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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Aina Castillo substitueix Catalina Soler.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bones tardes, Sra. Presidenta, Francesc Dalmau substitueix
Josep Carretero.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, Sra. Presidenta, Isabel Llinàs substitueix
Cristóbal Huguet. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyors diputats.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5016/10, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesa d'estudi dels
usos de l'edifici de Son Dureta.

Passaríem al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la Proposició no de llei RGE 5016710, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a mesa d’estudi d’usos de l’edifici
de Son Dureta. Per solAlicitud del proposant de la proposició no
de llei es demanaria un ajornament, en virtut de l’article 68.2.

Hi estan d’acord tots els portaveus? Per tant, queda ajornada
per a una propera sessió.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5217/10, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a pujada de
taxes i cogestió aeroportuària.

Passam, idò, al segon punt de l’ordre del dia, que es la
Proposició no de llei RGE núm. 5217/10, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i el Grup Mixt, relativa a la pujada de
taxes i cogestió aeroportuària.

Per defensar la proposició no de llei intervenen els dos grups
proposants, en primer lloc el BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Segons parlàvem ara els
portaveus i la Mesa, els deu minuts de proposta, ens els
repartiríem dos dels tres grups que firmam aquesta proposta, per
tant faré una intervenció de cinc minuts per deixar la paraula al
portaveu del Grup Socialista.

La qüestió de la cogestió, que és un dels temes d’aquesta
proposició no de llei, ja s’ha tractat i votat repetidament en
aquest Parlament, és una posició unànime d’aquesta cambra i
una reivindicació d’aquesta cambra, però fa poc ens vàrem
trobar amb una altra qüestió que hi va lligada que és la qüestió
de les taxes aeroportuàries, que vam veure que amb la proposta
que feia inicialment el Govern central de pressuposts generals
de l’Estat, dins aquest context de mesures per palAliar el dèficit
i augmentar els ingressos de l’Estat, hi havia una previsió de les
taxes aeroportuàries. Clar, aquesta qüestió que té aquesta lògica
econòmica, té una especial afectació a les comunitats insulars,
a les Balears, tant per a l’economia turística, el turisme no fa
falta repetir que és el motor de la nostra economia i que l’hem
de cuidar, com també des del punt de vista de la mobilitat dels
residents i les seves possibilitats de volar fora de les Illes a un
preu raonable.

Per tant, el primer punt que nosaltres volíem introduir era
demanar que no hi hagués un increment de les taxes
aeroportuàries en allò que afecta els aeroports de les Illes
Balears, atenent aquesta especificitat i atenent fins i tot altres
criteris que podríem adduir, com és el fet, que també ha sortit en
premsa repetidament, que els aeroports de les Balears són dels
més rentables, crec recordar que el de Son Sant Joan és el segon
més rentable de l’Estat; crec recordar que el de Mallorca i el
d’Eivissa són dos d’entre els únics nous que són rendibles de
tota la xarxa d’AENA i, per tant, és lògica aquesta demanda.

El que ens trobam però és que en aquests moments ja en els
pressuposts generals de l’Estat s’ha introduït una esmena que té,
diguem, moltes possibilitats de sortir endavant, per qui l’ha
introduïda, que és el propi grup del Govern, que bàsicament
equipara les taxes aeroportuàries a Balears a allò que, en
primera instància, ja s’havia aconseguit per a Canàries: la taxa
per passatger quedaria més barata que a la península, un 20%,
només un 20% més barata que a la península, i les companyies
rebrien bonificacions tant per augment del nombre de passatger
com per augmentar les freqüències. Per tant, en realitat aquest
primer punt és una solAlicitud al Govern de l’Estat que ja està
complerta en aquest moment.

Per tant, jo no tenc inconvenient que es voti, si els portaveus
s’estimen més que després reflexionem entre tots un moment si
val la pena mantenir-la o no, però en realitat és una solAlicitud
d’una cosa que ja està complerta. Només voldria fer la reflexió
política que qui ha complert això per a les Illes Balears en
realitat és Coalició Canària, perquè Coalició Canària, que sí
podia condicionar el seu vot per aprovar els pressuposts, ho va
negociar amb el Govern, i després, una vegada s’havia aprovat
per a Canàries, realment era molt mal de justificar que no
s’aplicàs després a les Balears.

D’aquí també en podria sortir tota una reflexió política sobre
les diferents possibilitats d’actuació política que tenen els
diputats segons la seva adscripció política, però això és una altra
qüestió.
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El segon punt de l’ordre del dia demana que en aquesta
qüestió de taxes, fins i tot de model de gestió, tengui un
tractament especial per a les Illes Balears. En part està
complerta, perquè si les taxes són diferents ja està en part
complerta, però en realitat això del tractament especial per a les
Balears és més ampli, per tant crec que aquest punt sí que el
podem mantenir plenament, per allò que he dit abans, no podem
mantenir les mateixes taxes els aeroports balears que els de la
resta d’Espanya i, fins i tot, una cosa que ja s’apunta, que ja es
diu a la proposició no de llei: tenir la possibilitat de decidir
sobre les nostres pròpies taxes ens permetria jugar amb coses
com això que diu aquí, que és distingir entre aquelles que
s’apliquen a l’estiu d’aquelles que s’apliquen a l’hivern, que per
a la política turística seria una possibilitat molt interessant.

