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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bones tardes, diputats i diputades, començarem amb l’ordre
del dia. Primer de tot, es produeixen substitucions?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Sí, Sra. Presidenta, perdón. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Cristina Mayor substitueix Pablo Jiménez, perdó. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Patrícia Font substitueix Sílvia Tur. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Miquel Ensenyat substitueix Josep Ferrà. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Virginia Marí substitueix Tania Marí.

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Juli Dalmau substitueix Mercedes Garrido.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Sra. Presidenta, para Ciudadanos, yo haré la PNL 9145/20
y me sustituirá mi compañero, Marc Pérez-Ribas, para la
9708/20. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, perfecte idò. Passam a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions RGE núm.
9145/20 i RGE núm. 9708/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9145/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la incorporació dels
treballadors fixos discontinus a l’aeroport de Menorca.

Començam amb el debat de Proposició no de llei RGE núm.
9145/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport de
Menorca.

Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font, per un temps de cinc minuts. Moltes
gràcies. 

LA SRA. FONT I MARBÁN :

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Vam registrar
aquesta iniciativa fa un mes i mig, el 8 de juny, i vam denunciar
que AENA tenia els treballadors fixos discontinus de l’aeroport
de Menorca en ERTO, i no els pensava incorporar. De llavors
ençà, la situació no ha millorat, de fet, ha anat a pitjor, perquè
AENA segueix amb la negativa de reincorporar aquests

treballadors perquè l’aeroport de Menorca recupera el volum
d’operacions. 

Els ERTO tenen la seva justificació quan les empreses es
troben en una situació econòmica difícil, però aquest no és el
cas d’AENA ara mateix. Entre el 16 de març i el 17 d’abril, el
primer mes del confinament, el valor de les accions d’AENA va
passar de 91 euros a 122. Aquest matí el seu valor també
rondava els 120 euros, a més, no es pot dir que tengui
problemes de liquiditat, AENA disposa de 3.150 milions
d’euros de liquiditat de caixa. 

Com sempre, doncs, ens trobam amb la lògica de privatitzar
els beneficis -recordem que el 49% d’AENA va ser privatitzada
el 2015- i de socialitzar les pèrdues les quals, en aquest cas,
recauen sobre els treballadors fixos discontinus de Menorca. 

Més enllà de la injustícia que açò representa directament
per als treballadors de l’aeroport, aquesta maniobra d’eina és
un greuge comparatiu per a l’aeroport de Menorca respecte de
la resta d’aeroports de l’Estat, 18.000 treballadors que té
AENA repartits a tots els aeroports de l’Estat, només 40 van ser
posats en un ERTO amb la declaració de l’estat d’alarma.
Aquests 40 fixos discontinus en ERTO pertanyien només a tres
aeroports: Reus, Eivissa i Menorca. Ara bé, els treballadors de
l’aeroport de Reus, un aeroport amb un volum d’operacions
d’aproximadament una tercera part del volum de l’aeroport de
Menorca, ja estan reincorporats. Per tant, els únics treballadors
que AENA es nega a reincorporar són els dels aeroports de
Menorca, 13 treballadors, i d’Eivissa, 6 treballadors. 

Realment, AENA, una empresa amb 8.000 treballadors, i
amb 6.192,7 milions d’euros en beneficis nets, entre 2013 i
2019, no pot incorporar 19 treballadors fixos discontinus? Es
fa difícil de creure. No reincorporar aquests treballadors posa
en perill l’operativitat de l’aeroport de Menorca, amb tot el que
açò representa, de fet, sense la reincorporació d’aquests
treballadors l’aeroport de Menorca no pot pujar de categoria i,
per tant, l’arribada d’avions queda molt limitada.

De què serviran tots els treballs que ha fet el Govern per
recuperar el turisme en els darrers mesos si, després, els turistes
no poden arribar perquè AENA es nega a reincorporar 13
treballadors?

El que sí que ens preocupa és que darrera d’aquestes
operacions hi hagi la voluntat de convertir l’aeroport de Palma
en el hub de Menorca i limitar encara més la nostra mobilitat. 

Per tots aquests motius, presentam aquesta PNL, amb dos
punts molt senzills, tot esperant el suport d’aquesta comissió.
En el primer punt, demanam directament a AENA la
incorporació dels 13 fixos discontinus de l’aeroport de
Menorca.

S’hauran fixat que hi ha un problema, que hi ha una data
que hem posat, que és l’1 de juliol, però, és clar, tenint en
compte que debatem aquesta PNL dia 22 de juliol, és obvi que
aquesta data límit d’1 de juliol s’ha de canviar, modificació que
podem fer segons l’article 183.4 del Reglament. La nova
proposta és que sigui abans de l’1 d’agost, atès que estam en
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ple període estival i aquesta qüestió s’ha de resoldre amb la
màxima celeritat.

Per altra banda, al segon punt, s’interpel·la el Govern de les
Illes Balears perquè faci de mediador entre els treballadors i el
gestor de l’aeroport per a la resolució d’aquest conflicte.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. En el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Juan, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. JUAN I GUASCH: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots, en aquest cas
nosaltres ja li anticipam que també votarem a favor d’aquesta
proposta que porta avui MÉS per Menorca en aquest Parlament
perquè, encara que AENA té una part molt important privada
-un 49%-, però que sí l’Estat encara té una part majoritària -un
51%-, per tant fa que l’interès públic prevalgui per davant de
qualsevol altre interès, en aquest cas.

