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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió i, primer

de tot, demanaria si es produeix qualque substitució.

Molt bé, gràcies.

I. Pregunta RGE núm. 1517/05, de l'Hble. Diputada Sra.

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a actuacions per

obtenir sòl per a habitatges de protecció.

Passam, idò, perdó, la diputada Sra. Margalida Rosselló no

hi és, vostè la substitueix?

II. Compareixença RGE núm. 1473/05, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera

d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, per tal

d'informar sobre la possibilitat i l'oportunitat que les Illes

Balears participin en la gestió dels aeroports.

Ho deia per la pregunta, no. Així la pregunta decau i

passaríem al punt de l’ordre del dia, relatiu a l’escrit RGE núm.

1473/05, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant

el qual solAlicita la compareixença de l’Hble. Consellera

d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, per tal d’informar

sobre la possibilitat i l’oportunitat que les Illes Balears

participin en la gestió dels aeroports.

Té la paraula, idò, la Sra. Mabel Cabrer i González per fer

l’exposició oral, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bones

tardes i gràcies per ser aquí, comparesc voluntàriament davant

aquesta comissió, comparesc voluntàriament i, a més, crec que

se’ls ha fet arribar el document resum que ha elaborat el

Govern de les Illes Balears i comparesc per tal de donar

compliment a la Proposició no de llei 2925/2003, aprovada per

unanimitat del Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió

de dia 24 de febrer del 2004, i que va ser aprovada per

unanimitat amb els següents termes: “El Parlament de les Illes

insta el Govern de les Illes a demanar formalment al Govern de

l’Estat l’inici de negociacions per tal d’aconseguir la

participació del Govern, dels consells i dels ajuntaments en la

gestió dels aeroports de les Illes. La proposta del Govern

inclourà la representació dels agents econòmics i socials en els

òrgans de gestió aeroportuària que, en qualsevol cas, serà una

gestió pública”.

Amb aquesta proposició no de llei tots els partits polítics de

les Illes Balears, tots els grups parlamentaris i en un plenari

celebrat abans de les eleccions generals de dia 11 de març del

2004, compartien i comparteixen la reivindicació que els

aeroports de les Illes Balears han de ser gestionats d’una forma

compartida pel Govern de l’Estat, de la comunitat autònoma,

dels consells, dels ajuntaments i dels agents econòmics i socials

de les Illes Balears. I aquesta reivindicació unànime obligava

al Govern a elaborar una proposta que reflectís aquesta

participació i fos el punt de partida d’una negociació amb

l’administració de l’Estat. Idò bé, des de la conselleria hem

estudiat amb serietat i profunditat els distints models de gestió

aeroportuària possibles, hem analitzat els pros i els contres de

cada model i, respectant el contingut de la proposició no de llei,

proposam un model de cogestió aeroportuària que presentam

avui, per tal d’escoltar les opinions i propostes dels grups

parlamentaris i poder començar després les negociacions amb

l’administració de l’Estat, aprofitant la propera reunió conjunta

amb els tres consells insulars i amb el Secretari General de

Transports del Ministeri de Foment.

Dit això i sense més preàmbuls, si els pareix, pas a

continuació a explicar-los el contingut dels estudis fets per la

conselleria i la proposta de model de cogestió que plantejam i

del qual vostès tenen còpia. Els aeroports d’Espanya són

actualment gestionats per un ens empresarial, adscrit a la

Secretaria General de Transports del Ministeri de Foment, que

és l’entitat AENA, que té, com a peculiaritat pròpia i diferent

de molts d’organismes similars, que dins AENA conflueixen

dues competències, per una banda els aeroports com a

infraestructures pròpiament dites i per altra banda la navegació

aèria. Aquesta entitat pública va ser creada per llei l’any 1990,

per proveir d’infraestructures aeronàutiques d’ús públic a

Espanya; és una entitat de dret públic, amb pressupost propi,

amb compte de resultats propi, amb un deute no consolidat amb

el de l’Estat i amb unes taxes sotmeses a regulació estatal.

AENA té una xarxa a Espanya de 47 aeroports, més un heliport

i, si comptam la resta d’aeroports internacionals que gestiona

Iberoamèrica són més de 60. És el major sistema aeroportuari

i de navegació aèria d’Europa, es troba entre les cinquanta

primeres empreses espanyoles amb volum de negoci; serveix a

més 170 milions de passatgers anuals; té 7 centres de control i

2,5 milions de moviments aeris anuals.

Els seus ingressos anuals estan envoltant els 1.900 milions

d’euros. Les seves inversions anuals superen els 2.200 milions

d’euros i té uns beneficis abans d’imposts de 96 milions

d’euros. Té un total de 9.334 empleats propis.

És una empresa, per altra banda, altament endeutada i que,

a més, en aquests moments té uns compromisos d’inversions

molt elevats, bàsicament amb el Pla Barajas, de 5.834 milions

d’euros; el Pla Barcelona, de 2.655 milions d’euros; el Pla

Málaga, de 730 milions d’euros; el Pla València, de 92 milions

d’euros; el Pla Alacant, de 308 milions d’euros, i el Pla

Tenerife Sud, de 371 milions d’euros.

I a més de la seva xarxa d’aeroports a Espanya té aeroports

a Colòmbia, Cuba o Mèxic i té participacions empresarials a

altres empreses com CLASA, INECO, RAESA o l’Agència

Metropolitana de Barcelona de Desenvolupament Urbanístic i

d’Infraestructures, SA.

L’actual model d’AENA ha estat un model que fins ara ha

respost relativament bé; ha permès un desenvolupament

important d’infraestructures; ha mantingut una de les taxes

aeroportuàries més baixes d’Europa; els aeroports petits s’han

pogut finançar amb els recursos generats pels aeroports grossos

i les dimensions de l’empresa ha permès la seva participació a

grans projectes europeus, com és el Galileu, així com ha

facilitat una certa política industrial de l’Estat.
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No obstant això, AENA és avui una entitat sotmesa a

tensions internes i externes que jo, bàsicament, resumiria en

quatre: en primer lloc, és una entitat amb una alta intervenció

política, però que opera un sector molt dinàmic d’àmbit

empresarial privat que cada vegada és més exigent. En segon

lloc, les seves relacions amb l’entorn autonòmic o local és

moltes vegades difícil, perquè no existeix un procés de

coordinació o cooperació entre AENA i les comunitats

autònomes, consells insulars, en el nostre cas, i ajuntaments,

tant en matèria de transports, urbanisme, medi ambient,

etcètera. En tercer lloc, és una organització molt burocratitzada,

amb equips directius sense continuïtat i sense un pla de gestió

clar. I en quart lloc, és que el sector privat espanyol reclama

una major liberalització de la gestió aeroportuària.

Partint d’aquesta perspectiva i que la comunitat autònoma

de les Illes Balears té tres aeroports, dels quals el de Palma és

el tercer més important d’Espanya, només n’hi ha tres de més

de 12 milions de passatgers, que són Barajas, Barcelona i

Palma, i nosaltres estam prop dels 20 milions de passatgers, dic

que partint que tenim aquests tres aeroports i el de Palma és el

tercer més important d’Espanya, des de les institucions de les

Illes Balears volem contribuir a un canvi dins l’actual model de

gestió proposant un nou model que, aprofitant les bondats de

l’actual sistema, doni resposta a les necessitats de les Illes, dels

sectors socials i econòmics i que incorpori elements suficients

per ser una proposta atractiva per a l’Estat, per a AENA, per a

la resta de comunitats autònomes, els agents de la indústria del

transport aeri i els inversors privats.

Tal vegada en molts de temes a nivell de l’Estat no som

comparativament importants, però en aeroports sí que som

importants i per tant la nostra opinió creim que ha de tenir un

pes important dins les negociacions a nivell de l’administració

de l’Estat. Per posar l’exemple de l’aeroport de Palma, a

l’aeroport de Palma conviuen diàriament 150 empreses i

16.000 treballadors entre totes les empreses que aglutina

l’aeroport de Palma. Palma és l’aeroport europeu número 12 en

passatgers, per davant tenim Heathrow, Frankfurt, Charles De

Gaulle, Amsterdam, Madrid, Gatwick, Roma, Munich,

Barcelona, Orly, Manchester i ja ve l’aeroport de Palma, per

davant Milà, Zurich, etcètera. És l’aeroport número 8 en

passatgers internacionals intracomunitaris, per davant de

Barajas i de Barcelona, per tant som el número 1 d’Espanya

quant a passatgers internacionals intracomunitaris i som

l’aeroport número 13 en passatgers nacionals, el tercer

d’Espanya, per tant, per darrera de Barajas i de Barcelona.

No es preveuen, a més, necessitats de millores substancials

fins que no arribem als 26 milions de passatgers, essent la xifra

actual de 20 milions de passatgers, per tant el pla director

previst fins als 26 milions de passatgers no preveu que s’hagin

de menester inversions importants. Sí que tenim una gran

deficiència actual que és la manca d’un centre de manteniment

d’aeronaus, un projecte que, encara que la iniciativa privada ha

anat movent, de moment no ha vist bon port i esperem que

qualque dia així sigui.

Dir per tant que dins aquest marc i dins aquest context

d’AENA i dels nostres aeroports, nosaltres plantejam en

aquests moments aquest canvi de reforma de la gestió

aeroportuària i bàsicament els motius d’aquest canvi jo

destacaria que hi ha motius propis específics de les Illes

Balears i hi ha uns motius, per altra banda, generals a tota

Espanya que impulsen aquesta necessària modernització

d’AENA. Els motius propis de les Illes Balears que,

bàsicament, són motius turístics i residencials, jo destacaria que

les Illes Balears sofreixen en aquest moment un canvi dins les

tendències actuals del mercat turístic. Dir que en aquest

moment ens trobam en el mercat turístic que els majoristes de

viatges perden capacitat de distribució massiva a favor de

sistemes individuals, amb una intensificació del turisme

independent, d’un turisme més curt, més de cap de setmana i

això va connectat amb les tendències d’evolució del mercat aeri

a les Illes Balears, bàsicament amb la proliferació de les

companyies de low cost, per tant una transició de companyies

xàrter de contractació massiva a companyies de low cost i per

tant es planteja el transport aeri com a un element clau dins

aquest canvi del model turístic de les Illes Balears. Canvia el

concepte turístic i nosaltres que a més volem canviar i no

només llevar, precisament acabar amb aquesta estacionalitat i

canvia el model de compra o contractació dels serveis turístics,

que passen d’un producte complet i tancat de majorista de

viatge a un turisme més independent que, precisament, ho està

motivant aquesta accessibilitat aèria amb les companyies de

low cost.

I l’altre motiu a part, propi a les Illes Balears i distint és que

per a nosaltres, sense cap dubte, per als residents els aeroports

són fonamentals per a les nostres comunicacions i per al nostre

creixement econòmic i per a la nostra vertebració territorial.

Per tant, els aeroports de les Illes Balears han de ser un element

que facilitin la transició cap a aquest nou model turístic i cap a

aquesta nova modalitat de mobilitat per al resident i relacionat.

Es tracta, per tant, d’aconseguir uns aeroports molt operatius,

que estiguin en línia amb el que requereixen en aquests

moments les companyies aèries, sobretot, les noves companyies

de low cost on, com el seu nom indica, el cost és fonamental

dins la seva estructura; mantenir uns baixos costs aeroportuaris,

bàsicament mantenint aquestes tarifes baixes i a poder ser fins

i tot més baixes, però ja dic que són de les més baixes

d’Europa; participar activament a la promoció de nous serveis

aeris que permetin precisament la connectivitat dels nostres

aeroports amb més nuclis turístics.

Per tant, dins les Illes Balears tres han de ser els objectius

estratègics que han d’inspirar el nou model organitzatiu dels

aeroports de les Illes: en primer lloc que els aeroports han de

ser un instrument al servei del desenvolupament regional i molt

en particular de la indústria turística i de la mobilitat dels

residents; en segon lloc, s’ha de promoure un model de gestió

operatiu dels aeroports, amb eficiència operativa, amb costs,

amb tarifes, apropiat a les nostres necessitats i, en tercer lloc,

hem d’aconseguir un model òptim d’inserció dels aeroports en

el territori en matèria sobretot mediambiental, territorial i

d’intermodalitat amb el transport públic.

