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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la comissió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Alejandro
López. 

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
6989/21, complementat mitjançant l’escrit RGE núm.
7160/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (article
46.2), pel qual se sol·licita la compareixença del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball per tal d’informar
sobre l’acord de transacció entre el SOIB i PIMEB, en
relació amb el fraccionament i ajornament del deute de la
PIMEB derivat de diferents expedients de reemborsament
de subvencions tramitats pel SOIB. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Comencem, doncs, el debat del primer punt de l’ordre del
dia, relatiu a l’adopció de l’acord respecte de l’escrit RGE núm.
6989/21, complementat mitjançant l'escrit RGE núm. 7160/21,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.2), mitjançant el
qual sol·licita la compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per tal d'informar sobre l'acord de
transacció entre el SOIB i PIMEB, en relació amb el
fraccionament i ajornament del deute de la PIMEB derivada
dels diferents expedients de reemborsament de subvencions
tramitats pel SOIB.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt,
en primer lloc, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Tal i com
expressam a la sol·licitud, demanam el suport d’aquesta
comissió per tal de celebrar una sessió informativa sobre
l’acord de transacció entre el SOIB i la Federació de Petita i
Mitjana Empresa de les Illes Balears, en relació amb el
fraccionament i ajornament del deute de dita federació derivat
de diferents expedients de reemborsament de subvencions
tramitats pel SOIB. Aquest pagament es faria durant 15 anys i
es condonarien els interessos de demora i recàrrecs acumulats
que ascendeixen a 288.609 euros. 

El passat mes d’agost vam conèixer la notícia que el Govern
havia arribat a un acord per tal d’ajornar i fraccionar el deute
de la  Federació de Petita i Mitjana Empresa de les Illes Balears
amb el SOIB. Aquest deute ve de l’any 2015 quan dita
federació va rebre tot un seguit de subvencions per fer cursos
de formació per als seus afiliats, els quals, segons sembla, no
van poder justificar la seva realització. 

L’informe del Consell Consultiu és contrari a aquest acord,
mentre que l’interventor de l’ATIB considera que aquesta
condonació no suposa un sacrifici desproporcionat per a les
arques públiques. Aquesta disparitat d’opinions i tenint en
compte que parlam de doblers públics, consideram adient que

el conseller Negueruela doni explicacions a aquesta comissió
i a la ciutadania en general sobre la naturalesa d’aquest acord
i esvair els dubtes de greuge comparatiu que puguin aparèixer.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Font. Per torn de fixació de posicions,
passem la paraula en primer lloc al Grup Parlamentari Popular,
a la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Bueno, por parte del Grupo Parlamentario Popular
decir que consideramos que el Govern es evidente que ha
gestionado mal esta situación, esta cuestión. También es cierto
que el Consell Consultiu en su informe autoriza a alcanzar un
acuerdo al Consell de Govern y buscar una solución pactada
del problema, aunque también, como he dicho, le reprocha
haber llegado a esta situación. 

En cualquier caso, nuestro grupo ha pedido, ha solicitado,
respecto a este tema documentación y hemos hecho preguntas
con respuesta escrita que estamos a la espera de recibir, por lo
que, de momento, nosotros esperaremos a tener esta
información y a partir de aquí decidiremos y, por tanto en
consecuencia, haremos una abstención ante la petición. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Cabrera. És el torn ara del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, passem la paraula a la Sra.
Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En principi des del nostre
grup parlamentari no donarem suport a aquesta proposta. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 

(Pèrdua del so)

Es desconnecta... Vegem si es mantén. Passem ara el torn
de paraula al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el
Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari de
Ciutadans ens abstendrem en aquesta sol·licitud. 

Gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106989
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem el torn de paraula
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari hi
votarem en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Passam el torn de paraula al portaveu del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro voto será abstención. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passem ara el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
s’abstendrà. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per últim, passem el torn de paraula al
Grup Parlamentari Socialista, no sé qui parlarà..., el Sr. Enric
Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres consideram que hem de
votar..., no donarem suport a la sol·licitud perquè es tracta d’un
ajornament, com se n’han fet altres tants durant aquests darrers
mesos per poder reestructurar els deutes que pugui tenir. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Casanova. Passem doncs ja a la votació de
l’escrit RGE núm. 6989/21. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

1 vot a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, es rebutja recaptar la compareixença del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal
d'informar sobre l'acord de transacció entre el SOIB i PIMEB,
en relació amb el fraccionament i ajornament del deute de la
PIMEB derivat de diferents expedients de reemborsament de
subvencions tramitats pel SOIB.

Passem doncs al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al
debat i votació de les proposicions no de llei RGE núm.
4688/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, modificada mitjançant l'escrit
RGE núm. 4745/21, relativa a exigència a AENA de qualitat en
els serveis dels aeroports de les Illes Balears, així com en les
condicions laborals i socials dels mateixos, i RGE núm.
7023/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d'urgència, relativa a allargar la temporada 2021
i avançar la 2022.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4688/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, modificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 4745/21, relativa a exigència a AENA de
qualitat en els serveis dels aeroports de les Illes Balears així
com en les condicions laborals i socials dels mateixos.

 Comencem doncs el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4688/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, modificada mitjançant
l'escrit RGE núm. 4745/21, relativa a exigència a AENA de
qualitat en els serveis dels aeroports de les Illes Balears així
com en les condicions laborals i socials dels mateixos.

Per a la seva defensa intervé, en primer lloc, el Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

 Gràcies, presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
Entenc que no és necessari reiterar aquí la importància que
tenen els aeroports per a les nostres illes, tant per la
connectivitat i mobilitat dels ciutadans i ciutadanes com per
l’impuls que a través d’ells es dona a la nostra activitat
econòmica en tots els àmbits i, de manera especial, al turístic. 

En aquest sentit, tampoc no és necessari reiterar aquí que
els aeroports de les nostres illes i en especial l’aeroport de
Palma són dels més importants de tota la xarxa que gestiona
l’empresa pública, amb participació privada, però
majoritàriament pública, AENA i ENAIRE, i que, a més, no
només són importants pel volum de transport que generen sinó
també, evidentment, pels importantíssims beneficis econòmics
que aquestes estructures procuren a la societat estatal que les
gestiona.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104688
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Són reiterades, en canvi, les queixes de molts treballadors
i treballadores de l’ens públic, i de manera especial de les
empreses privades que operen a l’ens públic sobre les
condicions de salut i seguretat laboral amb les quals moltes
vegades fan la seva feina, algunes vegades per responsabilitat
de la pròpia empresa pública, d’altres, per les condicions en
què treballen, a partir del lloc que els marquen les empreses per
les quals estan contractats i que acompleixen o no els convenis
del sector establerts a l’efecte. 