Aquí veiem que aquest interès persisteix i és perquè el que
es proposa aquí fa que Menorca no perdi en cap moment
competitivitat davant d’altres destinacions turístiques, tot i ser
conscients que l’afectació del trànsit, per l’efecte de la COVID-
19, ha afectat els ingressos per taxes de tots els aeroports i
aquest també, s’ha de tenir en compte que els aeroports de
Balears són uns dels més rentables d’Espanya i que tenen uns
beneficis del voltant d’uns 200 milions d’euros a l’any, passats
de 200 milions d’euros, i que retornen només un 25%
d’aqueixos 200 milions que tenen de beneficis, de recaptació
tenen molt més. 

Com tots sabem, a l’any 1993 Menorca va ser declarada per
la UNESCO  Reserva de la Biosfera, per mor dels seus
paisatges mediterranis, de les espècies, dels animals, de les
plantes, que es troben exclusivament en aquesta illa, aquest fet,
juntament amb el clima, les cales i les platges, fan que sigui un
destí de molts visitants sobretot els mesos d’estiu, com tots
sabem.

L’aeroport de Menorca és principalment un aeroport turístic
i hi passen molts de vols xàrter, especialment durant els mesos
d’estiu, la major part són trànsits internacionals de diferents
països europeus. A l’any 2019 es van registrar 3.495.025
passatgers i 31.594 operacions, no tenc dades de l’any 2020
però imagín que l’any 2020 no va ser molt pitjor, i ja he dit que
el 2021 evidentment és atípic, però sí que és cert que els mesos
de juliol i agost esperam que tengui un volum de visitants
important com ha tengut en altres ocasions, o per l’estil.

El que demana aquí, és el que també sol·licita Comissions
Obreres, pel que he estat veient i, per tant, nosaltres veiem
positiu que aquest aeroport pugui pujar la categoria, en aquest
cas, i, a més, donam suport, lògicament, als empleats fixos
discontinus que d’alguna manera hem de permetre, les
administracions, la recuperació econòmica, com debatem

aquests dies i, per tant, creiem que és una obligació de les
administracions acceptar aquestes propostes.

Nosaltres, en aquest cas, hi votarem a favor, com ja he dit.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Juan. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom.
Evidentment que nosaltres, des d’Unides Podemos, votarem a
favor d’aquesta proposició no de llei, com no podia ser d’una
altra manera.

Aquesta proposició no de llei surt arran d’una reivindicació
dels treballadors i del sindicat de Comissions Obreres,
reivindicació que des d’Unides Podem ens hagués agradat fer-
la de forma consensuada amb la resta de formacions polítiques,
tal i com vàrem fer amb la proposició no de llei amb RGE núm.
10262/19, sobre la construcció d’una nova torre de control a
l’aeroport, de fet, és el que anàvem a fer però MÉS per
Menorca es va avançar en registrar-la i no ens va donar temps. 

Una dada, AENA, l’any passat, 2019, va tenir 1.442 milions
de benefici -1.442 milions de benefici. Com bé ha dit la Sra.
Font, actualment AENA té una plantilla de més de 7.800
treballadors, i el passat mes de juny va presentar l’ERTO de 24
treballadors -treballadors fixes discontinus: 6 a l’aeroport de
Reus, 5 a l’aeroport d’Eivissa i 13 a l’aeroport de Menorca.
Des del passat 1 de juliol l’aeroport de Reus, amb un volum d’1
milió de passatgers en el 2019, AENA va treure dels ERTO els
4 treballadors fixos discontinus.

A Menorca, el volum de l’any passat, del 2019, va ser de
3,5 milions, més de tres vegades més que al de Reus, però
AENA no ha tret cap treballador fix discontinu d’ERTO a
Menorca, que en total són 13. 

És conegut per a tots nosaltres les reivindicacions dels
treballadors i sindicats, de la falta de personal de l’aeroport de
Menorca, per oferir seguretat i qualitat a l’aeroport. Aquesta
mancança ja es té quan hi és tota la plantilla al complet, o sigui
que ja de per si, hi ha mancances. Aquesta atípica temporada,
i just ara que hi ha un increment del volum, si a sobre li afegim
la falta de personal dels fixos discontinus, la situació s’agreuja
encara més. 

Des d’Unides Podem no entenem com una empresa amb
milions de benefici tingui treballadors en ERTO, treballadors
que són fixos discontinus, treballadors que formen part de la
plantilla d’AENA, treballadors que no són eventuals.

Per tant, votarem que sí a aquesta proposició no de llei.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Ara pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Bueno, primero evidentemente
nosotros votaremos que sí a esta PNL con la idea de todas
formas de que se debería respetar la autonomía de gestión del
aeropuerto y de su personal por la empresa titular de la
concesión. O sea que tampoco es tener una actitud
exageradamente intervencionista.

De todas formas, globalmente, la propuesta del Grupo
Mixto es buena, buena para los trabajadores porque les permite
reintegrarse en la actividad profesional, buena para el Estado
porque finalmente la sociedad explotante es la que recupera el
costo y la carga de todos trabajadores y libera de esta
obligación al Estado y, evidentemente, es buena para Menorca
e importante, porque permite que el aeropuerto recupere una
categoría 8, que la mantenga y la sitúa al nivel del resto de
principales aeropuertos. Y el personal que se pida que se
reintegre, obviamente, si lo vemos por categorías, pues vemos
que es un personal absolutamente necesario para un categoría
8, para el plan de emergencias, el plan de contingencias, el plan
de salvamento, el plan de extinción de incendios y requisitos de
atención a viajeros.