Però a part d’aquests models propis de les Illes Balears, hi

ha uns models generals, per tant també a les Illes Balears, que

estan en aquest moment confluint a tota Espanya i demandant

aquest canvi de model; bàsicament, aquests elements que

impulsen aquesta modernització d’AENA, serien els següents:

en primer lloc, la pròpia dinàmica de la indústria aèria, que fa

inacceptables les situacions de monopoli a nivell nacional, se
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generen unes pressions dins les pròpies companyies aèries que

demanden que no hi hagi aquestes situacions de monopoli, que

ja disposen molts de serveis, principalment els serveis de

halding, per exemple, que hi ha a molts d’aeroports. En segon

lloc, la necessitat de modernització de la pròpia estructura

interna d’AENA, amb una continuïtat d’equips directius, amb

uns plans de gestió clars, etcètera, i que s’adapti a aquestes

noves realitats emergents, amb una competència que fan en

aquest moment aeroports privats que hi ha a Espanya i que fan

precisament una competència captant companyies aèries i

sobretot companyies de baix cost. En tercer lloc, l’adaptació a

la normativa i a l’ordenament europeu; hem de tenir present

que a Espanya no està clarament delimitada la figura del

regulador i de l’operador, entre AENA i la Direcció General

d’Aviació Civil estan bastant confusos i sobretot Espanya som

un exemple molt rar on dins AENA estan units aeroports i estan

units navegació aèria, quan el normal és que aquestes

competències estiguin dividides perquè la navegació aèria cada

vegada més és una competència europea i per suposat és una

competència que en cap cas reclamam des de la comunitat

autònoma de les Illes Balears perquè no tendria cap coherència.

Un altre element que impulsarà aquesta modernització és la

demanda cada vegada més creixent de les comunitats

autònomes perquè hi hagi una gestió més pròxima al territori;

a molts d’estatuts d’autonomia hi ha plantejada la possibilitat

d’adaptar, de tenir aquesta competència, nosaltres ho tenim al

nostre Estatut d’Autonomia i, a més, en aquest moment a la

majoria de comunitats autònomes es reformen els estatuts, però

realment, amb l’experiència que hi ha amb els ports d’interès

general, on ja participen els ens locals, les administracions i els

sectors socials i econòmics i aquesta demanda, doncs, farà que

hi hagi aquest canvi de gestió. En cinquè lloc, la demanda del

sector privat per participar en el negoci aeroportuari, Espanya

és un país que compta amb un dels majors grups privats

especialitzats en gestió d’infraestructura de transports i són,

sense cap dubte, els aeroports una inversió atractiva. I ja per

acabar, l’altre element que impulsarà aquest canvi de model

d’AENA és el fort endeutament que té AENA i l’oportunitat

que té l’administració de l’Estat per generar recursos i reduir

aquest endeutament públic, com s’ha produït a tots els

processos de semiprivatització que s’han fet des de

l’administració de l’Estat. A més, hem de tenir present que

AENA, ja ho he dit, les inversions que en aquest moment ha de

fer amb el Pla Barajas, Barcelona, Málaga, etcètera i per tant

seria atractiu per a AENA aquest canvi de model.

Bàsicament, amb això es planteja aquest canvi de model,

tenim present que a nivell europeu i a nivell internacional

precisament nosaltres som ja dels pocs sistemes que queden on

tota la gestió és pública, hem de tenir present que per exemple

a Argentina tots els aeroports estan privatitzats; a Canadà el

que es fa és que els aeroports principals, els troncals, s’han

transferit a unes corporacions participades per totes les entitats

regionals i locals i sí que la resta d’aeroports, els menys

importants, s’han transferit a les seves regions; a Austràlia

s’han privatitzat individualment tots els aeroports i a Mèxic

s’ha fet una privatització per grups d’aeroports. I quant al

sistema europeu, el nostre entorn europeu, bàsicament la

majoria de governs han optat per una gestió basada en societats

mixtes de governs i participació privada amb la participació

dels ens territorials.

En aquest sentit, es planteja aquest canvi i bàsicament dins

els nostres estudis que feim des del Govern hi havia distints

models que ens podíem plantejar del que es podria canvia a

AENA; jo destacaria que ens vàrem plantejar fins a set models

possibles, quatre públics i tres privats o públics-privats, que

serien els següents: un canvi, ja que es reclama, un canvi seria,

per exemple, reformular AENA mantenint AENA el cent per

cent públic, això seria un canvi, com es va fer per exemple a

RENFE, de modernització, però que això a les comunitats

autònomes, o sigui, no ens satisfaria doncs els nostres

interessos, seria una de les opcions que es podria plantejar a

AENA. Una altra opció seria que AENA continuàs amb la

propietat de tots els aeroports, però incorporàs dins la gestió les

administracions territorials. Aquest seria una mica el model de

referència dels ports que hi ha actualment, les autoritats

portuàries. Un altre model públic seria que AENA es quedàs

amb els aeroports d’interès general, per dir-ho de qualque

forma, i transferís els aeroports menys importants a les

comunitats autònomes; en aquest cas a nosaltres no ens

beneficiaria perquè els nostres aeroports són de primer ordre.

Una altra possibilitat pública seria transferir els aeroports

principals a uns consorcis autonòmics i locals i que els

aeroports menys importants es transferissin a les comunitats

autònomes. Un altre model seria la privatització total d’AENA,

com a grup empresarial. Un altre seria la privatització de grups

d’aeroports i un altre, que és el model que nosaltres hem

escollit, i després direm perquè, que seria que AENA es

transformàs en un holding de societats aeroportuàries i dins

aquestes societats aeroportuàries es creassin, per grups

d’aeroports o aeroports-societats, que donàs entrada al seu

capital a les comunitats autònomes o a les administracions

territorials i en el futur també al sector privat.

Per tant, el model que nosaltres plantejam avui, per escoltar

les opinions dels grups parlamentaris, seria un pas més del que

són les actuals autoritats portuàries. Nosaltres creim que és

millor aquest compromís econòmic i que hi hagi aquesta

possibilitat de participació econòmica en el capital social

d’AENA, amb una participació que s’hauria de determinar i

que en un futur també es pogués incorporar fins i tot el sector

privat. I nosaltres creim que aquest seria el model més atractiu,

des del punt de vista d’analitzar el que suposaria l’autonomia

de gestió, la participació dins els òrgans del Govern de les

administracions territorials i dels sectors econòmics i socials i

la possibilitat d’incorporar el capital privat i sobretot que es

mantendria l’estructura nacional una mica del que seria AENA

i aquest model unitari a nivell d’Estat. I per tant crec que podria

ser un model assumible per a AENA i per l’administració de

l’Estat.

Per tant, nosaltres creim que és un model que és un bon

compromís per a totes les parts implicades, és un bon

compromís per a AENA perquè es manté com a holding de

societats aeroportuàries i un grup empresarial i que, a més,

estaria dotada de serveis corporatius de suport als aeroports. És

una bona opció per a l’administració de l’Estat, perquè

conservaria l’Estat la tutela sobre els aeroports que faria a

través d’AENA i estaria garantida l’autofinançació de l’Estat i,

a més, seria un model generalitzable per a totes les comunitats

autònomes. És un model que seria atractiu per a les

administracions territorials de les Illes Balears perquè

reconeixeria la importància que tenen els nostres aeroports i
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permetria la participació del Govern, dels consells i dels

principals ajuntaments, que participarien en la gestió dels

aeroports. És un bon compromís per al sector privat, perquè

permetria avançar a què participassin, o sigui un model semi-

públic privat, que és un model que, dins la ideologia del Partit

Popular, doncs és totalment viable. I també seria, creim, un bon

compromís per a les companyies aèries que veurien que hi ha

una desconcentració en la gestió i que possibilitaria una

millora, sobretot dins aquest canvi i el que suposa per a les Illes

Balears els nostres aeroports.

Realment, per a tot aquest model doncs s’haurien de

desenvolupar una sèrie de passes, primer hauríem de presentar

aquest model davant l’administració de l’Estat, que aviat

tendrem aquesta possibilitat i, a més, conjuntament amb els

consells insulars, i tenir una reunió en matèria aèria amb el

ministeri, i això donaria lloc que s’hagués de desenvolupar un

pla director de modernització de gestió aeroportuària; fer els

canvis legislatius necessaris; reforçar el que seria l’organisme

regulador, que és bàsicament la Direcció General d’Aviació

Civil, i després ja implantar amb un calendari, segregant primer

aeroports de navegació aèria, això seria molt important, fer

aquesta segregació, i després fer proves pilots amb qualque

aeroport.

Realment, en aquest plantejament hi ha alguns temes claus

a considerar, perquè tota la dinàmica aeroportuària és complexa

i a més és molt important que funciona bé i bàsicament hi ha tot

el tema de les taxes aeroportuàries, si l’administració de l’Estat

es reservaria unes tarifes màximes, unes taxes màximes i que

després cada societat aeroportuària pogués, respectant aquest

màxims, fixar les seves, seria un model, per exemple; hauríem

de tenir present tota la gestió d’assignació dels lots, tot el tema

de la planificació tècnica, el pla director, la gestió de personal,

l’estructura organitzativa, la seguretat, aduanes, o sigui hi ha

molts temes que evidentment fan que aquesta operació sigui

una operació bastant complexa. Però, en qualsevol cas, creim

que presentam un bon model.

A més, un altre tema que també nosaltres hauríem de tenir

i debatre dins aquest Parlament, si aquest sistema de societat

holding hauria de ser un per a cada aeroport de les Illes o una

única societat que aglutinàs els tres aeroports; té avantatges i

qualsevol sistema, optar per una societat individualitzada a

cada illa o per una global que aglutinàs els tres aeroports, com

també després ja concretar més com seria el repartiment i la

participació dels sectors econòmics, socials i les

administracions públiques dins el consell d’administració.

En definitiva, també creim que seria clau per a aquest

sistema proposar que es creàs un fons nacional per finançar

aeroports deficitaris, seria un plantejament que es creàs aquest

fons i que es creàs aquesta societat holding per finançar

aeroports deficitaris.

En definitiva, vostès tenen còpia d’aquest document, jo crec

que avui proposam una proposta o un model de cogestió

aeroportuària que creim molt factible, ja que permet mantenir

la base actual d’AENA i a la vegada satisfer la demanda de les

administracions locals i dels agents econòmics i socials,

superant el simple model de gestió de l’autoritat portuària de

participar en un consell d’administració, sense cap implicació

econòmica que realment evidenciï uns interessos comuns.

Aquest model de cogestió és evidentment el model que el Partit

Popular considera més coherent dins l’actual model nacional;

més coherent perquè és factible i uniforme a tota Espanya i

permet, a més, el que per a nosaltres és molt important, que és

la participació de la iniciativa privada.

No obstant, i vull acabar, el Govern de les Illes no pot

romandre al marge d’un debat de plena actualitat que s’ha

plantejat des del Govern d’Espanya amb les seves negociacions

i pactes amb Esquerra Republicana de Catalunya i és la

transferència total de la gestió dels aeroports. En aquest sentit,

s’ha presentat al Congrés una proposició de llei orgànica,

d’Esquerra Republicana de Catalunya, de transferència dels

quatre aeroports catalans, en base a l’article 150 de la

Constitució Espanyola. Sembla que és possible, no ho sabem,

que aquesta proposició de llei prosperi en base a una sèrie de

pactes que varen sortir als mitjans de comunicació; de ser així,

que no ho sabem, el plantejament del Govern doncs jo crec que

serà molt més ambiciós, perquè el Govern vol estar amb les

mateixes condicions i amb la mateixa situació que l’Estat pugui

plantejar a la resta de comunitats autònomes. Volem ser al

mateix punt de partida i si l’Estat canvia de la cogestió a la

gestió al Govern ens va bé, i ens va bé per dos motius: en

primer lloc, perquè els nostres tres aeroports no són deficitaris,

de fet Palma és molt rendible, encara que AENA no té

desglossades per aeroports les seves dades econòmiques,

sempre ha estat impossible tenir aquestes dades, però sí que es

coneix pel sector i per la gent experta que Palma és un aeroport

molt rendible, que Eivissa més o manco empata i que Menorca

és un poc deficitari. Però, per tant, la situació dels nostres

aeroports des d’aquest punt de vista és molt correcta i per tant

faria factible aquesta gestió. I en segon lloc, un altre fet

important és que no necessitam inversions milionàries ni a curt

ni a llarg termini; a Palma s’han fet i es varen fer molt

recentment, a Menorca es fan en aquest moment i Eivissa sí que

necessita una sèrie d’inversions, però crec que les inversions

que necessita l’aeroport d’Eivissa serien perfectament

assumibles.