A partir d’aquí, d’aquestes denúncies, entenem que és
important dirigir-nos a AENA per tal que prengui una sèrie de
mesures de caràcter de fiscalització del funcionament de les
empreses que operen a l’aeroport perquè l’última
responsabilitat de totes, el funcionament de l’aeroport, és
d’AENA, perquè evidentment totes les empreses que hi operen
ho fan a través de concessions i concursos dirigits i impulsats
per la mateixa AENA i, per tant, és AENA qui posa les
condicions de seguretat i salut laboral que aquestes empreses
han d’acomplir, de manera directa o indirecta, perquè de
vegades a les clàusules concretes de les condicions del concurs
o bé condicionen el comportament d’aquestes empreses a través
de les exigències de rebaixes de cànon, perdó, de rebaixes,
d’increments d’ofertes, de preus a pagar, de taxes a pagar a
AENA per poder operar a través dels aeroports; és a dir que
exigint a les empreses que paguin unes elevades quantitats
econòmiques per poder ser competitives poder participar en la
gestió de l’aeroport fan que aquesta exigència de grans
quantitats econòmiques acabi repercutint en els salaris i les
condicions derivades dels treball, en els treballadors.

Per tant, la proposició no de llei és molt extensa i es
resumeix, però, bàsicament que demanam, primer, que AENA
té l’obligació i, per tant, que l’exerceixi, de vigilar
l’acompliment de les condicions en què es treballa als centres
dependents de l’empresa, que evidentment si incompleixen les
condicions contractuals o de convenis exerceixi la seva funció
de manera directa o de denúncia davant les autoritats de treball,
però té la responsabilitat perquè és la que té l’obligació pels
propis processos..., diguéssim concessionals de vigilar el
compliment, perquè sí que té unes clàusules de qualitat de
prestació d’aquests serveis, determinar les condicions de salut
i seguretat laboral, de conciliació familiar, de formació dels
treballadors i treballadores als proper concursos que facin, és
a dir que corregeixi els dèficits actuals, i impedeixi que als
nous concursos que pugui treure no es repeteixin aquests errors;
que... diguéssim, imposi en aquests concursos les clàusules
socials necessàries per tal de garantir les millors, òptimes
condicions de treball, de seguretat i salut en el treball i
conciliació laboral per part dels treballadors i treballadores; i,
a més redefineixi, als propers concursos, la situació de
handling, és a dir, les empreses que operen la gestió a terra dels
vols en els aeroports perquè en aquests moments el nombre
d’empreses de handling que operen fa que moltes vegades
aquestes empreses tenguin una falta de capacitat de generar
beneficis econòmics suficients que acaben repercutint en
l’economia dels treballadors i treballadores, perquè
evidentment són contractes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -acab, Sra. Presidenta, un segon-, són contractes per hores,
contractes de baixa remuneració, males condicions laborals i fa
que aquests treballadors moltes vegades -ho hem vist tots-
hagin d’encadenar diversos contractes a diverses empreses dins
l’aeroport per poder fer una jornada i uns salaris dignes i
suficients per poder mantenir-se ells i les seves famílies.

Per tant, per tot açò exposat deman el vot a favor de la
PNL, de la proposició no de llei que hem proposat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula ara pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Presentem aquesta
proposició no de llei pels motius que ha exposat el Sr. Borràs.
AENA és una empresa pública, el 51% és pública, per tant,
nosaltres aquí l’únic que demanem és que s’hauria d’adaptar en
aquest cas a les normatives, que tenim la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractació del sector públic que va realitzar el
Partit Popular a càrrec del Parlament Europeu i allà sí que hi ha
totes les clàusules socials, clàusules mediambientals, que, per
a nosaltres, des del nostre grup parlamentari trobem, en aquest
cas, una vergonya que una empresa pública no faci la
contractació com toca.

En aquest cas AENA deriva la contracta dels seus serveis a
través del handling, que el que provoca és una precarietat en
els llocs de feina i al món laboral de les persones que treballen
a l’aeroport. A l’aeroport concretament a Mallorca
aproximadament pot afectar unes 1.200 persones.

Hem de recordar que AENA en aquest cas té molts
beneficis, en aquest any de pandèmia, al 2021 al mes de juliol
hem estat el segon aeroport amb més trànsit de tota Espanya,
falten les xifres encara d’agost i de setembre per veure, i AENA
és una empresa que té beneficis i és una vergonya que tingui els
treballadors en precarietat laboral.

També volem dir que els aeroports estacionals, en aquest
cas, com són Menorca i Eivissa, també tenen una manca
personal, llavors en aquest sentit des d’aquí demanem a AENA
que, per favor, en lloc de planejar tantes ampliacions als
aeroports, idò que en aquest cas tengui una miqueta més de
cura dels treballadors.

Fem aquesta proposició no de llei perquè també recordem
que anys enrere hi ha hagut diferents vagues precisament per la
precarietat laboral que tenen els serveis d’AENA. A Barcelona
hi va haver fa un parell d’anys, si no m’equivoco, al 2017 o
2018 una vaga que tots coneixem que va ser per la vigilància,
precisament per la precarietat que tenien, hi va haver molts
problemes a l’hora del control; també de la neteja, no ens
agradaria que aquí, a les Balears, els nostres aeroports també
patissin vagues perquè s’obliga els treballadors en aquest cas a
fer les reivindicacions.
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Hem vist en aquest any de pandèmia com s’ha reactivat
l’economia, cosa que altres partits deien que no hi hauria
temporada turística i afortunadament sí que n’hi ha haguda,
intentem forçar amb aquesta proposició no de llei que tot vagi
bé i garantir en aquest cas que els aeroports siguin segurs i que
AENA en aquest cas tingui clàusules socials a l’hora de fer les
contractacions als seus serveis.

Per això demanam el suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara per defensar la proposició no de llei
passem el torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, està pràcticament dit tot, només
dues coses que crec que són importants: la qualitat en el servei
va directament relacionada amb la qualitat laboral de qui ha de
prestar aquest servei, per tant, facem que AENA, com a
empresa pública que és, doni exemple i tracti els treballadors,
ja siguin propis, ja siguin de sots-contractes com el que són,
treballadors i treballadores del segle XXI, i que la qualitat
laboral sigui un dels eixos de feina d’aquesta empresa, la qual,
desgraciadament, no la coneixem com a una empresa modèlica
en molts d’aspectes, a les Illes Balears sobretot la coneixem
com a una empresa que sembla que té com a objectiu xuclar,
dur-se’n els beneficis cap a Madrid i poca cosa més.

Per tant, comencem pels treballadors i acabem pel respecte
al medi ambient, que AENA compleixi amb tots els preceptes
que li toquen com a empresa pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passem ara al torn de fixació de
posicions, passem en primer lloc la paraula a la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros a nivel general
vemos de manera positiva esta iniciativa que en definitiva va
destinada a la calidad del servicio de los aeropuertos de las
Islas Baleares, así como de las condiciones laborales y sociales
de los trabajadores, y evidentemente con ese planteamiento no
podemos estar en contra de ninguna de las maneras, aunque sí
que es cierto que hay algunos puntos que no acabamos de
entender o algún planteamiento que consideramos que
necesitaríamos una aclaración.

