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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Bon dia, Catalina Palau substitueix Miquel Jerez.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Rosa Estaràs.

EL SR. BONED ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7692/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud de la
cessió de les instalAlacions militars de Sa Coma al Consell
Insular d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam doncs al primer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
7692/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la solAlicitud
de la cessió de les instalAlacions militars de Sa Coma al Consell
Insular d’Eivissa. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, aquesta
iniciativa va ser presentada el passat mes d’agost a Eivissa pels
representants del Partit Popular a diferents institucions, es va
presentar al consell insular en forma de moció, també aquí al
Parlament de les Illes Balears, que debatem avui, i també al
Congrés dels Diputats perquè consideràvem que era un tema
molt important que permetia resoldre notables cadències de
determinades infraestructures que ara pateixen els ciutadans de
l’illa d’Eivissa.

Sa Coma és el recinte militar de l’illa d’Eivissa, té una
superfície d’uns 500.000 metres quadrats, està a uns 2
quilòmetres de Vila i també està perfectament comunicat amb
tots els principals nuclis poblacionals de l’illa d’Eivissa. Els
últims anys hem vist com el Ministeri de Defensa disminuïa
progressivament la presència militar a Sa Coma fins el punt -
s’ha dit ja públicament- que a principis de l’any que ve, a
principis del 2009, els darrers militars que encara resten a Sa
Coma, també partiran i deixaran definitivament aquesta
instalAlació. Això serà un fet transcendent per a l’illa d’Eivissa
i un fet que convida a pensar, a tots, en el futur de Sa Coma i un
fet que obri la porta a moltes possibilitats d’ús d’aquesta
instalAlació.

El passat 26 de setembre se celebrà a Eivissa el ple del
consell insular on s’havia de debatre aquesta moció presentada
pel Grup Popular i el president del consell, el Sr. Xico Tarrés,
va anunciar en aquell moment que el consell tenia molt d’interès
a comprar Sa Coma, que ja estaven en marxa les negociacions
amb el Ministeri de Defensa i que faltava poc per tancar
l’operació i arribar a un acord econòmic amb el ministeri.
També va anunciar el Sr. President que la intenció del consell
era ubicar a Sa Coma una sèrie d’instalAlacions prioritàriament
esportives, com és un pavelló. He de dir que ara hi ha un vell
pavelló que necessita una gran remodelació, està pràcticament
fora d’ús perquè en les condicions en què està no es pot emprar,
també hi ha una petita piscina que no està coberta. La intenció
seria reconvertir aquestes instalAlacions, posar-les en altres
dimensions a les que ara tenen, posar-les en ús i modernitzar-
les. 

També el Sr. President va dir de posar-hi camps de futbol de
gespa natural, una pista de motocròs i motociclisme. Vull dir
aquí, per als que no són d’Eivissa, que aquesta és una
instalAlació molt reivindicada a Eivissa pels aficionats a aquest
esport, però que per les dimensions de l’illa i també per la
configuració de la població que presenta Eivissa és molt difícil
trobar un espai idoni per ubicar un circuit de motocròs, un espai
al qual els veïnats que hi hagi al voltant no tenguin molèsties i
no protestin. Per tant, pensam que Sa Coma també podria ser
una bona solució per donar sortida a aquesta instalAlació
d’esports de motos. 

També el Sr. Tarrés va afegir que podria ser un bon indret
per ubicar la depuradora de Vila, també una instalAlació molt
necessària i que sembla que du anys de negociacions
dificultoses per trobar una ubicació adequada i que també seria
un bon lloc per ubicar-hi serveis d’emergència i l’IBANAT.

En conseqüència, a aquell ple del 26 de setembre al Consell
d’Eivissa el Partit Popular va retirar la moció que presentava en
aquell moment en la qual demanava la cessió de les
instalAlacions de Sa Coma al consell insular perquè no sabíem
que l’equip de govern estava en negociacions per fer efectiva la
compra. En conseqüència, avui també nosaltres retirarem el
primer punt de la proposició no de llei, la primera proposta que
també anava en aquesta mateixa línia, i en coherència amb el
que ja vàrem fer al Consell d’Eivissa pensam que si l’equip de
govern, si el Sr. President del Consell, està a punt de tancar
l’operació de compra li hem de donar aquest marge de
confiança i retirar aquest primer punt al qual demanàvem
únicament la cessió. Pensam que si es pot comprar, és el que
s’ha de fer i donam el nostre suport al president del Consell
d’Eivissa. Per tant, retiram aquest primer punt de la proposició
no de llei.