Amb aquesta situació, si l’administració de l’Estat ofereix

a la comunitat autònoma que ho demani la gestió, nosaltres,

com a Govern, sí feim aquesta petició i per això el Partit

Popular ha presentat una proposició no de llei dins aquesta

cambra. Si al final l’administració de l’Estat no ofereix aquesta

oportunitat i no prospera la proposició de llei orgànica

d’Esquerra Republicana de Catalunya, nosaltres estam d’acord

amb la cogestió que avui plantejam, que crec que hem estudiat

i que hem volgut presentar a tots vostès perquè ara,

precisament, el que esperam són els seus suggeriments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara, si els grups ho desitgen,

podem suspendre la sessió 45 minuts o podem continuar.

Continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions, intervendran

els grups parlamentaris, primer el Grup Parlamentari Mixt,
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intervendrà el diputat Sr. Miquel Nadal, per un temps de deu

minuts.

Té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des d’Unió Mallorquina

volem felicitar la consellera per la compareixença i per les

seves explicacions. Veim amb satisfacció que per part del

Govern de les Illes Balears s’ha estudiat en profunditat un tema

que és tan important per a les nostres illes, com són, i amb això

la corregiria, els nostres quatre aeroports estratègics, perquè

pensem que AENA també té una petita instalAlació aquí a

Mallorca, que es diu Son Boned, que és una instalAlació que

acull totes les escoles de pilots que hi ha en aquestes illes i que

és una de les instalAlacions que en comparació a altres

d’Espanya té un volum molt important, i estic convençut que

també és una instalAlació que no és deficitària.

Des d’Unió Mallorquina volem manifestar que donarem

suport al Govern en les negociacions tant de la cogestió com -i

això ja ho dúiem nosaltres en el nostre programa electoral- de

la gestió per part de la comunitat autònoma dels nostres

aeroports. Nosaltres desitjam que la proposta d’Esquerra

Republicana de Catalunya en el Parlament de l’Estat espanyol,

en el Congrés dels Diputats, surti endavant perquè faci que el

Govern de les Illes reclami amb contundència, i tendrà el nostre

suport en aquesta reclamació, la gestió dels quatre aeroports de

les Illes, que jo estic ben segur que són uns aeroports que no és

que tenguin dèficit, sinó que s’han dedicat a mantenir aeroports

de la resta de l’Estat espanyol, però amb molta i molta

diferència, i s’han fet inversions amb els beneficis de les taxes

que aquí s’obtenien a altres aeroports com pugui ser Burgos,

com pugui ser Salamanca, com pugui ser...

Pensem -i la consellera ho ha explicat- que el canvi..., que

per a nosaltres els aeroports són infraestructures que són

bàsiques, i que estiguin en mans de gent que pot afavorir altres

indrets que puguin ser en un moment determinat competència

del nostre és, almenys, perillós o afegeix una sèrie de riscos.

Pensem que avui en dia les companyies de baix cost estan

operant i estan triant aeroports que tenen taxes molt baixes, i

les companyies de baix cost estan oferint bitllets a preus molt

baixos a Girona, a Reus, a Múrcia, a aeroports que es

converteixen en destins competència de Menorca, d’Eivissa, de

Mallorca, pel preu dels bitllets, i que amb el tema de la gestió,

o sigui, amb les taxes que nosaltres tenim als nostres aeroports

per mantenir l’aeroport de Girona estan fent després que

companyies de baix cost vagin a Girona i tenguin turistes que

ens fan la competència a nosaltres. 

Aleshores creim que aquest és un tema molt important, que

ja poder participar en la gestió seria un tema per a les nostres

illes molt important que permetria, ja no només en el tema de

les taxes, que és un tema fonamental, sinó en tema d’horaris. Hi

ha temes que afecten els aeroports i que poder participar en la

gestió és molt important per a la nostra comunitat autònoma. 

I creim que estam en un moment molt important: el Partit

Socialista es va presentar a les eleccions a l’Estat espanyol amb

un programa electoral que demanava la cogestió dels aeroports;

jo record que el Sr. Antich, que va ser elegit diputat a les

darreres eleccions, en el programa electoral que feia demanava

aquesta cogestió, aquesta cogestió que nosaltres també

demanam i aplaudim, i que ara es dóna la conjuntura perquè es

pugui aconseguir aquesta cogestió, si no una gestió, dels

aeroports de les Illes. Nosaltres mantenim que aquesta cogestió,

el model que hauria de triar de tots els models que ens ha

presentat la consellera, creim que ens agrada més el d’una

gestió per part de la comunitat autònoma en la qual poguessin

participar, en cada aeroport, tant els consells insulars com els

ajuntaments dels llocs on estan colAlocats aquests aeroports. 

Per això volem reiterar una vegada més la felicitació a la

consellera per l’estudi fet i el suport d’Unió Mallorquina a

qualsevol negociació que es faci, que es dugui endavant per

aconseguir aquesta gestió dels aeroports a les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds intervendrà el diputat Sr. Miquel

Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Lògicament, que no ho havia dit

abans, en substitució de la diputada Margalida Rosselló.

Bé, jo crec que aquest tema l’hauríem de tractar amb una

mica de rigor. Hem fet dos debats no fa massa en el ple del

Parlament i hem pres unes resolucions per unanimitat, i sortir-

se de les qüestions acordades per unanimitat té el risc que

lògicament cada partit se’n desentengui amb el que més

l’interessa. Jo crec que el primer debat es va fer sobretot perquè

hi havia el perill, perill que en algun moment semblava

imminent, de la privatització d’AENA, que passàs a mans

privades i a mans que no es controlarien ni des de l’Estat ni des

de les institucions de la comunitat autònoma, i això fa que

s’adopti una resolució en la qual hi ha unanimitat. 

Després es torna a parlar el tema, i es torna a parlar el tema

precisament arrel d’una proposició del nostre grup, d’Esquerra

Unida i Els Verds, a la qual plantejàvem diverses coses que no

s’aprovaren, que es votaren i no s’aprovaren, i plantejàvem

també el tema de les competències d’aeroports per la comunitat

autònoma. Aquí acceptàrem una transacció que era el mateix

text que s’havia aprovat anteriorment, però se l’hi afegia alguna

cosa, i és que diu: “la proposta del Govern inclourà la

representació dels agents econòmics i socials...”, la

representació, no la participació, com era, de les institucions,

“...representació dels agents econòmics i socials en els òrgans

de gestió aeroportuària que, en qualsevol cas, serà de gestió

pública”. Jo crec que aquest era un bon acord. Sí, això

efectivament és una esmena presentada pel Grup Parlamentari

Socialista davant una del nostre grup que demanava la gestió

per part de la comunitat. Bé, és una transacció que jo crec que

és assumible, encara, per tothom.

I jo crec que aquí hauríem de plantejar els temes que

interessin, reivindicar-los seriosament, i si tenim unanimitat
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tendríem més força de cara al Govern de l’Estat. Aquesta

posició de “si a tal banda fan tal cosa nosaltres demanarem

més”, i no tenir una línia continuada no em pareix una actitud

molt seriosa i, a més, jo sincerament tenc dubtes que s’aprovin

lleis abans de les reformes dels estatuts d’autonomia que

transfereixin competències a qualsevol comunitat autònoma,

però en qualsevol cas això són opinions. Ja dic, amb la reforma

dels estatuts d’autonomia, que aquí també hi estam i no

avançam, es podrien plantejar altres coses.

Per tant nosaltres en principi no ens sortim de l’acord

aprovat per unanimitat en tots els seus punts, i seria una bona

situació i seria un avanç considerable des d’un punt de partida

nostre, que era les competències per a la comunitat.

Aquest caràcter públic, en qualsevol cas, de gestió de

pública, diu l’acord aprovat per unanimitat, entrant en la gestió

les institucions, el Govern, els consells, els ajuntaments, com

es deia aquí, i amb una representació dels agents econòmics i

socials, crec que és una situació desitjable, que els agents

econòmics i socials, és a dir, els representants de l’empresariat

privat tenguin alguna cosa a dir, se’ls tenguin en compte i

participin pensam que és una bona situació. No entenem -

sabem que està dins la seva filosofia liberal- no entenem per

què s’ha de donar entrada al negoci privat en la gestió

d’AENA, negoci privat que segurament seria de companyies

vinculades amb l’aviació que possiblement tendrien interessos

determinats que podrien beneficiar determinats tipus de

companyies, també. Hi ha un risc, hi ha un risc que fins i tot

l’anunciava parlant de la privatització un representant d’un

partit tan liberal com és el Sr. Nadal d’Unió Mallorquina, hi ha

un risc, i sobretot és que si aquí no hi hagués capacitat

econòmica, si les institucions no tenguessin capacitat

econòmica, ens agradàs més o menys tal vegada seria

necessària la participació de l’empresa privada. Però no és el

cas, tal com hem parlat de la situació econòmica d’AENA.

Per tant entenem que l’acord tal com es va adoptar en el seu

moment per unanimitat és un model que és millor, que situa a

diferents nivells les institucions o els agents econòmics i

socials, i que no dóna participació a les empreses privades que

lògicament, si volen entrar, no seran empreses qualsevol, seran

empreses amb interessos en el sector, empreses que poden tenir

interessos que no siguin els majoritaris del tipus de turisme,

com s’ha dit, o del tipus de companyies que volem que operin

a les nostres illes. Per tant, ja dic, per part del Govern no veim

que s’hagin donat arguments sòlids diferents, no entenem

aquest canvi de posició, és la seva idea liberal la de les

privatitzacions, la de la participació privada, però no veim que

en aquest cas pugui aportar cap benefici sinó, en tot cas,

defensar interessos que no són necessàriament els majoritaris

i, a més, no ens aporten un capital que avui en dia es necessiti.

Tal com ha dit abans la consellera ara mateix les reformes que

siguin necessàries, que fins i tot serien qüestionables, són

assumibles des dels pressupostos públics, no tenim una

necessitat d’entrar aquestes companyies en la gestió d’AENA.

I per altra banda no s’ha detingut la situació d’Europa, que

crec que és la que hem d’analitzar. En qualsevol cas dins

Europa hi ha situacions molt diverses i crec que donar

exemples com Argentina o Mèxic, amb un estat pràcticament

en bancarrota, que siguin privatitzats no és simptomàtic, no és

el nostre món econòmic i social, i llocs com Austràlia

evidentment estan molt lluny. Hauríem d’anar dins models

europeus, dins un model que ara mateix és públic, únicament

públic i funciona i és rendible, i sobretot els de les nostres illes

ho són, i són perfectament assumibles per part de la comunitat

les inversions que fossin necessàries. Per tant, com que no

inclou ni un capital que sigui necessari, ni uns interessos

generals que puguin estar més ben representats, la participació

privada, donar negoci privat dins un servei públic que no és

deficitari, no veim per què s’ha d’introduir, i per tant nosaltres,

de moment, de moment, ens mantenim en el fet que es defensi

la proposta del ple de 25 de maig del 2004, que és una miqueta

més completa que l’anterior, que és l’última que s’ha adoptat,

i crec que no s’haurien d’anar donant bandades. “Si a

Catalunya diuen no sé què, nosaltres no volem això però llavors

ho demanarem i en demanarem una miqueta més”. Seria bo que

tenguéssim actituds raonables, més o manco permanents i que

no es rompessin unanimitats que s’havien aconseguit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Sra. Consellera, no li he pensat a

demanar si vol contestar globalment o... Molt bé, gràcies. Per

part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

intervendrà la diputada Sra. Maria Antònia Vadell per un temps

de 10 minuts. Té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, havia vengut a

aquesta comissió amb la intenció d’agrair-li la feina feta i de

felicitar-la per donar compliment a un manament pres per

unanimitat per aquest parlament. Ho faré així. De totes

maneres, perdoni, és que se m’ha trencat tota la intervenció que

volia fer en aquest sentit quan he sentit la darrera part de la

seva intervenció. Em sap molt de greu no poder seguir el guió

que m’havia plantejat, però crec que el plantejament que ha fet

vostè a la darrera part de la seva intervenció no és gens seriós.