En el punt tercer, el que es demana, en definitiva, és la
cogestió, que els aeroports de les Balears siguin societats de
gestió individual i tenguin un sistema tarifari propi; és una
formulació de la cogestió que ja ha estat demanada moltes
vegades. Voldria recordar que aquí, a les Balears, s’aprova
unànimement; és més difícil que s’aprovi a Madrid, però sí que
voldria recordar que fa poc, al Senat, a instàncies del senador
autonòmic, Pere Sampol, sí que es va aprovar una moció instant
el Govern a aprovar un nou model de gestió aeroportuària per
a Balears i per a Canàries. Nosaltres pensam que aquesta moció
aprovada en el Senat, unida al que puguem solAlicitar des
d’aquest Parlament, crec que tot això ha d’ajudar a fer més força
perquè puguem avançar en aquesta tantes vegades reivindicada
cogestió aeroportuària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una breu intervenció per donar
suport, com no podia ser d’altra manera, a la proposició no de
llei que signam, i recordar que totes aquelles actuacions, totes
aquelles accions tendents a millorar la competitivitat dels
aeroports de les Illes Balears tindran el nostre suport. I ja que
entenem que els aeroports són infraestructures estratègiques per
al desenvolupament econòmic de la nostra comunitat autònoma,
no només per al desenvolupament econòmic, sinó per a la
pròpia mobilitat dels seus residents són infraestructures
estratègiques, però en aquest cas interessa veure el seu vessant
d’infraestructura al servei de l’economia i, concretament, al
servei del turisme, que és la nostra primera i principal font
d’ingressos econòmics. Som partidaris, per tant, de millorar la
gestió dels aeroports, que estigui enfocada aquesta gestió als
interessos d’aquesta comunitat i per tant açò tot desemboca,
finalment, en el que podríem parlar de la cogestió aeroportuària
i, per tant, la gestió pròpia dels aeroports seguint les pautes o
seguint les estratègies necessàries perquè els aeroports estiguin
veritablement al servei de la comunitat.

Com que nosaltres som partidaris de totes aquestes coses,
donam suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular la Sra. Morell té la paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
A la present legislatura hem estat testimonis dels continus
anuncis desafortunats del Govern central cap al sector
aeronàutic de la nostra comunitat i a la vegada de la manca de
gestió del Govern autonòmic per defensar aquest mateix sector,
que és tan important per a la nostra economia.

Hem assistit a la decadència en picat del nostre sector aeri,
amb el tancament de LT, Futura, Aebal i les fugides d’Spanair,
atret per Catalunya, atret per capital català, atret també per les
institucions de Catalunya, Foment del Turisme de Barcelona hi
té participació i va atreure Spanair cap a la seva seu. Fa pocs
dies hem vist el següent episodi, que ha estat la fugida de
l’hangar d’Ibèria, un nou hangar que ha obert també a
Barcelona, on pareix que Catalunya se’n du tot el bo i nosaltres,
Balears, ens quedam amb el dolent.

En segon lloc, hem d’afegir els continus retards de les
convocatòries de la Mesa del Transport Aeri, no s’ha avançat
gent en la declaració de servei de transport públic interilles;
Menorca i Eivissa continuen amb problemes de connexió amb
la península en temporada baixa. S’ha anunciat l’impuls dels
comitès de rutes per a Catalunya, per a Canàries, fins i tot per a
Galícia, però les nostres illes continuen estant en darrer lloc.

S’ha d’afegir avui l’anunci, una notícia que du un diari, que
diu que el sistemes clau per operar amb boira a Son Sant Joan
duen cinc anys espenyats, són notícies que no ajuden gens el
nostre sector aeronàutic.

En tercer lloc, hem d’apuntar l’anunci de la futura cogestió
aeroportuària, que ja fa més de sis anys que demanam en aquest
Parlament i que el Govern central ja fa més de dos anys que
anuncia que arriba, però al final no arriba mai. S’ha anunciat la
cogestió només per a Madrid i Barcelona; en primer lloc,
pareixia que s’havien de quedar fora els nostres aeroports i
sobretot el de Son Sant Joan, un dels aeroports més importants
a nivell nacional, amb 23 milions de passatgers, amb un
aeroport amb superàvit que finança la resta d’aeroports
d’AENA, en ocasions el principal aeroport a tota Espanya amb
trànsit internacional.

