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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix Sió Pons Fullana.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap substitució més.

Proposició no de llei RGE núm. 4266/11, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció i defensa
dels drets dels consumidors i usuaris a l'àmbit del transport
aeri.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 4266/11, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre protecció i defensa dels
drets dels consumidors i usuaris a l’àmbit del transport aeri.

Per a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari
Socialista l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per entendre el sentit
d’aquesta proposició no de llei ens n’hauríem d’anar a l’any
2008, al dia 13 d’octubre, quan el president del Senat va rebre
una moció per tal que s’adoptassin determinades mesures per a
la protecció dels usuaris de les línies aèries a causa de les
nombroses queixes produïdes durant aquest any en relació amb
els serveis prestats als consumidors, que es varen incrementar
especialment durant la crisi provocada pels temporals de neu
durant les vacances de Nadal d’aquest any, que va deixar 45.000
persones aïllades en els aeroports amb la cancelAlació de 571
vols.

Hem d’afegir que les reclamacions presentades per abusos
del sector són recurrents durant tot l’any, i fan referència a la
manca d’informació en la venda electrònica, a la publicació de
preus que no són reals, a l’aplicació de tècniques irregulars de
venda d’assegurances, a la publicitat enganyosa, als
endarreriments injustificats, al cobrament de quantitats
indegudes no incloses en el preu inicial del bitllet, al cobrament
per sorpresa de maletes o amenaces de cancelAlacions massives
de bitllets.

El Govern de l’Estat va determinar una sèrie de decisions
per tal de poder actuar amb més coordinació, amb més mitjans
tècnics, reformant infraestructures viàries, i amb la decisió
d’impulsar el projecte de creació de finestreta única d’atenció
al client, amb l’objectiu que els viatgers poguessin tenir una
informació única i clara en coordinació amb tots els agents que
operen als aeroports, evitant així que rebessin informacions
contradictòries sobre la manera d’exercir els seus drets segons
sigui qui ofereix aquesta informació.

En aquesta línia d’acció, la comunitat autònoma de les Illes
Balears va signar amb l’ens públic AENA el dia 5 de febrer de
2010 un conveni del transport aeri, un conveni de colAlaboració
en el qual es preveia la creació de l’oficina d’atenció als usuaris
de transport aeri a un espai cedit sense cap cost per AENA. El
projecte pilot i experimental, amb una durada d’un any, tenia
per objectiu incrementar la qualitat de la informació i del
sistema d’atenció als usuaris del transport aeri, possibilitant que
aquests poguessin rebre in situ atenció i informació específiques
en matèria de consum, com també que poguessin exercir els
seus drets quan aquests s’haguessin vist vulnerats amb la
formulació de les reclamacions i les denúncies que estimessin
oportunes en el mateix aeroport.

Motiu de l’assumpció per part de l’Administració de la
comunitat autònoma d’aquesta iniciativa fou el fet que el
transport aeri és un sector empresarial de la major
transcendència per a l’activitat econòmica de les Illes Balears,
amb una enorme incidència en el nostre sector turístic. 

Una vegada finalitzat el projecte pilot podem concloure que
els aspectes positius se centren en l’activitat desenvolupada, que
mostra un progressiu increment d’activitat en consultes i
reclamacions durant els primers mesos de la seva obertura, fins
arribar a estabilitzar-se en una mitjana de 2,9 reclamacions i 27
consultes al dia. Són significatives les puntes d’activitat en
coincidència amb les greus alteracions de la navegació aèria
durant el primer semestre de l’any com a conseqüència de les
restriccions del trànsit aeri derivades del núvol de cendra
volcànica de l’erupció del volcà Eyjafjalla a Islàndia, i
l’anomenada crisi per la vaga encoberta dels controladors aeris,
que va provocar un moment de gran crisi, i és en aquest moment
quan es va poder demostrar la utilitat de l’oficina per la gran
afluència de públic que va experimentar i l’eficient atenció que
va prestar en aquells moments; més de 1.200 reclamacions es
varen presentar durant la darrera crisi en aquesta oficina de
consum de l’aeroport de Palma, tant a escala local com per
trànsit aeri a nivell mundial, i la comunitat de les Illes Balears
va ser el primer centre d’atenció i resposta per a la defensa dels
drets dels consumidors i la primera atenció a les seves
reclamacions.