Nosaltres hem criticat des del PSM en moltes ocasions al

Sr. Matas sobretot les manifestacions que ha fet que no voldrà

ser manco important o no voldrà tenir menys influència ni

competències que Catalunya. Per tant aquest seguidisme polític

que es fa reiteradament des del Partit Popular cap a Catalunya

nosaltres creim que no és un plantejament que sigui convenient

ni seriós per als interessos de la nostra comunitat. Catalunya és

una comunitat autònoma i Balears n’és una altra completament

diferents, amb uns problemes diferents, amb una estructura

territorial fins i tot diferent, amb unes necessitats diferents i

amb unes altres necessitats que no tenen res a veure amb

Catalunya. Per tant els governants de les Illes Balears el que

han de fer és defensar els interessos de les Illes Balears però les

necessitats pròpies, no que si un altre té una cosa nosaltres

també. Jo crec que les coses s’han de fer per convicció, s’han

de fer propi interès i no s’han d’anar a demanar aquelles coses

just per enveja, just perquè un altre les té.

Jo crec que la compareixença d’avui, Sra. Consellera, i em

sap molt de greu dir-li-ho, ha perdut sentit perquè ens ha deixat

totalment sense cap alternativa. Vostè ens presenta un
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document en el qual ens planteja una sèrie..., vaja, un model a

negociar, un model que, coincidint amb el que ha dit el Sr.

Ramon, no s’ajusta al cent per cent a l’acord pres, però que és

una feina feta, amb la qual podem estar d’acord o no, o podem

matisar o el que sigui, però després, quan vostè ens diu que si

a Madrid es produeix un canvi, si es produeix una aprovació

per part del Congrés dels Diputats d’aquesta proposició de llei

que ha presentat Esquerra Republicana de Catalunya per

transferir els aeroports a Catalunya, que vostès també faran el

mateix, a mi em pareix que això no és seriós.

Des del nostre grup, en el nostre programa electoral i des de

sempre, ha format part dels nostres programes de tota la vida i

de totes les nostres reivindicacions com a partit nacionalista la

gestió completa de totes les competències que puguem tenir,

incloses ports i aeroports. Per tant el nostre criteri i la nostra

petició és que es gestioni totalment l’aeroport, i els ports també,

per part de les Illes Balears. Per tant si nosaltres aprovàrem

aquesta proposició no de llei, si hi donàrem suport, és per fer

possibilisme polític, però la nostra intenció principal és que

Balears sigui la que gestioni totalment i amb totes les

competències els ports i els aeroports, i així ho plantejarem i

supòs que així anirà quan sigui el moment a la negociació de la

reforma de l’Estatut. 

Per tant ara ens deixa un poc sense saber de què parlam,

sense saber què hem de negociar. Vostè mateixa ha fet a les

darreres frases una justificació claríssima de com seria

d’oportuna i dels avantatges que tendria la gestió completa. És

que ho ha justificat plenament, que siguin unes transferències

gestionades completament per la comunitat autònoma. Per tant

ara haver de parlar d’això altre ens pareix que ha perdut el

sentit, ens pareix que aquesta proposta que vostè ens ha

presentat després del que ha dit ens pareix buida de contingut,

i sobretot després que sense conèixer la proposició no de llei

que vostè ha dit que el seu grup ha presentat, no estam en

condicions de poder decidir si volem continuar amb aquest

model o si després entrarem en contradiccions votant en el

Parlament una altra cosa.

A nosaltres ens agradaria que des del Govern es defineixin,

es reafirmin en un model que vostès vulguin proposar i que el

defensin, però que ens parlin clar, que no ens diguin que si a

Madrid passa això nosaltres farem això, i si després si no passa

això altre nosaltres farem allò altre. Senzillament, Sra.

Consellera, no estam en condicions de poder discutir aquest

model que vostè ens ha presentat perquè nosaltres som molt

més ambiciosos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista

intervendrà el diputat Sr. Joan Boned per un temps de 10

minuts. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria començar recordant, i així

també ho ha reconegut la mateixa consellera en la seva

exposició d’aquest estudi que ens presentava avui, que tota

aqueixa feina ve motivada per l’aprovació en el Parlament

d’una proposició no de llei que va presentar el Grup

Parlamentari Socialista i que vull recordar que la presenta en un

moment en què el Govern de l’Estat estava en mans del mateix

Partit Popular i que en aquell moment en cap cas no es parlava

per part del Govern de l’Estat de la possibilitat de

descentralitzar o gestionar territorialment, ni compartir gestió

territorial, d’aqueixes infraestructures, perquè el que s’havia

comentat en aquell moment, i va ser potser això el que va

provocar que en algun moment se’n deixàs de parlar

obertament com es feia, perquè del que es parlava realment era

de privatitzacions i no de descentralitzacions.

Bé, en qualsevol cas és cert que es produeix l’aportació via

proposició no de llei del grup parlamentari, s’aprova per

unanimitat i sí volem dir que allò que avui se’ns presenta és un

document o un estudi d’organització i gestió d’aeroports, que

és una proposta del Govern balear i del Partit Popular, i faig

aqueixa especial referència perquè crec que el tema del qual es

tracta és suficientment important com haver intentat, després

d’aprovar una proposició no de llei per unanimitat, buscar un

sistema de redacció d’una proposta de la comunitat autònoma

per intentar negociar amb el Ministeri de Foment i amb el

Govern de l’Estat que permetés que la resta de grups polítics

també fessin aportacions prèvies a la presentació del document

marc que s’ha d’utilitzar com a element negociador. Crec que

això, d’entrada, és important que ho tenguéssim en compte.

Ens ha contat vostè que entén que hi ha diferents models de

gestió, des de la gestió directament privada, a una gestió

pública i privada compartida, o a una gestió eminentment

pública com la que avui existeix però que es podria proposar

una certa modificació o reorganització de les entitats

responsables d’aqueixa gestió i, per tant, reformular aquest

sistema actual de gestió.

Llavors també ens comenta que entén com a possible

alternativa la participació compartida, i la gestió, per tant, i

l’aportació de capital també compartida a l’espera d’una futura

aportació de capital privat més endavant. Així m’ha semblat

entendre que era com ens ho contava la consellera. Jo voldria

matisar que aquest interès de la futura participació de capital

privat, jo llegiria el text que es va aprovar per unanimitat i que

parla de representació dels agents econòmics i socials en els

òrgans de gestió. Hem de ser potser una mica més oberts que la

simple aportació dels interessos i els capitals privats i obrir,

potser, una mica més a altres organismes i a altres entitats que

no essent completament públiques sí seria interessant -i així es

va reconèixer, crec, en el debat que es va tenir en el Parlament-

seria important que participassin en aquests òrgans de gestió,

com estava dient.

Però en qualsevol cas, i entrant directament i jo crec que al

marge de posteriors consideracions que també farem, que ja

tenim un document i l’hem pogut analitzar, potser no encara

exhaustivament però sí amb una primera llegida, sí volíem fer

algunes consideracions perquè hi ha algun tema que ens

preocupa especialment. 

A la proposta a la seva pàgina 11, quan parla dels tres

objectius estratègics que hauria de tenir aquest nou model

organitzatiu d’aeroports, llavors el que es considera necessari
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per aconseguir aqueixos tres objectius es parla de

descentralització, coparticipació i desconcentració, així es diu

directament, i a l’apartat de descentralització vostès ens

proposen participació del Govern de la comunitat autònoma. La

proposició no de llei que es va aprovar diu clarament

“aconseguir la participació del Govern, dels consells i dels

ajuntaments”. Notam a faltar l’absència en el document i no en

aquest punt, sinó a tot el document, de referència explícita i

expressa als consells i als ajuntaments, perquè crec que aquest

era l’objectiu de la proposició quan es va presentar. 

Per un altre costat ho ha fet la consellera a la seva exposició

i hem tengut l’oportunitat de llegir-ho també a diferents punts

del document que se’ns ha presentat, es fa referència, com he

dit, al tema de participació del sector privat, però ens fa la

sensació que a vegades que tenim una certa confusió, o tenen

vostès una certa confusió, i que confonen participació del

sector privat amb gestió privada de determinats serveis o de

determinades instalAlacions, i no és el mateix, i és la sensació

que ens dóna.

En qualsevol cas també crec que és un tant preocupant que

entre els aeroports i els organismes que ha pogut estudiar com

a referència a l’hora de redactar aqueixa proposta i de proposar

un model concret, que no coneixem però que esperam conèixer

abans d’acabar aqueixa compareixença, ens preocupa que es

parli sempre del mateix concepte. Ens diu: Argentina,

concessió de tota la xarxa a un únic operador privat; Austràlia,

privatització individual de tots els aeroports; Mèxic,

privatització del sistema aeroportuari per grups d’aeroports.

Miri, és fa la sensació que finalment, més que proposar una

descentralització de la gestió i més que buscar una necessària

participació dels ens territorials en la gestió d’aquests

aeroports, el que podríem entendre que busquen el Govern

balear i el Partit Popular és una certa externalització de serveis,

una certa, a mig o a llarg termini, privatització final d’aquests

serveis, cosa que entenem que no és ni desitjable ni aniria en la

línia de la proposició que es va aprovar per unanimitat, com he

dit abans.

Però dit això d’aqueixes qüestions, com he dit per sobre, de

la proposta que ens presenta la consellera, no podíem deixar

tampoc passar aqueixa oportunitat per, aprofitant que és vostè

aquí, preguntar-li i intentar esbrinar la situació o quina és la

realitat de la situació polèmica que a dia d’avui existeix al

carrer al voltant de la gestió aeroportuària, i li he de confessar

que, almenys al nostre grup, ens preocupa la imatge que es

transmet en aquests al carrer que des del Govern no es té clar

quin és el model de gestió que es vol per als nostres aeroports.

Quan vostè confessa que ve avui a presentar-nos una proposta

de model de gestió compartida o de cogestió, perquè a més així

es va encomanar per part del Parlament, però al mateix temps

ens diu que admet o pretén, i així ho ha demostrat perquè fa

una setmana, aproximadament, per part del seu grup

parlamentari una proposició no de llei que proposava la

transferència de la gestió dels aeroports a la comunitat

autònoma, li he de dir que són dues qüestions que si bé van

sobre un mateix tema, gestió aeroportuària, no són en absolut

compatibles un amb l’altre, i que hem d’acabar triant-ne un,

hem de tirar per un costat o per l’altre, i en aquest moment el

Govern balear i la seva conselleria no tenen mica clar, almenys

així públicament no ho diu, què vol fer: si demanar la

transferència de la gestió o si proposar la gestió compartida i

per tant la cogestió, que és el que es va aprovar per tots els

grups polítics en el parlament. I jo crec que seria desitjable que

anàssim una mica en aquest camí i fóssim seriosos, perquè si no

es fa molt evident un desencontre i una contradicció de

propostes, i a més és curiós i és perillós, perquè totes aquestes

contradiccions i propostes diferenciades parteixen del mateix

partit i del mateix govern, i no crec que sigui ni bo ni

desitjable, i és...

Com he dit abans, miri, partíem d’una situació d’una

proposta aprovada per la cogestió, com li he dit, el mes de

febrer. Per un altre costat el seu portaveu, el portaveu del seu

grup parlamentari presenta fa una setmana una proposició no de

llei on es demana la transferència. En aqueixa proposició el

portaveu del Govern diu -no fa gaire, també, fa uns dies- que

això és una irresponsabilitat, així ho va qualificar el portaveu

del seu govern i, a més a més, tinguérem l’oportunitat de

comprovar com ahir els diputats del seu grup parlamentari en

el Congrés dels Diputats, inclosos els diputats de Balears del

Partit Popular, voten en contra d’una proposta que demanava

la transferència de la gestió dels aeroports d’una altra

comunitat, Catalunya concretament, a la Generalitat.

Entrant directament a la proposta que vostès feien i aquesta

proposició de llei que presenta el seu partit. Dir-li que un dels

motius que es diuen és, podem estar tots molt tranquils perquè

a més a més tenim el suport del partit a nivell nacional. Li he de

dir que molt estranya és la manera que demostra el seu partit de

suport a propostes idèntiques a les que presenta el seu grup

parlamentari aquí, a aquestes illes, quan a una proposta, com

dic idèntica, el partit a nivell nacional hi vota en contra.

Realment és una estranya manera, ho de reconèixer, de

demostrar el suport a una proposta, a no ser que estiguin

disposats a dir per a aquests no, per a nosaltres sí. Això ja seria

una història a tenir en compte.