Entonces, obviamente, el personal que se está pidiendo que
se reintegre es personal que es absolutamente indispensable
para que el aeropuerto pueda tener su categoría 8. O sea que sí,
votaremos a favor.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dilluns passat, a la roda
de premsa, una de les coses que vaig dir, que va com a
sorprendre molt i m’han com a barretjat, que diem en
mallorquí, era que la desgràcia que tenim és que les institucions
d’aquestes illes, tant el Govern, com el Parlament, fins i tot els
consells, tenim el mateix poder de decisió damunt els nostres
aeroports, tant del de Mallorca, de Menorca i també del
d’Eivissa, com els que puguem tenir damunt l’Aeroport de
Cincinnati, exactament igual. 

I, curiosament, sobre la nostra porta d’entrada i de sortida,
nosaltres no hi pintam una regadora, i aquest és el nostre drama
com a realitat, i crec que això és una mostra d’un botó. Fins i
tot molt més greu quan és una qüestió on per part de l’Estat es
demana a les empreses que siguin coherents i especialment en
tot el tema dels ERTO, apurin, qui precisament hauria de donar
llum, dóna fum, a més amb una realitat que evidentment

exigeix un comportament tot el contrari del que precisament es
fa, és a dir, quan més personal s’ha de menester perquè més
reactivi el trànsit de passatgers, segueixen exactament amb la
mateixa realitat, quan els guanys tornen ser exactament els
mateixos.

Per part del nostre grup, par tant, votarem a favor
evidentment d’aquesta PNL, com no podia ser d’una altra
manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Jo crec que
poques coses a afegir al que ha dit la Sra. Font. S’han dit
moltes coses aquí, no perdre la competitivitat per un servei
públic que també el tenim, per possibilitar l’arribada de més
trànsit aeri i passar a la categoria 8 i sobretot jo crec que per
justícia davant el benefici que se suposa que té AENA, des del
nostre grup parlamentari sempre hem demanat, com des de la
majoria de grups, la cogestió que demanam per als aeroports de
les nostres illes.

Jo aquí no sé si escau o no escau ara mateix, i la Sra. Font
ja ho dirà, però amb les dades que ha donat la portaveu del
Grup Parlamentari Podem, allà on també hi ha el personal de
l’Aeroport d’Eivissa, que tampoc no s’ha integrat encara, o no
els han tret d’aquest ERTO, per ventura estaria bé, i propòs una
esmena in voce, que de la mateixa manera que es proposa que
surtin el personal a Menorca, també ho facin a Eivissa, perquè
crec que és just i crec que és el que ens toca.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de res, anunciar que votarem a
favor d’aquesta iniciativa, perquè la consideram justa i a més
necessària. Vull agrair al Sr. Mariano Juan que ha començat la
seva intervenció dient una veritat com un temple de gran, o
com un aeroport de gran, ha dit que l’interès públic preval
sobre cap interès. Açò és cert, però si açò és cert jo em faig una
pregunta, per què van privatitzar el 49% d’AENA si l’interès
públic preval sobre cap interès? Una pregunta, evidentment,
que el Sr. Mariano Juan igual ens podria respondre, perquè va
ser el Sr. Rajoy qui va fer aquesta privatització.

I després ja no puc estar tan d’acord amb el que ha dit
després, quan ha afirmat que l’Aeroport de Menorca era
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principalment turístic, no, principalment és l’instrument pel
qual ens podem comunicar per necessitat d’estudis, de salut, de
negoci, d’oci, els ciutadans de Menorca amb la resta del món,
després és turístic, però principalment és l’instrument, la porta
de comunicació dels ciutadans i ciutadanes de Menorca. Esper
i supòs que el d’Eivissa signifiqui igual per als eivissencs, no
ho sé, igual els eivissencs es consideren secundaris dins Eivissa
i principalment són els turistes i després hi van ells. A Menorca
no, a Menorca nosaltres volem l’aeroport obert i en
funcionament i amb qualitat, sobretot per als ciutadans i
ciutadanes de Menorca.

Com la Reserva de la Biosfera no ho és per als ocells, sinó
per l’equilibri entre activitat econòmica i preservació del medi,
però per a aquest equilibri, no per a les platges i els ocells, sinó
per a l’equilibri entre activitat econòmica i preservació del
sistema, sinó no hi ha Reserva de la Biosfera, sinó simplement
hi ha pastorells de paisatge o alguna altra cosa.

No valoraré les xifres d’AENA, les ha dites tothom i són
més que conegudes, i els beneficis que genera. Si em permet
una petita ironia, evidentment, que del 49% dels doblers que
s’estalvia AENA amb aquests ERTO, els estalvia a l’interès
privat i en canvi el cent per cent de l’ERTO el paga l’interès
pública, és a dir, pagam entre tots, la part del sou d’aquestes
persones que AENA no ha contractat. Per tant, plou sobre
banyat.

Per tant, votarem a favor.

