Fomento el rechazo a este incremento y que se elimine en los
próximos presupuestos.

Confiamos en que así sea. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posició 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, simplement afegir que no és la primera vegada ni que
debatem ni que el Parlament es pronuncia favorablement en
relació amb aquesta qüestió o contràriament a què s’apliqui
aquesta taxa que afecta, evidentment, més de 20.000 persones
usuàries d’embarcacions de recreació a les nostres illes.

Entenem que la via ideal seria la modificació del decret,
però que si es pot aturar el tema, que és l’important i en allò que
estam d’acord, via pressupost general de l’Estat per a l’any que
ve, doncs, si pot sortir un acord unànime d’aquesta comissió el
missatge serà clar de cara al Govern central.

Per tant, vagi per endavant el suport del nostre grup
parlamentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pertoca ara intervenir al grup
proposant per assenyalar si accepta o no l’esmena.

Per tant, té el Sr. Boned un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument. Simplement dir que sí que acceptam
l’esmena i ho fem perquè, en aquest cas, com ha dit el Sr.
Veramendi, i és cert, en la primera proposta parlàvem de la
necessitat d’incorporar alguna partida que ajudi a finançar la
proposta que es feia en aquest primer cas, i aquí parlam de tot
el contrari, una previsió de pressupost que ja recull uns
ingressos per aquest concepte que ja s’han produït en aquest
exercici 2014 i que per tant, pot ser tal vegada sigui més
important tramitar i negociar amb Madrid la supressió d’aquesta
partida o d’aquest ingrés previst en el pressupost i, per tant,
l’eliminació d’aquesta pujada injusta i excessiva d’aquesta taxa
de més d’un cent per cent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En conseqüència queda
aprovada per assentiment, amb l’esmena incorporada, la
Proposició no de llei RGE núm. 8520/14, relativa a supressió de
la pujada de la taxa d’ajudes a la navegació marítima.

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