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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA.

Sí, gràcies, Sr. President, Assumpció Pons substitueix José
María Camps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Jaume Carbonero.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Francina Armengol.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Sr. President, Margalida Duran substitueix Margalida
Prohens.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gabriel Barceló substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Miquel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 699/12
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
priorització de reconversió de la Platja de Palma, i RGE núm.
846/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l’eliminació de subvencions a companyies aèries oportunistes.

1) Proposició no de llei RGE núm. 699/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a priorització de
la reconversió de la Platja de Palma.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 699/12, per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra.
Lourdes Bosch per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados, en el siglo XXI el turismo se ha convertido en un
motor económico a nivel mundial, una actividad que nadie
puede ignorar o desconocer. El turismo es decisivo para muchos
países, entre ellos el nuestro y especialmente está comunidad.

Playa de Palma fue una de las protagonistas del boom
turístico que comenzó a principios de los 60 y que no paró de
crecer hasta la crisis del petroleo en 1973. Este cambio histórico
convirtió Mallorca en una sociedad basada en los servicios,
actividades como la agricultura y la industria quedaron en
segundo término. 

En aquel contexto la Playa de Palma se transformó
vertiginosamente pasando a convertirse en la concentración
hotelera más grande de Mallorca y una de las más altas del
Mediterráneo. En 1989 se contabilizaron 114 hoteles además de
55 hostales y bloques de apartamentos. Esto facilitó el
desarrollo de una oferta complementaria basada en pequeños
comercios, agencias de viajes, restaurantes y bares, discotecas,
etc.

Cincuenta años más tardes, de la dinámica eufórica de
aquellos años Playa de Palma como lugar turístico ha pasado a
ser lo que los sociólogos llaman una destinación madura y en
declive. Su situación es muy compleja, pero basta darse cuenta
que su nombre se ha convertido en sinónimo de turismo barato
masificado, de playa, discoteca y cerveza y eso no es lo que
queremos ni para Palma ni para Llucmajor ni para ninguna de
nuestras islas. 

Los problemas como destinación turística son múltiples y
serios. Ha perdido competitividad por diversos factores. En
primer lugar, muchos establecimientos datan de los años 60 y
70, los estándares de calidad resultan incompatibles con lo que
hoy se espera de una destinación de primer nivel. A esta
obsolescencia se une un bajo nivel de inversiones que ha dejado
la oferta a la deriva. Los precios bajos hace que se necesite un
gran número elevado de turistas, la oferta además, al estar
enfocada a la temporada de verano, en cuanto pasan los meses
estivales el modelo deja de ser eficaz. La estacionalidad
actualmente resulta inevitable.

La revalorización integral de esta zona es un objetivo en el
que todos los ciudadanos y grupos políticos estamos de acuerdo.
Probablemente, en la historia de nuestra comunidad autónoma
no hemos tenido ni tendremos ante nosotros un desafío tan
importante como el que representa la reconversión integral de
la Playa de Palma. 

Se trata de un plan extraordinariamente ambicioso que
algunos han comparado con las actuaciones que se llevaron a
cabo en Sevilla con motivo de la Exposición Universal o en
Barcelona con motivo de los juegos olímpicos. El éxito además
de la reconversión puede abrir camino para otras zonas turísticas
en la misma situación. 

En la legislatura pasada todas las formaciones políticas
dejaron a un lado sus diferencias para poder aprobar una ley por
unanimidad que debía ser la facilitadora para que las distintas
administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Palma,
Ayuntamiento de Llucmajor, Consell de Mallorca, Govern de
les Illes Balears y Gobierno estatal pudieran llevar a término
toda la tramitación eliminando al máximo posible la burocracia
y agilizando los trámites.

Sin embargo, a pesar de ese acuerdo, el Plan de reconversión
integral, publicado en agosto del 2010, fracasó
estrepitosamente, por falta de consenso con los afectados, tanto
residentes que se echaron en contra de las expropiaciones
indiscriminadas como de los hoteleros, oferta complementaria
y comerciantes, lo que supuso para el proyecto un grave parón
en el tiempo.
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La semana pasado tuvo lugar la reunión de la secretaria de
estado de Turismo con los directores generales de la materia de
las comunidades autónomas para preparar las líneas básicas del
Plan nacional de turismo que liderará el Gobierno central en
todas las comunidades. Durante la reunión se apostó por la
reconversión de los destinos turísticos maduros y se hizo
hincapié en la necesidad de las aportaciones de la iniciativa
privada con el apoyo de la administración para conseguir los
cambios necesarios que permitan aumentar la competitividad.