Creemos que el cumplimiento de la legislación vigente, de
cualquiera, es totalmente incuestionable y en caso de no ser
cumplida o que los gobiernos detecten que no son cumplidas,
pues las administraciones competentes han de actuar de oficio

sin necesidad de más preámbulos, defender los derechos y los
intereses de los ciudadanos.

Queremos entender -insisto- el sentido de esta proposición,
a lo que aspira, aunque en algunos puntos creemos que va más
allá o incluso no alcanzamos a entender cómo reparten algunos
deberes y responsabilidades, pero insistimos -como he dicho-
en valorar positivamente esta iniciativa.

En cuanto a los puntos 1 y 2, pues lógicamente el
cumplimiento de las condiciones recogidas en los contratos
concurso público de los servicios en asistencia de handling,
pues lógicamente... y hacer el seguimiento de la condiciones
laborales, seguridad y salud laboral pues, como no puede ser de
otra manera, lo valoramos positivamente.

Tenemos el punto 3, que, a nuestro entender, hay un
planteamiento confuso, que dice que AENA ha de aplicar con
diligencia y rigor lo recogido en la ley y en el régimen
sancionador, exigiendo el cumplimiento del contrato; es
evidente que tiene que exigir el cumplimiento del contrato, tal
como se ha afirmado con las empresas, pero, más allá de hablar
de regímenes sancionadores, pues nos gustaría que nos
aclararan en qué términos utilizan o incluyen en este punto este
tema.

En cuanto al punto 4, estamos de acuerdo, es una
declaración de intenciones, de voluntades positivas que somos
conscientes que muchas de ellas se cumplen o deberían de
cumplir o quizá otras se deberían incorporar y mejorar.

El único punto que no acabamos de entender es el último,
que habla de transporte a los centros de trabajo, nosotros
entendemos que es un tema muy concreto, muy concreto, que
creemos que se debería estudiar previamente. Quizás,
proponemos que en este punto se incluya en su redacción
“estudiar la posibilidad del transporte a los centros de trabajo
de manera eficaz y eficiente”, nos gustaría que esto se
incorporara, sin renunciar a este punto; si no, pues a nosotros
nos resultaría más difícil poder apoyar.

El punto 5, pues, lógicamente, sí. 

El 6, decir que AENA entendemos que ya incorpora
cláusulas sociales, lo sabemos todos, en sus diversas áreas;
actividades que alberga y contrataciones, aunque también
estamos de acuerdo en que se implementen, se visualicen y se
concreten, a efectos que beneficie al máximo de personas
posible, lógicamente. 

El 7, pues también entendemos que habla todas ellas en su
conjunto del cumplimiento de la ley, la normativa laboral, por
tanto, no entendemos..., es decir, estamos totalmente de
acuerdo, en cuanto a..., incidiendo en el 7, estamos de acuerdo,
siempre y cuando se hable de consenso y de participación para
que estas medidas, este sistema de gestión, que finalmente se
pueda modificar o se pueda mejorar y que aflore y permita una
actividad económica, laboral, viable, justa y que aporte un
servicio eficaz definitivamente, que no para arreglar una cosa
estropeemos la otra. 
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El 8, también estamos de acuerdo, hemos de ser conscientes
de la realidad y que el Gobierno en las administraciones
competentes, como el Govern balear también, han de generar
regulaciones y medidas políticas para que las condiciones
laborales sean las adecuadas y sobre todo que se cumplan las
vigentes, que eso está en nuestra mano, no hace falta irse a
Madrid, esto está en nuestra mano. 

El punto 9, decir que nos da la sensación que difícilmente
desde el Ministerio, o igual ustedes nos lo pueden aclarar, se
podrá actuar sobre las condiciones laborales de compañías
aéreas, a lo mejor, por ejemplo, extranjeras, no sé exactamente
a qué se refieren en este punto. Evidentemente, nosotros
estamos de acuerdo en cumplir todas las condiciones y todos
los derechos laborales pero, bueno, resulta curioso que insten
al Gobierno de España a que cumpla la legislación laboral, da
la sensación de que igual no acaban de fiarse de que Sánchez
o la Sra. Díaz cumplan con esta normativa, o no hagan todo lo
necesario para que se cumpla con esta normativa. Por tanto,
nosotros creemos que este punto tiene que clarificarse porque
queda un poco velada la asunción de competencias y las
competencias que tiene cada administración para poder aplicar
o para poder hacer cumplir la normativa laboral. 

El punto 10, pues lógicamente, sí. 

El punto 11, lógicamente, sí, es una cosa que está en la ley.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Tiene que ir acabando, Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Acabamos, Sra. Presidenta. Y simplemente esto, pedir la
clarificación de estos puntos. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sra. Cabrera. Passem el torn de paraula al portaveu
del Grup Parlamentari de Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, ja s’ha comentat en intervencions
dels portaveus dels grups parlamentaris que han presentat
aquesta iniciativa, una iniciativa a la qual nosaltres donarem
suport, però, bé, no deixa de ser una iniciativa de grups
parlamentaris que formen part del Govern, tant aquí a les Illes
Balears com al Govern d’Espanya, que fan referència a una
empresa pública, ho han comentat també aquí, amb el 51% de
l’accionariat públic, i recriminen que aquesta empresa pública
no fa, sembla ser, fins i tot amb la intervenció de la portaveu
del Grup Parlamentari d’Unides Podem, que ha qualificat de
vergonyosa la seva feina.

És estrany, en teoria, hauria de ser l’oposició qui reclamés
que les empreses públiques funcionessin bé, però bé, si els
mateixos partits que donen suport al Govern recriminen que
una empresa pública no fa bé la seva feina, idò poden fer que

se substitueixi la direcció d’aquesta empresa, seria el
procediment més lògic. 

Però, bé, evidentment al Grup Parlamentari Ciutadans ens
preocupa que les condicions laborals dels empleats treballadors
que fan feina a les instal·lacions d’AENA siguin les correctes,
que s’acompleixi tota la legislació laboral i, evidentment, tots
aquests punts que fan referència a aquesta situació,
evidentment, hi votarem a favor. 

També ens preocupa perquè han sortit i s’han comentat
diferents situacions de col·lectius de treballadors que han
mostrat que les condicions que tenien no són les que s’han de
tenir en unes condicions laborals correctes, i els grups
parlamentaris que han redactat aquesta iniciativa parlen de què
s’han de millorar els convenis, els concursos i fer-los adaptats
o ser més rigorosos en el tractament dels treballadors. Bé,
evidentment, això hauria de ser així i els controls de condicions
laborals haurien de funcionar tant en el redactat dels convenis
de col·laboració com en els concursos de concessions, i també
a les empreses que fan feina a AENA, independentment de si
formen part de les que ja formaven part d’aquestes empreses
autoritzades per concurs o per conveni, com de la resta que fan
feina a les instal·lacions d’AENA que no tenen res a veure amb
AENA. 

