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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, Sandra Morell substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye a Francina Armengol.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Joana Barceló.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President. Miquel Àngel Coll substitueix Antoni
Diéguez.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5867/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de
descomptes del peatge del túnel per a les empreses de Sóller
i Fornalutx.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions, començam amb el primer punt
de l’ordre del dia d’avui que consisteix en la Proposició no de
llei RGE núm. 5867/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa al
manteniment de descomptes del peatge del túnel per a les
empreses de Sóller i Fornalutx. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats,
amb aquesta proposició no de llei el que volem és parlar d’un
tema que desgraciadament està d’actualitat: sobreviure a la crisi.

Com queda clar a l’exposició de motius des de la posada en
funcionament del túnel de Sóller s’ha mantingut un criteri
d’aplicació de descompte del peatge a les empreses en domicili
social a Sóller i al xofer que també hi estàs empadronat. Sembla
ser que s’estudia modificar aquest criteri que afecta les
empreses de la Vall. 

Com sabeu des d’Unió Mallorquina pensam que no és
moment d’incrementar impostos i en aquest moment, o en
aquest cas, d’eliminar descomptes. El que sí volem -i crec que
ho volem tots els partits aquí representats- és incrementar el
valor de la zona de Tramuntana amb la declaració de Patrimoni
de la Humanitat donant-li una major viabilitat econòmica
gràcies a ser una zona d’especial valor ambiental i paisatgístic.

Trobam que no s’ha de perjudicar l’economia de la Vall i
molt manco en uns moments tan difícils i per tot això, instam el
Govern a fer les gestions necessàries per mantenir el descompte
del peatge del túnel de Sóller per a les empreses de Sóller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel torn de fixació de
posicions té la paraula, pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
seré molt breu en la meva intervenció. De fet, vull dir que
compartesc en la seva totalitat l’exposició de motius que
introdueix la proposta d’acord del Grup Mixt, Unió
Mallorquina.

És obvi que als del nostre grup parlamentari els sembla que
qualsevol retrocés en les condicions fins ara existents per a les
persones jurídiques, ja no en parlem de les persones físiques,
però aquí se centra en les persones jurídiques que tenen al
domicili social a Sóller i Fornalutx seria un error o pitjor que un
error, una actuació evidentment irresponsable que tendria -com
diu la mateixa exposició de motius- serioses conseqüències
sobre l’economia de la Vall de Sóller.

Ara bé, crec que hem de recapacitar i saber de què parlam.
Estam, de fet, parlant d’una idea, d’una proposta feta en el seu
moment per la concessionària del servei que en cap moment, en
cap moment, ha rebut el suport de les institucions pertinents, en
aquest cas el Consell de Mallorca. 

Llavors anem per pams, és cert que ja fa temps, això ningú
no ho dubta, l’empresa concessionària va plantejar una
modificació del contracte pel que fa a les bonificacions que
reben les empreses de la Vall de Sóller. Això no ho posam en
dubte, és cert, però també és cert que l’única institució
competent sobre aquesta matèria és el Consell de Mallorca i el
Consell de Mallorca va rebutjar de manera taxativa qualsevol
possible modificació en aquest sentit.

Llavors no acabam d’entendre aquesta proposició no de llei,
a no ser que sigui una proposició no de llei preventiva en el cas
que es tornés plantejar aquesta... diem-ne, situació que de
moment no és més que una situació resolta. 
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Per altra part, és un tema que competencialment és
responsabilitat íntegra del Consell de Mallorca que... si per una
part és cert que el Govern de les Illes Balears aporta doblers en
aquesta... perquè es puguin sufragar les bonificacions, no té cap
capacitat de decisió. Crec que hem de ser respectuosos amb els
àmbits competencials de les institucions de les Illes Balears, en
aquest cas el Consell de Mallorca que n’és absolutament
competent, tal com es reflecteix a l’Estatut d’Autonomia. 

Per tant, el nostre posicionament serà en aquest cas
d’abstenció, no perquè no estiguem d’acord en la filosofia de la
proposta, sinó perquè en primer lloc, és un tema ja resolt; en
segon lloc, el Consell de Mallorca, institució competent,
íntegrament competent en aquest tema, ja s’ha pronunciat
clarament rebutjant qualsevol modificació d’aquesta concessió,
i finalment, perquè no creim que el Govern de les Illes Balears
hagi de fer gestions davant una altra institució, sobretot si
aquesta institució ja ha deixat clar la seva postura contrària a
qualsevol modificació en tot el sistema de bonificacions, però
perquè tampoc no es pugui dir i no es pugui mal interpretar la
nostra posició no farem vot contrari, sinó que ens abstindrem
simplement per respecte al Consell de Mallorca i a les seves
competències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, com ja s’ha dit també
per part dels altres portaveus, estam d’acord en l’argument de
fons, que eliminar aquells drets adquirits i que beneficien els
ciutadans d’aquestes illes inicialment ho hem d’entendre com
un retrocés i per tant, una proposta que no és desitjable. Dit
això, però, i entenent les reclamacions i les propostes que es fan
des del grup proponent, també hem d’entrar en allò que deia el
Sr. Riudavets i que és l’àmbit competencial de cadascú.