Creo que todos los grupos políticos coincidimos en la
necesidad de la inversión privada y, por supuesto, de la
necesidad de la inversión pública. Playa de Palma adolece de
carencias estructurales y de infraestructuras que necesitan de la
aportación de la administración. 

La inversión a realizar es muy alta y, desafortunadamente,
ha coincidido con una etapa de penuria presupuestaria de crisis
económica y de grandes dificultades para las diferentes
administraciones, sin embargo, no podemos ni debemos dejar
que ello sea ningún impedimento. 

Es por todo ello que en esta proposición no de ley instamos
al Gobierno central a priorizar la reconversión de Playa de
Palma y de las zonas maduras para la mejora del producto
turístico, motor de generación económica y de puestos de
trabajo, dentro evidentemente de las disponibilidades
presupuestarias.

El Partido Socialista ha presentado una enmienda de adición
en la que propone establecer un calendario de ejecución de
proyectos que comiencen en 2012. Ustedes saben que los
presupuestos del Gobierno central actualmente se están
elaborando ya que el anterior gobierno socialista no fue
diligente en el cumplimiento de sus obligaciones y no los
redactó en su debido momento. Así que resulta evidente que no
podemos aceptar esta enmienda puesto que los proyectos que se
podrán llevar a cabo dependerán de la cuantía presupuestaria
que se asigne a Playa de Palma. 

Miren, es de sentido común, ¿cómo vamos a fijar qué
haremos sin saber con qué disponibilidad económica vamos a
contar para ello? Es una propuesta que no podemos aceptar. Es
como planificar un viaje sin saber si tienes dinero para dos
noches de hotel o para dos semanas. 

Así que vamos a hacer las cosas bien, primero aprobaremos
esta proposición no de ley, antes de que se fijen los
presupuestos, instando a que se priorice Playa de Palma, luego
esperaremos a conocer qué cantidad se nos asigne y
posteriormente, en función de esa cantidad, podremos definir un
calendario de actuaciones. Lo contrario sería hacer un brindis al
sol y no estamos aquí para eso. Tenemos que ser responsables,
no empezaremos la casa por el tejado. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat l'esmena RGE núm.
1518/12, per part del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sra. Oliver, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, bon dia, el
Grup Parlamentari Socialista comparteix l’esperit general -per
dir-ho d’alguna manera- d’aquesta proposició no de llei. 

Abans d’ahir, aquesta setmana en què l’hem vista, pensàvem
que era -expressant amb les mateixes paraules que la ponent o
la portaveu- una espècie de brindis al sol perquè instar el
Govern a prioritzar sense cap tipus més de compromís,
pensàvem que...., fins i tot la proposició no de llei a l’exposició
de motius parla d’aquest impuls urgent, idò, podríem intentar
anar una mica més enllà, però és que a més avui hem vist al
diari el que ha passat a l’ITB a Berlín on aquesta reforma de la
Platja de Palma corre un perill per falta de doblers del Govern
de l’Estat, diu el diari, concretament un diari local.

Llavors, crec que amb l’esperit de dur endavant aquesta
reforma, amb l’esperit de remar tots en el mateix sentit i en
l’esperit crec que tots hi estam d’acord, procedeix i, en això, jo
discrep de la seva idea de no acceptar la nostra esmena, que
primer ha de venir el pressupost perquè nosaltres no n’havíem
fet. És a dir, ara tenim el pressupost del Govern de l’Estat
pendent de les eleccions andaluses i aquí tots estam esperant,
fins i tot la Comissió Europea diu al Govern del Partit Popular
que els presenti ja i no els presenta, a nosaltres també ens afecta
per moltes coses i aquesta més, però jo deixaria això una mica
més de banda.

Crec que els projectes que es puguin dur a terme ara, aquest
any, estam d’acord que han de ser amb un pressupost, però
necessiten una planificació, necessiten en alguns casos projectes
i parlam de projectes que realment es podrien executar a
l’octubre, a partir de l’octubre, novembre del 2012, realment és
al final del 2012. 