Quant al segon punt voldria fer una petita esmena,
simplement d’una paraula, que seria a la darrera línia, on diu:
“una vegada el Ministeri de Defensa, l’hagi cedit al Consell
Insular d’Eivissa”, seria lògicament: “l’hagi venut”, però la
resta del punt 2 quedaria amb la mateixa redacció que
presentam.
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Aquí, en aquest punt dos, el que demanàvem és que el
Govern de les Illes Balears colAlabori econòmicament amb el
consell insular una vegada que el consell insular hagi adquirit el
recinte militar de Sa Coma al Ministeri de Defensa i hagi
d’emprendre aquestes reformes, que són importants, que són
costoses i per tant, necessita suport del Govern balear per
portar-les endavant.

Les instalAlacions esportives, certament, se n’han fetes
moltes a la passada legislatura, però el nucli poblacional de Vila
és cada vegada més gros, cada vegada hi ha més demanda a
l’illa d’Eivissa quant a infraestructures esportives i per tant, a
aquest nucli poblacional de Vila, ara mateix són insuficients. És
necessari comptar amb un nou pavelló poliesportiu a aquella
zona, tampoc no hi ha cap piscina a Eivissa que sigui olímpica,
de dimensions olímpiques, i aquest és un esport que cada
vegada es practica més a totes les edats de la societat, hi ha
molta afició a practicar la natació i per tant, encara que s’hagin
fet en aquests darrers anys bastants piscines a Eivissa i estiguin
a l’abast dels ciutadans, és una necessitat que encara creix.

Quant al circuit de motocròs, ja he indicat la gran necessitat
que existeix d’aquesta instalAlació i per tant estam totalment
d’acord amb els usos que vol donar el Consell Insular d’Eivissa
a la instalAlació de Sa Coma. Estam d’acord que es procedeixi
a fer aquesta compra, però pensam que els sous de què disposa
ara mateix el Consell Insular d’Eivissa no són suficients per fer
front a la compra i reforma de Sa Coma. 

Per tant, demanam aquí aquest suport als grups
parlamentaris perquè el Govern, ara que està ja preparant els
nous pressupostos per al 2009, hi contempli unes partides
assignades a la remodelació de Sa Coma i que, el més aviat
possible, una vegada aprovats els pressupostos i s’hagi comprat
la instalAlació per part del consell, es facin efectius aquests sous
al consell insular perquè pugui escometre la reforma. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. En torn de fixació de posicions,
grups parlamentaris que vulguin intervenir? Grup Parlamentari
Mixt, qui comença? El Sr. Mayans? Té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Molt breument, crec que és una
proposta amb caire molt positiu i que dóna molt més de si del
que està escrit al paper perquè és una instalAlació, actualment,
totalment infrautilitzada, no crec que es faci servir ni un 0,5%
del seu potencial, quant a metres quadrats de finca em refereixo,
i quant a instalAlacions que es puguin ubicar allí. Exactament no
sé la superfície que té actualment el recinte militar a Sa Coma,
però són molts de metres, són ampliacions que tenen un
potencial impressionant, tenen moltes edificacions, la portaveu
del Grup Popular té una foto damunt el seu banc on hi ha molts
de pavellons que ara mateix estan tots buits, el pavelló que ella
cita està buit i no es fa servir actualment per gaire cosa. 

Per tant, és una de les infraestructures que es podrien
ampliar. Una de les característiques importants que la fa molt
aprofitable per a tota l’illa d’Eivissa és que està molt cèntrica,
pràcticament està en el baricentre de l’illa d’Eivissa. Crec que
és important que les instalAlacions esportives o de qualsevol
altre caire puguin estar a l’abast de tot déu. Està molt ben
comunicada i amb molt de potencial. Per tant, crec que és una
instalAlació que dóna molt més de si, ja es va intentar a la
legislatura passada amb una sola missió, que era el tema de la
depuradora, per una causa o una altra que ara mateix no fa falta
comentar no s’hi va poder posar la instalAlació de la depuradora.
Si ara es pot aprofitar per a això i per a moltes coses més crec
que és benvinguda la proposta. 

Per tant, votaré a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, he de dir que aquest
proposició no de llei que presenta el Partit Popular en relació a
la cessió, traspàs, venda de Sa Coma al Consell Insular
d’Eivissa consideram que és perfectament acceptable i raonable.
També estam d’acord que el punt 1 era apropiat que es retiràs
per totes les negociacions, pel temps que fa que es duen a terme
i pel nivell en què es troben aquestes negociacions. Per tant,
felicitam la portaveu que ara ha eliminat o ha retirat el punt 1.

Quant al segon punt, aquesta diputada pensa que és un tema
una mica més delicat i que per tant s’ha de ser capaç d’observar-
lo amb una certa distància. Entenem que s’ha d’estudiar quin és
el suport econòmic tenint en compte l’escassesa de mitjans i les
penúries -per dir-ho així- pressupostàries previsibles d’aquesta
comunitat de les Illes Balears quant a tot allò que són les
infraestructures de les illes.