Crec que aquest és un tema que no es pren... i s’hi posa a
treballar en aquest moment, s’hi treballa des de fa ja un cert
temps, hi ha hagut pronunciament per part de diferents
colAlectius i administracions i en aquest cas també, molt
clarament, per part de l’administració competent que en aquest
cas és el Consell de Mallorca i si tenim present que s’hi està
fent feina des d’aquesta administració i a més a més hi ha hagut
un rebuig públic de la proposta inicial, hem d’entendre que ho
hauríem de deixar en mans de qui correspon i de qui hi fa feina
perquè acabi resolent. Una altra qüestió seria si per part
d’aquesta administració no hi hagués cap interès ni cap intenció
de treballar-hi, però com que no és aquest el cas, entenem que
el millor és, a qui li correspongui, resolgui la situació.

Per tant, basant-nos en aquest argument senzill i crec que
prou clar, el Grup Parlamentari Socialista també s’abstindrà en
aquesta votació perquè creiem que és la millor manera que es
vegi que estam d’acord en el fons de la qüestió, però que, des
d’un altre costat, entenem que a qui correspon prendre decisions
no és precisament a aquesta cambra parlamentària. Per tant, el
nostre vot serà d’abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Sandra Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
ens trobam davant una proposició no de llei que reflecteix una
problemàtica que arrosseguen des de fa anys els ciutadans i
residents dels municipis de Sóller i Fornalutx. A la carretera
MA-10 hi ha un túnel que és l’accés directe a la Vall de Sóller,
una infraestructura que fou molt demandada durant anys pels
residents del municipi amb la intenció d’acabar amb l’aïllament
que els produïa el llarg transvasament del coll de muntanya que
era el principal accés. Una carretera que feia la travessia llarga
i perillosa i que afectava tant l’economia, com el comerç, el
turisme i la qualitat de vida en general dels ciutadans. 

L’any 1997 s’inaugurà aquesta esperada infraestructura, que
s’ha demostrat que ha millorat molt la vida del poble en tots els
seus aspectes. El túnel de Sóller té una llargària de 3
quilòmetres i per passar-hi s’ha de pagar un peatge que l’ha
convertit en un dels més cars de tot Espanya. 

Tot i això és una via amb una gran afluència de trànsit
qualsevol dia de la setmana tenint en compte el nombre
d’habitants dels dos pobles de la Vall i el gran nombre de
turistes que visiten el seu magnífic paratge. En dades del 2009,
el túnel suportà una intensitat mitjana diària de 7.861 vehicles.
La companyia concessionària arribà ja fa molts d’anys a un
acord amb el Govern perquè s’aplicàs un descompte als
residents de Sóller i Fornalutx, descompte que s’aplica des de
fa més de tretze anys. 

No obstant això, fa dos mesos la companyia concessionària
va anunciar la retira imminent d’aquest descompte de manera
unilateral sense comunicació en forma ni als usuaris ni a
l’ajuntament ni al Govern o al consell. La retirada del
descompte volia afectar totes les empreses de Sóller i Fornalutx,
és a dir, les furgonetes i camions propietats d’empreses de la
Vall ja fossin constructores, transportistes o de qualsevol tipus
encara que fossin propietat de petites i mitjanes empreses. 

Aquest canvi unilateral intolerable per part de la
concessionària ha duit tot un seguit de protestes de gran part
dels residents de la Vall, així com la queixa enèrgica dels
ajuntaments dels dos municipis. 
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L’associació que aglutina gairebé totes les empreses de
transport de Sóller es va mobilitzar i va fer d’altaveu del gran
malestar que es respirava a tots els sectors dels municipis
produït per aquesta injusta mesura. 