Una vegada finalitzà el projecte pilot de l’oficina de consum
a l’aeroport i demostrada la utilitat d’aquest recurs autonòmic
per als consumidors en els moments puntuals de grans crisis
aeroportuàries, consideram necessari continuar amb la presència
de l’Administració de la comunitat autònoma en els aeroports
de les nostres illes, a més de constatar que fora de les grans
crisis aquest sector continua essent la segona causa de
reclamacions a les nostres illes per denegacions d’embarcament,
cancelAlacions de vols, endarreriment de vols i incidències en els
equipatges.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent proposició no de llei: primer, establir un
conveni de colAlaboració entre l’administració de consum
autonòmica i AENA segons el qual quedàs establert el protocol
d’actuació conjunt administració de consum administració
aeronàutica per tal de gestionar les possibles i futures crisis
aeroportuàries. Segon, que en el moment de crisi aeroportuària
es creï un punt d’atenció temporal als consumidors als mateixos
aeroports mitjançant la cessió i/o habilitació d’un espai físic
concret. Tercer, que es doni formació conjunta sobre els drets
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dels consumidors al personal de l’administració de consum i al
personal d’AENA que atendrà els consumidors a les oficines
puntuals habilitades per al moment de crisi aeroportuària dins
els aeroports de les Illes Balears. I quart, que en el conveni de
colAlaboració es contempli la cessió d’AENA dels espais
necessaris per a la instalAlació dels punts telemàtics d’atenció als
consumidors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. En el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. La proposició no
de llei que presenta el Grup Parlamentari Socialista tendrà el vot
positiu del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa per
diversos motius que resumiré i, vaja, segurament no esgotaré els
deu minuts.

Primer, perquè es dóna resposta a una situació d’emergència
com una crisi aeroportuària, que en cap moment no es pot
preveure però que efectivament hem de tenir totes les
estructures necessàries perquè quan succeeixi poder donar una
resposta, una resposta a una situació d’emergència que a més a
més és molt generadora d’estrès per a moltes persones que estan
fora del domicili, que poden tenir fins i tot limitacions
econòmiques, que tenen dificultats afegides al que pugui ser una
emergència en un terreny que coneixen, amb suport familiar o
amb suport de caràcter social.

També li donarem el vot positiu perquè hi ha una
experiència prèvia amb resultats positius. Per tant podem dir
que hi ha una valoració, que encara que aquesta no estigui
quantificada sí que podem valorar que l’experiència ha estat
positiva pels resultats i per la coordinació que ha duit.

Després perquè pensam que és una proposta en què
participen dues organitzacions importantíssimes, la del Govern
de les Illes Balears -com no hi podria ser?- i AENA, que està
gestionant un dels serveis estratègics més importants per a la
nostra comunitat autònoma, i pensam que la proposta que el
Govern sigui el que lideri, el que impulsi aquest conveni és
fonamental, perquè AENA si hi ha una situació d’emergència
ho farà, i ho farà per pura necessitat, ho farà per pura obligació
i ho pot fer al marge del Govern, i ens convé, crec, a tots que el
Govern estigui present en aquestes situacions d’emergències per
donar una visió positiva del que està succeint, per demostrar que
efectivament es preocupa pel que està succeint en aquest espai
tan estratègic per a nosaltres com són els aeroports, i que a més
és un govern proper i pròxim a les necessitats que succeeixen en
el seu territori.

Després perquè, a més, pensam que és una proposta que, tot
i ser conjunta, també té a veure amb les competències que té el
mateix govern, la informació i l’atenció a què tenen dret els
usuaris, que és competència del Govern, i a què tenen dret tots
els ciutadans; independentment que siguin residents o no
residents són consumidors en el moment en què són en territori
de les Illes. I després també perquè en temes d’emergència el
Govern té coses a dir, té les competències en protecció civil, i
sí que aquí també hi ha un component de protecció civil i també
d’ocupació d’emergència.

I també crec que és important o també pensam que és
important perquè la imatge que..., insistim que és tan important
per a nosaltres que l’aeroport, que és tan estratègic per a
nosaltres, sigui un aeroport fiable, on el Govern té una presència
important, on s’ha fet una previsió d’aquestes característiques
amb planificació amb temps, pensam que és una imatge molt
positiva per al conjunt de les Illes Balears. 