Entenem també que ha de ser el Govern de les Illes
conjuntament amb el Consell Insular d’Eivissa qui decideixi
finalment quina és la inversió adequada per tal de condicionar
totes aquestes instalAlacions de la manera més adequada per a les
activitats que s’hi hagin de dur a terme en un futur.

Per tant, les passes que aquesta diputada pensa que serien les
més apropiades serien, primer de tot, formalitzar aquest traspàs
o venda de les instalAlacions de Sa Coma, que passin a ser
finalment unes instalAlacions d’ús civil; després, una vegada fet
aquest traspàs o aquesta venda d’aquest terreny, mirar quin és
el projecte que el consell insular dur endavant, perquè el
projecte encara no s’ha presentat, vull dir, el projecte està en
aquella fase -diríem- una mica de rumors, però tampoc des del
consell insular no s’ha presentat aquest projecte. Per tant, no
sabem, podem imaginar quin ús tindrà, però no sabem quin ús
tindran les instalAlacions i tampoc no sabem quin serà aquest
projecte. 
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Per tant, la tercera passa seria que la dotació econòmica es
demani després, adequada a allò que serà el projecte, però no
abans de tenir el projecte. Per tant, votaríem en contra d’aquest
segon punt. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diré que estic d’acord, o el
meu grup està d’acord en part amb l’exposició feta per la Sra.
Palau i no puc estar-hi amb altres consideracions que ha exposat
la diputada. He de dir que és normal i entenc que també... i de
fet potser la nostra primera proposta anava a ser la mateixa que
es va fer al consell, potser retirar la proposició en base al mateix
criteri perquè és un fet constatable -i així s’ha anunciat per part
del mateix president del Consell d’Eivissa- que s’està negociant
per acabar tenint la titularitat de totes aquestes instalAlacions i
aquests terrenys i per tant, potser enteníem que sobrava aquesta
proposta. 

La decisió del Grup Popular és retirar només el primer punt
i diré que hi estic d’acord entre altres qüestions perquè
solAlicitar directament la cessió d’unes instalAlacions que
depenen i formen part del patrimoni del Ministeri de Defensa
normativament crec que, si no n’equivoc, no és possible. Vull
dir, es pot arribar a un acord de permutes o de compres, però per
ventura és més complicada la figura de la cessió.

Per tant, deixam a part aquest tema i he de dir que,
efectivament, a aquestes instalAlacions i a aquests terrenys està
previst -i així ho contempla el pla que prepara i sobre el qual
treballa el Consell Insular d’Eivissa- que es pot tenir tot un
seguit d’aprofitaments no tan sols esportius, com bé ha anunciat
la Sra. Palau, sinó que ja s’ha anunciat fins i tot per part del
consell la proposta d’utilitzar part d’aquests terrenys per ubicar-
hi la nova depuradora de Vila i efectivament, com ha anunciat
ella, el futur circuit de motocròs que porta molts d’anys
reclamant-se i que ella mateixa també sap el que significa fer
esforços per intentar trobar una ubicació i resulta molt
complicat, però no només això, va més enllà aquesta extensió de
terrenys, són molts de metres, crec que està per damunt dels
600.000 metres quadrats i per tant, dóna per fer-hi moltes coses.

Amb el que no estic tant d’acord és amb l’exposició de
motius i la Sra. Palau ho ha fet també ara a la seva exposició de
vincular aquesta cessió o aquesta titularitat per part del consell
d’aquestes instalAlacions amb la necessitat d’infraestructures
esportives del municipi de Vila, que és cert que en té, i moltes,
pel simple fet que és el que té més població de tots els municipis
de l’illa i és el que té més necessitats en matèria esportiva. Té
més equips de tot tipus, federats i sense federar i per tant, és el
que té, malgrat les instalAlacions que ja té avui dia, més
necessitats de tota l’illa. 

Només vull fer un comentari una mica crític a la Sra. Palau
perquè a la passada legislatura era la responsable de temes
d’esports al Consell d’Eivissa -i Formentera en aquells
moments- i ella em reconeixerà que les inversions que es feren
en infraestructures no afavoriren precisament el municipi de
Vila, sinó que la majoria acabaren en infraestructures en altres
municipis, casualment cap governat per un equip progressista,
sinó que tots eren del Partit Popular i ni tan sols assimilables a
les necessitats, només que sigui per volum d’usuaris que té el
municipi de Vila, d’aquestes infraestructures. 

Vull dir amb això que el municipi d’Eivissa necessita
infraestructures, però que no em sembla del tot correcte
desvincular aquestes de Sa Coma al fet que serveixen per
resoldre les necessitats del municipi, no, s’hauran de fer les dues
coses perquè totes són necessàries, les noves infraestructures per
al municipi de Vila i l’adequació i adaptació d’aquests terrenys
i aquestes instalAlacions de Sa Coma. 