Crec que si realment el Partit Popular i sobretot vist que la
reforma de la Platja de Palma corre perill per falta del Govern
de l’Estat en paraules del mateix ministre, si realment pensam
que és necessari fer pressió i incidir-hi, nosaltres hi estam
totalment disposats, però pensam que amb la... literalitat
d’aquesta proposició no de llei ens quedam per ventura una
mica fluixos i intentar anar més enfora, en el sentit d’establir un
calendari d’execució de projectes el 2012, que comencin el
2012, que torn repetir seria octubre, novembre de l’any que ve,
seria una manera on es veuria realment si el Partit Popular té
ganes, vol incidir-hi i vol pressionar que crec que és la seva
obligació, davant el Govern de l’Estat perquè prioritzi aquesta
reforma.

Crec que no és un brindis al sol, crec que la meva opinió
respectuosa és que així com està redactada és un brindis al sol
perquè no diu res més del que ja hem dit sempre, que ens
sembla prioritari i que ho farem així com puguem. Crec que és
qüestió de... aquesta incidència una mica més davant el govern
de l’Estat, aquesta implicació en el projecte perquè és molt fàcil



100 TURISME / Núm. 10 / 8 de març del 2012 

 

implicar-s’hi, però no posar un calendari, no posar un
pressupost, no deim que sigui tot el pressupost que es demana,
no deim que sigui molt de pressupost, deim que sigui fer un
calendari dins les possibilitats pressupostàries. És a dir, som
extremadament -crec- respectuosos i conscients, per suposat, de
la situació difícil econòmica que tenim tots.

Crec que així com estan les coses, seria una qüestió molt
bona pel missatge que donaríem als inversors privats, aquest
real impuls del Govern de l’Estat d’una manera clara i decidida,
que s’observàs almanco, fins i tot aprovant una proposició no de
llei amb aquesta esmena, que es veiés que el Grup Parlamentari
Popular també està en la idea i en la disponibilitat de fer aquesta
pressió sobre el Govern de l’Estat, que després donarà el resultat
que sigui, però crec que seria un missatge molt bo a tots els
grups inversors, també als nostres mercats emissors que veurien
que el nou govern d’aquí, del Partit Popular, i d’Espanya amb
el ministre que va fer aquestes declaracions, tot i així tendrien
en compte aquesta qüestió. 

Sincerament, crec que si no acceptam aquesta esmena que
completa una mica més aquesta proposició no de llei, realment
és fer retxes dins l’aigua perquè no aclarim res, no donam ni
mitja passa més i crec que es tracta d’intentar, almanco intentar,
donar aquesta passa més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Sr. Gabriel Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull dir que jo... una
cosa evident, tothom està d’acord en la necessitat de la
reconversió de les zones turístiques madures a les Illes Balears
i que la Platja de Palma és i ha de ser una de les prioritàries. El
consens en aquest sentit hi és des de fa anys, per ventura on no
estam tant d’acord és en la concreció de com s’ha de fer aquesta
reconversió. 

Ja s’ha fet referència al Pla de reconversió integral que va
sortir a la passada legislatura impulsat per la Sr. Nájera, va tenir
bastant contestació, no hi va haver consens, per a mi era un
projecte que no era adequat a la Platja de Palma i ens volia dur
una espècie de megaresort caribenya o una cosa així, però és
que la situació actual no sabem quina és perquè l’actual
responsable, el Sr. Gijón, a part que vol fer un casino i impulsar
el centre comercial de Ses Fontanelles, tampoc no sabem què
vol fer. 

Això sí, la comissió plural de tots els grups polítics no s’ha
tornat convocar precisament perquè tots puguem remar plegats.
Si tots hem de remar plegats en aquest projecte s’hauria de
recuperar la pluralitat i no anar fent i desfent tot solets des del
Partit Popular com sembla que en aquests moments volen fer.

En qualsevol cas, entrant en concret en la proposició no de
llei que presenta el Grup Parlamentari Popular, la veritat és que
és molt oportuna. Justament avui és oportuna perquè ahir el
ministre de Turisme, Sr. Soria, anunciava a l’ITB que no hi ha
assegurada partida pressupostària per dur a terme la reforma
integral de Platja de Palma per a 2012. 

