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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió  d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, Sr. President. Patrícia Font substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més?

En segon lloc els inform que atesa la participació d’alguns
diputats i diputades per videoconferència la votació de les
proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, e l secretari
anomenarà els diputats i les diputades, que respondran sí, no
o abstenció. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt del dia d’avui, relatiu al debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6240/20 i 7013/20.

1) Proposició no de l lei RGE núm. 6240/20,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a compensació del descompte de resident durant
les restriccions a ports i  aeroports de les Illes motivades
per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19.

Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE
núm. 6240/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a compensació del descompte de resident
durant les restriccions a ports i aeroports de les Illes
motivades per l’estat d’alarma durant la crisi de la COVID-19.

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Diputades i diputats, des de MÉS
per Mallorca hem presentat aquesta proposició no de llei a
causa d’una sèrie de factors sobrevinguts. Com bé sabeu el
passat 27 de juliol, ja fa dos anys, es va aprovar el descompte
aeri i marítim que afectava les Illes Balears, Canàries, Ceuta
i Melilla, i  s’establia un descompte aeri i marítim per a
residents del 75%, una demanda que ha estat històrica de la
ciutadania de les Illes, i necessària per pal·liar parcialment
dues problemàtiques, que són per una banda la insularitat, que
ens genera una dependència del transport aeri i marítim que
tenim els residents de les Illes i, per l’altra, la històrica i
deficitària inversió estatal en polítiques de mobilitat a les
nostres illes.

Com bé sabeu durant l’estat d’alarma a causa de la crisi
generada per la COVID s’ha restringit el trànsit aeri i marítim.
De fet el passat 19 de març i durant tot el temps que estigui en
vigor l’estat d’alarma, previsiblement, s’inicia aquesta
restricció absoluta, que a dia d’avui encara està en vigor, de

l’entrada de ports i aeroports de les Illes Balears a totes les
persones que no acreditin documentalment que han de fer
aquests trajectes permesos d’acord amb l’ordre ministerial
que dictà el tancament dels ports i aeroports illencs i amb les
disposicions que dictà el Govern de les Illes Balears. 

És cert que avui en dia aquest 75% que tenim de
descompte cap a la península també hi entra el 75% dels vols
entre illes i el 75% de transport marítim, amb l’especificitat
del 89% dels residents de Formentera en el transport marítim.
En aquest darrer, el marítim, del 50% es fa càrrec l’Estat i la
resta l’assumeix el Govern de les Illes Balears. 

El passat 6 d’abril de 2020 el Govern de les Illes Balears
informà que una vegada completada la repatriació de prop de
25.000 turistes hi havia una disminució de passatgers als
aeroports de les Illes del 99,31%. Alhora es va comunicar que
el 31 de març de 2019 es comptabilitzaren 76.313 passatgers,
i el passat 31 de març de 2020 únicament foren 514, un
99,3% manco. Aquestes dades, i altres dades, ens duen a MÉS
per Mallorca a fer una reflexió, que l’Estat evidentment no ha
tengut aquesta despesa envers els ciutadans de les Illes
Balears, i és una obvietat que el tancament de l’aeroport i dels
ports de les Illes juntament amb altres dades comunicades pel
Govern de les Illes Balears ens donen una idea aproximada de
la baixada de desplaçaments de residents cap a la península o
entre  illes. Aquest fet, com he dit, provoca un estalvi a les
partides pressupostàries destinades a compensar la insularitat
en desplaçaments als residents de les Illes Balears, Canàries,
Ceuta i Melilla que no té el mateix impacte en les
infraestructures de mobilitat que es puguin tenir a la península,
que d’una o altra manera han seguit actives, i són
infraestructures de mobilitat que durant anys han pogut
disposar els ciutadans de la península, com puguin ser les
carreteres o el transport ferroviari, que sí que és cert que s’ha
vist limitat, però també és cert que són infraestructures que
s’han pogut emprar.

Per tant, per tot això, des de MÉS per Mallorca proposam
dos punts en aquesta proposició no de llei. El primer és que
instam el Govern de l’Estat a calcular, a fer aquest càlcul de
l’import que hauria de destinar l’Estat als diferents
descomptes de residents en els trajectes aeris i marítims amb
destí a la península i entre les Illes Balears durant la durada de
les restriccions en els ports i aeroports de les Illes
ocasionades per l’estat d’alarma; i, segon, una vegada feta
aquesta quantificació instam que es destini aquesta quantia al
Govern de les Illes Balears per destinar-la a polítiques socials,
sanitàries i econòmiques per fer front a la crisi de la COVID-
19 una vegada hagi finalitzat l’estat d’alarma i, en tot cas, dins
l’exercici de 2020.

Crec que és una petició que és lògica, que és coherent, i
sobretot amb les dades que hem sabut les darreres setmanes,
que les dades econòmiques de les Illes Balears seran molt
penoses, tendran un impacte el més elevat de tot l’Estat,
deixant-nos una caiguda del PIB per damunt del 30%, i
aproximadament un 30% també de baixada en ocupació d’un
29 i busques, crec que és necessari poder iniciar tota una
bateria de reivindicacions a Madrid. Aquesta n’és una, és
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modesta, però així i tot la quantia no és per a res..., no em surt
la paraula, no és per a res... renunciable, no hi hauríem de
renunciar, crec que és una quantia que ens serviria primer de
tot per compensar o per complementar mesures econòmiques,
que és cert que el Govern de les Illes Balears està ja preparant
un pla d’activació econòmica...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, hauria d’anar acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... que serien bones (...).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per part dels Grups Parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos s’ha presentat l’esmena RGE
núm. 8200/20. La defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista corre a càrrec del Sr. Borràs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Em confirma que em sent? Molt bé.

Hem presentat aquesta esmena no perquè no hi estiguem
d’acord, que hi estem, amb les consideracions i la proposta
que fa el Grup MÉS per Mallorca, sinó que entenem que
havíem d’afinar una mica per garantir que en qualsevol cas
aquesta quantitat que entenem que sí, que és de justícia que
arribi, diguéssim, al Govern de les Illes Balears perquè la
inverteixi a les finalitats que el Sr. Ferrà apuntava, és a dir,
conciliació de caràcter social, de caràcter econòmic i sanitari
vinculades a la greu crisi sanitària i econòmica que patim, però
sí que enteníem que aquesta partida no podia, en cap cas,
substituir una altra, diguéssim, partida d’inversió o
transferència corrent del Govern d’Espanya cap a la comunitat
de les Illes Balears i a la resta de comunitats autònomes per
fer front a la sortida de la crisi sanitària i econòmica.

És a dir, volem que aquesta partida arribi a les Illes, que
sigui invertida a les Illes en substitució de les despeses que es
puguin generar per la mobilitat dels ciutadans de les Illes i que
no ho han pogut fer a causa d’aquesta crisi sanitària que patim
i que per tant, vull dir, aquests  recursos es puguin destinar
també a les Illes, a les necessitats i finalitats que
s’estableixen, però sempre salvaguardant totes aquelles
transferències de capital que hagi de fer el Govern d’Espanya
al Govern de les Illes. És a dir, que no s’aprofiti per substituir
la partida que igualment ens hauria d’arribar com a
compensació per aquesta. I si no, que se sumi i s’acumuli.