Passam al punt que es manté, que és el número 2, el primer
quan llegeixo la proposta, d’acord i potser aquí per ventura els
servis jurídics d’aquesta comissió també potser tendran alguna
cosa a dir, jo no acab de veure molt correcte la redacció
d’aquest punt perquè no sé si el Parlament pot acordar que el
Govern farà, perquè és el que es demana aquí, diu: “El
Parlament de les Illes Balears acorda que el Govern donarà
suport econòmic”, pot instar el Govern a donar suport
econòmic, però afirmar que el Parlament acorda que el Govern
donarà, no sé fins a quin punt és molt correcte. Per tant,
m’agradaria que aquí com a mínim es fes aquesta modificació
de redacció perquè em sembla que no és correcte. 

Vull anunciar, malgrat això, i com es manté aquest punt
votarem en contra perquè... amb un argument que ja s’ha repetit
en altres comissions i en altres temes, el consell i el Govern fan
feina en aquesta mateixa línia, en aquesta mateixa via, no tan
sols en la relació directa d’aportació del Govern a les necessitats
que exposa el consell respecte a aquestes infraestructures, sinó
al conjunt global de la negociació, que potser en aquests
moments estaria a tres bandes, que serien consell, Govern balear
i Govern de l’Estat. Dins els compromisos d’aportacions per a
inversions a les Balears anunciades i firmades per part del
Govern de l’Estat s’intenta negociar un conjunt que permeti la
compra d’aquestes instalAlacions i al mateix temps, per part
d’uns i d’altres, les aportacions econòmiques que facin viable la
reestructuració, remodelació i adaptació de les infraestructures
construïdes que puguin ser reutilitzables i la construcció de les
noves dins el perímetre d’aquest terreny propietat del Ministeri
de Defensa.

Per tot això i per no utilitzar molt més temps, vull dir que el
nostre vot serà en contra i amb la confiança absoluta que les
negociacions que porta a terme el Consell Insular d’Eivissa tant
amb el Govern com amb l’Estat, donaran un resultat positiu i al
final tots els eivissencs podrem gaudir d’unes noves
instalAlacions amb un ample ventall de serveis esportius i
d’altres en aquests terrenys de Sa Coma. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm en principi el vot
positiu de part del Grup Mixt, del Sr. Mayans. D’altra banda no
podem agrair la intenció de vot dels altres grups que han
intervingut. Si per un costat sembla que estan totalment d’acord
amb la nostra proposta, per l’altra no és el vot que manifesten
el que nosaltres desitjaríem. Per tant, pensam que és una
incoherència i per descomptat no podem agrair aquesta falta de
suport. No tenc cap inconvenient, Sr. Boned, a afegir “instam”,
possiblement tengui vostè raó i hi hagi un defecte de redacció,
i pot ser que per la vehemència o les ganes que s’adquirís un
compromís per part del Govern obviàssim aquesta formalitat
lèxica. Però no hi ha cap inconvenient a redactar-ho d’aquesta
manera.

Allò que voldria destacar en primer lloc és que per part del
Grup Socialista se’ns diu que no estan d’acord que nosaltres
vulguem vincular l’adquisició i la remodelació de Sa Coma a
unes necessitats esportives. Jo pens que, bé, aquest plantejament
no només l’hem fet nosaltres, l’ha fet el Sr. President del
Consell d’Eivissa, el Sr. Tarrés, li puc llegir un titular de premsa
del dia següent a la celebració del ple a Eivissa i que ell
anunciàs la voluntat d’adquirir Sa Coma i deia: “Tarrés anuncia
la adquisición de Sa Coma para ubicar la depuradora y un
centro deportivo de alto nivel”. Per tant, pens que aquí detectam
una falta de comunicació i sintonia entre polítics i entre
institucions governades pel pacte de progrés, perquè nosaltres
vàrem fer aquesta iniciativa..., la vàrem presentar abans que se
celebrés el ple a Eivissa i que el president manifestés la seva
voluntat respecte d'aquest recinte, sí que hi ha una total sintonia
entre el Grup Parlamentari Popular i les intencions i desitjos del
president d’Eivissa, cosa que no veig entre vostès i el Sr.
President d’Eivissa. Per tant, aquí qualque cosa falla.

Sí voldria aclarir que certament en el nucli de Vila hi ha una
mancança d’inversions esportives, certament vostè té raó, jo
també ho he dit, però no pot donar la culpa a la feina que es va
fer a l’etapa anterior, precisament quan el Govern de les Illes
Balears va treure un pla de desestacionalització turística per fer
inversions a les Balears, tant en matèria esportiva com en
matèria cultural, amb molts de sous, hi va haver un seguit de
municipis de l’illa d’Eivissa que varen triar inversions
esportives, i el municipi de Vila va triar inversions culturals,
com era museïtzar les murades de Dalt Vila. Per tant, va ser una
elecció que en aquell moment va fer l’Ajuntament de Vila. I
també en aquesta mateixa línia quan el Consell d’Eivissa va
anunciar als ajuntaments que tenia intenció de complementar
aquest pla del Govern amb noves inversions finançades
directament pel Consell d’Eivissa, en aquell moment
l’Ajuntament de Vila va triar reformar la pista d’atletisme de
Can Misses, i punt i final.