I ens diu que té coneixement de què hi ha unes certes

negociacions, li ho ha dit la portaveu del PSM, que hi ha un

cert consens o diàleg entre el Govern i Esquerra Republicana

per acabar aprovant aquesta transferència de gestió per a

Catalunya. No ho ha dit aquí, però sí he llegit en algunes

declaracions que feia vostè que deia que a més a més tot això

venia avalat per declaracions fetes pel ministre Sevilla que deia

que hi estava d’acord. Jo li matisaré un petit detall,

descentralitzar la gestió dels aeroports no és mateix que

transferir la gestió, és un tema absolutament diferent i a allò

que va fer referència el ministre Sevilla va ser precisament a

això, descentralitzar la gestió era relativament fàcil i per tant,

no hi hauria molts d’obstacles perquè el Govern acceptés

aquest fet. Però no va parlar en cap cas de què estigués tancada

i feta la proposta de transferència de gestió.

Jo crec que, dit tot això, Sra. Consellera, podríem fer

algunes consideracions més, però dec tenir el temps, sinó

exhaurit, pràcticament exhaurit. I jo crec que després de tota

aquesta polèmica que s’ha encetat aquesta darrera setmana

entorn aquestes dues propostes que fa el propi partit i que crec

que realment tenen un problema intern de saber què és el que

volen fer. Des del nostre grup parlamentari ens donaríem per

satisfets si aconseguíem que a partir d’aquesta compareixença

seva avui en aquesta comissió quedés prou clar i prou definit
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què vol el Govern balear sobre el tema de gestió dels aeroports

de la nostra comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar les preguntes formulades

té la paraula la Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En

primer lloc vull agrair les aportacions i el to de tots els grups

parlamentaris. I dir que se’ns demana si tenim clar el model. Jo

crec que tots els diputats d’aquesta comissió els agradaria saber

si el Partit Socialista donarà suport el projecte de llei orgànica

de transferència plantejada per Esquerra Republicana de

Catalunya. Si ens diuen que rebutjaran aquest projecte de llei,

jo crec que ho tenim clar. O sigui, jo crec que el plantejament

del Govern és claríssim i molt coherent. El que canvia, el que

pot tenir..., qui té la sartén por el mango, per dir-ho d’alguna

manera, qui decideix si el model de cogestió que tots els partits

polítics de les illes compartim, o no, o vol afegir molt més, és

l’Estat, no som nosaltres. 

Per tant, si avui ens deixen clar, si és que poden, que

votaran que no a la presa en consideració al projecte de llei

orgànica, jo crec que ja està ben clar. Si una cosa som com a

consellera és clara i he deixat ben clar que el nostre model és

la cogestió de tots els partits polítics i efectivament, com ha dit

la representant del PSM, la Sra. Vadell, jo l’entenc

perfectament, per al Partit Socialista de Mallorca era un poc

d’esforç votar una cogestió perquè en volien més, dins la seva

ideologia i en totes les competències. Per tant, era un esforç en

ares una unitat, que nosaltres compartim i continuarem

compartint. I si des de l’administració de l’Estat el PSOE diu

no al plantejament d’Esquerra Republicana de Catalunya,

porque nosotros no tenemos que hacer pactos secretos con

estos señores y no lo necesitamos... Nosaltres continuam amb

un model de cogestió i tenim claríssim el que hem de plantejar

davant l’administració de l’Estat i és allò que avui hem

presentat.

Per tant, jo crec que això és un plantejament que avui fins

i tot podria quedar ben clar. El que passa és que no tenim

aquesta certesa, el que passa és que ahir, jo m’ho he llegit, se

va fer al Congrés la presa en consideració del mateix projecte

de llei orgànica plantejada per Convergència i Unió, el mateix

que Esquerra Republicana de Catalunya. Jo tenc aquí les

intervencions de tots els diputats i ho he llegit amb calma i

tranquilAlament, perquè jo crec que és un tema suficientment

complicat i a part que aquest Parlament decidirà una reforma

estatutària allà on els protagonistes són els diputats i seran

vostès els que hauran de definir aquesta reforma estatutària.

D’aquest projecte de llei de Convergència i Unió a mi m’ha

cridat l’atenció dues coses. 

La primera és que pel que es veu, jo sincerament ho

desconeixia, tots els diputats de Convergència i Unió, els del

PNV, els de Coalició Canària, no podien entendre que el PSOE

votés en contra perquè deien, això ho deia Convergència i

Unió, “nosotros no podemos pensar nada más que el grupo de

la mayoría realizará una ejercicio de coherencia votando hoy

lo mismo que votó el día 23 de septiembre del 2003". O sigui,

dia 23 de setembre del 2003, pel que es veu el Partit Socialista

que en aquell moment no governava va votar exactament el

mateix. Això ho diu el diputat de Convergència i Unió i se

reitera en totes les intervencions. Diu per exemple el

d’Esquerra Republicana “votar en coherencia con la

proposición de ley que votábamos cuando estábamos en el

Grupo Mixto el 23 de septiembre del 2003, que era

literalmente la misma. Apelamos a que haga lo mismo el

Partido Socialista Obrero Español. Fueron ustedes el

septiembre del 2003 quienes votaron que sí a esta proposición

de ley, lo mismo que hizo Iniciativa Izquierda Unida,

Coalición Canaria, el PNV y Convergencia i Unió”. Jo no

sabia que el setembre del 2003 el Partit Socialista havia votat

exactament el mateix que se va votar ahir. 

En segon lloc dir que Esquerra Unida ahir se va abstenir a

aquest projecte de llei, ni a favor ni en contra. I en tercer lloc,

el PSOE va votar en contra juntament amb el Partit Popular,

però els arguments i això és el que em crida l’atenció, els

arguments del PSOE ahir eren “que se está debatiendo una

reforma estatutaria en Cataluña y que lo decidirá la reforma

estataturia”. No era dir que no a la transferència, no ho va dir

la diputada representant del PSOE en el Congrés. Clar, davant

d’aquesta situació si ahir hagués deixat clar votant que no, el

Partit Popular va votar que no perquè no creu en la

transferència dels aeroports perquè creu en una unitat i sap que

hi ha uns aeroports deficitaris i per coherència amb tota la

nació espanyola, com en el seu moment va fer dia 23 de

setembre del 2003. Clar, com la postura del PSOE ahir, el que

jo he pogut llegir, és que ja se veurà, pareix que ens donen

llargues a aquest pacte d’Esquerra Republicana de Catalunya,

aquesta és la realitat. Pareix que, como hay una propuesta

exactamente igual de Esquerra Republicana de Catalunya no

sabemos si por los motivos inconfesables que han salido en

una empresa, lo cual serían graves para que comparezca

según quién en una comisión de investigación, pero esto ya es

otro cantar. I clar això ens fa sospitar que hi ha un cert pacte

amb Esquerra Republicana de Catalunya i amb el seu projecte

de llei, perquè no diu no rotund a la transferència de la gestió.

I ahir el que se votava era transferència de mitjans personals,

materials i funcionals en matèria de gestió dels aeroports

catalans a la Generalitat de Catalunya. I el ministre Sevilla se

referia a això, a la transferència de la gestió dels aeroports. I va

dir el ministre Sevilla, jo ho vaig llegir, per ventura m’equivoc,

que “las comunidades que lo pidieran estarían dispuestos”.

Per això des del Govern i he explicat els motius, els nostres

aeroports són molt òptims, perquè si estiguéssim a Lleó, Sr.

Diputat, no li diria que ens agrada la transferència de

l’Aeroport de Lleó, li ho puc assegurar, però com que som

consellera del Govern de les Illes Balears i tenim una situació,

he explicat els dos motius pels quals són òptims els nostres

aeroports, nosaltres simplement deim que volem estar en les

mateixes condicions que la resta de comunitats autònomes.

Això és el que volem. I si vostès ens diuen que el que diu

Esquerra Republicana de Catalunya no, ni el que posa l’Estatut

de Catalunya ens ho deixen clar avui. Jo crec que és claríssim,
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el Govern no farà una batalla d’aquest tema, el que sí ha de fer

el Govern és estar en les mateixes condicions que la resta de

comunitats autònomes. Aquest és el plantejament que hem fet

i me sap greu per la Sra. Vadell, jo crec que amb això que ens

tanquen les portes de la gestió, el model de cogestió per

unanimitat, que hem plantejat i que podem discutir després i ara

passaré a discutir les distintes apreciacions que m’han fet

vostès d’aquest document. Nosaltres no farem una batalla

d’aquest tema, però el que no podem com a Govern, seríem

total irresponsables com a Govern, que l’Estat canvia d’opinió

i ofereix la transferència de la gestió dels aeroports, que

nosaltres amb la nostra situació dels aeroports, diguéssim que

no. Jo crec que amb això vostè Sra. Vadell hauria d’estar

contenta en aquest sentit amb el Govern.

Ara nosaltres com a partit i a nivell nacional no hem

defensat la transferència de la gestió dels aeroports, no, però és

que no som nosaltres que tenim aquesta competència, és l’Estat

i l’Estat és governat pel Partit Socialista i és ell que pren

aquesta decisió. I ahir no ens va quedar clar, si ahir ens hagués

quedat clar amb la intervenció de la diputada del PSOE que era

la més important, tal vegada ja avui ja podríem rebutjar

totalment aquesta situació i nosaltres no feim cap batalla, ni la

farem, el que no podem és desaprofitar, almanco volem estar en

la mateixa situació i si un ministre ens diu “si ho demanen per

ventura se’ls hi donarà”, nosaltres ho demanam, repetesc, amb

la nostra situació dels aeroports.

Dit això, el model que per unanimitat se va aprovar per tots

els partits polítics, era el model de la cogestió i se va aprovar

abans de les eleccions generals i això ho he volgut recalcar

perquè el dia que s’ha aprovar, dia 24 de febrer, ningú

s’imaginava que guanyaria les eleccions el Partit Socialista. Per

tant, nosaltres sabíem clarament com a partit i amb coherència

amb la ideologia del nostre partit nacional, que la cogestió

nosaltres la compartíem i el nostre partit a nivell nacional, en

cas contrari vostès saben que no haguéssim estat d’acord. Per

tant, aquest és el punt de partida que té el Govern, a no ser que

l’administració de l’Estat canviï d’opinió, però l’administració

de l’Estat no canvia d’opinió, no ho sabem, defensam la

cogestió i la defensam en base a una proposició no de llei que

va deixar clara en primer lloc que sempre serà pública. Jo crec

que això és molt important. Nosaltres en el model que hem

presentat avui i que si vostès no comparteixen quan tenguem

les negociacions amb Madrid podem dubtar si hi ha

participació o no de capital privat. Nosaltres sempre hem dit

que la gestió hauria de ser pública i que volem un poc més, si

pot ser, que el model de l’Autoritat Portuària, allà on

intervenen totes les administracions territorials, més agents

econòmics i socials, però no hi ha una involucració econòmica

i de vegades cadascú mira els seus interessos com a institució

i no els interessos de l’Autoritat Portuària, això és així i tal

vegada aquest és el motiu de què el consell mira pels seus

interessos, la Cambra de Comerç, els sindicats, la CAEB i hem

de mirar pel que estam, si som el consell d’administració de

l’Autoritat Portuària pel bé de l’Autoritat Portuària i de

vegades cadascú mira per als seus interessos. 

Per tant, nosaltres creim que un millor model seria una

participació econòmica de les administracions territorials al

capital social d’AENA. I en el futur mirar i decidir si podria ser

important que hi hagués una participació minoritària del sector

privat. Nosaltres no creim en la privatització, creim que és

perillosa perquè nosaltres evidentment creim que la gestió

privada és millor que la pública, això sempre ho hem cregut,

però sí creim que la gestió totalment privada té un risc de

cercar una rendibilitat econòmica immediata i que podria donar

lloc per exemple a una política de tarifes elevades, o a una

política que no interessa. O sigui el que és públic està

precisament per conservar unes necessitats de transport i de

foment econòmic de les illes que sí puc garantir que sigui un

model de gestió pública, que està efectivament en la proposició

no de llei i que nosaltres respectam. En aquest sentit jo crec que

aquesta proposta de què hi pugui haver en un futur una

participació del sector privat des d’un punt de vista econòmic,

efectivament està fet perquè creim que seria un avanç, però si

ho hem de discutir ho discutim, però creim que hauríem de

donar una passa més d’allò que és el simple model de

l’Autoritat Portuària. 