Per això, aquí, diguéssim, dels punts, que trob que hi ha
molts punts i, a més, molts es repeteixen, però, bé,
principalment m’agradaria centrar-me en el punt número 9, que
evidentment el Ministeri de Foment, AENA i ENAIRE sí que
tenen competències per preocupar-se dels treballadors
dependents de l’ens, com diu el mateix punt, però, és clar,
preocupar-se o analitzar les condicions laborals de les distintes
companyies que operen en els aeroports, que no tenen res a
veure amb AENA trob que no és la seva competència, aquí,
fins i tot el Parlament de les Illes Balears hauria d’instar també
la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes
Balears perquè també, supòs que és la que hauria de comprovar
que totes les empreses que fan feina en els aeroports de les
nostres illes, independentment de si són per concessió,
concursos d’AENA o si són externes, com pot ser per exemple,
jo què sé, una empresa de transports o de lloguer de cotxes, que
no tenen res a veure amb la gestió dels aeroports, compleixen
les normatives laborals. 

Dit això, vull informar que votarem a favor de tots els
punts. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Jorge Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro voto será favorable a la
mayoría de puntos, como casi siempre que se trata de
proposiciones para mejorar las condiciones de los trabajadores,
incluso cuando sean proposiciones que vienen de partidos que
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perjudican, habitualmente, a los trabajadores, como son el
Partido Socialista, Podemos y MÉS. Y teniendo dudas, o más
que dudas, certezas de que aunque salga adelante esta
proposición no de ley, seguirá ese agujero negro de las
proposiciones no de ley y sirva para bastante poco, pero,
evidentemente, nuestro voto será favorable.

A ver, nos llama la atención que, tratándose de una empresa
pública, como se acaba de decir, los partidos que sostienen
tanto al gobierno de la Sra. Armengol como al gobierno del Sr.
Sánchez, sean los que estén indignados con la actuación de una
empresa pública que depende -en este caso- del gobierno del
Sr. Sánchez. A lo mejor estaría bien que hablaran sus
compañeros con la nueva ministra, la Sra. Raquel Sánchez, y le
explicaran lo que está pasando porque, realmente, los
responsables de esta situación son ustedes mismos, los que
están presentando esta proposición no de ley, por tanto, llama
la atención. 

Dicho esto, insisto, nuestro voto será favorable a la mayoría
de puntos y también me uno a las peticiones de aclaraciones de
algunos puntos, como ha indicado la diputada Cabrera. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Campos. Pasamos la palabra al
portavoz... no, veo que no hay nadie por parte del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes en estos momentos
en la sala, doncs passam la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Els problemes amb les condicions
laborals dels aeroports són massa freqüents, massa vegades
hem hagut de debatre sobre aquestes qüestions en aquesta
comissió, senyal que per molts d’acords als quals arribem aquí
AENA sempre es fa el desentès.

En front dels abusos d’algunes empreses que operen sota
l’auspici d’AENA als aeroports cal emprendre accions
decidides a favor de la protecció dels seus treballadors, més
tenint en compte els beneficis que generen els aeroports de les
nostres illes.

Els voldria explicar una petita anècdota que em va passar
l’altre dia, els diputats i diputades menorquins i eivissencs i de
Formentera passem molt pels aeroports i justament la setmana
passada, just la setmana passada una treballadora de seguretat,
de l’arc de seguretat em va dir que els amenaçaven amb
acomiadaments si no feien tot un seguit de proves de detecció
d’explosius, si els seus companys no fan les proves que han de
fer castiguen els que entren al torn següent, no els permeten de
vegades anar ni al lavabo, ni asseure, parlam d’unes condicions
que toquen ja gairebé l’esclavisme, perdonin que els ho digui
d’aquesta manera.

Per açò que els acab d’explicar, per tot el que s’ha explicat
prèviament pels grups proposants evidentment votarem a favor
d’aquesta proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Comencem ara el torn de
contradiccions, en primer lloc té la paraula el Sr. Borràs, per
part del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Abans de res permeti’m que agraeixi
les manifestacions de vot favorable de tots o gairebé tots els
punts com han manifestat tots els portaveus dels grups que
formen aquesta comissió i encantat faré, intentaré fer els
aclariments que em demanen i començaré per un, que pensava
que no era necessari, però que crec que, vistes algunes
intervencions, sí que ho és i és quina és la feina i l’obligació
que tenen els diputats, almanco del Grup Socialista, envers les
Illes Balears i envers aquest parlament, i la nostra feina i la
nostra obligació és defensar els interessos dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears i la nostra obligació és presentar
iniciatives, caigui qui caigui, en aquest sentit. En aquest sentit,
per tant, presentam aquesta iniciativa. 

Evidentment no som responsables de les decisions del
Ministeri de Foment ni d’AENA, sinó que som exigents que el
Ministeri de Foment i AENA acompleixin aquelles qüestions,
aquelles condicions que consideram nosaltres que són d’interès
per a la societat de les Illes Balears i de la seva economia i dels
seus treballadors i treballadores. Per tant, farem tantes
iniciatives com sigui necessari, en tost de dedicar-nos a
l’autobombo a impulsar millores, afectin o no afectin
competències de diligents socialistes o d’altres partits.

Per tant, no esperin complaença, sinó exigència davant
AENA perquè, de manera reiterada ha incomplert el que
consideram que és just per a les nostres illes, no només en salut
laboral i seguretat, sinó en molts d’altres àmbits als quals hem
presentat iniciatives i que avui evidentment no és el moment de
debatre.

Evidentment hi ha qüestions que són reiteratives, hi ha
qüestions que evidentment s’haurien de complir per se, no
hauria de fer falta dir-ho, com que s’acompleixi, es vigili, se
sancioni i es reguli, però evidentment, davant la persistència
d’algunes actituds, consideram que és necessari dir-ho, agradi
o no agradi a la direcció d’AENA

Transport als centres de treball, els horaris de moltes feines
als centres de treball fan que sigui difícil accedir-hi en transport
públic, per qüestions d’horari, es comença molt prest els
matins, s’acaba molt tard el vespre i de vegades no hi ha
suficient transport públic. 

Pensam que pot ser molt onerós per part del servei de
transport públic a vegades implementar aquest transport, que
depenen de l’Ajuntament de Palma bàsicament o del Consell
d’Eivissa o de Mallorca i, per tant, pensam que AENA, per via
directa o posant als processos concessionals condicions a les
empreses que siguin compensades, diguéssim a través de
detreure dels cànons que hagin de pagar, puguin afavorir el
transport públic segur dels treballadors i treballadores i que no
hagin de pagar les depeses del seu vehicle, no hagin de pagar
el pàrquing de l’aeroport. No és suficient que sigui gratuït el
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pàrquing a l’aeroport perquè evidentment, sobretot a Mallorca
les distàncies són llargues i s’encareix... diguéssim s’han de
detreure els costos del sou del treballadors i, per tant, creiem
que AENA es pot permetre ser més... condicionar les empreses
detreta del compte de resultats d’AENA que millorin les
facilitats de transport dels treballadors i treballadores, tant
d’AENA com de les empreses que en depenen.