La nostra esmena només té aquest sentit i, en tot cas, com
que estam d’acord amb la filosofia, amb la proposta que fa
MÉS per Mallorca, tant si és acceptada com no, votarem a
favor de la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Pablo Jesús,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, bon dia. Bien, nosotros, desde Unidas Podemos,
también estamos de acuerdo con esta proposición no de ley de
MÉS per Mallorca, entendemos que es necesaria y si bien,
como ha dicho el representante Sr. Ferrà de MÉS per
Mallorca, estamos hablando de unas cantidades modestas,
entendemos que no son despreciables y que, por tanto, habría
que tratar de incorporarlas a la hacienda balear. 

Ciertamente, no es que estemos en contra, yo insisto en
que estamos de acuerdo, si no que a lo mejor es una cuestión
formal más las que planteamos y por eso hemos planteado con
el Partido Socialista una enmienda, una enmienda en este
sentido, en el sentido que como que esta partida de las
subvenciones de descuento está contemplada en los
presupuestos generales del Estado, pues, que esta partida no
sea en ningún caso substituida o suplantada por otra.
Simplemente, que esta cantidad una vez calculada sea en todo
caso añadida y acumulable a las ayudas generales destinadas a
las comunidades autónomas. 

Éste es nuestro planteamiento, más un tema formal, de
cómo formular la petición, más que en el fondo, con el que
estamos absolutamente de acuerdo. Por lo tanto, por eso
hemos ofrecido esta enmienda por si puede ayudar en este
redactado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jiménez. Passam al torn de fixació de
posicions, de major a menor. Per tant, té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Certament l’epidèmia de la COVID-
19 ha causat a part d’un greu problema de salut un
deteriorament econòmic molt important a nivell nacional. Si
a nivell nacional el producte interior brut se suposa que pot
baixar entre un 8 i un 10, a la nostra comunitat autònoma és
molt més accentuat perquè depenem molt del turisme i
d’aquest monocultiu. Per tant, com ha dit ja el representant de
MÉS, ens pot suposar un 30%.

Aquesta comunitat des de fa molts d’anys ha estat una de
les que més ha aportat a les arques comunes de l’Estat,
solidaritzant-se amb la resta d’espanyols, però ara podem tenir
superior i  per tant també necessitarem una necessitat
suplementària de finançament.
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Les Illes, lògicament, és una obvietat, només ens podem
comunicar per aire o per mar i, per tant, vàrem aconseguir que
se’ns donés aquest 75% de bonificació, però s’ha de tenir en
compte que nosaltres també hem contribuït amb els nostres
impostos a pagar les línies d’alta velocitat i que nosaltres aquí
no tenim, que no podem utilitzar i que, a més, aquestes línies
d’alta velocitat o altres infraestructures nacionals en el temps
d’alarma també tenen uns costos d’amortització, d’electricitat,
de deteriorament, etc. Per tant, el que sí està clar que aquest
75% quan no s’utilitza s’estalvia en tota la seva integritat,
l’Estat l’està estalviant. 

Crec que podem estar tots d’acord amb les dades que ens
aporta aquí MÉS, que són objectius i que duraran aquest estat
d’alarma, els vols i els moviments s’han reduït bastant...,
moltíssim, per tant, s’ha produït una baixada, com reflecteix
aquesta proposta. Per tant, creim que proporcionalment,
lògicament, s’ha produït en el mateix sentit una baixada de la
despesa de la subvenció. Per tant, s’ha estalviat l’Estat una
quantitat que seria molt important i que s’hauria de calcular
com aquí se’ls demana. 

Per tant, ateses aquests circumstàncies econòmiques
sobrevingudes a conseqüència de la crisi sanitària i atesa, com
s’ha comentat al principi, aquesta singularitat que pateix la
nostra comunitat, hi estaríem d’acord amb el plantejament que
es fa en aquesta proposició no de llei. Nosaltres, en aquest
cas, donaríem suport a aquests dos punts que el Grup MÉS per
Mallorca presenta perquè creim que tenen raó.

Nosaltres aquí havíem presentat dues esmenes perquè
crèiem que també anaven en el sentit de protegir aquest 75%
que tenim concedit a conseqüència d’un informe que va fer la
Comissió Nacional del Mercat de la Competència i que
d’alguna manera el qüestionava o bé informava el Govern que
malgrat no sigui vinculat aquest informe el Govern el té en
compte perquè el pogués modificar. Jo entenc que la Mesa és
sobirana i que ha decidit en aquest que no les presentàssim.
Des que estam en aquest cas d’alarma, doncs, hi ha censura de
tot allò que es pretén..., de tot allò que vol censurar el Govern,
no entenc molt bé quin problema hi havia a dir al Govern... a
remarcar-li que nosaltres volem seguir tenint aquest 75% de
descompte, que ara ens ve molt bé, per demanar aquesta
bonificació per fer front a les despeses que provoca la
COVID-19 i que, a més, els dèiem que no modificassin la
forma d’aplicar-ho.

Per tant, no entenc molt bé la postura del Partit Socialista
sobretot que suposa que es presentin aquestes esmenes perquè
pens que el Partit Socialista també està d’acord amb aquest
75% i que se segueixi lluitant com s’ha estat aplicant fins ara.
No entenc aquesta postura perquè crec que no era dolent i que,
a més, és bo que nosaltres com més aviat millor ens avancem
al Govern i els recordem que (...) seguir mantenint.

En qualsevol cas, nosaltres donam suport a aquestes dues
propostes que fa el Grup MÉS i res més en aquesta
intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, presidente. Bueno, en realidad es una..., esta PNL
pues es un poco chocante porque...

EL SR. PRESIDENT:

Perdone, ¿podría venir a hablar desde la tribuna porque no
lo ven?

Gracias.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Falta de costumbre. Tiene un punto chocante esta PNL
porque en realidad es como si estuviéramos... o sea, se está
diciendo que se calcule el dinero que se ha ahorrado el Estado
pagando esos trayectos y que ese dinero vaya destinado al
Govern. En realidad este dinero pues no pertenece al Govern,
pertenece a los ciudadanos de las Baleares que son los que lo
usan viajando. Entonces, pues no sé, a mí me parece un poco...,
un poco chocante como situación. 

Bueno, y las dos enmiendas del PP pues efectivamente
mantener el 75% y garantizar que no se va a reducir. A mí me
parece correcto, pero en principio pienso que no podemos
votar a favor de esta PNL.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
té la paraula el Sr. Diputat Sergio. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Cuando construimos una casa
sobre unos malos cimientos, la casa se viene abajo. Esta PNL
no está bien construida y no está bien construida porque el
75% de descuento para compensar a los residentes de
Baleares es un derecho de los ciudadanos que le ha
reconocido el Estado para compensar la insularidad de los
ciudadanos, no de la administración pública. Y aquí nos vienen
hasta los partidos que se autodenominan liberales a decir que
podemos expropiar un derecho que pertenece a los ciudadanos
para entregárselo a la administración pública. 

Si el Estado se ahorra este dinero, vale, por estas
circunstancias, pero ese dinero correspondía a los descuentos
de vuelos que hacían los ciudadanos, no a la administración
autonómica. Y si tanto querían ustedes intentar dar una vuelta
a este tema, pues haber destinado ese dinero una de dos, o a un
incremento durante unos meses de los descuentos de
residentes por encima del 75%, o a crear un fondo para que
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ese descuento se pudiera aplicar incluso a los que vienen de
fuera a visitarnos para que sus billetes salieran más baratos,
como están haciendo otros destinos que nos hacen la
competencia, que ya están subvencionando los vuelos para que
acudan a su isla y a lo mejor así lo hubiéramos podido
defender o entender. Pero no, ustedes dicen, bueno como se
lo han ahorrado me lo den y luego yo ya veré en qué me lo
gasto. 

