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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, Juli Dalmau substitueix Jaume Garau.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Montse Seijas sustituye a Olga Ballester.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 7174/18, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa al projecte de millora
del port de Fornells, i RGE núm. 7451/18, també del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la derogació de
l’impost al sol.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot dir que retiraré la
PNL relativa a l’impost al sol, perquè ja ha quedat
desautoritzada i ja no té vigència, amb la qual cosa passaré a
introduir la segona PNL de Fornells, del port de Fornells, la
7174/18.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7174/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa al projecte de millora del port de Fornells.

2) Proposició  no de llei RGE núm. 7451/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a derogació de l’impost al sol.

Bé, aleshores passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7174/18. Per defensar-la té la paraula per part del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca l’Hble. Sra. Patrícia
Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. A l’any 2016 un
incendi va destruir l’antic Restaurant Es Pla de Fornells, un
establiment que mitjançant concessió administrativa va ocupar
durant molts anys una de les zones de domini públic, la zona
denominada es pla, més singulars i estratègiques de la
localitat. Poc temps després de l’esmentat incendi i un cop
retirades les runes del restaurant, es va enjardinar i adequar la
zona per al gaudiment de la ciutadania. 

Posteriorment durant la primavera del 2017 Ports de les
Illes Balears, va anunciar públicament la intenció de dur a

terme un projecte de millora de la zona portuària de Fornells
i es va comprometre públicament a consensuar les actuacions
amb l’Ajuntament d’Es Mercadal, la junta local i els vesins de
Fornells. En aquest sentit és rellevant el posicionament de
l’Ajuntament d’Es Mercadal, que mitjançant un acord de
plenari del mes de març de 2018, rebutja la construcció d’un
edifici de nova planta a la zona de domini públic Es Pla de
Fornells, que tengui com a finalitat un servei de restauració:
bar, cantina, restaurant, i demana a Ports de les Illes Balears
que renunciï a incloure en qualsevol projecte de remodelació
integral del port de Fornells l’esmentada edificació i servei.

Tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament
d’Es Mercadal s’han manifestat favorables a la inversió que
proposa Ports Illes Balears per millorar les infraestructures
portuàries de Fornells, soterrar el dipòsit de la benzinera,
reparar l’espigó, millorar el passeig marítim. Però alhora una
àmplia majoria de la població de Fornells i de la corporació
municipal, han expressat el seu rebuig a tornar privatitzar la
zona de domini públic d’Es Pla, amb un edifici a primera línia
de mar amb fins lucratius.

Des del Grup Parlamentari MÉS per Menorca es considera
que un cop caducada l’autorització administrativa de l’antic
restaurant, s’obre l’oportunitat de reordenar de manera més
racional i integral aquest espai emblemàtic, que hauria de tenir
com a prioritat l’ús públic per a la ciutadania i per a les
activitats  tradicionals de varada i manteniment
d’embarcacions.

Per altra banda, el poble de Fornells i la seva badia són uns
dels reclams turístics més potents del municipi i de l’illa,
pràcticament tothom que ha visitat Menorca va Fornells, una
població que aposta per un turisme de qualitat en una  Reserva
de la Biosfera, que es mereix donar una imatge pròpia del
segle XXI, amb una façana marítima atractiva que contribueixi
a mantenir l’encant d’aquest indret.

Des de MÉS per Menorca no compartim l’argument
d’autosuficiència econòmica per justificar un establiment de
restauració i així recaptar més recursos. La raó de ser de Ports
de les Illes Balears és prestar un servei públic de qualitat i
ubicar els serveis que siguin necessaris, oficines, serveis
públics, magatzem, en espais més discrets i integrats dins la
zona portuària, sense malmetre la singularitat i la centralitat de
la zona d’Es Pla. És cert que han passat mesos des de què vam
registrar aquesta PNL i que hi ha hagut pronunciaments que no
es farà cap restaurant, però el cert és que Fornells vol deixar
aquell espai sense construcció perquè no calen, ja hi ha prou
edificacions a prop que es podrien reconvertir per donar
aquests serveis que hem comentat abans.

Per a nosaltres el més important és respectar la voluntat
del poble de Fornells, per tant, per tot l’exposat el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca proposa: “El Parlament de les
Illes Balears s’afegeix a l’acord del ple del mes de març del
2018 de l’Ajuntament d’Es Mercadal en relació al projecte de
millora del port de Fornells i expressa el seu rebuig a la
construcció d’un edifici de nova planta a la zona de domini
públic Es Pla de Fornells, destinat al servei de restauració.”

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807174
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807451
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I un segon punt, en el qual “instam el Govern i l’ens Ports
de les Illes Balears a no incloure en el projecte de millora del
port de Fornells cap nova edificació destinada a l’ús del servei
de restauració i a consensuar amb l’Ajuntament d’Es
Mercadal, la junta local i els vesins de Fornells qualsevol
actuació relacionada amb el port.”