Antigament, molts de vostès ho recordaran, quan hi havia
poques companyies aèries les companyies es dedicaven a
transportar els seus mateixos treballadors. En aquest moment
evidentment no demanen açò, sinó que AENA sigui generosa
en el seus concursos per afavorir que els treballadors es puguin
desplaçar.

Seguretat laboral, evidentment que el Govern té l’obligació
de vigilar la seguretat laboral i així ho està fa, però hi ha moltes
condicions que es podrien fer, diguéssim motu proprio, AENA
dins les seves instal·lacions per millorar.

Hem vist tots treure maletes d’avions de 200 i busques de
places, de bodegues a més de 40 graus de temperatura, en ple
estiu, i que els vestidors dels treballadors i treballadores no
tenen ni dutxa, d’aquestes empreses, i açò ho pot resoldre
AENA, millorant les condicions dels aeroports, condicions
físiques.

Hem vist treballadors i treballadors fent feina amb unes
condicions precàries de mobiliari d’oficina perquè les empreses
estan tan ofegades pels mateixos cànons d’AENA que no tenen
recursos per poder millorar les condicions de les empreses i açò
ho pot resoldre AENA als seus concursos millorant les
condicions motu proprio o condicionant els concursos en la
millora d’aquestes condicions.

Per açò instam AENA que ho faci evidentment, no hi tenim
cap inconvenient i volem que el Govern de les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -acab, Sra. Presidenta- també vigili aquestes condicions de
seguretat i salut laboral, però evidentment AENA té recursos i
genera tants de beneficis als aeroports que es pot permetre,
diguéssim, detreure totes aquestes quantitats de manera directa
del seu compte de resultats o de manera indirecta a través de
millorar les condicions econòmiques dels seus concursos o de
les empreses que hi operen.

No tenc més temps, gràcies, presidenta, sobretot vull agrair
el vot favorable i esper haver aclarit algunes qüestions de les
que m’han plantejat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Què volien...? Veig que han aclarit o
no..., bé, després de... mirarem de fer un moment d’aturada. A
continuació té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Patricia Font.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només vull donar les
gràcies a la majoria dels partits que donen suport a aquesta
iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, era la Sra. Cristina Mayor, disculpi. Té la paraula ara
el Sr. Joan Mas de MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vull preguntar si volen aclarir algun punt més o no... els
don trenta... aturem trenta... un minut, aturem un minut perquè
es posin d’acord amb l’aclariment.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, reprenem la comissió. Ara pas la paraula
al Sr. Borràs perquè acabi d’aclarir el punt.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, hem arribat a un acord els grups, que al punt 9
hi afegiríem, allà on diu que “s’impliqui les treballadores i els
treballadors a les distintes companyies que operen als aeroports
de les Illes”, passaria a dir “sempre que les treballadores i els
treballadors de les distintes vinculades contractualment a l’ens
públic que operen als aeroports de les Illes”, és a dir, s’afegiria,
s’intercalaria “vinculades contractualment a l’ens públic” per
deixar que són aquelles en què evidentment l’ens públic pot
intervenir-hi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Hi ha algú que demani la votació
separada? No. Es pot votar en bloc? Passem, doncs, a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 4688/21.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4688/21, relativa a l’exigència a AENA de qualitat
en els serveis dels aeroports de les Illes Balears, així com en les
condicions laborals i socials dels mateixos.
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II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7023/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a allargar la temporada
2021 i avançar la 2022.

Passem, doncs, al debat de la segona proposició no de llei,
la RGE núm. 7023/21, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a allargar la
temporada 2021 i avançar la 2022. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, desde el Grupo
Parlamentario Popular presentamos esta iniciativa constructiva
y conscientes de la necesidad imperiosa de que la temporada se
alargue al máximo, dado que, como todos sabemos, Baleares ha
sido la comunidad autónoma que ha sufrido los peores
indicadores económicos y de paro de toda España, con la
destrucción de parte importante del tejido productivo y el
invierno se presenta complicado, los ERTE comienzan a
negociarse, el aplazamiento de los ERTE, y la incertidumbre
sigue.

La temporada se inició tarde, por muchos motivos,
hablamos de temporada pero en realidad estamos hablando de
un mes y medio o dos de trabajo que llevamos; el parón de la
movilidad que está costando de recobrar y que nos afecta
especialmente a este territorio; la situación sanitaria de nuestros
mercados emisores, como Alemania y Reino Unido, sus propias
restricciones que ha habido durante estos meses; los estados de
alarma; los toques de queda; las restricciones de la actividad
económica; el bajo nivel de vacunación; los macrobotellones
que afectaron con una incidencia acumulada, disparándose
justo cuando se empezaba a abrir Baleares; el ámbar en Reino
Unido; el alto riesgo de Alemania; es decir, queramos o no se
produjo un parón de reservas con todo esto.

Se ha ido recuperando, es cierto, pero es básico, por tanto,
alargar la temporada todo lo posible, aprovechar oportunidades
incidiendo tanto en el turismo internacional, nacional, el
interislas, puesto que venimos de un 2020 fallido.

De hecho, la presidenta Armengol declaro en el mes de
abril que la temporada se alargaría hasta navidades, el Sr.
Negueruela fue un poco menos intenso y habló de noviembre.
El caso es que a día de hoy las previsiones no van por ahí, en
cualquier caso creemos importante trabajar en esta línea y por
eso presentamos esta iniciativa, porque sabemos lo difícil que
es alargar la temporada, lo difícil que es atraer la atención de
los mercados fuera de la temporada de verano, lo difícil que es
competir con otros destinos que ahora empiezan su temporada
alta, como es el caso de Canarios, u otros del arco
mediterráneo, como Grecia o Turquía, también competidores
nuestros que no empiezan ahora su temporada, pero que ya han
manifestado su voluntad de alargar la temporada todo lo
posible y, para ello, están poniendo los medios de manera
decidida.

Sabemos lo difícil que es conseguir en condiciones
normales posicionar Baleares, islas, unas islas más que otras,

ya sea por las políticas que llevan cada uno de los consejos
insulares, pero también por la falta histórica de conectividad
adecuada en temporada baja, la falta de operativas turísticas
más allá de seis meses, en Menorca especialmente, y ahora se
hace en todo esto mucho más complicado.

Por tanto, proponemos concretar en esta iniciativa un plan
específico dirigido a conseguir alargar la temporada al máximo,
tal como anuncio, insisto, la presidenta, hasta navidades,
clarificando las actuaciones que ya se han llevado a cabo,
porque entiendo que si quieren alargar la temporada hasta
navidades tienen que haber empezado ya a trabajar, y las que
se harán, y hacerlo junto a los consejos insulares, quienes
ostentan las competencias y el sector.

De la misma manera, es igualmente importante avanzar y
trabajar en el avance del inicio de la temporada 2022. Creemos
sinceramente que es fundamental para este fin impulsar de
manera extraordinaria eventos diferenciadores, culturales,
deportivos, gastronómicos, de naturaleza de salud, etc., de cada
una de las islas de ahora en adelante y vincularlos a nuestra
tierra, a nuestra identidad y a nuestros productos y productores
locales. Sabemos que no descubrimos nada pero sí creemos que
incrementar la intensidad y frecuencia de todos estos eventos
es una de las herramientas básicas para atraer la temporada.