És a dir, certament hi ha aquesta necessitat, jo crec que és
una sort que hagi crescut de manera important la pràctica
esportiva a l’illa d’Eivissa i que en el nucli de Vila hi hagi
aquesta necessitat que ara hem d’afrontar. I pens, igual que el
Sr. Tarrés, que Sa Coma és un lloc ideal per ubicar aquestes
noves instalAlacions esportives. A més, també li vull dir que no
crec que sigui impossible per part nostra, del Parlament, o del
consell, solAlicitar la cessió d’unes instalAlacions militars, cosa
que abans de finalitzar la passada legislatura es va solAlicitar la
cessió d’ús de les instalAlacions esportives que hi havia a Sa
Coma per reformar-les i arreglar-les, com era el pavelló i la
piscina, i en aquell moment la resposta de la institució militar va
ser positiva. Després hi va haver les eleccions, va entrar un altre
grup polític a governar i ara ens trobam davant la possibilitat de
poder adquirir Sa Coma. Per tant, no crec que sigui un
impossible demanar la cessió d’unes instalAlacions perquè ja
s’ha fet i la resposta, com li he dit, va ser positiva.

De totes maneres nosaltres el que sí esperam és que aquesta
compra per part del consell insular es pugui fer efectiva el més
aviat millor. Li desitjam sort al Sr. President del consell en les
seves negociacions, que arribi a un acord econòmic, que Sa
Coma passi a Eivissa i que aquestes instalAlacions que ell té
projectades -i nosaltres hi estam totalment d’acord- es facin el
més aviat possible. M’hagués agradat que tots els grups que
donen suport al Govern balear també haguessin estar d’acord a
adquirir un compromís per al suport econòmic del Govern
balear. No ha pogut ser, esperem que encara que aquí ens diguin
que no, vostès, el Govern sigui sensible a aquest tema i es pugui
arribar a un acord, quan el consell l’hagi comprat i hagi fet el
projecte, que també s’arribin a fer aquestes reformes tan
importants per als ciutadans d’Eivissa i que esperam que no es
deixin de fer per falta de suport econòmic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau.

Passam doncs a la votació. Entenem que es vota el punt 2 de
la proposició no de llei, perquè el primer ha estat retirat.

Per tant, vots a favor del punt 2 de la proposició no de llei
presentada pel Grup Popular?

Vots en contra?

Sra. Lletrada?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 8; vots en contra 9; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada doncs aquesta proposició no de llei.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 8177/08, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a model de cogestió aeroportuària.

I passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 8177/08 del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
model de cogestió aeroportuària. Per defensar la proposició té
la paraula l’Hble. Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
realitat seré breu en la defensa d’aquesta proposició no de llei
perquè sens dubte és un tema que hem tractat repetides vegades
en aquesta comissió, també en el plenari i, de fet, ja s’han
aprovat propostes en sentit similar, tant del Partit Popular com
propostes de resolució d’altres grups fa una setmana en el debat
de política general. Per tant, no és apropiat estendre'ns molt en
el contingut concret de la situació en què ens trobam.

Però sí voldria fer inicialment una reflexió global. Com ja he
dit, jo crec que tots els grups d’aquesta cambra coincidim que
l’acord que va prendre el Consell de Ministres de dia 1 d’agost
suposa, si no és variat, una discriminació per a les Illes Balears.
Així ho hem votat tots i caldria potser que avancéssim un poc
més en aquest sentit. En primer lloc, jo crec que no és de més
tenir en compte i recordar que aquesta decisió, aquesta
reivindicació que hem pres i que demanam que es continuï
prenent en aquesta cambra, té l’empara estatuària. El nostre
Estatut, a l'article 32.15, preveu aquesta possibilitat.  Per tant,
l’entrada dins una primera fase dels nostres aeroports o no és
una decisió política que de cap manera no pot disfressar-se
d’impossibilitat jurídica. Aquest és el primer punt. És una
decisió política. 

En aquest sentit llavors el primer punt de la nostra
proposició no de llei clarament insta el Govern de l’Estat que
revisi aquesta decisió política que s’havia pres dia primer
d’agost i per la qual, en principi, quedaven exclosos de la
cogestió els aeroports de les Illes Balears, almanco en una
primera fase.