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. S’ha presentat per part del Grup Mixt
l’esmena RGE núm. 916/19. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom. Pues,
precisamente al hilo del espíritu de esta proposición no de
ley, presento una enmienda al punto 2, que creo que le da más
claridad a la intención que se pretende con esta iniciativa, y la
enmienda es como sigue: “El Parlament de las Illes Balears
insta el Govern de las Illes Balears i Ports de les Illes Balears
a no incloure en el projecte de reforma integral del port de
Fornells cap nova edificació en superficie a la zona de domini
públic Es Pla de Fornells.”

Creo que la enmienda se defiende en sus justos términos
y espero recibir el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. També s’ha presentat una esmena per
part del Grup Parlamentari Socialista, l’esmena en concret
RGE núm. 1520/19. Per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És cert el que deia la Sra. Font que
aquesta proposició no de llei té un temps, està registrada dia
4 de juliol de l’any passat, han passat més de 6 mesos i han
passat moltes coses en aquests 6 mesos. A la mateixa
exposició de motius descriu on érem en aquell moment, quan
va ser registrada amb un acord plenari de l’Ajuntament d’Es
Mercadal, on se sol·licitava a Ports que no construís un
edifici, un local a l’esplanada d’Es Pla de Fornells, destinat al
que se’n deia cantina, un local destinat a restauració, a bar, a
cafeteria, a allò que fos.

Durant aquests més de 6 mesos que han passat, s’ha donat
satisfacció per part de Ports a allò que demanava el seu acord
de ple , que era, primer, el rebuig a la construcció d’una
cantina, no hi ha cantina prevista, i es demanava a Ports que
renunciés a incloure aquest edifici dins..., segons el pla sí

contenia aquest servei. També entenc que s’ha fet una mica
allò que l’exposició de motius demana, que es que es faci
efectiu el compromís de Ports de les Illes Balears, de
consensuar les actuacions a fer amb l’Ajuntament d’Es
Mercadal i la junta local de veïns de Fornells.

Hi ha un projecte fet que supera el projecte inicial que
contenia una cantina, un edifici destinat a restauració i aquest
projecte nou, que és un projecte com ha dit la Sra. Font, que
té moltes actuacions i molt importants per posar al dia, per
millorar tant funcionalment com estèticament el port de
Fornells, és una inversió que en la seva fase actual prevista
seria de devers 8 milions d’euros, si no vaig errat, pel que he
pogut seguir en premsa, i el projecte aquest en aquest
moments està no només consensuat per part de Ports amb
l’Ajuntament d’Es Mercadal i per part de la junta local de
Fornells, sinó que hi ha acords tant de l’Ajuntament d’Es
Mercadal com de la junta local de Fornells, que donen el seu
vist i plau a aquest projecte, un projecte que està fet, tancat i
que, a més, està a punt de ser començat, i que compta amb la
votació, no només és un cens treballat a despatxos, sinó que hi
ha acords plenaris de l’Ajuntament d’Es Mercadal a favor
d’aquest projecte i un acord de la junta de Fornells, del
projecte integral que inclou les actuacions també en el pla de
Fornells i en el qual no es contempla cap servei de restauració
obert a públic, ni obert ni tancat al públic, no hi ha cap servei
de restauració. 

Però hem presentat aquesta esmena davant l’esperit de la
proposició no de llei, intenta no contradir la proposició no de
llei, sinó que va en el seu sentit. És a dir, que “El Parlament
insta el Govern de les Illes Balears i a l’ens Ports de les Illes
Balears a no realitzar actuacions a la zona de domini públic del
pla de Fornells que no hagin estat acordades a l’Ajuntament
d’Es Mercadal i a la junta local de Fornells.” És a dir,
traspassam la capacitat de decisió a l’ajuntament i a la junta
local de Fornells.

Perquè hem tingut aquest debat, no en el cas de Fornells,
però en altres situacions i en altres àmbits, en aquesta mateixa
comissió a vegades, que està bé que instem des del Parlament
perquè no es facin coses que no volem, instem en el
Parlament a fer coses que volem, però evidentment hem de
comptar sempre amb la voluntat dels actors responsables, dels
que ho patiran. És a dir, estic d’acord a dir que no volem que
es faci res, però que no hi estiguin d’acord l’Ajuntament d’Es
Mercadal, els vesins, els representants de la Junta Local de
Fornells, perquè són ells evidentment que han de tenir, al meu
entendre, la decisió; si no d’alguna manera imposam una
voluntat excessiva als que tenen, diguéssim, la capacitat de
decisió última, que són les administracions més properes als
ciutadans i les ciutadanes, Ajuntament de Mercadal i Junta
Local de Fornells, entenc que intentant recollir també els
consensos, aquests dos ens, dels ciutadans de Fornells, que
són els que en el fons viuran els beneficis o els perjudicis que
una actuació d’aquest calat com aquesta inversió de 8 milions
d’euros per part de Ports reportarien.