És clar que aquestes empreses no podrien competir amb la
resta de Mallorca ni competir per a la supervivència de les seves
empreses si s’els llevàs el descompte. Parlam que les furgonetes
de transport, autocars i camions paguen actualment entre 7 i 8
euros per trajecte si no són residents a la Vall i per tant, el
descompte els permet almenys una rebaixa considerable ja que
suposa pagar només 2 euros per trajecte. Fer front de cop a
pagar entre 7 i 8 euros per un sol trajecte tenint en compte que
anar i tornar suposaria uns 15 euros podria dur a aquestes
empreses a afrontar de cop una despesa nova no prevista d’uns
50.000 euros anuals. En temps de crisi econòmica, (...) que és
un moment crucial en què els incentius als sectors productius i
les ajudes al petit i al mitjà comerç haurien de ser totals. Per
tant, és intolerable una mesura d’aquesta magnitud.

Un altre caire del problema és l’evident discriminació que
sofreixen els ciutadans de Sóller i Fornalutx que són els únics
de la nostra comunitat autònoma que paguen cada vegada que
volen sortir i entrar de casa seva. 

No hem de perdre de vista tampoc que el cost per als
visitants és molt elevat, ja que un ciutadà de qualsevol municipi
de les Illes Balears paga aquest túnel, dels més cars d’Espanya,
a un preu de 4 euros amb 55 cèntims per trajecte, o sigui que per
anar a dinar al Port de Sóller o per gaudir d’una excursió a un
paratge magnífic com el de la Vall o comprar alguns dels
productes amb denominació d’origen que produeixen s’han de
pagar 9 euros per anar i tornar.

És hora que el Govern i el Consell de Mallorca es plantegin
mesures per igualar aquesta situació amb la resta dels municipis
de les Illes que gaudeixen d’infraestructures viàries de primera
qualitat sense haver de pagar peatge. 

El nostre grup parlamentari creu que el Govern té molt a dir
en aquest assumpte i juntament amb el consell podrien haver
avançat alguna cosa aquesta legislatura si haguessin inclòs el
rescat de la concessió dins el doblers del Conveni de carreteres
que el Consell de Mallorca ha deixat perdre durant quatre anys,
encara més quan fou una mesura promesa pel Partit Socialista
per a aquesta legislatura, però ni tan sols s’ha obert el debat en
quatre anys.

En qualsevol cas creim importantíssim que anuncis
unilaterals com el que va fer la concessionària no es poden
repetir. Creim que és necessari que el Govern es reuneixi amb
l’empresa i deixi clar quins són els termes de l’acord que no
poden variar. No és suficient anunciar que el descompte no es
tocarà com ha fet el Govern i el consell, sinó també garantir els
drets adquirits dels residents deixant clares unes condicions
bàsiques que no es poden tocar envers uns ciutadans que ja
pateixen una situació atípica com la que hem exposat.

Per aquest motiu votarem a favor de la proposta, esperant
una avanç de la situació per tal que intents d’aquest estil no es
tornin a repetir.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. En torn de contradiccions, vol fer ús de
la paraula la Sra. Sureda per un temps màxim de cinc minuts?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
ràpidament, vull agrair el suport del Grup Parlamentari Popular
i evidentment no volem envair o que el Govern envaeixi
competències al consell ni a ningú, però com molt bé s’ha dit el
Govern dóna un suport econòmic i per aquest fet hi pot
intervenir.

Hem de pensar que fa quasi tres mesos que es va presentar
aquesta proposició no de llei que és quan es va plantejar
realment aquest problema. El peatge que es paga és molt elevat
i hem de donar suport a les empreses de Sóller i de Fornalutx
perquè a finals de mes no es noti aquesta despesa i es noti el
descompte que s’aplica.

Per tant, vull agrair el suport del Partit Popular i moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. 

Una vegada acabat el torn d’intervencions passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5867/10. 

En primer lloc, vots a favor?

Vots a favor, 6.

Vots en contra?

Cap.

Entenc que la resta són abstencions.

EL SR. COLL I CANYELLES:

6 vots a favor; 7 abstencions.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
5867/10.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 5985/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a per un nou model
aeroportuari.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5994/10, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
a favor de la descentralització i de la cogestió
aeroportuària.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 5985 del Grup
Parlamentari Mixt per un nou model aeroportuari.