Simplement una última reflexió, necessitam que AENA
tengui el nivell 8 a Menorca, com necessita el màxim nivell a
tots els aeroports de les illes, per a realment poder permetre que
hi hagi prou connectivitat perquè l’activitat econòmica
funcioni. És a dir, que hi hagi oferta, l’aeroport obert i funcioni
en condicions per poder estimular l’activitat econòmica, perquè
les companyies puguin volar. És la llei de l’oferta i la demanda
i que AENA que sempre defensa aquesta llei, perquè diu que
necessita ampliar aeroports, necessita fer créixer els aeroports,
necessita fer créixer els aparcaments, necessita fer-ho créixer
tot, per poder oferir temes oferta, per poder captar més
demanda, justament quan té l’oportunitat simplement de fer
justícia social en els seus aeroports, fa tot el contrari del que
pregona quan necessita fer més infraestructures, posar més
formigó damunt les illes.

Per tant, votarem a favor d’aquesta iniciativa. Gràcies
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. En torn de contradiccions
intervé pel grup proposant la Sra. Font, per un temps de cinc
minuts també.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. I moltíssimes gràcies a tots els
grups que han donat suport a aquesta iniciativa, crec que és de
justícia donar-hi suport. Evidentment tots els arguments
aportats pels diferents portaveus podríem haver fet una
proposta encara millor i més arrodonida. No tenc cap problema

en incloure evidentment l’esmena in voce que acaba de fer El
Pi, estava cercant informació per veure si s’havien pogut
reincorporar o no els treballadors d’Eivissa, per a mi... no sé si
suposa cap problema, Sr. Lletrat, que s’incorpori un tema que
no està gaire, no estic segura, però evidentment faltaria més que
no hi hagués una solidaritat amb els treballadors també de
l’Aeroport d’Eivissa.

I ja està, simplement açò. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Acabat el debat idò passaríem a
la votació de la proposició no de llei RGE núm. 9145/20.

Vots a favor? Unanimitat.

Així queda aprovada per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9708/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d'urgència, relativa a ajornament de la nova taxa sobre
serveis de reparació i manteniment d'embarcacions.

Passam al segon punt, que és el debat de la segona
proposició, perdó, no és el segon punt, és el mateix punt, és la
segona proposició no de llei, amb RGE núm. 9708/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l’ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots. Bueno,
hemos hablado de aeropuertos del Estado, ahora vamos a
hablar de puertos del Estado, que más o menos creo que van
por el mismo camino. Esta PNL la presenté ya el 19 de junio
pasado, pensando que se podría haber tratado antes del día 1 de
julio, no ha sido así posible, pero dentro de..., me ha entrado
una pregunta en el Parlamento ayer y hoy la PNL.

Ya el pasado 18 de diciembre la Autoridad Portuaria de
Baleares tomó la decisión de aplazar la aplicación de la tasa
sobre servicios de reparación y mantenimiento de buques y
embarcaciones de los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa
y La Savina, ante el estupor de más de 500 empresas de
Baleares del sector por la falta de consenso e información y
posibles deficiencias detectadas incluso en su pliego.

Así pues, la Autoridad Portuaria de Baleares aplazó su
implementación en ese momento hasta el 1 de julio de 2020,
con la previsión, en principio, de llegar a un posible consenso
con las patronales y la Asociación de Empresas Náuticas de las
Islas, que es la asociación AENIB.

El sector náutico aglutinado por  ANEN, AENIB, AEGY y
Balearic Marine Cluster, son asociaciones todas que cuentan
con la mayor representación de empresas náuticas afectadas, y
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solicitaron que una medida como ésta contara con el mayor
consenso sectorial.

Tengamos en cuenta que la productividad de las empresas
náuticas de las Islas Baleares, que es de 171 millones de valor
añadido, es la segunda comunidad autónoma con mayor
impacto económico de la náutica de recreo española.

Como ya dije ayer en sesión plenaria, la omnipotente
Autoridad Portuaria de Baleares ha decidido implantarla sí o sí,
a pesar de que en diciembre dijo que no se implantaría si no...,
que quería llegar a un consenso. Y eso es lo que ha faltado
justamente, diálogo, información y consenso.

Para la Autoridad Portuaria, que nadie se equivoque, las
Islas Baleares somos una gran caja registradora única. No se
imaginan ustedes los beneficios que obtienen gracias a todos
los ciudadanos de las Islas, somos su mayor caja recaudadora;
y lo digo porque, sé de lo que hablo, pues tuve el honor, o no,
de estar en su consejo de administración durante unos meses,
y sé efectivamente como funciona ese consejo; ese consejo
hace y deshace sólo en base a ganar cada vez más dividendos,
nadie se atreve a llevarles la contraria. Yo sí lo hice y lo voy a
seguir haciendo.

La situación actual tras la COVID-19 muchas de estas
empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, están en ERTE,
ERE o incluso no han podido abrir todavía. Según las
declaraciones de los representantes de estas empresas náuticas,
que podéis ver en prensa, es absurdo e inconsciente que se
aplique esta tasa en el momento actual. 

La AENIB, asociación que los representa, ha solicitado
incluso una nueva prórroga y la respuesta de la Autoridad
Portuaria de Baleares ha sido negativa. Además, tampoco
existen informes que justifiquen realmente o avalen este
gravamen porque no está claro ni siquiera cómo se va a cobrar.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las empresas
que se dedican a la reparación y mantenimiento de
embarcaciones en Baleares son todo un referente, no sólo a
nivel nacional sino también europeo e internacional, por la
calidad de los servicios que prestan. 