Dir també i agrair el suport dels partits en aquest sentit. Jo

crec que he de deixar ben clar que la gestió serà pública. Dir

que nosaltres efectivament creim que tot el que suposarà la

participació en la gestió dels aeroports és el més important, o

sigui que jo crec que el més important és arribar a un model, en

aquest cas de cogestió, però arribar-hi, allà on hi participin, i

me sap greu si la pàgina 11 només menciona les comunitats

autònomes, a la pàgina 23 xerra dels consells i dels

ajuntaments. O sigui, sempre em xerrat de totes les

administracions territorials de les illes, xerram d’agents

econòmics i socials d’una forma pareguda a la que hi ha a

l’Autoritat Portuària, els sindicats, agents econòmics, CAEB,

PIME, Cambra de Comerç i plantejam aquesta possibilitat

d’una participació privada. Però sí creim efectivament que el

tema de les companyies de nou cost és un tema, com ha apuntat

el representant d’Unió Mallorquina, molt greu i molt important

perquè efectivament els van a cercar els aeroports amb les

despeses i taxes més baixes. I per a nosaltres tenir com a centre

operacional companyies de nou cost seria molt important des

d’un punt de vista turístic i sobretot per la desestacionalització

turística. 

Nosaltres hem afavorit les inversions en altres aeroports,

això és així, i nosaltres com a partit nacional compartim aquest

model, el que proposam és mantenir un cert fons d’AENA

perquè nosaltres precisament aquest model hem intentat que

sigui un model atractiu per a AENA i atractiu per a

l’administració de l’Estat i que a més sigui generalitzable a

totes les comunitats autònomes, precisament per intentar que

sigui fàcil i viable, sabent que és complicat instaurar aquest

model.

Dir-li al representant d’Unió Mallorquina que agraesc el

suport especialment perquè com a representant del Consell de

Mallorca, a part sap que amb el tres consells insulars i el

Govern properament tendrem ocasió amb el Ministeri de

Foment de tenir una reunió en matèria de transport aeri i jo crec

que és important aquest suport com a institució diferenciada del

Govern que doni suport a aquest model. Simplement jo crec

que ha quedat clara la postura del Govern. Nosaltres ens

mantenim en aquest model de cogestió, respectam l’esperit de

la proposició no de llei, podem replantejar o no aquests models

que hem duit aquí, jo crec que és un model un poc més avançat

que el de l’Autoritat Portuària. Està bé i era el que veníem a
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plantejar un poc aquí. I evidentment reiteram que la comunitat

autònoma i el Govern vol estar en les mateixes condicions si

l’administració de l’Estat canvia d’opinió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Parlamentari

Popular intervendrà el diputat Sr. Gaspar Oliver per un temps

de 10 minuts. Té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular vol

felicitar i donar les gràcies a la Sra. Consellera, en primer lloc

per la seva assistència, per les seves explicacions, però felicitar-

la perquè realment des de la conselleria han fet un treball

extraordinari. Pensam idò que la consellera ve aquí amb els

deures fets, complint amb les obligacions del mandat que va

rebre del Parlament, quan des d’aquest Parlament vàrem

aprovar, en sessió de dia 24 de febrer del 2004, una proposició

no de llei que se va aprovar per assentiment, com ja s’ha dit

aquí, però crec que és important que ho reiteri una vegada més,

allà on es demanava a tots els diputats si estaven d’acord en la

cogestió.

Jo crec idò que el que ha fet la conselleria i el que fa avui

la consellera és dur aquí un informe, un estudi amb una sèrie de

propostes perquè els distints grups, els distints diputats els

hagin pogut estudiar i puguem debatre al respecte. És evident

que el Govern quan fa un informe, al mateix temps també el

Govern fa una proposta, proposa un model, que és un model

que avui ens expliquen a nivell de proposta. Avui no votam

aquest informe, ni votam tampoc aquest model, que en principi

ha proposat el Govern, sinó que és un model que s’ha de dur a

debat i que avui se debat. 

De les paraules de la consellera jo he entès que això és un

model, és una proposta oberta, que jo entenc que no hem de

confondre, ni hem d’intentar confondre l’opinió pública, sinó

que hem de centrar el debat. I avui jo crec que s’ha intentat

confondre l’opinió pública i descentrar el debat. Avui el debat

tractava precisament de debatre aquest informe que ha duit aquí

la consellera. I miri, voler suposar que mitjançant aquest model

que se proposa hi entre el capital privat, jo tenc el model davant

i llegesc el punt quart i parla de “possibilitat d’incorporar el

capital privat”. Per tant, no és una proposta de què s’incorpori

el capital privat.

Mirin, jo el tema de la proposició no de llei que ha presentat

el grup parlamentari crec que és un tema diferent, tractant-se de

gestió, però diferent i que se debatrà en aquest Parlament. Però

jo reiter que avui el debat és la cogestió i des del Grup

Parlamentari Popular ens mantenim en la defensa del model de

la cogestió per als aeroports. Si bé, arrel de la proposició de llei

que presenta Esquerra Republicana en el Congrés dels Diputats,

és evident que s’obri un nou plantejament, però no per la

proposta que fa Esquerra Republicana, sinó per les paraules,

per la resposta del ministre Jordi Sevilla, ell diu que està a

favor, se mostra favorable a transferir la gestió a les comunitats,

però afegeix, “per a les comunitats que ho demanin”. 

Per tant, el Partit Popular presenta una proposició no de llei

perquè s’obri una altra ventall, una altra oportunitat que la

discutirem en aquest Parlament i se discutirà per part de tots els

grups parlamentaris. Per tant, a mi m’agradaria que no

s’embulli la troca i se vulgui dir que el Partit Popular fa dues

tires de petjades. Nosaltres defensam, precisament, la cogestió,

però si s’obri aquesta oportunitat, és evident, que el Grup

Parlamentari Popular estarà d’acord també en solAlicitar-ho. I

pensam que els aeroports que tenen superàvit només poden ser

a tres comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya,

Balears i Madrid, que són les que tenen els aeroports que tenen

un superàvit. Per tant, la proposició que nosaltres presentam i

me sap greu Sra. Presidenta, però jo vull reiterar aquest extrem,

demanam només la gestió dels aeroports, Esquerra Republicana

no demana només la gestió, a més demana el control de l’espai

aeri, l’ordenació del trànsit i el transport aeri als aeroports i que

és molt diferent. Per tant, que no se vulgui embullar la troca.

I miri, a l’exposició de motius de la proposició no de llei

que fa que la consellera vengui avui en aquest Parlament a

exposar i explicar aquest informe, no parla en absolut, jo he

sentit aquí intervencions i he llegit la proposició no de llei que

aprovàrem , com he dit abans, dia 24 de febrer del 2004, jo

l’exposició de motius no veig que parli en absolut, no hi fa cap

referència, ni tan sols cap insinuació, sobre el perill de la

privatització dels aeroports. No és cert idò que aquesta

proposició no de llei que aprovàrem ve arrel de què hi hagi una

privatització, tot el contrari. Només llegiré un paràgraf dels que

firma aquesta proposició no de llei i que és el Sr. Francesc

Antich i diu: “la gestió centralista dels aeroports, aliena per

complet, a les decisions de les autoritats autonòmiques, insulars

i locals és un anacronisme incompatible amb l’Estat de les

autonomies”. Aquest és idò el vertader esperit i aquesta és la

filosofia de l’exposició de motius i de la proposició no de llei

que vàrem aprovar l’any 2004. I avui aquí reiter, una vegada

més, la consellera ha vengut a explicar quin és aquest informe,

amb un model, una proposta per debatre els diputats i intentar

a un consens.

Jo reiter el nostre agraïment Sra. Consellera, li don les

gràcies per aquesta feina extraordinària que ha fet. I

francament, vostè pot estar tranquilAla perquè ha vengut aquí

amb els deures fets.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gaspar Oliver. Passarem idò als torns de

rèplica per un temps màxim de 5 minuts. Té la paraula el

portaveu del Grup Parlament Mixt el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo reiterar una vegada

més a la consellera que té el nostre suport en la negociació que

se durà amb ministeri sobre aquest tema. Però a efectes

d’aclarir qualque concepte, dir-li que des d’Unió Mallorquina

estam a favor de la transferència de la gestió dels ports i

aeroports a les comunitats autònomes i a la nostra comunitat

autònoma. Pensam que no és un tema només de què hi hagi

superàvit o dèficit, o sigui que encara que els nostres aeroports
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tenguessin dèficit demanaríem la transferència perquè pensam

que són infraestructures estratègiques per a unes illes i unes

illes que tenen com a primera indústria el turisme, aquesta és

una infraestructura estratègica, ja he explicat abans el tema de

les companyies de baix cost, el que poden afectar. La coses que

se poden fer, com per exemple desestacionalitzar fent taxes

distintes a l’estiu que a l’hivern, o proposar distints nivells de

taxes, segons els horaris que s’empressin. Hi hauria participant

en la gestió mil fórmules d’afavorir o no perjudicar les nostres

illes. Per això per a nosaltres és tan important participar o tenir

la gestió sencera d’aquests aeroports.

Ara de cara a una negociació i donades les circumstàncies

que se donen en l’actualitat. És a dir, que per part del Govern

de l’Estat o del partit que ara governa l’Estat espanyol va

manifestar en el seu programa electoral que estava a favor,

almanco de la cogestió, o la participació en la gestió tan del

Govern com dels consells insulars i ajuntaments allà on estaven

instalAlats aquests aeroports. Pensam que hem d’anar a una

negociació allà on s’arribi a un consens i que el menys

important són les postures d’una o de l’altra part, el més

important és que aquesta negociació acabi amb un acord, amb

una participació sinó de la gestió sencera, de les competències

en matèria d’aeroports. Compartim amb vostè que no es tracta

de demanar les competències de navegació aèria, que cada

vegada estan menys en mans dels estats i estaran més en mans

de la Unió Europea, hi ha espais comuns europeus. No se tracta

d’aquesta part, es tracta de la gestió d’aquests aeroports.

Dir-li que Unió Mallorquina, com ha dit el Sr. Ramon, com

a partit liberal no ens fa por la participació del capital privat

dins aquesta gestió, no ens fa por, però no en feim bandera. El

que volem és que hi hagi un acord. El que sí tenim ben clar és

que no pot ser una gestió únicament privada, jo crec que ha de

ser una gestió en la que la comunitat autònoma tengui un paper

molt important, un paper decisiu i que hi hagi participació dels

consells insulars i dels ajuntaments, però el paper decisiu

d’aquesta gestió ha de ser de la comunitat autònoma.

I dir-li també, nosaltres hem vengut fent programa electoral

d’aquesta qüestió durant molts d’anys i és que no volem que els

ciutadans de Mallorca siguin ciutadans de segona, no volem

que hi hagi ciutadans de primera a l’Estat espanyol que tenguin

la gestió dels seus aeroports o que tenguin més competències

que el nostre. Nosaltres no volem ser ciutadans de segona. I en

aquest aspecte tendrà, Sra. Consellera per negociar aquesta

qüestió, el suport d’Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida-Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon

també per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sra. Cabrer, el seu partit i el

meu estan als antípodes polítics. Evidentment no coincidim en

moltíssimes coses, però li assegur que m’agradaria que en el

tema de la reforma de l’Estatut, que en el tema del finançament,

d’un millor i major finançament per a la nostra comunitat, que

en els temes aeroportuaris es pogués arribar a acords.

M’agradaria això, però en el tema del reforma de l’Estatut no

sé per on van, en el tema del finançament menysprearen la

possibilitat d’arribar a un acord conjunt i varen fer les

resolucions pel seu caire i aquí crec que se surten també del

marc.

Crec que està passant això i que ho estan utilitzant de

manera partidista i buscant enfrontaments, i busquen

contradiccions en el Partit Socialista, que en té segur, però clar,

quan es va aprovar aquesta proposició en el Parlament de les

Illes Balears el Govern central, en mans del PP, el que ens dava

era AENA centralitzada i privatitzada, i no anem a buscar

aquestes contradiccions, ara mateix. Supòs que ja estaven

canviant en aquell moment perquè vostès varen votar a favor

d’això. Supòs que el PP nacional, el PP de Madrid estava

canviant. Idò molt bé, i anem a buscar punts de trobada i jo

crec que en aquests casos, a pesar de les diferències

ideològiques seria possible anar a buscar punts de trobada i

arribar al millor.