Pues yo siento decirles que desde un punto de vista de los
auténticos liberales que nosotros sí lo somos, nos parece
horrible. No se puede aceptar el apropiarse de lo que es un
derecho individual, un descuento que pertenece a los
ciudadanos para, como no se ha gastado, me lo quedo yo. Esto
es sentar una base, se pongan ustedes como se pongan,
absolutamente inasumible por un partido como el nuestro.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari El Pi té la paraula
el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom. Bé, pensava fer una intervenció de mig
minut, perquè donarem suport a la iniciativa, hi estam
totalment d’acord i tenia poques coses a dir, perquè és una
iniciativa que en definitiva per una banda vol transparència, que
es calculi el que s’ha estalviat, això és una qüestió purament de
transparència, d’informació, de claredat i per una altra banda
diu, aquests doblers que s’han estalviat que s’inverteixin a les
Illes Balears. Això era to ta la iniciativa i per això li donam
suport.

Aprofit perquè, clar, aquí surten portaveus i diuen coses
que a mi me deixen astorat, astorat, astorat, es veu que el meu
cap de dret administratiu no és capaç d’assumir determinades
coses, però clar, parlen d’expropiacions, de què estam
parlant?, si són drets dels ciutadans. No, no, no, això són
partides pressupostàries amb unes assignacions econòmiques
que si no s’esgoten, si no gastes tots els doblers que hi ha en
aquesta partida, tens uns sobrant. I amb aquest sobrant què es
fa? Idò el Grup MÉS per Mallorca, i nosaltres compartim
aquesta opinió, diu escoltin, aquest sobrant no el dugui a fer
l’AVE a Àvila, a Múrcia, o on sigui, dugui-me’l a les Illes
Balears. Punt i final, és així de simple, no és gens complicat. 

Volem, consideram que les Illes Balears és una comunitat
autònoma infrafinançada? El Pi considera que és una
comunitat totalment infrafinançada, ho diuen tots els estudis,
hi ha diguem consens acadèmic sobre aquesta qüestió. Per
tant, aprofitem qualsevol via per compensar aquest
infrafinançament i a més a més com que som una comunitat
insular, amb moltes dificultats i especificitats de mobilitat,
més sentit té aquesta proposta. 

Per tant, des de tots els punts de vista i deixant de banda
determinats arguments que som incapaç d’entendre, crec que

s’hi ha de donar suport i això és el que farem des del nostre
grup parlamentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Diputada Font per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. La Comissió
Nacional de Mercats i...

EL SR. PRESIDENT:

Es perd la connexió. Sra. Font, ens sent a nosaltres?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Jo sí, vostès no...

EL SR. PRESIDENT:

Ara, a trossos només...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Torn començar.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No? Tampoc?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Ara sí. Seré molt breu, seré molt breu, reduiré la meva
intervenció... Hem estat ...

EL SR. PRESIDENT:

Ha estat...

(Remor de veus)

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No?
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EL SR. PRESIDENT:

No la rebem, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Em senten ara? Em senten?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, hem entès que el seu vot serà a favor, això és l’únic que
hem entès.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Ja està, ja està, mira.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies, Sra. Font. 

Procedeix ara la suspensió de la sessió  per un temps de
deu minuts. Per la qual cosa deman al grup proposant si vol
una suspensió de la sessió o si podem continuar? Continuam.

Un cop represa la sessió, si així pertoca, intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes, té la paraula, per un temps de cinc minuts, el Sr.
Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Jo crec que primer de tot em veig obligat, el Sr. Pep Melià
ja ho ha fet, però bé, els arguments que han emprat Ciutadans
i VOX, evidentment no els compartesc i faig la següent
reflexió. Vostès creuen que aquests mesos que s’han perdut de
desplaçaments, aquests mesos que no sabem quants seran i
l’impacte que tendran els ciutadans de les Illes Balears,
evidentment quan l’estat d’alarma la gent no es posarà a viatjar
al ritme com ho feia abans, no seran dos mesos, seran bastants
de mesos. Vostès pensen que això es compensarà dins el
2020? Que la gent de les Illes Balears es posarà a viatjar com
a bojos per compensar aquells mesos que no han pogut viatjar?
No ho faran, molts d’aquests desplaçaments no corresponen
a viatges d’oci, molts d’aquests desplaçaments corresponen a
altres tipus de viatges, moltes vegades de feina de gent que no
s’ha pogut desplaçar.

Quan a l’Estat si es fa o no es fa un AVE, o es fa una
infraestructura o no es fa, si no es fa no recauen aquests
doblers damunt la ciutadania, recauen damunt l’administració
com és lògic, i aquesta PNL és finalista, clar que sí. Nosaltres
allò que demanam és molt senzill, que aquests doblers no
s’inverteixin o es donin al Govern de les Illes Balears per a
qualsevol cosa, vostès ho han dit, ja veurem en què ens ho
gastam. No, ens ho gastam en una idea finalista per combatre
la COVID-19, ho diu la PNL, no és per gastar-nos en una altra
cosa. És finalista per això i crec que ningú de nosaltres no pot
parlar en nom de tota la ciutadania, ningú de nosaltres, ningú.

Supòs que ni tan sols moltes vegades de la gent que ens ha
votat, ens atrevim a parlar en nom de tothom, ni d’això.

Però crec que la ciutadania, la percepció és que la
ciutadania estaria d’acord amb aquesta iniciativa, hi estaria
d’acord. Tenim una societat discrepant, Sr. Melià, que un dia
ens voten, però tenim gent crítica, pot estar d’acord en una
cosa i no pot estar d’acord. Però jo crec que el sentit
majoritari seria acceptar aquesta proposta, que aquest benefici
o aquests doblers que s’ha estalviat l’Estat cap als residents de
les Illes Balears, es retorni d’una altra manera i es pugui
retornar jo crec que per a una de les coses que estam aquí en
les que estarem aquí els propers mesos i els propers anys, que
és combatre els efectes de la crisi generada per la COVID-19.

Per últim, respecte de les esmenes presentades. La
primera és l’esmena presentada pel Partit Socialista de les
Illes Balears, jo no la puc acceptar, no la puc acceptar però
amb una contraproposta, si els serveis jurídics hi venguessin
a bé. Jo crec que hauria estat més adequat, més que una
esmena de substitució, una esmena d’addició, perquè al final
el text diu el que deim nosaltres en el punt 1 i en el punt 2,
amb un afegit qualitatiu que jo li don,  que és a partir del punt
i seguit, “que aquesta partida s’haurà de considerar com a
compensació extraordinària”, coma, “afegida” fins al final. Jo
aquí veuria bé..., crec que el sentit d’aquesta esmena hagués
estat d’addició d’un punt. Jo aquí no hi tendria cap problema.

I respecte de la polèmica que hi ha hagut amb les esmenes
del Partit Popular jo, evidentment, no tenc res a dir quan és
potestat de la Mesa, però bé, entenc que el problema és un
problema de forma en el redactat. Si el redactat hagués duit o
hagués contextualitzat amb la paraula COVID ja estava. 

Simplement vull deixar constància d’això perquè nosaltres
des de MÉS per Mallorca en principi en aquests dos punts que
proposava el Partit Popular hi estàvem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Així entenc..., Sr. Benalal, estaria
d’acord amb la proposta que ell li ha fet?