Con la implantación de esta tasa lo que vamos a hacer es
provocar una subida de precios y lo que hará es que muchos
armadores se vayan de nuestros puertos, se van a ir a
Tarragona, se van a ir a Valencia, se van a ir a Barcelona e
incluso a otros varaderos de la zona francesa. 

Creo que debemos actuar y rápido. Tenemos una gran
industria en materia de reparación y mantenimiento de
embarcaciones y que da trabajo a muchas personas, aunque
muchas en estos momentos casi no puedan ni trabajar.

En este sentido, ayer el conseller Pons dijo que yo pedía
que unas pagaran y otras no. Creo que cuando alguien se mira
la moción está claro que yo no pido que unas paguen y otras
no. Pido exactamente, en el primer punto, que se aplace, porque
cuando la presenté pensaba, y creo que se puede seguir
aplazando, dado que son trimestrales, y son tres meses por
delante que tenemos todavía para que la Autoridad Portuaria

pueda aplazar esta tasa. Y, en segundo lugar, incluso que se
estudie el tema de derogar esta tasa porque no le veo..., creo
que la Autoridad Portuaria de Baleares ya ganaba
suficientemente dinero con todos los ciudadanos de las Islas.

También es verdad que el Sr. Marc Pons me ha intentado
hacer llegar la sentencia que hubo en el 2011, la verdad es que
no me la he podido leer porque venía en el avión y me la ha
enviado a último momento, con lo cual no he llegado a
leérmela entera.

Por otro lado, también he intentado hablar con el director de
Puertos para que me asegurara, el Sr. Plaza, que sólo se está
aplicando aparentemente en Baleares, con lo cual creo que es
un perjuicio de cara a..., como islas y como comunidad
autónoma en contra de otras comunidades autónomas, pero no
he conseguido hablar con él, me han dicho que estaba en una
reunión, estoy esperando que me llame cuando salga de ella.
Entonces, era para asegurar, pero yo creo que, según lo que
tengo entendido de momento, sólo se aplica en Baleares.

Es por ello que les pido que aprueben esta proposición no
de ley, que entre todos intentemos salvar al sector. No es un
tema de color político, lo digo sinceramente, es simplemente
supervivencia y abuso de poder, que es lo que creo que tiene la
Autoridad Portuaria de Baleares.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passaríem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com vostè ha
dit, Sra. Marí, ahir a la sessió de govern vostè va formular
exactament la mateixa i li va demanar al Sr. Conseller
exactament el mateix que aquesta proposició no de llei. I el
conseller trob que va ser clar, aquesta taxa no és nova sinó que
ja està estipulada a la llei estatal de l’any 2011, llei realitzada
de forma consensuada entre vostès, el PP, i el PSOE.

Existia un desequilibri en l’aplicació d’aquesta taxa i,
seguint el criteri de l’Advocacia de l’Estat, a partir de l’1 de
juliol a qualsevol empresa que realitzi serveis de reparació i
manteniment d’embarcacions en els espais de dominació públic
s’ha d’aplicar aquesta tasa.

Aquesta proposició no de llei, en el punt número 1, demana
ajornar el pagament de la taxa fins a negociar amb el sector. Hi
ha empreses del sector que paguen aquesta taxa des del 2011,
hi ha empreses que porten nou anys d’ajornaments. Parlam
d’una taxa que és variable, en funció de la facturació de
l’empresa es paga un tipus de taxa o una altra, o sigui, que no
és una taxa fixa sinó que és una taxa variable en funció de la
facturació.

En el punt número 2, directament demana la derogació de
la taxa. Això legalment no és possible, i vostès ho saben.
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Deixant de banda aquesta obvietat, des d’Unides Podem no
estam d’acord amb l’eliminació de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament d’espai de domini públic. Les taxes
són necessàries per mantenir els ingressos de la nostra
comunitat autònoma i serveixen per prestar els serveis públics,
serveis tan necessaris com es demostra en aquests temps.

És per aquests motius que votarem en contra d’aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas?, sí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, diputats i diputades, bones tardes.
L’aposta que fa el Govern i la societat balear amb la nàutica és
important i s’ha de veure reflectida amb accions i no només
amb paraules. 

La indústria nàutica per tots és conegut que ofereix llocs de
feina de qualitat i ofereix una línia de negoci que no està
afectada per la temporalitat i que pot repercutir en un increment
de la riquesa de les nostres illes perquè es pot fer feina
competint amb ports d’altres bandes d’Europa. Per tant,
qualsevol ajuda en aquest sector és poca.

Aquestes taxes que ja s’havien d’haver..., o es proposaven
implantar a principi d’any i que gràcies a la pressió de les
associacions i, bé, també grups parlamentaris com nosaltres,
que ens vàrem oposar i vàrem mostrar la nostra repulsa que
s’apliqués en aquell moment la taxa, es va retardar durant sis
mesos fins al dia 1 de juliol.

Durant aquest període hem tingut la pandèmia de la
COVID-19 que ha afectat greument les empreses que
treballaven en aquest sector. El sector diu que el 40% dels
treballadors en els pitjors moments estaven en ERTO. Per tant,
no és el moment ara que es reactiva l’activitat econòmica
d’incorporar noves taxes i nous imposts que dificulten la
competitivitat i la liquiditat a les empreses que treballen en
aquest sector.