En quart lloc, fa dos mesos ens despertam amb que el
ministre Blanco va anunciar que suprimiria els descomptes aeris
per als residents a Balears. Es va encendre la veu d’alarma i una
allau de crítiques que no els va dur a altre remei que rectificar,
una nova mostra del poquíssim pes que té la comunitat
autònoma de les Illes Balears davant el Govern central i davant
el Sr. Zapatero.
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En cinquè lloc, la pujada dels preus dels bitllets que
minimitzen l’efecte d’aquest descompte del 50%, sabem que
continua costant més viatjar a la península que a alguns llocs
d’Europa. A aquesta pujada de preus dels bitllets hi hem
d’afegir ara una pujada de taxes. El Govern central ha anunciat
que per a l’any que ve pujaran les taxes aeroportuàries un 11%
a tota Espanya, aquest és un altre exemple del mal que fan les
iniciatives del Sr. Zapatero a la nostra comunitat i al nostre
sector estratègic. És un moment de crisi econòmica i és
sorprenent que l’Estat creï més problemes al turisme, ens faci
perdre competitivitat i en concret a Balears no tengui en compte
les nostres necessitats estratègiques.

El Grup Parlamentari Popular, al Congrés dels Diputats, va
presentar als pressuposts generals de l’Estat dues esmenes, que
ja val dir que els partits que donen suport al Govern i el PSOE
hi varen votar en contra. Les dues esmenes demanaven que no
es fes efectiva aquesta pujada de l’11% de les taxes aèries i que,
a més, es reduïssin en un 50% les taxes aeroportuàries a tota
Espanya, esmenes que van en concòrdia precisament amb el que
avui votarem aquí, però que en els pressuposts generals de
l’Estat es varen votar en contra.

I en darrer lloc, el darrer episodi ha ocorregut fa un mes,
quan el Govern negociava in extremis per salvar els seus
pressuposts i concedeix a Canàries les bonificacions a les taxes
aèries, cosa que era un greuge comparatiu per a Balears que, a
més, és ilAlegal, com diu el nostre Estatut d’Autonomia, i que,
al final, gràcies a Déu, hem aconseguit de rebot, que no els ha
quedat més remei que acceptar aquestes bonificacions igualment
per a les Illes Balears. Però evidencia clarament la improvisació
total del nostre govern de la comunitat autònoma, que no sap
negociar i que no sap imposar quines són les necessitats de la
nostra comunitat; anam a remolc d’altres comunitats i no som
capaços de negociar per nosaltres mateixos. Evidencia també la
incongruència de veure que es vota una cosa al Congrés i al
Senat, quan fa un mes es va votar a favor d’aquesta cogestió que
duim tant de temps demanant, però que el Partit Socialista hi va
votar en contra, però pareix que aquí sí que demanam aquesta
cogestió.

Però, per la gran importància dels punts presentats i perquè
vénen en concordança amb esmenes que nosaltres hem presentat
als pressuposts generals de l’Estat, votarem a favor d’aquesta
iniciativa, no sense sorpresa i sense tenir en compte també que
pot ser que arribi fora de temps, i esperem que el Govern central
escolti aquestes iniciatives aprovades, en aquest cas seran per
unanimitat, del Parlament de les Illes Balears, i serveixin per
enfortir el nostre sector aeronàutic, que tanta falta li fa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant?

Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Bé, sí, gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm el vot favorable.

Respecte de tota l’argumentació que s’ha fet, en realitat
aquesta moció, aquesta proposició no de llei tractava de la
qüestió de taxes i de cogestió, no tractava d’indústria
aeronàutica, no tractava d’obligacions de servei públic, no
tractava de descomptes aeris per a residents, per tant tampoc no
entraré en debat amb totes aquestes qüestions que s’han tret a la
intervenció. Només deixar constatat que no eren el motiu de la
proposta, en tot cas moltes d’elles s’han debatut, moltes d’elles
hi ha hagut acords per unanimitat, amb algunes d’elles hi ha
hagut disparitat de criteris i d’arguments que ara no fa falta
repetir.

Respecte del que sí és objecte, només comentar que
efectivament la representant del Partit Popular deia que això tal
vegada arriba tard, però en realitat no arriba tard perquè no hi
siguem a temps, sinó que arriba tard, com deia a la primera
intervenció, perquè ja s’ha complert, efectivament amb un
efecte una mica de rebot de les circumstàncies polítiques en què
ha intervingut més el pacte amb grups polítics de Canàries, que
ens ha fet aquest efecte diguem de benefici indirecte, per dir-ho
així.

Però el fet, en qualsevol cas el punt 1 ja està complert; el
punt 2 a mitges i el punt 3 és aquella reivindicació de la
cogestió, que jo crec que no és ni la primera vegada ni la segona
que hem fet, i al marge de les circumstàncies polítiques el Partit
Popular ara insisteix en el tema que si la resta defensen una cosa
aquí i una altra cosa a Madrid, jo tampoc no record que quan el
Govern Popular ha governat a Madrid hagi estat especialment
actiu en aquesta qüestió de la cogestió per a les Balears. I també
voldria recordar que el model que defensa des del partit no és el
mateix model que defensam nosaltres, sinó que crec que defensa
una cosa diferent.

En qualsevol cas, bé està que entre tots aprovem aquesta
proposició no de llei i que això serveixi per fer força.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per tant, entenc que queda aprovada
per assentiment.

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

Gràcies.
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