Per defensar la Proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Eduard Riudavets per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sra. Presidenta. Per una qüestió d’ordre, és que ara pertoca
la del Grup Mixt, jo volia agafar la paraula per una qüestió
d’ordre perquè demanaríem a la Mesa que ja que són dues
proposicions no de llei que toquen el mateix tema, en part
complementàries en part coincidents, si la resta dels grups
parlamentaris i la Mesa hi vénen a bé, fusionar-les i fer-ne una
de conjunta, en un sol debat que tendria el següent text: el
primer punt seria íntegrament el punt 1 de la proposició no de
llei del Grup Mixt-Unió Mallorquina; el punt 2, es mantendria
també íntegrament el punt 2 de la proposició no de llei del Grup
Mixt-Unió Mallorquina; el mateix passaria amb el punt 3, també
seria el punt 3 del Grup Mixt-Unió Mallorquina; el punt 4 seria
el punt que ara és el número 1 del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds afegint in fine al final del text la frase
“en règim de lliure competència”, i el punt cinquè correspondria
llavors al punt número 2 de l’actual proposició no de llei del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha algun inconvenient per part dels altres portaveus dels
grups... ? 

Per tant entenem que ara passam a debatre les dues
proposicions no de llei, la RGE núm. 5985/10 i la RGE núm.
5994/10, i el que passarem a votació una vegada que s’hagin
debatut són els cinc punts que el Sr. Riudavets ha detallat.
D’acord?

Per tant, per defensar... al principi comença vostè, Sr.
Riudavets? La Sra. Sureda? D’acord, per un temps màxim de
deu minuts, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ens
trobam davant una proposició no de llei que en alguns dels seus
acords pot sembla un pot obsoleta, però bé, en el moment en
què es va fer vèiem que era molt necessari lluitar perquè a les
Illes no ens tallassin les ales.

L’abandonament per part dels controladors aeris de les seves
responsabilitats a principi de desembre d’aquest passat 2010
provocà el tancament de l’espai aeri espanyol i en conseqüència
enormes perjudicis econòmics i personals i una imatge
deplorable cap a l’exterior. 

D’aquí la primera part d’aquesta proposició no de llei, que
rebutja el comportament dels controladors aeris i insta el
Govern a intervenir-hi per depurar responsabilitats. Per altra
banda, des d’Unió Mallorquina no ens cansam ni ens cansarem
de defensar la cogestió de ports i aeroports. En pocs mesos hem
vist que des del Govern central, primer, ens volien pujar les
taxes aeroportuàries, però gràcies a Coalició Canària que té
poder de convicció, perquè és decisiu, no les pugen.

També vàrem sentir un comunicat del ministre Blanco que
començaria la cogestió d’alguns aeroports. Aquí vàrem veure un
poc de llum i una petita esperança, però res, fum. A posteriori
hem vist que el que volen des del Govern central és privatitzar
una part dels aeroports començant pels de Madrid i Barcelona,
què volen fer a Madrid?, ho tenen clar?, nosaltres creim que no
i nosaltres, sí. 

Per tant, segona part d’aquesta proposició no de llei que va
en aquest sentit: continuar demanant la cogestió i la no
privatització dels aeroports i lluitar perquè les Illes Balears
puguin tenir veu i decisió a la gestió dels nostre aeroports.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. En aquest cas ara toca el torn
d’intervencions per un temps màxim també de deu minuts al Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entram llavors a analitzar aquesta
proposició no de llei, ara conjunta. Començam amb un parell de
consideracions. 

El nostre grup parlamentari rebutja ara en aquesta comissió,
ho va fer en el seu moment, el comportament dels controladors
aeris que d’una forma absolutament condemnable varen
abandonar el seu lloc de feina provocant el tancament de l’espai
aeroportuari. 

També llavors és evident el nostre acord amb el segon punt
que demana que judicialment se’ls exigeixin les responsabilitats
pertinents, cosa que pel que sabem ja es fa.

Si més no, crec que és important fer una puntualització
respecte de la PNL en conjunt i és que aquesta PNL, tant en la
redacció inicial d’Unió Mallorquina com en la redacció final
conjunta, agrupa dues temàtiques absolutament diferents que, si
bé afecten totes dues els aeroports i en totes hi estam d’acord,
responen a dues problemàtiques, com he dit, absolutament
diferents i des de gairebé fa un any també realitats jurídiques
diferents. Així, la Llei 9/2010, de 14 d’abril, va regular la llei
estatal, va regular una clara separació entre els gestors
aeroportuaris i els proveïdors de serveis de navegació aèria.
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Els dos primers punts d’aquesta proposició no de llei, que
fan referència als conflictes dels controladors, no tenen res a
veure amb la gestió aeroportuària a què es refereixen els tres
punts restants, els primers afecten la navegació aèria i la resta la
gestió dels aeroports. Jo crec que és important deixar-ho clar
perquè mentre pel que fa a la gestió aeroportuària exigim -com
farem en els punts següents i com exposaré en els punts
següents- una descentralització i una gestió directa des de les
comunitats autònomes, pel que fa referència a la part de
navegació aèria la tendència és absolutament la contrària i es
procura i s’intenta arribar a un espai aeri comú a tota la Unió
Europea, allò que s’ha anomenat el cel únic europeu, per tant,
les tendències són absolutament diferents i encara que dins
aquesta proposició no de llei agrupem aquests dos temes que
afecten els aeroports són dues temàtiques que tenen dues
solucions totalment divergents.