De la misma manera, en el punto 5 solicitamos un programa
de turismo social interislas en temporada baja, que ya se han
demostrado las bondades de este turismo de interior.

Otro punto de nuestra propuesta es que todas las
administraciones y entidades públicas y privadas se impliquen
en el hecho de la desestacionalización, es muy difícil pretender
traer visitantes en diciembre o en cualquier otro mes fuera de
la temporada si no hay buses, si no hay farmacias abiertas en
urbanizaciones, si no hay recogida de basuras y la farolas están
fundidas, o simplemente no hay un bar o un comercio abierto
porque nadie se lo ha pedido y facilitado, nadie les ha ayudado
a que lo mantengan abierto, nadie les ha ofrecido incentivos
fiscales o de cualquier otro tipo.

Otro pilar, como todos sabemos, evidentemente es la
conectividad aérea y marítima, que se mantenga más allá del
verano, lo que implica acuerdos y trabajo. Y, lógicamente, estas
actuaciones no pueden hacerse solo con partidas ordinarias en
las que no se preveía una situación como esta, por lo que
instamos al Govern que, como responsable de la planificación
general de la actividad económica que afecta al sector turístico
de Baleares, que se dote de una partida extraordinaria y trabajar
conjuntamente con los consejos insulares, como he dicho, y con
el sector (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

..., y todo ello, como he dicho, con la participación de los
consejos insulares y del sector.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Comencem ara els torns de
fixació de posicions. En primer lloc, passem la paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari de Podemos, la Sra. Cristina
Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui el Partit Popular ens
presenta una proposició no de llei amb propostes per allargar
la temporada turística del 2021, d’enguany i de cara cap a l’any
que ve. El Partit Popular he de recordar que a principi d’any va
augurar que no hi hauria temporada turística, però al final sí
que n’hem tingut de temporada, prou millor de l’esperada com
a mínim, la qual cosa ens alegra perquè, bé, això...
principalment per les famílies que han pogut veure com a poc
a poc han tengut feina i s’han pogut recuperar una mica de tota
aquesta situació de la crisi socioeconòmica que ha provocat la
COVID. Si precisament hem pogut tenir una temporada
acceptable, comparada amb altres destinacions turístiques en el
marc global, de la situació global que tenim de la COVID, ha
estat, precisament, perquè ja el Govern ha treballat en la
reactivació.

Com bé ha dit vostè, Sra. Cabrera, en el mes de maig ja es
va presentar el Pla integral de mesures per a la reactivació de
la temporada turística de les Illes Balears, dotat amb 11 milions
d’euros, principalment amb cinc eixos estratègics: incrementar
la connectivitat aèria; incentivar l’oferta complementària;
reforçar la gestió de la formació i la comunicació; i fomentar la
mobilitat entre illes. Aquest pla integral de mesures per
reactivar la temporada turística ha estat gràcies també a la
participació, i amb el consens també, d’agents socials i de les
institucions.

A la proposta que avui ens presenta vostè quasi tots els
punts ja són dins aquest pla, nosaltres votarem a favor
d’aquesta iniciativa perquè ja es fa, bàsicament.

Aquest pla es va presentar precisament quan tocava, que era
justament al principi de la temporada, vostès aquesta
proposició no de llei la van registrar el mes d’agost; si
haguéssim hagut d’esperar o si el Govern hagués hagut
d’esperar a posar totes aquestes iniciatives en marxa ja
haguéssim arribat tard per reactivar.

El pla aconsegueix els seus objectius, aconseguim fer una
de les millors temporades, en principi, d’Espanya i, insisteix,
dins del context de pandèmia, i s’intenta allargar el màxim
possible, ja es preveu. No podríem parlar d’una recuperació
amb optimisme si no hagués estat també pel treball de
campanya de vacunació i contenció per la lluita contra la
pandèmia que hem realitzar aquí, a les Illes Balears.

Per tant, com he dit abans, votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei. Ens alegrem en aquest cas que el Partit
Popular s’hagi sumat amb propostes i esperem que també ho
faci en altres temes de vital importància, no només en el
turisme, sinó també en totes aquelles que sigui per cercar el
benestar de la població. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans, com
no pot ser d’una altra manera, votarem a favor d’aquesta
iniciativa que presenta el Grup Parlamentari Popular a través de
la seva diputat, la Sra. Cabrera, perquè estem convençuts que
s’ha d’allargar la temporada i que es pot allargar, i que s’ha
d’avançar la temporada 2022 i que també es pot avançar.

El que hem de tenir molt clar és com, i aquí, segurament, la
Sra. Mayor ha explicat el pla del Govern, però sempre tots
aquests plans, i això es veu ara en l’actualitat en com ha
funcionat el que duem de temporades, han de tenir un suport
importantíssim de la digitalització, la digitalització serà clau
per a les properes temporades turístiques i serà clau perquè el
que ara en diem oferta complementària, que és el que suporta
que els turistes vinguin en temporada alta, vinguin al nostre
destí i no vagin a un altre, aquesta oferta complementària
deixarà de ser complementària fora de temporada, de fet,
aquesta oferta complementària serà tractora perquè ja no
tindrem la bonança meteorològica i els turistes que vinguin no
vindran per estar a les nostres platges.

Per tant, aquesta oferta que ja deixarà de ser
complementària, sinó que serà tractora, ha de tenir un suport
digital molt important, i aquí és on el Govern ha de fer un
esforç el qual reclamam des del Grup Parlamentari Ciutadans
molt important; la digitalització evitarà que hi hagi sensació de
massificació en els enclavaments més emblemàtics, la
digitalització permetrà tenir coneixement en el moment real de
la situació dels turistes que tenim a les nostres illes, que
permetrà distribuir els fluxos de visites, i això és clau perquè el
turisme fora de temporada tingui èxit.

Nosaltres, evidentment, votarem a favor de tots els punts i
sí que demanaré una explicació a la Sra. Cabrera sobre el punt
6, que fa referència a una partida econòmica extraordinària per
dur a terme les accions esmentades, bé, ens faci una explicació
d’aquesta partida, però, en principi, votarem a favor de tots els
punts d’aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. La veritat és que, és clar, vostès, amb
7 punts venen a dir: allargar la temporada i preparar la
temporada que ve en col·laboració amb els consells i el sector,
més o manco, això ho diuen en els 7 punts, aquest podria ser el
resum de la proposta amb la qual no és que nosaltres hi
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estiguem d’acord, és que el Govern hi fa feina des de fa temps,
i crec que ha estat una de les prioritats del Govern per a aquest
estiu i des de fa molta estona això d’allargar la temporada.