Per al nostre Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, aquesta decisió de dia primer d’agost és absolutament
arbitrària, no té cap mena de justificació tècnica. La xifra de 30
milions de passatgers, com a condicionant, és una xifra
discrecional, com ho podria ser una altra. I ens sembla que és
excessivament clar que s’ha fet ex professo per només incloure-
hi els aeroports de Barajas i El Prat, fins i tot l’únic argument
que hem sentit de moment de la ministra de Foment per tal de
justificar aquesta decisió, que ja he dit que per a nosaltres és
arbitrària, és dir que la complexitat del tema feia aconsellable
que fossin aquests dos aeroports. La veritat és que ens hem
informat, hem parlat amb especialistes en aquest tema, i la
veritat és que aquest argument és insostenible i fins i tot se’ns
ha dit que absurd. La qüestió de la complexitat no és una mesura
tan sols per a milions de passatgers i en aquest cas la
complexitat seria més grossa a Son Sant Joan precisament
perquè l’allau de passatgers es concentra molt més, per tant,
seria més complexa; però fins i tot se’ns ha fet saber que
l’argument és exactament el contrari, la cogestió seria molt més

senzilla en un aeroport de molt menys volum. Per tant, en aquest
cas hi podríem incloure tots els aeroports de les illes.

Bé, resumint, proposam que el Parlament de les Illes Balears
es pronunciï, tot instant el Govern de l’Estat, a revisar aquest
acord de dia 1 d’agost, a fi que tots els aeroports de les Illes
Balears puguin entrar en la primera fase de cogestió
aeroportuària. Ja no entraré en les motivacions de la importància
que tenen per a les illes els aeroports, la porta d’entrada, tot allò
que ja hem repetit moltes vegades i recollit en el Diari de
Sessions i amb les quals coincidim tots i no importa repetir-ho
més. Però el primer punt no basta, no pot bastar des del nostre
punt de vista de cap de les maneres perquè a hores d’ara no
sabem quin model global de gestió aeroportuària té el Govern
de l’Estat. No s’ha exposat, o està elaborat i no s’ha explicat.
Però en aquests moments no sabem quin model global té l’Estat.
I com que no el coneixem, sigui quin sigui però, hi ha una cosa
clara, no podem acceptar que es decideixi des de Madrid sense
tenir en compte el que pensam els ciutadans de les Illes Balears
representats per aquest Parlament i pel Govern que és qui du les
negociacions.

Nosaltres en el segon punt no pretenem definir el model, no
és aquesta la intenció de dir quin model ha de ser. Sens dubte
des del nostre grup parlamentari sabem que volem un model
individualitzat, amb fórmules de participació de la societat. Bé,
però açò no és el debat d’avui, en podem rallar en un altre
moment. Avui simplement el que demanam és que no es faci a
nivell de l’Estat cap model de cogestió o de gestió en general
aeroportuària global de l’Estat, sense tenir en compte el parer de
les Illes Balears. Volem que se’ns permeti, a les Illes Balears,
tenir una estratègia aeroportuària pròpia i, per tant, vet aquí la
motivació del segon punt de la nostra proposició no de llei.

I ja res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En torn de fixació de posició
grups que volen intervenir? Per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ja hem
defensat altres vegades que consideram que les Illes Balears no
haurien de cogestionar, sinó que haurien de gestionar
directament tot allò que són els ports i aeroports de les Illes
Balears i que són, consideram, elements vitals per a la nostra
economia i, per tant, per al futur de les illes.

Tenint en compte però que encara ens trobam lluny
d’aquesta situació, entenem que la cogestió és el mal més petit
i que, per tant, és una qüestió que s’entendria com el mínim. No
hauríem d’estar disposats a continuar deixant tot allò que són les
gestions dels aeroports d’una manera indefinida a organismes
que tenim en compte que ni el Govern de les Illes Balears, ni
per tant, tampoc els consells insulars no tenen res a dir-hi.
També hem de tenir en compte que el model de gestió dels
aeroports que en aquest moment manté l’Estat espanyol és
l’únic que està en aquestes condicions a Europa, que no s’entén
que ni els governs regionals, ni els governs locals no participin
en la gestió dels propis aeroports.
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També entenem que la cogestió dels aeroports constitueix no
només una qüestió de refermament de l’autonomia, sinó també
de racionalitat a l’hora d’organitzar les coses. L’Aeroport de
Son Sant Joan té unes característiques específiques i unes
dinàmiques marcades sobretot pel fet de viure en una societat al
voltant del turisme i que no guarden gaire relació amb altres
aeroports de dimensions semblants a altres llocs d’Europa. Hi
ha una concentració extraordinària de passatgers en uns
determinats mesos i uns ritmes d’activitats molt diferents segons
l’època d’any, etc., que fa que tot plegat tengui unes
característiques molt peculiars. Això, òbviament, se sap molt
millor aquí que no per exemple a Madrid. Per tant, pens que
estam molt més capacitats per poder donar una resposta més
adequada als problemes en concret i puntuals que puguin sorgir
en relació amb la gestió dels aeroports.