(Remor de veus)

Perdó, perdó, Sr. Benalal. Sí, Sr. Borràs i Sr. Jiménez,
estan d’acord amb la proposta així com l’ha deixada redactada
el Sr. Borràs?

(Remor de veus)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President. Em sent?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

En principi nosaltres ja havíem anunciat que tanmateix en
qualsevol cas votaríem a favor de la iniciativa, se’ns acceptés
l’esmena o no. Per tant, lògicament acceptam la transacció
que ens proposa el Sr. Ferrà, la meva agrupació accepta la
transacció que proposa el Sr. Ferrà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Sr. Jiménez, ¿está de acuerdo con la
propuesta como ha quedado por parte del Grupo MÉS, del
Sr. Ferrà?

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, sí, comparto lo anunciado por el Sr. Ferrà, estamos de
acuerdo.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Idò...

(Remor de veus)

Així, e l punt tercer quedaria de la següent manera:
“Aquesta partida s’haurà de considerar com a compensació
extraordinària afegida i acumulable en les ajudes generals que
es destinin a les comunitats autònomes atesa l’especial
incidència que la condició insular de les Illes Balears tindrà a
l’hora de fer front a la necessària recuperació de l’activitat
econòmica i social”. És així, Sr. Ferrà?

¿Estáis de acuerdo, Sr. Jiménez y  Sr. Borràs?

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Sí, hi estic d’acord. Gràcies.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, de acuerdo.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 6240/20. Sr. Secretari, procedeixi a la lectura dels
noms dels diputats i les diputades membres de la comissió.

EL SR. SECRETARI:

Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Carbonero... Pilar Carbonero...

EL SR. PRESIDENT:

No ens sent...

Posi el micro, Pilar

(Remor de veus)

El president diu que ho podem donar per sí.

Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Ferrer. Sí.

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pablo Jesús Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Mariano Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

María Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

2 vots en contra i 11 a favor.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6240/20, relativa a la compensació del descompte
de resident durant les restriccions a ports i aeroports de les
Illes motivades per l’estat d’alarma durant la crisi de la
COVID-19.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 7013/20,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i
Mixt, relativa a reassignació de recursos d’AENA als
aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi generada
per la COVID-19 i les demandes del Parlament de les
Illes Balears. 

Passam al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 7013/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca i Mixt, re lativa a la reassignació de recursos
d’AENA als aeroports de les Illes Balears, atenent la crisi
generada per la COVID-19 i les demandes del Parlament de
les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca tendrà la paraula... 

(Remor de veus)

... MÉS per Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Com bé saben la crisi derivada de
la pandèmia de la COVID-19 planteja un repte sanitari de
primer ordre i la mesura més eficaç, el confinament, porta
associat un fort impacte econòmic de conseqüències
probablement molt dures per als sectors productius i populars
de l’Estat espanyol. 

Quan es va redactar aquesta proposició no de llei les
previsions de caiguda arreu de l’Estat espanyol estaven en un
8%, avui ja sabem que són més elevades, a l’entorn d’un 9% i
un increment de l’atur de fins al 21%.

Així doncs cal replantejar, des de MÉS per Mallorca així
ho consideram, les inversions previstes per AENA a la xarxa
d’aeroports de les Illes Balears i adaptar les prioritats que
AENA té a la nova realitat.

En primer lloc, amb una actuació de seguretat aèria; en
segon, prioritzant les persones i garantint l’accessibilitat
universal, i el tercer punt, amb la coherència, ser coherents
amb la declaració d’emergència climàtica.

Com bé saben durant els darrers mesos es va presentar o
s’ha presentat en diferents formats el projecte d’ampliació de
l’aeroport de Palma, un projecte que per altra banda va
encaminat a absorbir un increment del 14% més de trànsit en
els propers anys.

Nosaltres des de MÉS per Mallorca hem manifestat ja el
nostre rebuig a aquest projecte d’ampliació. Som conscients
que AENA ha retirat el projecte per tal de reconsiderar-ho i
adaptar-lo a necessitats existents. Som conscients també i
coneixedors que aquest projecte o aquest nou projecte està
redactat, però que a dia d’avui encara no s’ha negociat amb les
institucions de les Illes Balears.

Per tant, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, davant la
problemàtica d’aquesta ampliació, davant dos punts importants
que s’han aprovat en seu parlamentària a la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació del Territori durant els passats mesos als
quals per una banda es demanava que la torre de control de
Menorca es construís o bé es pogués reformar la torre de
control existent o adaptar-la a tota una sèrie de paràmetres,
nosaltres aquí feim referència a la construcció de la nova torre
de control i per altra banda un punt que es va aprovar en una
altra PNL en la qual es demanava a AENA una inversió per
millorar l’accessibilitat de l’aeroport d’Eivissa, sobretot en el
que fa referència als ciutadans residents que fan vols... que
duen a terme vols entre illes, hem demanat o hem considerat
important demanar al Govern de l’Estat espanyol i a AENA
dues qüestions bàsiques.

Primer, no dur a terme l’ampliació de l’aeroport de Palma
i realitzar un pla director participat pel Govern de les Illes
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Balears i amb una major adaptació als requeriments socials i
ambientals actuals. 

I, segon, reassignar els recursos econòmics assignats a
l’ampliació de l’aeroport de Palma a, per una banda, resoldre
la connexió de transport públic amb tramvia entre la zona
aeroportuària i Palma; dos, construir una nova torre de control
a l’aeroport de Menorca; tres, habilitat els serveis i mitjans
que garanteixin aquesta accessibilitat universal a l’aeroport
d’Eivissa; quatre, donar compliment a les mesures correctores
i compensatòries dels veïns dels nuclis afectats per l’activitat
dels aeroports  que fa anys i anys que esperen aquestes
compensacions; i cinquè i darrer punt, implementar mesures
de control i instal·lacions sanitàries necessàries als aeroports
per garantir la seguretat sanitària.

Tots som conscients que la seguretat als aeroports va
canviar i va canviar arran d’un atemptat a Estats Units, els
atemptats de l’11 de setembre, un fet que pareixia provisional
va quedar com a permanent i tots a dia d’avui hem interioritzat
aquestes més o manco aquestes mesures de control que hi ha
als aeroports.

Creim que davant la crisi de la COVID, és només un
exemple del que ens pot venir damunt en un món globalitzat,
en un món on el transport aeri és protagonista i on els
desplaçaments cada vegada són majors, creim necessari
implementar mesures de control per poder contenir aquestes
malalties i evitar el seu ràpid desplaçament entre països, com
hem vist, per desgràcia, en aquesta crisi que s’ha generat a
través de la COVID-19.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps de
cinc minuts. A veure si ara va bé.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Em veuen bé i em senten bé? Em
senten bé?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara sí. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

D’acord. És que he hagut de fer un canvi d’ubicació. Potser
sentireu una mica de renou d’obres, però bé...

Bé, jo no sé vostès, però jo tenc la sensació que hi ha
temes que són molt recurrents en aquest parlament, i els
temes que avui debatem en són un bon exemple. Tot allò
relacionat amb connectivitat i aeroports són qüestions que es
van repetint perquè, essent aspectes cabdals per a les nostres
illes, no tenim cap tipus de poder de decisió. L’actual

pandèmia que estem vivint encara cuejarà durant molt de
temps, tant de temps com es tardi a trobar un medicament o
una vacuna. Açò vol dir que el retorn a la pretesa normalitat
tardarà molt a arribar, i mentrestant s’haurà d’anar donant
resposta a un sistema econòmic i social en una situació molt
complexa.