És vera que ens hem de centrar en el període COVID, però
sí que m’agradaria fer una mica d’esment i de recordança de la
feina també des de fa temps, tant a la legislatura passada com
en aquesta, en allargar la temporada, en fer feina també a
l’hivern, en fer feina en l’oferta complementària en l’hivern, en
fer feina amb inputs importants com la gastronomia, l’esport,
la naturalesa, intentar fer feina el màxim de mesos possibles
també per esponjar una mica l’estiu i llevar pressió durant els
mesos d’estiu, a fi de poder també donar qualitat de vida,
qualitat de treball, qualitat laboral a la gent que fa feina en el
món del turisme. Però si ens centram en l’època COVID, que
per això es fa aquesta proposta, va a dir que la feina es fa, que
hi ha els papers fets i no només els papers, sinó les actuacions
que se’n deriven.

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta, entre
d’altres coses perquè el Govern hi ve fent feina i es treballa la
cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Jorge Campos.

LA SRA. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
contenido de esta proposición y nuestro voto será favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes no hi ha cap portaveu
en aquest moment a la sala, passem, doncs, la paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta iniciativa, tot i deixar clar que les propostes, sota el
nostre punt de vista, han de sortir dels consells els quals són els
competents en promoció turística. Què volem amb açò, Sra.
Cabrera? Bàsicament que l’actitud del Govern pensam que ha
de ser oferir, posar a disposició tot un seguit de doblers, però
sempre en escoltar les iniciatives que surtin dels consells, torn
a insistir, com a autèntics competents en promoció turística.

I ara voldria fer una reflexió sobre el que acaba de dir el Sr.
Marc Pérez-Ribas, de Ciudadanos, que diu que l’oferta
complementària ha de ser el motor que ha de dur aquest
turisme; home!, jo és que crec que a les Illes Balears tenim
moltíssim més que sol i platja i que si realment el que volem és
desestacionalitzar, primer de tot, per allargar temporada, però
també, segon, per evitar aquests pics brutals que tenim pel
juliol i el mes d’agost, el que hem de fer precisament és
ensenyar que les Illes Balears són molt més que sol i platja, és
història, és gastronomia, és natura, i hem de donar a conèixer

les nostres illes perquè les coneguin, sí, però sobretot perquè
les respectin, i així tenir aquest turisme que diem que volem
que arribi a les Illes Balears, un turisme que ens respecti, que
tengui cura del nostre entorn, del nostre paisatge, que respecti
la nostra cultura, la nostra llengua.

Vull dir que Illes Balears és molt més que sol i platja.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. I ja per últim, passem la paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Bé, referent a
aquesta proposició no de llei que presenta el Partit Popular,
d’allargar la temporada del 2021 i de ja també preveure i
planificar la del 2022, he de dir, com bé ja han dit altres
portaveus que han parlat abans que jo, que don la benvinguda
al Partit Popular que doni suport a les polítiques que du a terme
el Govern de les Illes Balears.

Vostè en el primer punt proposa dissenyar i concretar un pla
específic dirigit a aconseguir allargar la temporada el més
possible. Li he de dir que, i com vostè sap i han comentat altres
portaveus, dia 14 de maig es va presentar el Pla integral de
mesures per reactivar la temporada turística de les Illes Balears
2021, jo, si no el té, li deixaré una còpia, però es troba a la
pàgina web de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball. Li he dir que dins aquest pla d’integració turística hi ha
totes les mesures que vostè proposa aquí, n’hi ha més, però les
que vostè proposa semblen copiades d’aquest pla d’integració
turística.

Vull esmentar el punt segon, on també vostè diu “treballar
conjuntament amb els consells insulars i els sectors per avançar
la temporada 2022", i li vull dir que des del Govern de les Illes
Balears ja es negocia amb països emissors per tal d’avançar la
temporada del 2022 i que sigui molt bona temporada i, de fet,
hi ha hagut molta acceptació, de fet hi ha diverses notícies,
sobretot una d’Exceltur, que deia que les reserves per al 2022
que s’han fet en aquest setembre, fins a aquest setembre ja
superen les reserves que es varen fer en el setembre del 2019
per a les del 2020, que després no es varen poder dur a terme.

Després sí que entraré a comentar un moment punt per punt,
en el punt tercer vostè demana impulsar esdeveniments
diferenciadors culturals, esportius i gastronòmics per tal de
diversificar l’oferta turística i, per tant, desestacionalitzar; li he
de dir que a l’eix 2 d’aquest pla de reactivació turística, dotat
amb 2 milions, ja hi ha el que va dirigit a incentivar l’oferta
complementària i li vull dir que aquest pla es va aprovar el 14
de maig i que no està damunt la taula, sinó que ja s’han fet
moltes actuacions i moltes de les quals ja han donat fruit. 

De fet, dins aquesta oferta complementària, ja s’han dut a
terme diferents actuacions, repetesc, es va donar suport i es va
finançar el festival dels 40 Principales a Mallorca, la carrera
Mallorca Challenge 321, que va dur molta gent, molts
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esportistes de fora i va ser molt positiva per a l’illa de
Mallorca, es va fer (...) tennis de torneig ATP, el Festival Cranc
a Menorca, entre moltes altres actuacions, actuacions que fan
que durant la temporada baixa o no tan baixa, és a dir que no
siguin els mesos de juliol i agost, que ja hi ha turisme i s’ha
demostrat que hi ha hagut temporada, encara que no sigui tan
llarga com la dels altres anys. Per tant, ja s’han pogut dur a
terme aquestes actuacions i ha permès que vengués gent fora de
temporada.

Pel que fa al punt 4, vostè parla de donar uns serveis fora de
temporada. Els serveis sempre es donen si hi ha gent, vostè crec
que ha comentat... si ve turisme jo estic convençuda que els
serveis es donen, els serveis oficials es donen, no sé on vostè
diu que es poden trobar farmàcies tancades, ha dit, bé, podria
ser que hi hagués una farmàcia, ha dit això: “una farmàcia
tancada”, bé, si... jo crec que els serveis, si hi ha gent que
vengui a veure’ns, els serveis es donen, si no a un lloc, a un
municipi concret no, però a quatre quilòmetres de distància
segurament trobaríem un servei que necessiten els visitants.

Després al punt cinquè vostè ha comentat de mantenir la
connectivitat aèria i marítima tant nacional com internacional.
En aquest punt li he de dir que també l’eix primer del Pla de
reactivació turística, amb un import de 5 milions, ja
promociona rutes i fa comàrqueting amb empreses aèries i
nàutiques per poder dur turisme la temporada crec que des
d’ara, des de finals de setembre fins al desembre. 

Per tant, es fa feina en aquest tipus d’estratègia de
comunicació i de campanyes publicitàries.

I també li he de dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí-, que en la temporada baixa hi ha molta acceptació de
rutes nacionals i internacionals per aquesta partida.