I no em vengui amb els temes d’unitat de la nació i

solidaritat amb els que no en tenen. Miri, per a les Illes Balears

els aeroports són absolutament estratègics. Per a Castella-Lleó,

que és el cas que havia citat, no crec que siguin estratègics, no

ho crec; que en necessiten algun?, sí; que necessitaran

solidaritat i que l’Estat aporti?, també, però no és un tema

estratègic com per a les Illes Balears, és molt diferent. I les

competències de ports no crec que les reclamin ni Castella-Lleó

ni Extremadura, i nosaltres les reclamam. Són situacions

diferents. Per tant seria possible, però crec, i ho lament

moltíssim, que no es busca el consens ni en les coses en què el

podrien tenir, i que es tracta més de treure rendibilitat política

i buscar l’enfrontament, i sincerament em pareix lamentable. 

Jo estic confrontat amb vostè, el meu grup confrontat amb

vostès en moltíssimes coses. En aquestes pensàvem que no

seria necessari i estam canviant d’opinió: crec que s’està

buscant la confrontació de manera innecessària. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula la Sra. Vadell també per un temps de

5 minuts.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Consellera, continuu

sense saber de què parlam, continuu sense saber què és el que

hem de negociar, què és el que vostè se n’anirà a negociar a

Madrid; quan hi anirà? Jo sincerament crec que... Vostè em diu

que hauria d’estar contenta perquè vostès estiguin disposats a

fer aquesta passa endavant. Miri, jo li diré que estaria contenta

si el Partit Popular representat a Madrid en el Congrés dels

Diputats presentàs una proposta on digués que volen la gestió

per als aeroports de Balears. Això m’alegraria, sincerament, la

veritat. 
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Si vostès diuen que si a Catalunya ho aconsegueixen

nosaltres també, si Convergència i Unió, per exemple, o

Esquerra Republicana, o qualsevol altre partit representat en el

Congrés presenta una proposta per demanar la gestió per als

aeroports de Balears, vostès diran que no, a Madrid? Què faran

vostès si hi ha un grup representat al Congrés dels Diputats que

presenta una proposta?, com la de Convergència de l’altre dia,

per exemple; o simplement que es demani la gestió de

l’aeroport, que no es demani navegació aèria, que ha d’estar

unificat, que demani la gestió, si hi ha un grup que ho demana

el Partit Popular a Madrid què farà?, dirà que no? És això el

que m’agradaria saber, perquè en cas contrari pareix que vostès

fan el desmenjat amb talent, només diuen: “Bé, si els altres ho

fan nosaltres també”, però no, nosaltres és que estam

convençuts que aquest model és el bo. És el que vostès han fet,

la feina que han feta, és el que seria ideal per a vostès; bé, idò

llavors siguin coherents, defensin allò que..., i no facin aquesta

comèdia política que no volen ser ciutadans de segona.

Nosaltres volem ser ciutadans de primeríssima qualitat, no

de primera, de primeríssima, i volem anar per davant

Catalunya, mai darrere Catalunya sinó per davant. Però

sobretot el que volem és que es cobreixin les necessitats

específiques de la nostra comunitat autònoma. No tenim les

mateixes necessitats que Andalusia o Castella, com deia el Sr.

Nadal; les instalAlacions aeroportuàries són estratègiques i són

vitals per al nostre model de vida i simplement per la nostra

geografia, no tenim els mateixos problemes que a la península,

és una cosa completament diferent. Per tant crec que el Govern

allò que ha de defensar és l’interès de la comunitat, no ha

d’anar darrere el que els altres volen, per enveja o per no

quedar enrere. 

La veritat és que no ho entenc de cap manera. Jo crec que

primer ens hauríem d’aclarir, primer el Govern hauria de dir

què és allò que vol clarament, i després defensar-ho, i llavors

demanar als altres si estan d’acord o no amb allò que el Govern

proposa, perquè si no, la veritat, jo estic temptada de demanar

a qualque grup representat a Madrid que demani la gestió

directa i veurem què farà el Partit Popular, perquè per ser

coherent amb els seus plantejaments ha de votar que sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Joan Boned, també per un temps de 5 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Consellera, vostè ha

volgut recordar i emfasitzar, ha dit, especialment el fet que

quan es va aprovar la proposició no de llei el mes de febrer

encara no havien tengut lloc les eleccions generals, i per tant

governava el Partit Popular, i és cert, però al fil d’això jo no

puc deixar de recordar-li també que qui presenta la proposició

és el Grup Socialista, i ho feim perquè teníem clar que era això

el que volíem, tan clar com que ho portàvem al programa, cosa

que ni tenia tan clar el Partit Popular, i de fet ni ho porta en el

seu programa ni ho portava en el seu programa. 

Ara bé, també reconec que una vegada que es fa aqueixa

proposta, que s’arriba al Parlament, que tots hi estam d’acord

i que potser el Govern i el Partit Popular no tenien molt clar en

quina situació haguera quedat si diu que no, idò ja ens va bé

pujar al carro i hi som tots i estam d’acord, i em pareix

perfecte, no tenc res a dir en contra d’això.

Però em deia que té dubtes, que li quedaren ahir dubtes

sobre quina seria la decisió, o quina serà la futura decisió del

Govern socialista en el tema de les transferències. Jo crec que

ahir va queda prou clar, a pesar que vostè no ho vulgui veure.

El Partit Socialista ahir va votar en contra de la proposta de

transferències, el mateix que va fer el Partit Popular,

exactament el mateix; jo crec que això queda prou clar.

I dit tot això jo crec que vostè també a la seva exposició i a

la seva rèplica ha reconegut que d’alguna manera no és cert que

sap quin model vol i quin model han d’impulsar, i que a

vegades -i així ho ha reconegut també- ens dóna la sensació que

s’actua per impulsos o que s’actua per algun tipus d’enveja

infantil que al final no resulta més que ridículs, més que

raonables.

Tot això no fa més que ratificar allò que ja des del Grup

Socialista se’ls ha recordat en més d’una ocasió, i és que tenim

la certesa que moltes vegades, des del Govern balear, en lloc de

prioritzar una correcta gestió dels interessos d’aqueixa

comunitat, es du per endavant i es prioritza utilitzar aquest

govern autonòmic com a sistema i eina d’oposició al govern

socialista de Madrid, i és molt trist, Sra. Consellera, és molt

trist que per continuar fent aquest tipus d’oposició a Madrid

estiguin vostès disposats fins i tot a renunciar a un model amb

el qual estan d’acord, i no hi estan vostès tan sols, d’acord, hi

estan vostès i la resta de grups polítics d’aquestes illes, i vostès

estan disposats a renunciar a això per demanar una altra cosa

que vostès mateixos han qualificat d’irresponsabilitat. Molt bé,

però aqueixa és la seva política i la manera d’entendre aquests

assumptes. En qualsevol cas ens pareix que molt malament

anirem i que els ciutadans d’aquestes illes no es mereixen

aquest doble joc que du el Govern i que més que defensar els

seus interessos el que fa és utilitzar i posar en perill el futur

d’aquestes illes tan sols per obtenir uns objectius d’oposició i

uns rendiments d’oposició al Govern de Madrid.

Per un altre costat he de reconèixer que el portaveu del

Grup Parlamentari Socialista té un paper complicat, un poquet

complicat, perquè he de reconèixer...

(Remor de veus)

Del Partit Popular, sí senyor, perdó. El portaveu del Partit

Popular té un paper complicat, i és un paper complicat, i és

molt simple deduir que és el Partit Popular i no el Partit

Socialista, perquè qui té una doble visió del mateix i qui està

obligat a defensar allò blanc i allò negre no és el Partit

Socialista sinó que és el Partit Popular. Per tant si a algun

diputat li queden dubtes és que hem de ser una mica més

llestos.

I ha parlat de privatització, que a l’exposició de motius de

la proposició no de llei no es veu privatització enlloc. És cert,

no es posa aquí però vostè també era al debat d’aquell plenari
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i recordarà que dins els arguments utilitzats pel diputat

Quetglas, aquí present, sí es va parlar d’èpoques anteriors, en

què l’únic de què s’havia parlat per part del Partit Popular

quant a possibles moviments dins el sistema de gestió

aeroportuària, tan sols s’havia parlat de privatització i mai de

descentralització.

Jo crec, Sra. Consellera, per acabar, que s’hauria de produir

una situació raonable. Vostè com a responsable d’aquesta àrea

i d’aquest tema en aquesta comunitat autònoma hauria de

demanar al seu grup parlamentari que retiràs aqueixa

proposició no de llei per complir simplement amb una simple

coherència. Fet això vostè, que serà qui tendrà l’obligació de

negociar amb el Govern de Madrid, faci aquesta defensa del

model de cogestió proposat i acceptat per tots en aquestes illes

davant el Govern de Madrid, el Govern de l’Estat, i dediqui a

això tot el seu interès i totes les seves forces i, com vostè

mateixa ha reconegut, fins i tot li proposaré una qüestió de

futur, perquè vostè ha reconegut que allò que li preocupava de

la intervenció del Partit Socialista d’ahir és que supeditava i

s’havia dit que dins el marc d’una negociació oberta de revisió

estatutària a Catalunya es podria parlar del tema de la

transferència. Li posaré molt fàcil: en el moment que s’enceti

el meló d’aqueixes renegociacions estatutàries, en el moment

que toqui a la comunitat autònoma de les Illes Balears proposar

una renegociació i negociar amb Madrid un nou marc estatutari,

vostè tendrà tota la llibertat per decidir quins temes entren dins

el marc d’aqueixa renegociació, aqueixa reordenació i, per què

no?, un d’ells podria ser el tema de la transferència, si es dóna

el cas, però avui, Sra. Consellera, asseguri el que tots tenim

molt clar i el que tots volem, que és la cogestió dels nostres

aeroports.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular... Ah,

perdó, perdó. En torn de contrarèplica té la paraula la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, encara

que no hi sigui present el representant d’Unió Mallorquina vull

agrair-li les seves paraules, perquè comparteixen el

posicionament del Govern.

Em diu la representant del PSM que quan presentarem el

model. Bé, teníem cita el dilluns i ens l’han anulAlada però serà

breument. Aviat el Govern amb els tres consells es reuniran

amb el ministeri, no només en carreteres sinó en transport aeri;

per tant serà d’aquí a 15 dies, o sigui serà molt aviat, i

precisament estam contents perquè tenim un model que hem

estudiat i uns documents que jo crec que poden contribuir dins

el ministeri per ventura a ajudar dins aquest model de cogestió.

Nosaltres ja hem dit que en tot som petits menys en aeroports;

en aquest aspecte crec que tenim més pes que moltíssimes

altres comunitats autònomes, i això crec que ens ho han de

reconèixer totes les comunitats autònomes i també

l’Administració de l’Estat.

I per això des del principi vaig voler estudiar aquest tema;

jo crec que s’ha estudiat seriosament. Vaig voler solAlicitar la

meva compareixença voluntària, ho he fet; vaig entregar el

document a disposició dels grups parlamentaris, i des del

primer moment tenim clar que si hi ha un acord unànime

d’aquest parlament nosaltres lluitarem per arribar a aquest

model de cogestió. Per tant qui intenti cercar amb aquesta

proposició no de llei del Partit Popular una confrontació és

rotundament fals. E l nostre plantejament davant

l’Administració de l’Estat és possibilisme; vostè ho ha dit: per

què?, per què plantejam aquest model si creim que allò altre és

millor? Perquè sempre hem partit d’un possibilisme davant

l’Administració de l’Estat, que era la qüestió. Aquest sempre ha

estat el punt de partida, i vostès com a partit per ventura han fet

un sacrifici perquè voldrien més, i Unió Mallorquina també, i

el Partit Popular i el PSOE, que tenen responsabilitats a nivell

nacional, idò han optat més per la cogestió perquè no

compareixen aquesta gestió, i aquest era el posicionament, i

això per possibilitar el més important, que és participar en la

gestió i aconseguir participar en els aeroports, i tenir pes i tenir

veu, i participar-hi perquè són molt importants des d’un punt de

vista dels nostres moviments i del sector turístic. Idò per tot

això hem fet cessions, per dir-ho de qualque forma, perquè és

possible aquest model o un altre semblant de cogestió

aeroportuària.

I amb això jo crec que no tendrem cap tipus

d’enfrontament, i el plantejament de cogestió que farem al

ministeri és claríssim: el que hem estudiat, i ho entregarem i jo

crec que, bé, hi pot haver aspectes..., tenim clar que serà una

gestió pública, podem discutir si el sector privat ha de tenir un

pes o no; sí que representació, CAEB, PIME, sindicats, com

estan en el tema portuari, possiblement unes accions en el futur,

idò no en farem bandera, com Unió Mallorquina tampoc no en

farem; estaran dins el consell d’administració com estan a

l’Autoritat Portuària; nosaltres creim que estaria bé una petita

participació en un futur de les accions però bé, això és un tema

a debatre i a més és un tema nacional.