A més a més, aquestes taxes generen moltes..., hi ha moltes
inconcrecions, hi ha molt de debat sobre exactament què
significa pagar un 1,5% o un 3% de la facturació,  perquè
aquesta facturació afecta només a la mà d’obra, afecta a la
maquinària; perquè ens podríem trobar, que ja hem sentit
comentaris, que si això fos així, si afectés només a la mà d’obra
o afectes al material ens trobaríem casos que les empreses
agafarien la maquinària, se l’endurien a un polígon industrial,
farien la feina al polígon industrial i la tornarien a implantar a
les embarcacions, en perjudici del servei que es dóna als
nostres clients i en perjudici de tota la competitivitat i la millora
de l’eficiència del sector.

Per tant, dit això, evidentment votarem a favor del primer
punt on diem que s’endarrereixi la implantació d’aquest impost,
que serveixi també per aclarir exactament com s’ha de
fiscalitzar i com s’ha de preparar perquè sigui una tramitació
àgil i que no doni peu a confusions ni a malinterpretacions per
part dels empresaris i dels autònoms que fan feina als ports
d’Autoritat Portuària, perquè prou feina tindran per rellançar
els seus negocis com per haver d’estar pensant com han de
pagar determinats imposts.

Sobre el punt 2, demanar la derogació d’aquesta taxa, això
és molt difícil perquè depèn de la Llei de ports, i, en aquest cas,
nosaltres ens abstindrem, perquè consideram que és una taxa
que ja està aprovada la seva aplicació. L’únic que debatem aquí
és el moment que s’iniciarà la seva aplicació.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara té el torn MÉS per
Mallorca, Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT.

Sí, moltes gràcies, Sra. Carbonero, Sra. Presidenta. Crec
que és una qüestió que ja ve de prou enrere, des de l’any 2011,
i que realment s’ha pogut produir aquest espai de debat i de
diàleg entre usuaris, entre afectats i també entre Autoritat
Portuària. Crec que és una taxa on els inicis són de l’any 2011.

Jo sí que, i com a comentari, ho dic sense acritud, sense cap
tipus d’acritud, però sí que és important ressenyar-ho, que la
dreta quan és a l’oposició sempre demana que es baixin els
imposts, sempre demana que s’eliminin taxes, però quan
governa de fet no ho fa i en posa de noves, i crec que aquesta
és una prova, perquè crec que ve del temps d’un govern central
governat per Mariano Rajoy o de quan Rajoy era president. Per
tant, això no es va tocar.

Sí que després hi va haver diferents nivells d’aplicació, es
produïa una situació de desigualtat respecte de gent que sí
pagava aquesta taxa, concretament els concessionaris de
varadors sí que pagaven aquesta taxa, per tant, n’hi havia que
pagaven i n’hi havia que no pagaven.

I davant d’aquesta situació que és totalment irregular,
perquè evidentment crec que una taxa i qualsevol principi ha de
ser igual per a tothom, crec que és el mínim que podem
demanar. Per tant, una qüestió que qualcuns la paguen i
qualcuns no la paguen evidentment això va provocar una
denúncia per part de la gent que sí pagava davant Autoritat
Portuària i davant aquesta denúncia es va sol·licitar per escrit
un informe a l’Advocacia de l’Estat i l’Advocacia de l’Estat
que tothom havia de passar per caixa. És a dir, tant els que
pagaven com els que no pagaven, precisament per eliminar
aquest greuge comparatiu respecte d’aquesta qüestió.

És clar, votar a favor d’aquesta PNL dins aquest marc on hi
ha informes jurídics de l’Estat, on hi ha altres qüestions i
especialment on hi havia un greuge comparatiu, la veritat és
que fa mal votar, tot i que entenem evidentment el rerafons de
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la PNL que no és el moment ara com per exigir més esforços a
la gent ja del que es fa. Tot i això crec i puc entendre que hi
deu haver altres mecanismes de revisió que en aquest cas
afectaria més el Govern de l’Estat que no al d’aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, el nostre vot no serà favorable. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares no hi ha cap representant. Per tant, passaríem
al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, la
Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades.
Evidentment que les taxes són necessàries per ajudar a
mantenir els serveis públics, i en aquest cas allà on hi ha i
s’utilitzen o s’arreglen aquestes embarcacions. També és cert
que tots hem de ser iguals a l’hora de pagar els imposts, si n’hi
ha que els paguen i n’hi ha que no, però el que no és normal és
que una taxa que està aprovada des de 2011 sigui ara el
moment que la posin en marxa.

Ja la Sra. Marí ho ha dit, que l’Associació Nacional
d’Empreses Nàutiques a un comunicat que va fer el desembre
deia que era la segona..., la comunitat autònoma, la nostra
comunitat autònoma era la segona amb més impacte econòmic
de l’Estat, i també que érem referents en reparació i
manteniment en tot l’entorn europeu. Però jo crec que les Illes
Balears sent la comunitat més afectada per la crisi de la
COVID-19 no escau en aquest moment aquesta taxa.

Per tant, nosaltres veiem bé que s’ajorni o s’aturi el
pagament d’aquesta taxa, que ja està en marxa, com parla en el
punt número 1. Ara bé, com que també veiem bé que s’hagi de
poder pagar quan sigui el moment, no donarem suport per a la
derogació, al punt 2, sinó que ens hi abstindrem. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Coincidesc, perdó, gràcies, Sra. Presidenta. Coincidesc prou
amb la darrera intervenció de la Sra. Sureda sobre la reflexió
que feia. De tota manera, moltes lleis s’aproven a moments
determinats i costa anys i panys que s’arribin a posar en
desenvolupament, tal que arriben a funcionar.