Dit això, perquè consti en acta i quedi aclarit, passam llavors
als tres punts finals d’aquesta proposició no de llei i explicarem
un poc els motius per què els hem plantejat. El motiu principal
és la preocupació que ens ha generat l’anunci fet en el seu
moment pel Sr. Rodríguez Zapatero d’unes noves mesures
econòmiques que suposarien la privatització, ni que fos parcial,
d’AENA. Aquesta preocupació hem de dir que no és només del
nostre grup parlamentari o dels nostres grups parlamentaris, els
dos signants d’aquesta proposició no de llei conjunta, sinó que
és una preocupació compartida per gran part de la societat de les
Illes Balears i en aquest sentit s’ha manifestat des
d’associacions cíviques, entitats, patronals, etc. 

També ens preocupa el canvi de discurs que aquest anunci
del Sr. Zapatero suposa i també l’indici d’una manca de política
clara que aquest anunci ha suposat, hem passat, sense
explicacions que a mi em semblin convincents, de prometre’ns
la cogestió aeroportuària, això sí només per a Barajas i el Prat,
cosa que vàrem criticar en el seu moment, però que obria la
possibilitat d’afegir-nos-hi nosaltres també, d’aquest anunci de
cogestió aeroportuària hem passat a anunciar de sobte, sense
més explicacions, una futura privatització. Una futura
privatització que ja té un possible marc legal, el Reial Decret
Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions a l’àmbit fiscal,
laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació
d’ocupació -aquest és el nom d’aquest reial decret-, fa possible
ja ara l’entrada de capital privat en la nova societat estatal que
ha d’assumir la gestió dels aeroports en comptes d’AENA. Per
tant, l’anunci ja es va concretant en realitats i realitats que no
compartim i que no comparteix, pel que són les declaracions
que s’han fet en aquest sentit, no comparteix el Govern de les
Illes Balears. 

Per cert, el Govern de les Illes Balears ha deixat
absolutament clara la seva posició al respecte, immediatament
es va redactar urgentment un informe, que es va remetre el
Ministeri de Foment el passat mes de desembre, que reclama,
reivindica, exigeix un estatut de singularitat per als aeroports de
les Illes Balears, un estatut de singularitat que es basa en dues
qüestions que són absolutament fonamentals per a les Illes
Balears i que crec que tots coincidirem que ho són: primera, la
insularitat, la condició geogràfica d’illes que constitucionalment
i estatutàriament ha de ser compensada; i la segona, la condició
d’economia eminentment turística que tenen les Illes Balears.
Això suposa que els tres aeroports de les nostres illes tenen una

importància estratègica per a l’economia i per a la societat en
general de les Illes Balears.

Facem un ràpid repàs de dades, només siguin perquè quedin
reflectides en acta. Un 80% del producte interior brut de les
nostres illes està generat pel sector servei, el turisme n’aporta
més del 50% del total. El 98% dels visitants de les Illes Balears
accedeixen a l’arxipèlag per via aèria. El 2009, és el darrer any
que tenim les dades completes, el 2010 encara no han aparegut,
no hi estaran gaire, més de 11,6 milions de turistes arribaren per
via aèria. Els aeroports de les Illes Balears acullen mitjanes
properes als 30 milions de passatgers. Així és evident que se’ns
dibuixa un país, el nostre país, que és depenent absolutament del
transport aeri i a sobre la gestió aeroportuària és bàsica,
fonamental per conformar un model turístic adequat i
competitiu, un model turístic que no pugui incidir a les nostres
illes en la gestió aeroportuària sempre serà un model turístic
coix, depenent i subsidiari d’altres decisions.

Per tant, és per açò que el nostre grup parlamentari i el Grup
Parlamentari Mixt, Unió Mallorquina conjuntament presentam
aquesta proposició no de llei que en els seus dos punts pretén -
ara tres- un pronunciament clar del Parlament de les Illes
Balears. Demanam que no es continuï prenent decisions
unilaterals que afecten les Illes Balears; demanam, així mateix,
que no s’avanci en aquest camí de privatització sinó que en tot
cas qualsevol mesura es consensuï amb el Govern de les Illes
Balears; i que aquestes mesures prioritzin les necessitats del
servei públic per sobre d’interessos privats i a la vegada
permetin la descentralització. Finalment, apostam clarament per
la individualització de la gestió de forma que el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars puguin decidir les fórmules
que més convenguin a les necessitats econòmiques i de
promoció turística de les Illes Balears.