Per tant no farem cap tipus de confrontació ni de batalla, o

sigui, jo crec que això ha de quedar..., ni volem cercar amb

això cap tipus d’utilitzar el Govern per atacar el Govern

central. Jo crec que estan molt equivocats. El plantejament serà,

davant el ministeri, la cogestión que se aprobó por

unanimidad, tenemos unos estudios, unos trabajos hechos; nos

interesa mucho, nos interesaría cuanto antes, que se

desarrollara este modelo, que des del ministeri supòs que

també hi estan fent feina, y somos los primeros interesados y

nosotros hemos hecho también nuestros estudios, que podemos

aportar y que pueden contribuir a mejorar el modelo. Punto,

i això ho tenim claríssim.

Ara, jo crec que el plantejament del Govern en el sentit de

dir que si l’Estat canvia d’opinió nosotros estamos ahí. Home

clar, si l’Estat canvia no som nosaltres, que canviam. Nosaltres

no farem una batalla de la gestió; la cogestió sí, perquè ho

volem tots els grups parlamentaris; la cogestió sí, i ho

compartim amb el partit que governa i que ha dit que ho duia

al seu programa electoral. Ara, dir que si se plantea lo otro
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nosotros pues estamos ahí jo no crec que sigui tan dolent. Jo

crec que vostè hauria d’estar contenta, precisament; jo crec que

els ciutadans no entendrien el contrari. És com si jo deman

1.000 pessetes per anar al cine i me’n donen 5.000; jo estaré

contentíssima, no sé si m’entén. Jo crec que és aquest el

plantejament i és ben clar; és que la resta és ser beneit, és que

beneit no ho pot ser el Govern de les Illes Balears. És aquest el

plantejament.

Clar, em diu el Partit Socialista, el seu representant: “Ayer

el Partido Socialista votó en contra con el PP”; és vera,

Izquierda Unida se abstuvo y el Partido Socialista y el Partido

Popular votaron en contra, i em diu que jo demani al Partit

Popular, al Grup Parlamentari, que retiri aquesta proposició no

de llei perquè ho debatrem en el marc de la reforma estatutària.

Clar, efectivament, el que va preocupar ahir de la representant

del PSOE són els seus arguments; els seus arguments eren,

textualment: “Esta iniciativa no tiene sentido si se está

comprometido y si se tiene confianza en que las reformas

estatutarias llegarán a buen puerto. Señorías, ¿qué sentido

tiene plantearnos reformas puntuales cuando se está

redefiniendo de forma global todo el sistema de distribución de

competencias entre el Estado y la comunidad autónoma

catalana?”. 

Bé, i ara el Partit Socialista ens fa aquesta oferta: que a la

reforma estatutària que faci el Parlament es plantegi aquest

tema si és que està plantejat a Catalunya. Jo no som la

representant del Grup Parlamentari Popular i serà una discussió

que tendrà el Grup Parlamentari Popular si el PSOE fa aquesta

oferta. Ara, a mi m’agradaria haver sentit el PSOE, o sentir-ho

públicament, que digui que lo mismo que ha presentado

Esquerra Republicana de Catalunya en el Congrés, que és el

mateix que Convergència, un poc més perquè demana la

navegació aèria i la navegació aèria ja va dir el ministre Sevilla

que no, i nosaltres això ni ho demanam a la nostra proposició

no de llei perquè és totalment intolerable que es parli d’això,

idò que ens digui que a la proposta igual a l’acta de

Convergència i Unió, fins i tot més agreujada per

l’Administració de l’Estat, també diran que no. I això no m’ho

ha dit i, clar, quan hi ha uns pactes i quan hi ha un govern pres

d’uns pactes, perquè això és així i ho tenim claríssims, i és el

que vivim, y dicen blanco, y negro, y lo que diga Esquerra y el

tripartito catalán, i així vivim, aquest és el problema que hi ha

a nivell d’Espanya, des del nostre -i respect totes les opinions,

evidentment-, des de l’opinió del Partit Popular, aquesta

incongruència a nivell nacional i d’estar fermats pel que digui

Esquerra Republicana de Catalunya per un pacte a Catalunya,

i aquesta és la realitat del Govern d’Espanya, i això ho diuen

tots els mitjans de comunicació i aquesta és la realitat, ens

agradi o no.

Clar, com que no sabem en aquest interí, quan es prengui en

consideració allò d’Esquerra Republicana de Catalunya, que té

una quota per presentar projectes de llei, i per tant n’ha

presentat un d’ells, com si ens diuen ben clar se votará también

en contra y todo se planteará i diran exactament el mateix, la

diputada socialista dirà exactament el mateix, si ens ho

garanteixen idò tal vegada jo com a consellera demanaria al

Grup Parlamentari Popular que se retire la proposición y se

debata en la ponencia estatutaria. Jo hi estaria conforme; el

que jo vull és aquesta garantia perquè, clar, enmig els pactes

del PSOE amb els pactes d’Esquerra no sap què passarà i al

final no sabes si el PSOE se abstendrá, yo qué sé, i com que no

ho sabem ni tenim aquestes garanties idò nosaltres, ja dic, si jo

tenc 1.000, ens volen donar 5.000, i la nostra situació

aeroportuària, que diu el Sr. Miquel Nadal, encara que fóssim

deficitaris UM ho voldria, nosaltres ja ni ens ho plantejam

perquè la nostra situació aeroportuària és molt bona des d’un

punt de vista econòmic i, a part, s’han fet la majoria

d’inversions, o sigui estam en una situació que ni tan sols no

hauríem d’afrontar inversions molt importants de cara a un

futur, clar, jo en això...; és que si no seria ser beneit.

Per tant a mi em sap greu, Sra. Vadell, que vostè digui això

o que a vostè l’hagi molestada quan vostè estava contenta amb

el model de cogestió. Jo estic contenta amb el model de

cogestió que avui plantejam, el defensarem davant el Ministeri

de Foment, no farem cap batalla política, ni molt manco; som

conscient com a consellera, i a més m’acompanyaran els tres

consells insulars, que tenim una oportunitat històrica, que hi ha

unanimitat de tots els grups parlamentaris i amb això els puc dir

que no els defraudarem. Ara, jo crec que respectar que el

Govern, si un ministre diu “quién lo pida se estudiará”, jo crec

que això no és ser ni molt manco perjudicial al Govern de les

Illes Balears.

Ja dic: serà el grup parlamentari el que hagi de decidir si es

planteja dins la reforma estatutària, encara que m’hagués

agradat sentir per part del PSOE que a la mateixa proposta

d’Esquerra Republicana votarà el Partit Socialista en contra en

el Congrés dels Diputats. Si ens donen aquesta garantia jo ho

demanaria formalment al grup parlamentari; si no ja serà una

decisió que no em correspon.

En tot cas jo esper que pròximament ens puguem reunir en

el Ministeri de Foment, amb els tres consells insulars, que allò

important és començar a participar en la gestió dels aeroports,

això ho compartim tots, i en aquest sentit jo l’únic que esper

com a consellera és no defraudar-los. I moltes gràcies per les

seves aportacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mabel Cabrer. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Gaspar Oliver per un temps de 5

minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo vull manifestar que tenc molt

clar i sé el que vol el Govern, i ho sé perquè el Govern ho ha

dit. Aquí s’ha dit que el Govern ha dir el que vol; bé, el Govern

ho ha dit, el que vol. El Govern ha presentat un informe i a més

està escrit amb una proposta. El que jo no sé, Sra. Presidenta,

el que volen els distints grups parlamentaris, no ho sé, perquè

no he sentit crítiques a aquest model, ni aportacions, ni

valoracions, ni opinions. Aquí el que s’ha fet ha estat embullar

la troca però no pronunciar-nos sobre aquest model, sobre una

proposta que fa el Govern. Pens, idò, que es perd l’oportunitat

de poder fer aquestes propostes i que el Govern les pugui

estudiar i les pugui incorporar, si així ho creu adient, en vistes

a un consens i en vistes a defensar la cogestió, que és en allò

que tots estam d’acord. 
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Em sap greu referir-me al Partit Socialista, però el Partit

Socialista ha dit que ells volen la cogestió. L’oposició diu que

vol la cogestió. El Grup Parlamentari Popular també vol la

cogestió; ho hem dit clarament i ens hem manifestat a favor de

la cogestió. Però escoltin: hi ha una proposició no de llei;

aquesta proposició no de llei que varen presentar, en la qual

demanam la gestió, es veurà al Parlament i jo convid, Sra.

Presidenta, des d’aquí, convid als distints grups parlamentaris

a esmenar aquesta proposició no de llei en aquest sentit que han

dit, que l’esmenin i veurem si podem arribar a un consens.

Però, escoltin, escoltin, per favor. Aquest portaveu que els

parla no té el tema gens complicat, i no tenc una doble visió,

només en tenc una, de visió. Però també he de reiterar una

vegada més que quan la consellera d’Obres Públiques,

Transports i Habitatge demana aquesta compareixença, i ja

estava convocada per al dia d’avui, en posterioritat és quan

Esquerra Republicana presenta la proposta al Congrés dels

Diputats i, escoltin, escoltin: el Grup Parlamentari Popular

l’únic que fa és ser receptiu a una convidada que fa el Govern

d’Espanya, perquè és així, és una convidada del Govern

d’Espanya. El ministre Jordi Sevilla diu clarament -i està

reflectit quan va fer la roda de premsa de dilluns, crec, no sé si

era dimarts..., o dilluns o dimarts, em falla ara el dia-, va dir

que en principi ho veia bé i que es mostrava a favor que les

comunitats autònomes demanassin la gestió dels aeroports, però

que estava a favor si les comunitats autònomes ho demanaven.

Per tant és una convidada que se’ns fa a la qual nosaltres

demanam la gestió, però només la gestió dels aeroports. I hi

vull insistir una vegada més: aquest és un tema que es debatrà

quan aquesta proposició no de llei.

Mentrestant posem-nos d’acord amb la cogestió, que és el

tema i és la proposició no de llei que aprovàrem el febrer del

2004, on la consellera ha entregat un informe, fa una proposta,

i crec que això és allò prioritari i allò important, posar-nos

d’acord, però pareix que no hi ha voluntat de consens, que no

es vol participar, i aquesta és la veritat. Aquí el que s’intenta és

embullar la troca, el que s’intenta és confondre l’opinió pública

i defugir aquells acords que vàrem prendre abans de les

eleccions generals i que ara en aquest moment l’oposició,

concretament el Partit Socialista Obrer Espanyol, no sap com

sortir-ne.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula per acabar, per un temps

de 5 minuts, la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per agrair les

paraules -com no podia ser d’una altra forma- del portaveu del

Grup Parlamentari Popular, i jo crec que ha quedat ben clar que

el portaveu del Grup Parlamentari Popular ha ofert, en el marc

de la proposició no de llei de la gestió, que es presentin les

esmenes o que es consensuïn les esmenes que els distints

representants polítics puguin plantejar. Jo crec que ha quedat

ben clar que allò important és la unitat de tots els grups

parlamentaris a plantejar el mateix davant l’Administració de

l’Estat, i jo com a consellera allò que vull precisament és que

es mantengui aquesta unitat. Jo crec que com a consellera he

deixat ben clar que no farem batalla de si al final allò

d’Esquerra Republicana pot convèncer al PSOE, perquè al final

tot això funciona així, no?, que no s’accepti, i si això va bé

nosaltres el que volem és el model de cogestió i, per tant, a mi

m’agradaria, això sí, com a consellera, és que d’aquí a que es

vegi la proposició no de llei haurà passat un temps i

probablement coneixerem més el que passa a nivell nacional,

idò jo crec que serà el moment de posar-se d’acord a una altra

proposició no de llei. 

Però jo crec que sí, que allò important seria mantenir

aquesta unitat i, ja dic, en tot cas, com a representant del

Govern, nosaltres el que defensarem davant l’Administració de

l’Estat serà el model de cogestió aeroportuària que s’ha

presentat i que es va entregar als grups parlamentaris.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només ens

queda agrair la presència de la Sra. Consellera, i com que no hi

ha més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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