Així mateix també pens que no es poden establir els
mateixos criteris per tot arreu per tal d’emmarcar la cogestió
aeroportuària. Per tant, per tot allò que hem dit, consideram que
hi ha aspectes més decisius que no el nombre de passatgers a
l’hora de tenir en compte els criteris per dir quins haurien de
tenir aquesta cogestió i quins no. Per exemple, per a nosaltres
són importants i bàsics el fet insular, l’economia basada en el
turisme i sobretot també les necessitats de servei públic.

Per tant, resumint, entenem que tant per al criteri de
refermament de l’autonomia i també per a la racionalitat de
l’organització dels aeroports, crec que hem de donar suport a
aquesta proposició no de llei i, òbviament, als dos punts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, per anunciar el vot
favorable del Grup Socialista a aquesta proposició, ho feim en
base a dues qüestions bàsiques. La postura a favor de la
necessitat de la cogestió dels aeroports d’aquestes illes l’hem
manifestada reiteradament a diferents debats que s’han produït
sobre aquesta qüestió en aquest mateix parlament. Per tant, no
és nova. Això evidentment significa el desacord del nostre grup,
si no m’equivoc crec que també públicament s'hi ha mostrat el
propi Govern, en contra de la decisió presa pel Consell de
Ministres quant a la previsió de cogestió, feta en base al volum
de passatgers, només fa possible aquesta cogestió a dos
aeroports, els de Madrid i Barcelona. Pensam que això és
inacceptable. Estam clarament a favor de la proposta, de la
necessitat i la viabilitat de la cogestió dels tres aeroports de les
nostres illes.

Dit això, quan es parla des del nostre punt de vista de
complexitat, volem entendre que la complexitat no ve donada
per la gestió individualitzada de cada un dels aeroports en
funció de com són de grans o del nombre de passatgers que
tenen. Nosaltres creim que ve més donada per la complexitat del
sistema solidari, per dir-ho d’alguna manera, de gestió que té
AENA de la globalitat dels aeroports d’Espanya. Tots depenen
d’un mateix estament, AENA, i n’hi ha que treuen un rendiment
positiu, per tant, tenen beneficis reconeguts i clars. I després hi
ha aeroports que són clarament deficitaris. Els uns compensen
els altres, i aquest dèficit en la seva gestió o en el seu rendiment
no fa que quedin sense inversió, sinó que AENA es preocupa
que aquests aeroports de menor trànsit tenguin també les seves
inversions i, per tant, puguin continuar modernitzant els seus
serveis. Jo crec que la complexitat està en això, buscar i trobar
la fórmula perquè establint la cogestió dels tres aeroports
d’alguna manera se salvi aquest petit entrebanc, dic petit perquè
crec que no ha de ser un obstacle definitiu que impedeixi
aquesta resolució final i definitiva. 

Quant el punt dos, no podem tots els grups d’aquest
parlament més que estar-hi d’acord, per una raó molt simple. No
diu ni més ni menys que allò que la passada legislatura ja es va
aprovar a una proposició sobre el tema de la cogestió on entre
les aportacions d’uns i altres grups i perquè es pogués aprovar
per unanimitat, que és el que va passar, va quedar molt clar que
es proposava la cogestió dels tres aeroports, on s’establia la
participació de les institucions d’aquestes illes, a més a més, de
l’empresa privada a través dels seus organismes. Però record
molt bé que allò que va quedar molt clar per damunt de totes
aquestes consideracions és que sempre la decisió i la gestió
serien públiques, a pesar de la participació també del sector
privat. Per tant, entenc que aquest punt dos va en aquesta
mateixa línia, garantir aquest servei públic i l’interès general per
damunt dels interessos particulars, a pesar que estiguem d’acord
que també es pugui participar per part d’aquest sector
empresarial en aquesta cogestió.

Dit això poca cosa més perquè, repetesc, la nostra postura és
clara, hem expressat la voluntat i el nostre punt de vista, la
necessitat que si podem cogestionar aquests tres aeroports
millorarem en molts d’aspectes el rendiment de tots tres, i
sobretot repercutirà directament en els passatgers d’aquestes
illes, que no és per a ells, no és per a nosaltres un article de luxe
com ho pot ser per a altres, sinó que és un article de primera
necessitat, i crec que això al final ho hem de fer valer i aqueixa
qüestió de la insularitat, que venim reclamant en moltes
ocasions i per diferents motius, també l’hem de posar damunt la
taula en aquest tema i per tant estam absolutament d’acord amb
els dos punts d’aqueixa proposta de llei, proposició no de llei,
perdó, i com he avançat al principi la votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En nom del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Morell.
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LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No puc més que estar
pràcticament d’acord amb tot el plantejament que ha fet el
portaveu del BLOC per Mallorca i PSM-Verds. La veritat és
que fa molts d’anys que a les Illes Balears estam parlant del
model de cogestió aeroportuària. Totes les forces polítiques fa
més de vuit anys que hi feim feina i estam d’acord amb el fet
que és molt necessària, fins i tot també amb l’acord de sectors
econòmics i socials, i per això creim que ja és el moment de
posar-ho damunt la taula.