Sí que he de dir que em preocupa perquè darrerament la
quantitat de propostes que es demana que es deroguin taxes,
imposts, deixaríem la caixa de l’administració absolutament
buida si s’aprovessin totes les propostes que es fan aquí. 

És cert que ens trobam a un moment complicat i que
l’equilibri sempre és difícil de trobar, però jo crec que des del
nostre punt de vista no podem donar tampoc suport a aquesta
proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passam al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Hi ha dos arguments que pengen o
que planen sobre aquesta iniciativa, un és un argument
diguéssim d’una evidència, que és que hi ha una denúncia
davant l’Autoritat Portuària que algunes empreses no paguen
cap taxa, no paguen res per actuar en zona de domini públic,
mentre que altres, les denunciants, paguen per actuar en domini
públic. Per tant, hi ha un greuge comparatiu que ho denuncien
a Autoritat Portuària i Autoritat Portuària demana informació
a Puertos del Estado i Puertos del Estado, a través dels serveis
de l’Advocacia de l’Estat, indiquen el 22, 24 de juliol de 2017,
firmat pel president de Puertos del Estado, José Llorca Ortega,
nomenat pel Sr. Rajoy, el president de Puertos del Estado
indica que l’Autoritat Portuària té l’obligació de cobrar
aquestes taxes. I ho indica Puertos del Estado, el Sr. José
Llorca, a un informe, que si vol la Sra. Virginia Marí l'hi
passaré. 

Segon argument. Hi ha dos tipus d’empreses que operen en
un port, les empreses que hi radiquen, són al port, en domini
públic, hi tenen les seves instal·lacions, i les empreses externes
al port, que hi van a fer feina. Totes les que radiquen en el port
són en domini públic, paguen des de sempre les seves taxes i
els seus cànons religiosament; algunes no paguen perquè no
poden i l’Autoritat Portuària, arran de la COVID, les ha ajornat
els pagaments perquè evidentment entén que ens trobam en una
situació molt delicada. 

D’aquestes empreses que estan radicades en els ports hi ha
dos tipus empreses: les que fan serveis integrals, és a dir, que
fan des de la varada fins al manteniment, reparacions, etc., i
unes que fan simplement serveis de varada, és a dir, que treuen
els vaixells de la mar, cedeixen a altres empreses el
manteniment i les reparacions i després els tornen posar a la
mar. En aquest procés aquestes empreses de manteniment i
reparacions externes van al port, ocupen domini públic
temporalment, fan unes reparacions, no paguen res, cobren i
se’n van. Un greuge comparatiu amb la resta que paguen tots
els seus imposts, totes les seves taxes.

Si no fan feina, no paguen, perquè són taxes d’ocupació
temporal. Per tant, si no tenen feina no paguen. No és dir que
imposi AENA..., és una taxa, no és un impost. Són empreses
que segons les pròpies empreses aquest 1,5% o un 2,5% que
hauran de pagar, segons quines siguin, signifiquen una part
evidentment de la facturació bruta, que, segons informacions
del diari Última Hora, 19 de juny de 2020, és, en el cas de les
més petites una facturació bruta anual, d’1 milió d’euros. Per
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tant, són relativament petites, relativament petites, perquè si les
més petites facturen 1 milió d’euros evidentment no és que
siguin unes empreses, diguéssim, molt modestes. No, no, no
són autònoms, suposem, a no ser que faci reparacions d’un gran
valor afegit i per tant també hi haurà un benefici i per tant
també podran pagar la taxa si tenen un gran valor afegit les
seves reparacions.

A partir d’aquí, la taxa està establerta entre un 1 i un 5% de
la facturació i estableix Autoritat Portuària que pagaran un
1,5% les empreses, diguéssim, que tenguin la seu a l’illa on hi
ha el port i les empreses estrangeres un 2,5%. És a dir, hi ha un
favor afegit a les empreses que tenen l’activitat econòmica a les
Illes Balears d’una manera permanent, perquè evidentment de
vegades ve un vaixell, un iot de gran eslora, per exemple de
bandera britànica, i vol que siguin els seus mecànics que el
reparin, vénen d’Anglaterra, fan la feina aquí, cobren
generosament la seva feina i no paguen un euro. En aquests
moments pagaran el 2,5% de la seva facturació. 

Evidentment, la situació és un moment delicat, però com
que el primer argument era un argument d’autoritat que obliga
a Autoritat Portuària a cobrar la taxa, perquè sinó està
infringint una instrucció de Puertos del Estado i, per tant,
prevaricarien, crec que d’alguna manera és necessari que, a no
ser que hi hagi un acord de l’Estat que modifiqui la normativa
o  exoneri, la taxa s’ha de cobrar. En aquest sentit, val a dir
que, conscient que la situació en què viuen les empreses,
Autoritat Portuària de totes aquelles activitats en els seus ports
que no s’han pogut desenvolupar durant l’estat de confinament,
durant l’estat d’alarma, no s’ha cobrat cap taxa, tant si són bars,
com si són empreses de manteniment, reparacions, empreses de
varada, qualsevol, no han pagat les taxes; i per a les que tenen
dificultats per arrencar després, per la facturació aturada, també
Autoritat Portuària els ha ofert un pla d’ajornament del
pagament de les taxes. 