Una de les coses que costarà més que torni a la normalitat
són els viatges. La por al contagi farà que tot canviï, per tant
no té cap sentit que es dugui a terme l’ampliació de l’aeroport
de Palma, molt qüestionada socialment des que va sortir la
notícia, en un moment com l’actual. 

La pandèmia és fruit del canvi climàtic, per tant estem
obligats a replantejar-nos a molts nivells, com és el transport
i com ens movem. Estem massa acostumats que les decisions
que pren AENA les faci sense tenir en compte els territoris.
Aquesta iniciativa posa de manifest qüestions molt criticades
des de fa temps, com la ja esmentada ampliació de l’aeroport
de Palma, la torre virtual de l’aeroport de Menorca o  les
mancances d’accessibilitat a l’aeroport d’Eivissa, que vulneren
clarament la legislació al respecte. Cal recordar que tots
aquests aspectes han passat prèviament pel Ple com a
preguntes de control, i hem d’insistir  en aquesta comissió.
Esperam poder tenir el suport d’aquesta comissió en unes
reivindicacions que consideram més que justes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 8204 i
8205/20. La defensa per part del Grup Parlamentari Socialista
correspon al Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Intentaré defensar-les amb tota llibertat
i sense por a la censura, (...) probablement (...) espanyola hi ha.
Simplement s’han de debatre els temes on i quan toca.

AENA és un instrument, una empresa pública, o
semipública, que es finança per les taxes dels seus usuaris ,
així com el descompte de resident és una bonificació que es
fa de les tarifes que cobren les companyies que va a parar a les
arques de les companyies en benefici final dels ciutadans, els
usuaris d’aquest servei de transport aeri.

Hem presentat dues esmenes a la proposició no de llei de
MÉS per Mallorca no perquè no estiguem d’acord en el
primer punt, que no s’ha d’ampliar la capacitat de l’aeroport de
Palma; tant és així que amb MÉS per Mallorca tenim
registrada des de dia 19 de febrer una iniciativa, la 3478, amb
la qual el meu grup rebutja l’ampliació de l’aeroport de Son
Sant Joan i les obres encaminades a un increment d’aquesta
capacitat actual. En aquest sentit, per tant, rebutjam aquesta
ampliació, tal com proposa MÉS per Mallorca. Però a
posteriori de la presentació d’aquesta proposició no de llei hi
ha hagut un acord que estic convençut que el Sr. Ferrà coneix,
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al qual van arribar el Govern de les Illes Balears i AENA,
perquè sense haver de fer aquestes obres d’ampliació i
d’increment de capacitat de l’aeroport sí que estava d’acord el
Govern de les Illes Balears en el fet que es fessin unes
determinades obres de millora de les condicions de seguretat
de l’aeroport de Palma i de millorar del confort tant de
treballadors com d’usuaris de l’aeroport, sense que això
signifiqués en cap cas ampliació ni increment de capacitat
actual.

En aquest sentit aquest acord, la mesa de negociació estava
representada per part del Govern el conseller de Mobilitat, el
Sr. Marc Pons; el conseller de Medi Ambient, el Sr. Mir; i el
conseller de Sector Productius de Transició Energètica, el Sr.
Yllanes. Per tant els grups que donen suport al Govern estan
al corrent d’aquestes negociacions, i aquí es van arribar..., el
Govern considerava que eren positives aquestes obres, i per
tant el meu grup considera que sense que es produeixi aquesta
ampliació ni l’increment de capacitat sí que, amb totes les
situacions (...) que vivim, (...) el sector de la construcció
també ho passa malament, és convenient que AENA dins
aquelles obres que té planificades executi les que tenen
consens del Govern de les Illes Balears que, ja dic, no
impliquen ampliació ni increment de capacitat.

I també estam d’acord, evidentment, que s’elabori un nou
pla director consensuat amb el Govern de les Illes Balears
d’acord amb la situació ambiental, econòmica i social actual,
tot tenint en compte, evidentment, que no podem esperar a
decidir si (...) que hi hagi aquest nou pla director perquè
evidentment (...) tot tarda molt i en últim extrem, mentre no se
n’aprovi un de nou, està vigent l’actualment aprovat, que
diguéssim és el que permet aquestes ampliacions, amb les
quals reiter una vegada més que no hi estam d’acord, però sí
entenem que hi ha (...) de millora, possibles i necessàries, que
no volgueren aquesta consideració.

Per altra banda també demanam, fem algunes
consideracions, com ha dit el Sr. Ferrà, pensam que tot i que
entenem que tècnicament igual no és possible, que si és
insuficient millorar, reformar la torre de control de l’aeroport
de Menorca, idò que es reformi, però en tot cas és una qüestió
que no ens fa bullir l’olla, per dir-ho d’alguna manera, i per
tant demanaríem, en qualsevol cas si no ens accepta les
esmenes el Sr. Ferrà, demanaríem votació separada dels dos
punts pensant que, sense procedir a la millora a l’aeroport de
Palma, AENA té molta capacitat d’intervenir per millorar
aquest aeroport (...) confort i seguretat, i ajudar que les Illes
tenguin un millor servei i a més una millor resposta davant el
tema de la COVID a partir de la reactivació de l’economia, així
com evidentment també estam d’acord que AENA pagui la
connexió de l’aeroport amb Palma, així com ha pagat tantes
altres qüestions que no són directament aeroportuàries AENA.

Crec que en aquests moments la situació de crisi que
vivim...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs, hauria d’anar acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...és... Estic acabant, Sr. President. Crec que en aquesta
situació de crisi que vivim amb la COVID és importantíssim
parlar de COVID, per açò entenem que nosaltres tenim
iniciatives com la 7683, de 23 d’abril, registrades, que
demanem que es vigilin els descomptes de residents, com ara
demana el PP, però entenem que açò s’ha de postergar a quan
els temes dramàtics de la COVID s’hagin superat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Diputat Juan, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Aquesta PNL que presenta avui com
a urgent, derivada de l’efecte de la crisi de la COVID, no hi
veig molta relació  precisament amb aquesta crisi. Més bé
aprofita aqueixa crisi per passar una mescla de propostes
ideològiques i unes altres propostes ja repetitives, com ha dit
el ponent, aprovades ja anteriorment.

Sabem, perquè ja ho hem repetit en diverses ocasions, que
els grups de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca estan en
contra de l’ampliació de l’aeroport de Palma, això és evident,
ja ho sabem. Però això ho tenen molt més fàcil parlant amb els
seus socis de Govern, el Partit Socialista, i posant-se d’acord;
una volta que estiguin d’acord, dur-ho a Madrid i parlar
directament amb el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, José Luís Ábalos. S’ha de dir que l’Estat té un 51%
del capital social d’AENA, per tant la decisió és directament
del Govern dur a terme aqueixes ampliacions o no. El que sí
s’han de posar d’acord, perquè jo sent el PSOE que diu que sí
però que no, però que no però que sí; per tant primer s’han de
posar d’acord en el que volen fer i llavors anar a parlar amb el
ministre. Per tant a mi aqueixa PNL em pareix més bé un ball
de saló que una altra cosa, aprofitant aquest pretext de la crisi
de la COVID-19, per dur aquí propostes que per un costat,
com he dit, són fàcils de solucionar parlant directament amb
els responsables, i, per altre, proposant coses que ja estan
aprovades anteriorment. 