I després, ja per finalitzar, pensam que també té dos valors
més que són importants: un és el baix cost d’aquesta proposta,
perquè es pot aprofitar tota la infraestructura i es pot aprofitar
el personal; això és vera que també potser té un petit sobrecost,
però en tot cas serà un baix cost pels resultats que pot tenir o els
beneficis que pot tenir aquest possible convenis. I després ens
pareix també molt adequat el tema que es planteja de formar tot
el personal implicat en temes d’atenció dins l’aeroport d’AENA
perquè es pugui donar una resposta immediata quan hi hagi els
primers indicadors o els primers indicis que es presenta una
possible emergència aeroportuària, per contestar d’una forma
conjunta i ordenada fins que efectivament aquest espai, aquesta
infraestructura que es proposa en aquest possible conveni es
posi en funcionament.

Per tant pensam que és una proposta que dóna una visibilitat
bona al Govern de les Illes Balears, al conjunt de la comunitat
autònoma, i dóna sortida a una necessitat que millor que no
passi però que, si succeeix, dóna també aquesta visió que s’ha
planificat, i pensam que tots, sobretot el Govern de les Illes
Balears, podem sortir-ne beneficiats i a més donar una imatge
molt positiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Catalina Palau per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots. Sra.
Obrador, entenem que quan un acaba de deixar el seu càrrec
dins el govern vulgui defensar a capa i espasa aquelles
iniciatives que ha dut a terme, sobretot sí són escasses com és
el seu cas, però pensam que la vehemència amb què vostè
defensa avui aquí la seva proposta sobre protecció i defensa dels
drets dels consumidors i usuaris a l’àmbit del transport aeri no
es correspon amb la realitat.
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El que vostè ens acaba d’explicar que va fer, la seva gestió
sobre el conveni amb AENA, la posada en funcionament d’una
oficina d’atenció a l’usuari del transport aeri dins Son Sant
Joan, l’èxit que va tenir aquest servei i la necessitat imperiosa
de donar-li continuïtat que avui manifesta, trobam, una vegada
revisada l’hemeroteca i recaptada la informació sobre el tema de
la Conselleria de Salut i Consum, que tot això que vostè diu no
acaba d’ajustar-se a la realitat dels fets, i per això -i ara li ho
argumentaré amb més detall- no donarem suport a la seva
proposta.

Pel que fa a la signatura del conveni amb AENA vostè sap
molt bé, Sra. Diputada, que l’esborrany de protocol entre el
Govern de les Illes Balears i AENA per a l’actuació conjunta en
situacions de crisi no va ser signat com a conseqüència del fet
que, arran dels canvis organitzatius que a hores d’ara afecten i
en els quals es troba immers l’ens públic AENA, va ser aquest
mateix organisme que va declinar la signatura del protocol
esmentat. 

En segon lloc, i sense perjudici que sostenim que la
protecció dels drets dels consumidors i usuaris, amb inclusió
dels usuaris del transport aeri, al territori de les Illes Balears ha
de correspondre a l’administració autonòmica d’acord amb la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia, també és cert que
l’aprovació per part del Govern espanyol del Reial Decret
184/2008, de 8 de febrer, pel qual s’aproven els estatuts de
l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, va encomanar a aquesta
entitat les competències d’inspecció i sanció de les infraccions
comeses contra els usuaris del transport aeri.

Nosaltres i aquest govern continuam sostenint els recursos
judicials interposats que tenen per objecte obtenir un
pronunciament dels tribunals en relació amb la nostra plena
competència en la matèria. Ara bé, de no prosperar aquests
recursos judicials i de mantenir-se el mateix statu quo normatiu,
s’hauria de reflexionar si té sentit i és conforme a dret continuar
intervenint en un àmbit competencial que se’ns ha vetat pel
Govern central. 

Aquesta oficina informativa a l’aeroport no es tracta d’un
servei consolidat que ara s’hagi desmantellat pel govern actual.
Vostè mateix ha escrit a l’exposició de motius de la seva
proposta respecte d’aquesta oficina que es tractava d’un projecte
pilot i experimental, amb una durada d’un any. Se signà un
conveni amb AENA el 5 de febrer del 2010; vostès la
inauguraren el 4 de març del 2010 i la van tancar el 7 de gener
del 2011, en total deu mesos d’una experiència pilot que va
costar 153.000 euros a les arques del Govern amb la
contractació de sis persones, i que segons la mateixa premsa
deia: “Un servicio piloto que ha demostrado ser que es más
operativo realizar actuaciones puntuales de ayuda a los
usuarios que mantener un equipo estable en la terminal”. 