Per tant, voluntat per part d’Autoritat Portuària n’hi ha, si
més no a les empreses que fins ara paguen, les que fins ara no
paguen, evidentment no poden tenir voluntat de no pagar,
perquè evidentment si caure en causa de prevaricació.

Per tant, no donarem suport a aquesta iniciativa, si l’Estat
modifica la Llei de ports molt bé, ja ens agradaria que pogués
ser decisió d’aquest Parlament decidir quines taxes han de
pagar les empreses als ports de les Illes Balears. Però com que
encara no és així, hauran d’estar pendents del que dirà l’Estat,
en tot cas, i aquesta iniciativa tindria potser més sentit de ser
presentada en el Congrés dels Diputats.

I no és que vulgui donar idees a la Sra. Prohens, però bé, si
ho consideren, ells mateixos.

A partir d’aquí per tant, no donarem suport a aquesta
iniciativa, si no fan feina no pagaran, si fan feina pagaran i, en
tot cas, paguen a qualsevol dels ports depenents de Puertos del
Estado, les mateixes taxes d’un 1% al 5%. Aquí en aquest un
1,5% (...), són de les més baixes de les que s’hauran de pagar
a tots els ports de l’Estat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. En torn de contradiccions té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, primero agradecer en
primer lugar el apoyo de los grupos que apoyan el punto
número 1, el otro sabía que era bastante difícil y ya tenía claro
que no se me iba a aprobar. Pero el punto 1 aún tenía una
confianza. 

Me asombra mucho que el discurso de los tres socios de
gobierno sobre todo es igualito, igualito al que me soltó ayer el
Sr. Pons cuando estuvimos hablando fuera, exactamente igual.
Me han comentado ustedes lo mismo que me comentó y en la
misma línea. Estoy asombrada, yo esta unificación es total.

La verdad es que me entristece, es verdad que hay alguna
empresa que está pagando, son grandes empresas, como es
Astilleros de Mallorca y ustedes lo saben. Las pequeñas y todas
no pagaban todavía y lo que se pedía era aplazar hasta que este
tema de la COVID y la reactivación económica esté en su sitio
y las empresas puedan trabajar. Porque me parece que
cobrarles entre un 1,5 y un 3,5% de lo que facturen, pues les va
a hacer algo de daño también en este momento, no se pedía
nada más. En ningún momento se ha dicho otra cosa.

También me asombra que usted tenga el informe antes que
yo y se lo haya podido leer, yo no he podido todavía, luego me
lo leeré, también se lo aseguro.

La verdad es que usted creo que además confunde los
conceptos, porque Autoridad Portuaria cobra dos tasas, cobra
la tasa esta y cobra también lo que es la ocupación de dominio
público. Usted no sabe la barbaridad que cobra Autoridad
Portuaria de Baleares a diversas empresas que están en dominio
público, creo que con eso sobraría, ya serán esas empresas las
que quieran cobrar si quieren a estas pequeñas empresas que
van a su sitio, a su dominio, donde están ellas, a cobrarles algo
por trabajar en ellas. Pero creo que Autoridad Portuaria de
Baleares no tiene derecho a cobrar nada, porque ya cobra
ocupación de dominio público y una verdadera barbaridad.
Estoy al día totalmente, no con las cifras de todos los puertos
y alguno más que otro, y prefiero no decirlas, porque os
asombrarían.

La verdad es que me entristece que esta solicitud de cara a
ustedes que hablan de la reactivación y de que hay que apoyar
al ciudadano y que hay que ayudar a los pequeños trabajadores,
que no voten a favor de solicitar el aplazamiento de esta tasa
me choca un poco, porque, de verdad, es que esto sobre todo,
que hayan coincidido casi en el mismo lugar todo de lo que me
dijo el Sr. Marc Pons ayer por la tarde, me han dejado ustedes
fascinada de la unión que tienen.

Yo no tengo nada más que agradecer a los que me van a
votar a favor, porque creo que era un momento para no
implantar esta tasa, no era el momento, podían haber esperado.
A la Autoridad Portuaria no le viene de esa tasa, se lo puedo
asegurar, y esperemos que en alguna ocasión se encuentren
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ustedes con estos pequeños trabajadores que reparan
embarcaciones y les den ustedes su opinión, porque la van a
tener, ¿vale?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Accepta el vot per separat?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, acepto el voto por separado.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord...

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Perdó Sra. Presidenta, em quedava temps encara?

LA SRA. PRESIDENTA:

Com?

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Si em quedava temps? Només volia comentar una cosa,
també em xoca molt la incoherència que tenen vostès perquè el
seu govern, vosaltres que governeu, heu fet l’esforç d’abaixar
les taxes a Ports de les Illes Balears, i aquest esforç jo el vaig
admirar, quan vaig llegir que havíeu abaixat quasi totes les
taxes el Govern de les Illes a Ports de les Illes al 50%. Això
entra en contradicció i incoherència amb el que voteu avui,
totalment, i aquí ho vull deixar ben clar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Passarem idò a la votació de la
proposició no de llei RGE núm. 9708/20, amb els punts
separats.

Votació del primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat el primer punt.

Passarem ara a la votació del segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat també el segon punt.

Si no hi ha assumptes a tractar, per tant, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.

 



MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 28 / extraordinari / 22 de juliol de 2020 439

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 9145/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la incorporació dels treballadors fixos discontinus a l’aeroport de Menorca.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 9708/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a ajornament de la nova taxa sobre serveis de reparació i manteniment d'embarcacions.