Per tant, ja entrant directament als punts d’aqueixa
proposta, he de dir que quant a la proposta de dur endavant
l’ampliació de l’aeroport de Palma i realitzar un nou pla
director, com he dit abans, es posin d’acord, que parlin amb el
ministre. Per tant, nosaltres aquí ens abstendrem. 

Jo demanaria al punt 2 que es poguessin votar per separat
les lletres, les lletres que hi ha, 4 o 5 lletres diferents, a), b),
c), d) i e), m’agradaria que es poguessin votar per separat
perquè algunes d’elles ja han estat aprovades, hi estam d’acord,
i en algunes tenim alguna objecció. 
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Vull dir, la connexió del tramvia de la Plaça Espanya a
l’aeroport creim que no és viable , ni tècnicament ni
econòmicament ni socialment, fins i tot reconeixia l’altre dia
l’alcalde de Palma, José Hila, a una entrevista que va publicar
recentment Última Hora, que creia que això s’hauria
d’aparcar. És una obra que ja s’ha intentat promocionar fa molt
de temps, en el segon pacte de progrés, fins i tot es va crear
una societat amb aquesta finalitat per promocionar-ho, i no es
va arribar a tirar endavant. Té un cost molt elevat i a més té una
problemàtica, com he dit, d’infraestructures, és molt
complicat. 

Això em recorda quan Joan Bonet era conseller de
Territori que deia que l’aeroport d’Eivissa també el volia
connectar amb el port d’Eivissa, es va parlar molt d’aquesta
connexió, al final va quedar en res perquè era impossible. 

Jo crec que si s’ha de reforçar aquesta connexió, que
possiblement sí, és molt més fàcil que l’empresa municipal de
transports de Palma incrementi el nombre de freqüències amb
autobusos elèctrics, com va dir el conseller Marc Pons que
posaria en breu. Per tant, a aquest punt nosaltres, el Partit
Popular, el votaríem en contra. 

Quant a construir una nova torre de control a l’aeroport de
Menorca dir que ja va ser aprovat, fins i tot pel Consell de
Mallorca, i a més també es va aprovar a un ple d’aquest
parlament. Per tant, lògicament nosaltres el tornarem a votar
a favor, faltaria més, però en aquest cas sí és important que
també es posi mans a l’obra el Sr. Ábalos, igual que dèiem
abans, perquè és qui té la responsabilitat.

La proposta c), que nosaltres també votaríem a favor,
aquesta mateixa proposta també va ser presentada per la
diputada Sílvia Tur de Formentera i també record que va ser
aprovada per unanimitat en aquest parlament. Per tant, no
tenim cap inconvenient a tornar-la a votar.

I els punts d) i e), que també els votarem a favor, estam
d’acord amb les mesures correctores i compensatòries perquè
els veïns no tenguin problemes amb l’activitat de l’aeroport,
amb això hi estam d’acord, i que es posin mesures de control
sanitària, lògicament amb això hi estam completament
d’acord. Per ventura és l’únic que ha permès que no se
censuràs també aquesta PNL perquè si no s’hagués aturat
aquesta també l’hauria de censurar el Partit Socialista.

Per tant, nosaltres estaríem d’acord amb aquests punts, si
se’ns deixa votar per separat. Si no se’ns deixàs votar per
separat, doncs, ens hauríem d’abstenir a tot. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, buenos días de nuevo. Nosotros habíamos presentado,
lo que pasa es que las hemos presentado fuera de plazo, unas
enmiendas a esta PNL, y por unos problemas..., bueno, que no
vienen al caso, llegamos tarde al registro y esto no se
registró..., no se pudo registrar ayer y se registró esta mañana.
Entiendo, como ya se nos ha comentado, no se han aceptado
por estar fuera de plazo. No obstante, lo que haré será
comentar brevemente lo que ahí se decía. 

En general estamos de acuerdo con esta propuesta de MÉS
per Mallorca y del Grupo Mixto puesto que ya en su momento
votamos a favor de las tres propuestas fundamentales
relacionadas con el aeropuerto de Palma, con la torre de
control de Maó y con el tema del aeropuerto de Ibiza. 

Lo que queríamos nosotros, como grupo parlamentario,
proponer era en el primer punto, referido al aeropuerto de
Mallorca, decíamos que nos parecía, bueno, nos parecía bien
el enunciado, pero que estaba (...) por tanto la ampliación del
aeropuerto de Palma, no obstante, queríamos haber puesto ahí
que podría entenderse que siempre se podían realizar algunas
obras menores exclusivamente de mantenimiento que no
supusieran la ampliación, en ningún caso el incremento de
capacidad de vuelo ni de aparcamiento. Ésta es la cuestión
básica, pero también añadir que sí que se podían hacer también
aquellas obras pedidas por los trabajadores, aquellas que
tienen que ver con la seguridad y la mejora de esas
condiciones de trabajo de las personas que desarrollan ahí su
actividad. Eso a nosotros nos parecía importante, haber hecho
ese añadido al punto que los proponentes ponían en este punto
número 1.

Luego todo el punto 2, que es mucho más amplio y que
hemos desglosado por puntos, ahí añadíamos una cuestión, es
decir, donde dice “reasignar los recursos económicos del
aeropuerto de Palma” a una serie de puntos. Aquí hay que
tener en cuenta una cuestión, es decir, que esos recursos
pertenecen a AENA, AENA es una empresa semipública, que
por cierto todos pedimos siempre que sea nacionalizada al
100%, no entendemos por qué esta cuestión del 49% pública
es que está básicamente en fondos de inversión, en fondos
buitres que se aprovechan de una riqueza del Estado,
patrimonial, para empresas que no tienen nada que ver ni con
este país ni con los intereses generales de la población.

Al margen de esto de AENA entiendo que esto que se dice
aquí, “reasignar recursos económicos” debería poner detrás,
debería ser, pactado con el Estado y con AENA para poder
resolver los puntos siguiente, con los cuales estamos
básicamente de acuerdo en todos ellos.

Simplemente con el tranvía, que estamos de acuerdo con
esta idea, pero tener en cuenta que no cuenta también de la
zona..., la cuestión de la zona aeroportuaria y Palma, es decir,
no todos esos recursos que son propios de AENA pueden ser
destinados fuera de la zona aeroportuaria, entiendo yo. 
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Los demás, hay la torre de control de Maó, nosotros
fuimos ya..., hemos trabajado en esto como organización
mucho tiempo en Menorca y estamos de acuerdo. Y con
respeto al punto de Ibiza estamos, no puede ser de otra manera
que no estemos de acuerdo porque en este caso Izquierda
Unida formaba parte de Gent per Formentera del Grupo
Mixto, de Gent per Formentera donde está parte del Partido
Socialista y nosotros como Izquierda Unida. Lo demás que
viene en el punto, el punto d, también estamos de acuerdo. 

Es decir, son unas propuestas que hago así in voce, que no
tienen porque ser obviamente aceptadas, como he dicho
fueron presentadas fuera de plazo, pero que las dejo aquí.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, ante todo dos puntos, el
primero es que no vemos la relación con la crisis  de la
COVID-19 en toda esta PNL entonces, bueno, pues no vemos
la urgencia, vamos a votarla de todas formas, pero ahí está
dicho. 

Segundo, quería comentar que estas preguntas ya han sido
prácticamente todas tratadas con anterioridad, preguntas en
pleno, pero además Unidas Podemos presentó una PNL ante
esta comisión que también fue aprobada per unanimidad y que
contiene varios de los puntos que están aquí. Básicamente,
evidentemente, todo dependerá también si nos permiten votar
puntos separados, no solamente 1 y 2 sino dentro del 2, pues,
a), b), c), d) y e), eso cambiará nuestra forma de votar. 