Acab, en realitat apostam amb aquesta proposició no de llei
per la cogestió aeroportuària que ja preveu l’article 32.15 del
nostre estatut. El nostre grup parlamentari BLOC i PSM-Verds
varen ser i som partidaris de la gestió directa -no de la cogestió-,
directa i total dels aeroports per part de la comunitat autònoma,
tal i com es fa, per cert, arreu d’Europa. Arreu d’Europa cada
aeroport és gestionat individualment o per municipis, per
regions, per comunitats autònomes, per landers, pel que li
vulguem dir, aquest és el nostre model, però acceptam en
aquests moments la cogestió i l’exigim com a una passa en la
bona direcció. 

Ja per acabar i per resumir fixaré a grans trets el model que
defensam i que explica clarament els punts de la proposta
d’acord que hem fusionat amb Unió Mallorquina. En primer
lloc, defensa de la titularitat i gestió pública dels aeroports de
les Illes Balears. Segon, gestió pública entesa com a servei
públic, servei públic que sense renunciar a la rendibilitat
econòmica garanteixi els drets dels usuaris. Defensa de la
descentralització i gestió individualitzada de cada aeroport, això
permet conjugar la gestió aeroportuària amb la política
econòmica i en especial amb la política turística. Màxima
presència de les institucions de les Illes Balears en els òrgans de
gestió aeroportuària i participació de la societat civil amb
fórmules pròpies per canalitzar-la. En definitiva, crec que tenim
dret i sobretot tenim la necessitat de gestionar els nostres
aeroports i fer-ho com un servei públic de qualitat. I açò és en
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definitiva allò que avui votarem votant aquests cinc punts de la
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Atès que hem ajuntat les dues
proposicions no de llei serem un poc més flexibles amb l’horari
per al portaveu del Grup Socialista i per al portaveu del Grup
Popular. En primer lloc té la paraula el Sr. Ribalaiga per un
temps màxim hauria de ser de deu minuts, però ja li dic que
serem bastant més flexibles atès que hem ajuntat les dues
proposicions no de llei.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pot estar tranquilAla perquè no
esgotaré tot el temps que em toca o el que vostè diu que em
tocarà, crec que ser breu és en aquest cas una virtut i ho
intentarem. El nostre grup sempre s’ha mostrat partidari a donar
suport en aquest parlament a totes aquelles iniciatives
encaminades a aconseguir la cogestió dels aeroports de la nostra
comunitat, sempre s’ha manifestat favorable a aquesta idea de
la participació dels poder públics més pròxims als ciutadans en
aquestes infraestructures que podem considerar i que són
estratègiques per a la nostra comunitat autònoma, ho són per a
tots els territoris, però a la nostra comunitat autònoma ho són
especialment en tant que sent illes depenem d’una manera
important del transport aeri.

El Govern al qual donam suport també ha defensat aquesta
cogestió en la seva gestió diària, ho ha fet davant els organismes
pertinents reguladors de l’activitat a Madrid, davant la societat
AENA i davant el Govern d’Espanya. Ha manifestat sempre la
necessitat que la gestió dels aeroports de les Illes Balears fos
compartida amb unes característiques i uns trets que nosaltres
consideram també importants i essencials, com és no perdre mai
el caràcter públic de la gestió. Pensam que açò és una cosa
bàsica quant a la posició tant del nostre partit com del nostre
govern. El Govern de les Illes Balears, al qual donam suport, ha
desenvolupat també un model que pensam que ha de seguir la
cogestió de les Illes Balears, un model basat en la idea que cada
aeroport ha de tenir una societat individual de gestió on siguin
presents el Govern, els consells insulars i els ajuntaments
afectats, on hi hagi una creació de consells assessors i on pugui
participar la societat civil i molt especialment aquelles entitats
i associacions que tenen a veure amb l’economia del territori.

El nostre partit no creu que la participació de la iniciativa
privada hagi de significar necessàriament privatitzar els
aeroports, una cosa és privatitzar els aeroports i l’altra cosa és
donar entrada a la iniciativa privada. Nosaltres pensam que en
determinades condicions sí que pot ser útil i d’interès públic,
fins i tot, que aquesta iniciativa privada tengui cabuda dins la
gestió aeroportuària, però defensam que la seva titularitat, la
majoria, per entendre’ns, la majoria dels vots o la capacitat de
decisió no ha de perdre la seva titularitat pública i ha de
continuar en mans de les administracions públiques.