Podem compartir que va ser un experiment positiu, però va
permetre comprovar que era innecessària la continuïtat
d’aquesta oficina d’atenció al consumidor a l’aeroport, perquè
fora dels moments puntuals de gran crisi la seva activitat era
molt baixa per l’elevat cost que tenia el seu manteniment. És
cert que va viure moments d’èxit, quan hi va haver la vaga de
controladors aeris o les cancelAlacions de vols provocades pel
volcà d’Islàndia, però fins i tot llavors només es van rebre 27
reclamacions. Sí que hi va haver moltes consultes, però aquesta

funció merament informativa l’haguessin pogut efectuar
fàcilment les mateixes oficines d’informació que AENA té a
tots els aeroports de les Illes.

També sabem que en aquells moments es va intuir un efecte
pervers derivat d’aquella presència, que no era cap altre que el
fet que els primers responsables de la situació, AESA i AENA
i les companyies aèries, varen tendir en molts de supòsits a fer
servir l’oficina com una mena d’oficina d’atenció al client
pròpia, i declinaren ens certs casos les seves obligacions i
responsabilitats d’atenció a aquestes, la qual cosa convendran
a mi que distava molt de l’objectiu que s’hauria de cercar
obtenir, i davant el qual hem d’estar previnguts per a possibles
accions futures.

En definitiva, consideram que el cost econòmic que té
aquest servei no acaba de justificar-se en els seus resultats i en
els beneficis que n’obtenen els ciutadans, i vostès mateixos
també ho degueren entendre així, encara que avui diguin el
contrari, quan a principi d’any d’enguany, el 2011, després de
passar el Nadal ja varen tancar l’oficina i no tornaren a signar
cap altre conveni ni protocol amb AENA. A més tots sabem i
som conscients del moment crític que vivim, i que els recursos
econòmics que tenim, que són escassos, s’han d’aprofitar al
màxim, i les actuacions s’han de prioritzar molt. Ara no és el
moment de fer experiments que resultin cars al Govern.

Ara bé, tampoc no volem tancar la porta a futures
colAlaboracions amb AENA, i quan hi hagi disponibilitat per la
seva banda, per part d’AENA, i les condicions econòmiques així
ho permetin, emprendre noves actuacions conjuntes per atendre
millor els usuaris del transport aeri, sobretot quan es produeixin
situacions crítiques per al transport aeri i per als seus usuaris.
Per aquest motiu els volem fer una proposta, una transacció, que
diria el següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a estudiar la possibilitat d’establir mitjançant un
conveni de colAlaboració i dins el marc de les respectives
competències un protocol conjunt d’actuació entre
l’administració de consum, AENA i, si n’és el cas, AESA, per
a la gestió conjunta i l’atenció als usuaris del transport aeri en
situacions de grans crisis de transport”. Idò vostès veuran,
segons l’experiència que varen tenir en aquell tema i coneixent
quina és la situació econòmica del Govern actualment, si volen
acceptar la nostra transacció o si volen continuar amb les seves
propostes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Vol fer ús de la paraula el grup
parlamentari proposant? Té la paraula la Sra. Obrador per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. La veritat és que estic un poc desconcertada,
perquè no sé si és que jo no m’he explicat bé a la proposició no
de llei o és que vostè no ho ha entès, però la proposta que he
posat avui damunt la taula no té cap cost econòmic per a la
comunitat ni per al Govern. És, en definitiva, la signatura d’un
protocol d’actuació conjunta entre la comunitat i AENA per
donar resposta a situacions de crisi, amb milers de consumidors
afectats. Per tant, no entenc ara la referència que vostè fa al cost
de l’oficina, que és el que va tenir, però que és el que ens va
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servir a nosaltres per determinar que podien continuar aquesta
labor i aquesta feina de donar atenció als consumidors des d’una
altra instància, d’una altra manera, sense tenir necessitat de tenir
oberta una oficina amb personal. Per tant, és cert que va tenir un
cost, però la meitat d’aquest cost va ser assumir per l’Institut
Nacional de Consum. 