També estic d’acord que és un tema que hem tractat
moltíssimes vegades, fins i tot en el darrer mes a la comissió,
sobretot a la Comissió d’Ordenació Territorial hi ha hagut
diverses proposicions no de llei on ja hem parlat d’aquest tema
i a més tots a favor hem votat sobretot de rebutjar que aquest
acord del Consell de Ministres no hagi inclòs les Illes Balears,
i també de lamentar l’actitud de la ministra, que reiteradament
fa unes diferències amb les Illes Balears.

Nosaltres pensam que la primera fase, aquesta primera fase
on han inclòs els aeroports de Madrid i de Barcelona, és
primordial, és a dir, hauríem d’entrar ara, no podem perdre
aquesta oportunitat. Si no aconseguim que es revisi aquest acord
i que s’incloguin ara els nostres aeroports serà molt difícil entrar
en una segona fase i que posteriorment se’ns aprovi que les Illes
Balears també siguin part d’aquesta cogestió. Pensam que ara
que s’inicia el procés és el moment d’entrar-hi; si no s’accepta
ara no sabem quan podria ser que el Govern central ho admetés;
o sigui que aquest moment creim que és primordial.

Hem aprovat aquests punts diverses vegades en el darrer
mes. Crec que tots els grups polítics estam d’acord, però
nosaltres trobam a faltar una passa més, és a dir, ser més
reivindicatius, no només expressant el nostre malestar sinó que
a més s’hauria d’intentar que es pugui rebutjar, perdó, es pugui
impugnar aquest acord, és a dir, nosaltres tenim vies també
administratives i judicials per poder impugnar aquest acord,
donar una passa endavant, anar més enllà i exigir la revocació
d’aquest acord perquè realment és molt perjudicial per a les Illes
Balears. Estam en un moment en què, si estam tots d’acord i ho
hem parlat diverses vegades, podem exigir que es faci aquesta
inclusió dels aeroports de les Illes Balears, que siguem un poc
més valents i defensem tots els interessos de les Illes Balears, i
per això pensam o trobam a faltar aquesta determinació no
només per expressar el nostre malestar sinó per, a més, exigir i
sobretot intentar impugnar aquest acord perquè se’ns faci cas en
el que necessiten els nostres ciutadans.

Simplement aquest és el petit punt on nosaltres pensam que
hauríem d’anar un poc més enllà, però totalment d’acord amb
els plantejaments i en el punt 1 i el punt 2 votarem a favor de la
proposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? El Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, primer de tot no és per contradiccions perquè no n’hi ha
hagut, sinó per expressar l’agraïment al suport que (...) de tota
aquesta comissió, i simplement fer una precisió, després
d’expressar aquest agraïment, sobre unes paraules del Sr.
Portaveu del Partit Socialista perquè també quedi en acta una
disconformitat en una interpretació. 

No entraré en el que és complexitat o no, què va voler dir la
Sra. Ministra sobre el tema; en tot cas és interpretable perquè no
ho va exposar. En el que no estic d’acord, i vull que també
consti en acta, és en aquesta interpretació que la gestió
centralitzada, deia, suposa la solidaritat dels aeroports amb
beneficis amb els aeroports que no en tenen; és més un mite que
una realitat, els estudis demostren, (...) xerrades precisament
organitzades per la Conselleria de Mobilitat del Govern de les
Illes Balears s’han presentat aquests estudis, que el gran flux de
beneficis que es generen als aeroports com per exemple el de
Son Sant Joan van a parar en una proporció altíssima a
l’aeroport de Barajas com a reinversions allà. Per tant no de
bades tots els països d’Europa tenen la gestió individualitzada,
amb participació de les comunitats autònomes o els ajuntaments
o d’altres fórmules, però gestió individualitzada i de cap de les
maneres centralitzada, i jo no crec que sigui una qüestió de
solidaritat aquesta gestió centralitzada sinó una qüestió, com
sempre, de centralisme del Govern de l’Estat, que li costa
moltíssim cedir a les comunitats autònomes allò que ell
considera seu i que per a nosaltres simplement és un dret dels
pobles que conformen l’Estat espanyol.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Puc entendre, idò, que
s’aprova per assentiment aquesta proposició no de llei de tots
els grups parlamentaris?

En conseqüència queda aprovada, per tant, per assentiment.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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