Vull fer només una menció d’impulsar programes de
turisme social interilles i dir que hi ha hagut molta acceptació
dels bons turístics de les Illes Balears que promocionava el
turisme interilles, que hi va haver 10.000 sol·licituds i que s’ha
esgotat el pressupost, que efectivament hi ha hagut molta
connectivitat de visitants de les illes de la resta d’illes i, de fet,
avui mateix hi ha una notícia a un mitjà de comunicació que diu
que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -acab-, el turisme interilles es consolida i que ha estat el
tercer millor dels estius de la darrera època, de la darrera
dècada. 

Per tant, crec que anam per bon camí, la feina que ha fet el
Govern de les Illes Balears demostra que dóna resultats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions passem la paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer el apoyo a esta
iniciativa que aunque algunos de los grupos dicen que el
Govern ya lo tiene todo hecho, pues, ojalá -ojalá- no hubiese
sido necesario presentar esta iniciativa, pero sinceramente creo
que no es exactamente así. Intentaré contestar un poco a los
diferentes grupos.

La señora de Podemos nos habla de que ha habido
temporada o, en general, hay un triunfalismo hablando de que
ha habido temporada, en realidad ha habido un mes y medio
potente, bueno, que, gracias a Dios, ha sido mejor de lo que
esperábamos. El turismo nacional nos ha salvado por un tema
coyuntural, a ver qué pasará el año que viene, no lo tenemos tan
claro, hay que seguir trabajando en todo esto. Por tanto, creo
que habría que ser un poquito más prudente con los
triunfalismos porque hay mucha gente que se ha quedado por
el camino, 4.000 empresas que han cerrado, hoteles que ya
están cerrando, gente que está esperando a ver qué va a pasar
con los ERTE, fijos discontinuos, quiero decir que la situación
sigue siendo, desde nuestro punto de vista, muy delicada y
dramática.

Habla de 11 millones..., igual que la Sra. Sansó, respecto de
ese plan. Mire, esos 11 millones es lo que en el presupuesto del
año pasado se aprobó ya y lo que vienen aprobando
presupuesto tras presupuesto, es la partida presupuestaria
normal de la AETIB, y el Sr. Negueruela i la Sra. Armengol lo
que hicieron fue vender y revender, con distinto perro, con
distinto collar, pues pareciendo que efectivamente hacían una
apuesta económica decidida para la reactivación turística.

Estamos hablando de más de lo mismo, nosotros pedimos
en esta iniciativa que realmente se apueste por la
desestacionalización, realmente se apueste por recuperar el
turismo y alargar la temporada de una manera sostenible, de
una manera tranquila y de una manera, como decía la Sra.
Patricia Font, con turistas y con visitantes con los que podamos
convivir, con los que puedan entender y respetar nuestro
entorno. Por tanto, insisto, estos 11 millones es lo que ya estaba
presupuestado del año pasado, lo que cada año hacen. Por
tanto, no es una solución.

Nosotros pedimos un esfuerzo mayor. Nosotros pedimos
por escrito que nos pasaran ese plan, Sra. Sansó, nos pasaron
ese plan, insisto es más de lo mismo y no nos pasaron en
ningún momento la información de las actuaciones concretas
que iban a hacer.

Han llegado a nuestro poder algunas de estas, que vienen a
ser -insisto- las mismas que se vienen haciendo año tras año, de
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la misma manera que dentro de estos 11 millones hay 5
millones que eran para la conectividad, que tampoco se han
ejecutado, prácticamente cero.

El otro día decía la Sra. Armengol que iban a incrementar
2 millones más. Eso no se incrementa, ese dinero del que
hablaba la Sra. Armengol hace unos cuantos días, una semana,
semana y media respecto a la conectividad, es dinero que no se
ha ejecutado, que ya tendría que estar ejecutado desde el mes
de mayo con esos 5 millones que se anunciaron. 

Por tanto, necesitamos que el Govern trabaje, no solo haga
los anuncios de qué es lo que va a hacer, que lo haga.

¿Tenemos los 2 millones que dice la Sra. Sansó respecto de
las actuaciones y eventos desestacionalitzadors y naturaleza,
que todo esto ya lo hacen? Sra. Sansó, esto es lo de cada año,
vuelvo a insistir, son las ayudas normales para incentivar todas
las acciones ya existentes, consolidadas en todas las islas.
Estamos hablando de intensificar todo esto, porque si cada
semana de aquí hasta navidades no conseguimos que haya
actividades desestacionalizadoras, producto interesante, algo
que haga mover la voluntad de decisión de por qué vienen a
Baleares y no se van a Canarias, no conseguiremos nada. 

Estamos hablando de esto, de apostar fuerte, de luchar y de
atraer a los turistas hacia Baleares si realmente el Govern está
convencido de que tiene que hacerlo. No basta con anuncios.

En cuanto a la partida extraordinaria que nos preguntaba el
señor de Ciudadanos, pues claro, los 11 millones -vuelvo a
insistir-, estamos hablando de que es partida presupuestaria
existente previamente en los presupuestos de cada año y de este
año concretamente. No es nada extraordinario, no se ajusta a
las necesidades urgentes y extraordinarias de la sociedad balear
que necesita ayuda para poder sobrevivir y alargar la
temporada y no seguir por esta senda de destrucción de empleo
y destrucción de empresas. Va en esta línea, que el Govern
balear, conjuntamente con los consejos insulares, que
efectivamente son los que ostentan la competencia en materia
de promoción turística, trabajen conjuntamente, pero que el
Govern haga un esfuerzo presupuestario extraordinario. Creo,
creemos que es muy necesario.

En cuanto a los servicios, creemos que la
desestacionalización es un trabajo de la sociedad. Tiene que
haber una implicación de la sociedad de manera transversal
porque si no es realmente complicado y difícil.

Por eso nosotros insistimos en que todas las
administraciones en su conjunto tienen que trabajar
conjuntamente y mantener los servicios públicos y privados de
primera mano activos y eso no se consigue haciendo un
anuncio...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sra. Presidenta-, no se consigue haciendo un anuncio, se
consigue trabajando, llegando a acuerdos e incentivando a
privados y públicos para que estén y permitan el alargamiento
de la temporada.

En cuanto..., -ya acabo, Sra. Presidenta-, en cuanto al
turismo social interislas, no sabemos qué va a pasar con el
IMSERSO, era... El IMSERSO es muy importante para la
desestacionalización. El Gobierno de España está a por uvas,
entonces creemos que el turismo social interillas es muy
importante, siempre y cuando no pase lo mismo que en 2019
que se presupuestaron 400.000 euros para esto y tampoco se
ejecutó.

En cualquier caso agradecemos el voto favorable.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Por lo que entiendo, se
puede votar toda la moción en su conjunto, nadie ha solicitado
votación por separado.

Passem, doncs, a votar la Proposició no de llei RGE núm.
7023/21.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aprovada, doncs, per unanimitat la Proposició no de llei
RGE núm. 7023/21, avui tot ha estat per unanimitat, dóna gust.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Abans d’aixecar la sessió, però, vull acomiadar la Sra. Maria
Antonia García d’aquesta comissió...

(Alguns aplaudiments)

... la qual anirà a un altre lloc. Molta sort.

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