I també jo pensava que vostè es miraria la documentació i
podria veure que la iniciativa que va dur el Govern de l’Estat
aquell any per posar en marxa el projecte de creació d’una
finestreta única va ser una iniciativa presentada en el Senat pel
seu partit, pel Partit Popular, que va reclamar un protocol
d’actuació conjunta i una atenció als usuaris del transport aeri.
En relació amb aquesta iniciativa que va presentar el seu grup
es va posar en marxa la creació d’aquest projecte, projecte on la
comunitat balear va donar una passa endavant per assumir-ho i
dir que a la nostra comunitat es creàs de manera experimental
aquesta oficina. Per tant, no entenc ara la seva argumentació en
el sentit d’atacar aquest govern pel simple fet d’haver fet allò
que des del Partit Popular en el Senat, a Madrid, se demanava.
Per tant, no puc estar més en desacord.

Miri, Sra. Diputada, es veu que vostè no ha viscut en
persona les grans crisis aeroportuàries. Quan la Direcció
General de Consum va estar dins l’aeroport va ser quan va estar
convidada per AENA per formar part del gabinet de crisi. I en
aquest gabinet de crisi, on es tractava de donar sortida o no als
drets dels consumidors, és quan es va poder constatar l’eficàcia
d’estar dins l’aeroport, perquè allà, en aquest gabinet de crisi, on
hi havia presents AENA i les companyies aèries, ningú no se’n
recordava que els consumidors tenien uns drets i que no podia
ser que les companyies aèries i AENA únicament discutissin si
tancaven l’espai aeri o no el tancaven. I no es va tractar en cap
moment, fins que Consum no va fer valer la veu dels
consumidors, que els consumidors tenien uns drets i que se
n’havien de fer càrrec les companyies aèries, d'aquests drets.
Per tant, no en digui que no és necessari estar representats en el
gabinet de crisi, perquè és cert que se varen presentar 27
reclamacions a la primera crisi, però precisament se varen
presentar 27 reclamacions per la funcionalitat d’aquesta oficina
que va donar atenció i va tramitar totes les reclamacions..., va
derivar les reclamacions dels passatgers en el lloc que
pertocava.

Per tant, no va ser igual en el moment de la crisi dels
controladors, que l’oficina sí va gestionar 1.200 reclamacions,
1.200 reclamacions que es varen enviar i es varen tramitar a
AESA. AESA, que vostè anomena, està molt enfora per als
consumidors. Es tractava d’acostar la informació, la
coordinació, l’atenció als consumidors d’una manera propera,
perquè les enquestes que nosaltres teníem i que es varen fer
abans de muntar l’oficina, determinaven que el 90% dels
passatgers havia tengut qualque incidència en relació amb la
compra, l’atenció o els vols que havien tengut en el moment
d’iniciar els seus viatges. Per tant, el que nosaltres volíem era
que tenguessin una atenció propera. AESA és a Madrid i resol
allò que li arriba per correu, però els consumidors d’aquí han de
poder tenir una atenció.

És cert que l’oficina té un cost i la nostra proposta és
eliminem aquest cost, eliminem les persones que han de donar
atenció a aquesta oficina i establim un protocol d’atenció, en
coordinació amb tots els agents que operen a l’aeroport. És la
meva primera proposta que vostè acaba de posar damunt la
taula. I a més d’això, hi he afegit formació, i per què?, perquè
AENA té unes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...té unes jaquetes verdes que donen informació i que ha de ser
la mateixa informació que donen els inspectors i la gent de
Consum. Per tant, havíem d’afegir protocol, conveni, formació
i actuació conjunta. Si vostè em diu que el primer punt és
coincident amb el seu primer punt, molt bé, però falten quatre
punts més que s’haurien d’assumir a la seva proposta perquè
nosaltres poguéssim acceptar-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors, no accepta la transacció supòs?

LA SRA. PALAU I COSTA:

No. Nosaltres li hem fet una proposta única i que se
pronunciïn si la volen acceptar o no. Si això funcionava tan bé
i era tan important, per què vostès no la varen mantenir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Ja que m’ha fet menció, m’agradaria assenyalar la
importància del segon punt, que es deriva que Consum pugui
estar a un espai físic puntual en el moment de grans crisis,
perquè si Consum no té aquest espai dins l’aeroport...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que les posicions han quedat aclarides. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... no servirà de res.
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LA SRA. PRESIDENTA:

 Si volen, passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4266/11.

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