Básicamente, ampliación y nuevo plan director,
evidentemente es una cosa que ustedes son los que tienen que
ponerse de acuerdo. Hace ya mucho tiempo que se discute. Es
un tema muy cuestionable políticamente y socialmente. O sea,
que evidentemente pues ahí nos tenemos que abstener. 

En el punto 2 , el tranvía. El tranvía es un tema que
realmente se ha probado que no es viable, tiene un costo muy
elevado. Ahora mismo no es el momento de hablar de un
proyecto así y sobre todo de poner dinero al lado y se puede,
efectivamente, cambiar, arreglar la logística que existe para
reforzarla, para poder hacerse cargo de esta necesidad. 

Torre de control. La torre de control de Menorca. Esto ya
también se aprobó, se aprobó con nuestro voto en esta misma
comisión y, bueno, pues ahí simplemente ejecutar un acuerdo
que ya existe. 

Para el punto c), que son los servicios que garantizan la
accesibilidad universal en Ibiza y el acceso a las pistas de
embarque para vuelos interislas, pues lo mismo que lo
anterior, esto ya se aprobó en una PNL en esta comisión, se

aprobó por unanimidad, o sea que, bueno, pues votamos que sí
en su día y votaremos que sí hoy también. 

El punto d), nosotros en principio votaremos que sí. Hay
una cosa que a mí me molesta, me molesta que no hablamos
de medidas compensatorias, hablamos de medidas correctoras
y compensatorias. Entonces, lo que yo simplemente no quiero
es que como medida correctora empecemos a cortar números
de conexiones, es un peligro que existe y como nosotros no
queremos votar a favor de una reducción de conexiones, en
principio a este punto votaríamos que no y el punto e, que son
las medidas de control e instalaciones sanitarias, pues
evidentemente esto también fue aprobado y también
votaremos que sí.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Evidentemente nosotros no vamos
a apoyar una proposición no de ley que lo único que respira es
la turismofobia, que pese a la situación en la que nos
encontramos, siguen ustedes manifestando una y otra vez. He
oído además por parte, está en la exposición de motivos, pero
también por parte del Grupo Mixto que hay un clamor social
contra la modificación del aeropuerto. 

A ver, el clamor social ¿qué es Terra Ferida que caben
todos en un taxi?, porque ha llegado un momento que ustedes
tienen un concepto del clamor social muy particular, porque
clamor social, clamor social, yo estoy escuchando
muchísimos días de caceroladas terribles contra el Gobierno
que nos tiene secuestrados en nuestros domicilios, y eso se ve
que para ustedes no es un clamor social. El clamor social es
lo que ustedes interpretan, que a ustedes les gusta,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Pues no, no
existe un clamor social y si existe es precisamente a favor de
una modernización de nuestras instalaciones aeroportuarias,
que esperemos que más adelante, cuando todo esto pase y
regresen de nuevo afortunadamente los turistas y los aviones,
se lo encuentren en las mejores condiciones posibles.

El resto de medidas que, claro ya partimos de la base de
que como nosotros no aceptamos renunciar a la ampliación
del aeropuerto y desde luego no aceptaremos nunca que la
comunidad autónoma meta sus zarpas en lo que es una
competencia del Estado en el Plan director, cuanto más lejos
estén las comunidades autónomas de las competencias que
son del Estado, tanto mejor para todos, pues claro, todo lo
demás cae por su propio peso. Algunas cosas como por
ejemplo lo de la torre de control de Menorca, nosotros
votamos a favor, ya está aprobado, ¿cuántas veces tenemos que
aprobar una cosa para que se lleve adelante? 15, 16, 27, pues
entonces díganme ustedes qué estamos haciendo aquí.
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Luego, las medidas de control en las instalaciones
sanitarias, las hemos aprobado todos y además va a ser una
imposición, espero, en su momento del Ministerio de Sanidad,
tomar unas medidas mínimas para que se pueda volver a la
nueva normalidad.

Entonces ya digo, lo siento mucho, pero nosotros a
proposiciones que son brindis al sol, que respiran
turismofobia y que además, en definitiva, recogen una serie de
puntos que esta cámara ya ha aprobado, no les encuentro
ningún sentido.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Bé, el Grup Parlamentari El Pi donarà
suport a aquesta iniciativa, en el benentès que el punt primer,
clar, diu una cosa que dóna a entendre que el projecte és
d’ampliació, quan el projecte bàsicament no era d’ampliació,
aquesta és la realitat. La realitat a la qual hem arribat és que
aquest projecte d’obres -i el Sr. Rodríguez parlava un poc de
modernització-, hi havia un projecte de reforma, de
rehabilitació, de modernització, de millora de l’aeroport.
Moltes de les obres de millora i de modernització no les
podem considerar ampliació. Aquí es produeix un poc la
controvèrsia i la confusió.

Nosaltres que es faci una obra de modernització, que es
faci una obra perquè l’accessibilitat, els moviments, els
controls de seguretat siguin més àgils, això ens pareixeria en
general correcte i no ho comprendríem en ampliació, perquè
allò que no volem és que hi hagi un gran increment a les Illes
Balears. I des d’aquest punt de vista és des d’on donarem
suport a la seva iniciativa, sempre deixant clar allò que estam
fent, és a dir, contextualitzant el nostre vot perquè s’entengui
bé que no és que refusem tot el projecte que hi havia damunt
la taula, perquè una bona part d’aquest projecte pensam que era
correcte, tot allò que anava adreçat a la modernització, no així
si hi havia una ampliació  de la capacitat de passatgers de
l’aeroport.

Dit això, també el punt primer ens sembla bé perquè aposta
per donar poder de decisió al Govern de les Illes Balears i a la
cogestió aeroportuària i a la capacitat també d’influir per part
de les institucions locals als diversos aeroports de les Illes
Balears i concretament a l’Aeroport de Palma, sempre ens hi
trobarà, que és el que passa en el model aeroportuari
generalment a Europa, AENA ja sap que aquest model
centralitzat és una excepció dins el panorama de models de
gestió aeroportuària europeu.

Dit això, al segon punt també li donarem suport a totes les
lletres. Tots sabem que el tramvia de Palma no és imminent,

no és una obra d’aquesta legislatura, en això sí que podria
coincidir amb el portaveu de Ciutadans, això no és un tema que
estigui molt relacionat amb la COVID, això és ver. El tramvia
de Palma va per llarg, de fet jo em pensava que MÉS per
Mallorca no defensava el tramvia, perquè jo he sentit  el
candidat a la batlia de Palma defensant una altra cosa. Però bé,
és igual, no entrarem en aquesta qüestió  i  l i  diré que El Pi
sempre ha defensat el tramvia, entenem que no és una obra
d’aquesta legislatura i que és una cosa a llarg termini, però que
està bé que avancem perquè aquestes coses, encara que al Sr.
Rodríguez li costi, això és allò que diuen en castellà quien la
sigue la consigue i  has de ser reiteratiu, caparrut i has de
continuar i ho has de demanar 10 vegades i si no basten 10,
100 i si no basten 100, 1.000, però hem de perseverar. 

I en aquest sentit nosaltres donarem suport a totes les
iniciatives, perquè ens pareixen que al final van dirigides a
millorar els nostres aeroports i, per tant, benvingudes siguin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Melià. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió o podem continuar?
Continuam.