En aquest sentit hem presentat aquesta esmena. Val a dir
que vaig fer aquesta esmena la veure l’esmena que havia

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900916
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201901520
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presentat la Sra. Seijas, perquè entenia que em semblava
excessiu que el Parlament digués “no es pot fer açò” més enllà
de l’opinió que tenguin a l’Ajuntament d’Es Mercadal i a la
Junta Local de Fornells. Compartesc amb la Sra. Seijas que no
és una bona idea -pens jo- partir del principi -com també diu
la proposició no de llei- d’intentar recuperar les inversions a
través de cànons i tal, vull dir que no és funció de Ports de les
Illes Balears, primer, rescabalar inversions, sinó que és donar
un bon servei, un servei públic; evidentment hi ha molts de
serveis que s’han de pagar, perquè evidentment els
amarraments, els serveis que es donen s’han de pagar, però no
ha de ser l’objectiu primer cobrar, sinó que l’objectiu és
prestar serveis, i per açò en aquest sentit, si no és necessari,
com ho ha entès majoritàriament la població de Fornells, que
no hi hagi una cantina, crec que està bé que si ens hem de
manifestar ens manifestem en aquest sentit, però en últim
extrem sempre que, clar, la voluntat sigui aquesta, com ho ha
estat, però açò no vol dir que haguem de dir que no es pot fer
res, sinó que diguem que no es faci res que no hi estigui
d’acord l’Ajuntament d’Es Mercadal i, sobretot, la Junta Local
de Fornells, perquè si no imposam des d’una comissió del
Parlament una cosa jo crec que amb excessiu rigor a qui al
final, ja dic, ha de patir els perjudicis o han de gaudir els
beneficis.

Per tant deixem-los un marge perquè siguin les
administracions més properes les que decideixin, dins la
voluntat que expressam que sigui no la voluntat de Ports la
darrera, qui tengui la darrera paraula, és a dir, no la voluntat del
Govern de les Illes Balears, sinó l’Ajuntament d’Es Mercadal
i la Junta Local de Fornells.

Em diran que no és el mateix el fet que s’imposi la voluntat
del Govern i el fet que s’imposi la voluntat del Parlament, que
és on hi ha la sobirania dels ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears. És cert que tenim la sobirania dels ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears, però un cas particular,
concret i determinat que afecta una població entenem que al
nostra sobirania ha d’estar... mediatitzada, mediatitzada per la
voluntat també dels ciutadans que hi viuen, dels ciutadans que
hi resideixen, i que hi tenen les activitats econòmiques,
culturals, social, etc., a un port d’unes característiques tan
especials com el port de Fornells, que té uns valors ambientals
molt importants, són valors patrimonials molt importants,
però també té uns valors econòmics per l’activitat dels que hi
viuen, moltes famílies del mateix Fornells i de la resta de
Menorca.

Per tant per açò hem presentat aquesta esmena, per
condicionar les actuacions a allò que acordi l’Ajuntament d’Es
Mercadal i de Fornells, que crec que són els darrers
responsables de decidir com volen el seu municipi, com volen
el port de Fornells, com volen que sigui el futur de la seva
societat.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mercadal per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari
Popular donarem suport la iniciativa de MÉS per Menorca.

Com molt bé ha dit el contingut de la iniciativa, tant la
corporació municipal com la junta de Fornells ja van fixar la
seva posició respecte al fet de rebutjar la construcció d’un
edifici de nova planta a la zona de domini públic. A més a més
vull fer..., a més a més Marc Pons -perdó-, en unes
declaracions quan va anunciar aquest projecte, que invertien
18 milions d’euros, si no vaig errada, en el port de Fornells, va
dir que el Govern, i en aquest cas Ports de les Illes Balears,
faria el que el poble volgués, i si és així, clar, ara encara a dia
d’avui, si a dia d’avui existeix aquesta PNL és perquè fins ara
suposadament seguien amb l’opció de muntar o edificar una
cantina. Per tant... Sí, sí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...o un altre edifici, però bé, fins a dia d’avui, si no tenim cap
resposta del Govern, era així. Per tant si és així per què Marc
Pons no respecta la voluntat del poble?, i a més si va dir que la
respectaria en el seu primer moment, cosa que ha anat negant
al llarg dels mesos, l’únic que ara es veu que la cosa li ha fet
més por, perquè en Marc Pons té moltes coses a amagar. Què
hi ha al darrere?, és aquí la qüestió...