Finalment, com ha fet el portaveu que m’ha precedit, vull fer
una distinció important pel que fa al futur més immediat
significarà, en primer lloc, una gran divisió entre la gestió dels
aeroports i la gestió del control aeri. Per tant, tot el tema de
control aeri, de controladors i d’altres quedarà una mica al
marge o quedarà a una altra societat que no té a veure amb la
gestió dels aeroports, ho dic amb relació a les propostes que ara
passaré a enumerar i que se sotmetran a votació. 

Concretament, i tal com s’ha fet la proposta anteriorment,
nosaltres entenem que està bé que s’hagin fusionat les dues
propostes i anunciam el nostre vot favorable a totes, malgrat allò
que he comentat dels punts 1 i 2, més relacionats amb la gestió
del control aeri, no tenen tant a veure amb la gestió dels
aeroports, però evidentment els donarem suport perquè el nostre
partit ha estat un dels principals actors del conflicte quant a les
decisions que s’han hagut de prendre a nivell de Govern
d’Espanya.

En els punts 3, 4 i 5 també mantenim el nostre acord amb les
coses que expressen perquè estan dins la línia del que fa el
nostre govern i estan dins la línia del que nosaltres hem defensat
en aquest parlament. Per tant, el nostre suport a totes les
propostes que s’han acordat que signifiquen que les dues
proposicions no de llei queden fuses en una, segons he entès, i
reiter que els donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. I ara té el torn d’intervenció el Sr.
Jerez també per un temps de deu minuts, però ja hem manifestat
que serem flexibles amb l’horari. Gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que aquest
portaveu no esgotarà el temps que li ofereix la Presidència
perquè crec que tothom està absolutament d’acord amb què
plantejam, sobretot amb què volem i on volem arribar. 

En primer lloc, amb relació als punts que fan referència als
controladors aeris aquest grup parlamentari reconeix per ser
totalment objectiu que l’actitud i el comportament inadequat i,
a més, impropi de professionals com els controladors aeris va
fer que es mostrassin com un colAlectiu, si bé no de forma
generalitzada, sí que puntual, amb un grau d’irresponsabilitat
absoluta i crec que les administracions, en aquest sentit, tenen
en certa manera el dret i es varen veure obligats a reconèixer
que efectivament no va estar ben produït i, per tant, obligats a
condemnar-ho. El fet d’abandonar el seu lloc de feina va
impossibilitar, com tots sabem, que nombroses famílies
poguessin viatjar i això evidentment, com dic i com reiter, ha de
ser totalment rebutjat i no sols perquè va tenir una repercussió
i té una repercussió i tendrà una repercussió econòmica
important que tots, al cap i a la fi, haurem de suportar sinó per
tres qüestions fonamentals: en primer lloc, perquè és cert que
també es varen produir perjudicis morals que són molt difícils
d’avaluar; perquè Balears és més sensible que ningú a un atur
professional d’aquestes característiques pel seu fet geogràfic i
per les seves impossibilitats de comunicació que són més que
evidents, i perquè aquest colAlectiu hauria d’haver emprat els
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recursos legals i constitucionals per fer valer els seus drets, que
els tenen i els haguessin pogut fer valer d’aquesta manera. Per
tant, no hem de permetre que posicions de domini que no estan
emparades precisament per la llei tenguin cabuda en la nostra
societat.

Amb relació al segon apartat el Partit Popular, el Grup
Popular li donarà suport, entenent que efectivament és un fet
que el Govern de l’Estat posa totes les eines jurídiques en marxa
per tal de trobar o exigir responsabilitats a qui pertoqui i també
el ministeri públic desenvolupa la seva funció amb absoluta
solvència. Per tant, li donarem suport amb independència que
entenem que això ja es fa. 

I amb relació als altres apartats, que han fusionat en una sola
proposició no de llei, dir-los que en el tercer el Grup
Parlamentari Popular hi votarà també a favor i per una qüestió
ben senzilla perquè el Grup Popular no coincideix amb la
privatització dels aeroports de Balears i defensa, com sempre
hem defensat, un model de participació de cogestió
aeroportuària, entre d’altres coses, perquè no és possible, no
hem de plorar i no hem de suportar, que una comunitat
autònoma com les Illes Balears, com la nostra, amb un nivell
d’inversió de l’Estat inferior a la mitjana de la resta de les
comunitats autònomes posi l’altra galta perquè li donin una altra
bufetada. 