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, intervenció
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
les esmenes. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sr.
Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies. Intentaré dedicar molt poc temps a les
intervencions per després intentar compondre un poc els
posicionaments que hi ha hagut i les esmenes que hi ha.

Sí vull dir que aquells grups que han manifestat que no
veuen la urgència de la COVID aquí, jo ho dic ben clar,
l’evidència de la COVID és que hi ha unes obres que estan
planificades i que s’executaran a un aeroport i que consideram
que no només des del nostre punt de vista, des de MÉS per
Mallorca, sinó d’altres punts de vista, no són prioritàries en
aquests moments i que s’han de destinar esforços -crec- a
altres situacions, entre altres a donar seguretat als aeroports,
que com s’ha demostrat les mesures no són totalment
efectives, però les mesures que hi ha hagut fins a dia d’avui en
els aeroports són parcialment òptimes i donen bons resultats.
Per tant, crec que serà important adaptar els  aeroports a
aquestes pandèmies que per desgràcia són globals en molt poc
temps.

Quant al concepte, també crec que ha estat el portaveu de
Ciutadans que ha especificat el concepte correctors, aquest
concepte de mesures compensatòries i correctores no és un
vocable que haguem posat nosaltres aquí, sinó que pertany al
vocabulari del Pla director sectorial, tant de ports com
d’aeroports. Normalment aquestes mesures compensatòries
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correctores i diria més, me n’he deixat unes que són les
preventives, són mesures que l’organisme que ha de dur a
terme l’obra es compromet a dur a terme per compensar
aquells impactes que es puguin donar, tant en els espais
naturals de devora aquestes instal·lacions, com als veïnats
residents que hi viuen. Com bé sabeu, hi ha hagut molts d’anys
que els veïnats del Pla de Sant Jordi, Son Ferriol, etc., han
reivindicat aquestes mesures compensatòries i correctores 

Per part de... bé, El Pi, l’anècdota de... tramvia, trambadia
i trambus, tres conceptes que han estat crec que damunt el
debat... al debat a l’Ajuntament de Palma durant els darrers
anys. Al final crec que hi ha un consens damunt el que és el
tramvia i crec que és una obra que en principi podria ser,
estava prevista perquè es pogués començar a dur a terme
durant aquesta legislatura. Així ho diu el Pla de mobilitat del
Govern de les Illes Balears, no és que m’ho estigui inventant
jo. Ara bé, arran de la crisi de la COVID és lògic que es puguin
replantejar obres, perquè haurem de marcar prioritats. 

Jo no entraré ara a debatre si és una obra prioritària o no és
una obra prioritària, però les obres a causa de la COVID, com
per exemple el tramvia, entraran en discussió o en debat de si
són prioritàries o no són prioritàries, com puguin ser l’obra
d’ampliació de l’aeroport de Palma. Per això aquesta PNL
crec que s’ajusta bé a un contingut COVID i en tota
l’exposició de motius així ho diu.

Però anem per parts perquè jo de les iniciatives hi ha coses
que no he entès, de les propostes. Una ha estat..., jo estic
disposat a canviar l’article 1, però no puc acceptar l’esmena
que ha presentat el Grup Socialista en el sentit que dóna per
fet que hi ha un consens en determinades obres. Aquest
consens en determinades obres no hi és. El consens hi serà
amb el pla que presenti AENA, un pla reformulat que sembla
ser que el té finalitzat i que entrarà en una fase de debat amb
el Govern de les Illes Balears i veurem exactament com queda.

Entenc, però, el que diu el Sr. Melià, entenc la reflexió que
fa el Grup Socialista. La meva intenció d’avui era acceptar el
punt 1 de l’esmena que presentava Unides Podem que crec que
venia un poc a explicar millor que aquelles obres que suposin
millores per als treballadors, no ho diu tot aquesta esmena, no
ho diu tot, no parla... sabem que hi ha projectes d’eficiència
energètica que poden ser... que són positius, a part de les
millores per als treballadors, però creim que aquest punt és
assenyat.

Jo no sé si he entès que es podia presentar in voce, si no,
jo sí que exposo aquí que jo vendria a bé a modificar el punt 1
en el sentit del que ha exposat el portaveu d’Unides Podem.

I quant al punt 2, el Grup Socialista presentava una esmena,
idò un poquet en el sentit d’abans. És a dir, l’esmena del Grup
Socialista bàsicament a la redacció nostra, però sí que
entenem que millora substancialment el punt b) -el punt b)- i
vist sobretot el Grup Mixt com que ho firma, el Grup Mixt
signa aquesta PNL, després la Sra. Patricia supòs que... no sé
si tendrà l’oportunitat d’intervenir o no, crec que no, però crec

que m’ha manifestat que vendria a bé a la redacció d’aquest
punt tal com ho fa el Sr. Borràs del Grup Socialista.

Per tant, la nostra proposta seria acceptar una proposta de
modificació del punt b) que està redactat a l’esmena que ha
presentat el PSIB.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. 

Així he entès que al primer... Sr. Ferrà, he entès que al
primer punt...

(Remor de veus)

...in voce no es pot fer. El que pot fer és acceptar l’esmena
d’Unidas Podemos o no acceptar-la.

(Remor de veus)

Correcte, així es votaria el punt 1 tal i com vostè el té
redactat, d’acord.

Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Novament perquè... se’m sent?... Hola, se’m sent?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, se sent.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

D’acord, gràcies. Només és per dir que subscric tot el que
ha dit el Sr. Ferrà i ja acab aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font, no la sentim ara una altra vegada, eh?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

És que he estat molt breu. He dit que subscrivia tot el que
ha dit el Sr. Ferrà i que gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

Idò acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 7013/20, tal com està redactada pels grups que
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l’han proposada i entenc, Sr. Ferrà, que vol les sis votacions
separades dels sis punts.

(Intervenció del Sr. Ferrà i Terrassa inintel·ligible)

De l’apartat b) del punt 2. Idò la votaríem tal i com està
redactada amb l’esmena del PSIB a l’apartat b) del punt 2 .
Correcte.

Idò acabat el debat passam a votar. Sr. Secretari, procedeixi
a la lectura dels noms dels diputats i diputades.

Començam pel primer punt. Totes separades, efectivament.

Passam a la votació del punt 1.

EL SR. SECRETARI:

Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero.

EL SR. PRESIDENT:

Ho pot repetir, Sra. Carbonero, per favor?

EL SR. SECRETARI:

Abstenció. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, abstenció.

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

8 abstencions, 1 en contra i 4 a favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Correcte.

Passam a la votació del segon punt, apartat a)

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero. Ens diu que sí. 

Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, sí.

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

No.

EL SR. SECRETARI:

4 no i 8 sí...

(Remor de veus)

5 no, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a la votació del punt 2 apartat b)

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Benalal.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero. Ens diu que sí també, no? D’acord, sí.

Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, sí.

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Marí. Sra. Marí?
 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

I Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del punt apartat c) 

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero. També diu que sí? Diu el paper que sí.

Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, sí.

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

I Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del segon punt, apartat d). Sr.
Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero. Diu que sí. 

Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, sí.

Garrido.
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LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Marí. Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

I Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del darrer punt, que és, del segon punt,
apartat e). Sr. Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Carbonero. Sí. 

Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ferrer, sí.

Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

I Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda  aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7013/20, relativa a reassignació de recursos
d’AENA als aeroports de les Illes atenent a la crisi generada
per la COVID-19 i a les demandes del Parlament de les Illes
Balears.

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