(Remor de veus)

...és aquí la qüestió, que ara canvia d’opinió, però fins ara, fins
ara, estava a favor que hi hagués almenys una cantina. Alguna
cosa hi ha. Ho deixaré estar.

Però és que hi ha un altre tema. Ports, per fer l’obra,
requereix dels informes previs, els quals diuen que sí que hi ha
una alternativa, però que en aquella zona, en aquella zona que
és considerada bloc A, no és la zona més adequada, i en cap
cas no està justificada la necessitat de l’ús que se li  ha de
donar. Però és que a més a més, com que el port de Fornells
el gestiona directament Ports de les Illes Balears, l’article 53
de la Llei de ports diu, i cit literalment: “Els serveis
comercials prestats per Ports IB3, perdó, per Ports de les Illes
Balears...”, “la prestació de serveis comercials per part de
Ports de les Illes Balears estarà limitada a aquelles activitats
directament relacionades amb l’activitat portuària que siguin
necessàries per al compliment de les seves funcions, i a més
a més per atendre les possibles deficiències de la iniciativa
privada”; en aquest cas crec que està ben clar que no hi ha
aquest problema. Per tant en aquest article es posa de
manifest, i ben clarament, què és el que hauria de fer el
Govern i què és el que hauria d’haver fet des del primer
moment: no posar pals a les rodes quan la junta..., tant
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l’Ajuntament d’Es Mercadal com la Junta de Fornells van votar
en contra d’aquesta iniciativa. 

Per tant, com ja he dit abans, des del PP donarem suport a
aquesta iniciativa per part de MÉS per Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sra. David Martínez, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bona tarda a tots i a totes,
seré molt breu. Des del nostre  grup parlamentaris també
donarem suport a la iniciativa, tot i que com ja s’ha comentat
ja du uns sis mesos, han passat moltes coses, però estam
d’acord amb la justificació de base, que és respectar una
decisió de l’Ajuntament d’Es Mercadal, en la qual hi hagi un
consens per als serveis a oferir dins el domini públic al port
de Fornells, i sembla, pel que s’ha comentat, que s’està
respectant aquesta decisió presa pel Ple de l’Ajuntament d’Es
Mercadal.

Res més a afegir. Simplement no sabem molt bé si hi ha
interessos amagats o no, com s’ha comentat des de la diputada
del Partit Popular, no sabem a què es refereix en concret. De
totes maneres esperem que sigui el millor per al poble d’Es
Mercadal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Gallardo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres simplement
volem fer èmfasi en el fet de l’autonomia municipal i en la
capacitat per decidir què s’ha de poder fer i què no s’ha de
poder fer dins aquest recinte, tot i que pertany a Ports de les
Illes Balears, creiem molt en l’opinió de l’ajuntament i de la
Junta de Govern de Fornells, que en ambdós casos han deixat
molt clar que no volen un servei de restauració, deixant molt
clar el tema de restauració. 

Com que sembla que el projecte en si no va en la línia de
fer un projecte de restauració, com bé ha explicat e l Sr.
Borràs, el nostre posicionament és de no oposar-nos a la PNL
de MÉS per Menorca, però tampoc no veim clar que ens hi
hem de posar en contra, de votar-hi a favor. Per tant, la posició
de MÉS per Mallorca serà d’abstenció.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol
una suspensió de la sessió o si podem continuar, podem
continuar?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Deman la suspensió, president.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Deman la suspensió per cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, bé, d’acord. 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop recomençada la sessió, i així com pertoca,
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepta les esmenes o no, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Primer, vull agrair el suport dels
grups a aquesta proposta i les dues esmenes presentades i un
cop escoltades les intervencions dels altres portaveus, les
seves reflexions, que prenc en consideració, i ateses les dues
esmenes presentades, acceptarem l’esmena de la Sra. Seijas i
també pensam que no té sentit mantenir el primer punt, per la
qual cosa el retiraríem, quedant la proposició amb un únic punt
que seria el redactat de l’esmena de la Sra. Seijas; és a dir,
constava de dos punts, quedarà amb un punt i serà el redactat
de l’esmena de la Sra. Seijas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Gràcies. Bé, aleshores, votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 7174/18, transaccionada. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada amb 7 vots a favor i 4 en contra. 8 vots a
favor i 4 en contra.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

4 en contra. 8 vots a favor i 4 en contra. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No, perquè no hi és El Pi, falta El Pi.

Bé, en conseqüència queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 7174/18, relativa al projecte  de millora del
Port de Fornells.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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	1) Proposició no de llei RGE núm. 7174/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa al projecte de millora del port de Fornells.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 7451/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a derogació de l’impost al sol.