Dic això perquè si al Govern central no li surten els
comptes, no li ha de sortir els comptes amb la privatització
precisament d’aquells aeroports més rendibles entre els quals es
troben els aeroports de les Illes Balears, i en particular
l’aeroport de Son Sant Joan a l’illa de Mallorca. Aquesta és una
de les qüestions per les quals, molt per damunt, nosaltres,
independentment que ens oposem a la naturalesa de la
privatització per se, és una les qüestions que volem posar de
manifest i no podem tolerar sota cap tipus de concepte. 

Respecte dels altres punts el model que defensam és
sobradament conegut, en aquest parlament l’hem reiterat fa
anys, el continuam reiterant-lo en aquest moment i continuarem
fent-lo fins que no es converteixi en una veritable realitat,
defensam aquest model de participació mixt entre les
administracions, entre el Govern de l’Estat, entre el Govern de
les Illes Balears i també dels consells insulars perquè entenem
que es democratitza molt més la gestió d’aquestes
infraestructures tan importants per a la nostra comunitat
autònoma. Aquesta reivindicació precisament ha de fer, ens ha
de convertir a tots en autèntics belAligerants d’aquesta causa i
autèntics protagonistes d’una reivindicació que ha de ser
absolutament irrenunciable per a nosaltres i per als interessos
d’aquesta comunitat autònoma. Ja no podem aguantar ni
suportar ni tolerar més canvis de criteris, primer, el Govern de
l’Estat pareixia que només optava per una cogestió centrada i
centralitzada en els aeroports de Madrid i de Barcelona i deia
que, precisament, es podria materialitzar en aquells aeroports
que superassin els 30 milions de passatgers. Per tant, Balears no
estava inclosa dins aquesta possibilitat, després s’aposta per una
privatització, en una primera fase, només d’alguns aeroports
sense saber si els aeroports de les Illes Balears seran objecte
d’aquesta privatització.  

Des del Partit Popular ho tenim perfectament clar i no
renunciarem a defensar la cogestió com a model de participació
i de decisió òptim per als interessos de les nostres illes, entre
d’altres coses perquè la nostra comunitat autònoma, les Illes
Balears, ha estat pionera en demanar la cogestió aeroportuària,
tant a nivell institucional com des de sectors econòmics i socials
més significats, i ha estat també pionera a fer i a confeccionar
multitud d’estudis i anàlisis i crear, a més, un comitè assessor en
matèria de cogestió. Pensam que Balears ha de mantenir aquest
mateix nivell d’exigència i, per tant, no tenim més remei, i ho
feim de molt bon gust, que acceptar aquests punts que es
recullen en aquesta proposició fusionada de dos grups i votar a
favor per tal que això sigui el més aviat possible una realitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Ara, per torn de contrarèplica la Sra.
Sureda, també per un temps màxim de cinc minuts però serem
flexibles.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, simplement vull fer
una reflexió. He de donar les gràcies al suport de tots els partits
a aquestes dues proposicions no de llei, però he de dir que es
demostra una vegada més que aquí ens posam tots d’acord sobre
com hauria de ser la gestió dels nostres aeroports, i que s’ha de
fer molta feina des del Govern per aconseguir bàsicament el que
diu el nostre estatut, independentment de qui governi aquí o a
Madrid, perquè hem vist les posicions dels partits majoritaris
aquí i a Madrid. Per tant consider que s’ha de fer molta feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, també molt breument, i en la mateixa línia que la Sra.
Sureda, primer vull agrair el suport dels grups parlamentaris a
aquesta proposició no de llei conjunta, del Grup Parlamentari
Mixt Unió Mallorca i del Grup BLOC i PSM-Verds. Ens satisfà
que en aquest tema, tan sensible però a la vegada tan important
per al nostre país, hi hagi acord. Esperem que, ni que sigui per
una vegada, el Govern de l’Estat ens faci cas i que les Illes
Balears, ni que sigui per una vegada, siguin escoltades a
Madrid. Esperem també que els nostres representants electes a
Madrid del Partit Popular i del PSOE almanco sí que ens facin
cas, al Parlament de les Illes Balears, i en el Parlament de
l’Estat mantenguin la postura unànime de la cambra de
representació de la nostra terra.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. 

Per tant pot donar per entès aquesta presidència que aquestes
dues proposicions no de llei s’aproven per unanimitat. És així,
dues que s’han convertit en una? Puc donar per entès que
s’aproven per unanimitat.

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



778 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 56 / 16 de febrer del 2011 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 56 / 16 de febrer del 2011 779

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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