Per tant, la veritat és que davant aquesta situació sí que és
important que el Parlament de les Illes Balears avui prengui un
acord per reclamar al Govern espanyol la priorització de la
reconversió de la zona de Platja de Palma.

El text que ens presenta el Partit Popular és poc ambiciós
tenint en compte que diu “dintre de les possibilitats
pressupostàries”, és clar, el mateix ministre ahir anunciava una
retallada del pressupost del Ministeri de Turisme en un 25%. És
clar, una retallada del 25% i si no assegura partida concreta per
reforma de Platja de Palma 2012, el que ens podem trobar és un
any sencer perdut, al 2012 no hi haurà res.

Nosaltres en aquest sentit donam suport a l’esmena
d’addició que planteja el PSOE, que s’estableixi un calendari
d’execució de projecte que comenci el 2012 perquè, ja dic, ens
sembla poc ambiciós i en la mateixa intervenció del Partit
Popular, de la Sra. Bosch, crec que ja ens deixa clar que en el
2012 poc o res es farà.

Així i tot, malgrat que la trobam poc ambiciosa i insuficient
i malgrat la crítica que he fet al principi, de la inconcreció del
projecte que no sabem en aquests moments què es vol fer a la
Platja de Palma i sí que és important saber-ho perquè donar
suport a cegues és complicat, però com que sí creim en la
necessitat de la reconversió de la Platja de Palma donarem
suport a la proposta. 

Evidentment, creim que ara més que mai és necessari
reclamar al Govern espanyol... vull recordar que el Sr. Aguiló,
vicepresident econòmic, fa poc temps va quantificar en 1.000
milions d’euros el que el Govern de l’Estat devia a les Illes
Balears, dins aquests 1.000 milions d’euros hi havia les partides
destinades a Platja de Palma. Ens és igual si en aquests
moments això és una herència que s’ha rebut per part del
Govern socialista anterior, en tot cas, el que està clar és que ara
és una obligació del Govern de Rajoy complir aquests
compromisos amb les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts per la qual cosa es demanaria als
grups proposants si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar.

Un cop recomençada la sessió pertoca la intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena, per un temps de cinc minuts. Té la paraula la Sra.
Bosch.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar me gustaría aclarar
que no es que esta propuesta no sea ambiciosa, es que quizás
ustedes no están al cabo de la calle, no están al día en lo que se
está haciendo en el Consorcio de la Playa de Palma. 

(Remor de veus)

Bueno, no les convidan, pues a lo mejor les bastaría con leer
el periódico porque sólo de ahí, sólo de ahí sacarían mucha
información y toda la información que ustedes quieran la
pueden solicitar y se les dará, que ustedes saben cómo funciona
esto. De todas maneras les recordaré que el Grupo Popular del
Ayuntamiento de Palma no vio el Plan de reconversión integral
hasta que se publicó en verano, con nocturnidad y alevosía,
cuando todo el mundo estaba de vacaciones. Así que no nos
vengan a dar lecciones ahora de transparencia. 

Cuando ustedes quieran saben que, como grupo
parlamentario, pueden pedir toda la documentación que sea
necesaria, todas las reuniones que quieran y se les atenderá y se
les dará gustosamente, pero es que aunque no den ese paso basta
que se lean los periódicos cada día para que están informados
como los ciudadanos de a pie, sabiendo que ustedes tienen
muchísimas vías preferentes para tener esa información, pero
bastaría con que leyesen los periódicos cada día para que
supieran que se convocó un concurso, que fue licitado el pasado
28 de diciembre para la realización de dos proyectos
constructivos y de reorganización que tendrán lugar en la zona
de Can Pastilla y Las Maravillas.

No es que ustedes no se informen, es que no se quieren
informar y luego resulta que la culpa es del Partido Popular. No.

Esta PNL sí es ambiciosa. Una cosa es lo que ya se está
haciendo desde el Consorcio de Playa de Palma con el
miserable presupuesto que nos han dejado, reducto de los 17
millones de euros que se gastaron no sabemos en qué, porque
realmente cuando la sociedad nos pide cuentas, que es lo que
nos pide a los políticos, no podemos mostrar nada más que un
plan de reconversión integral que tuvo que ser anulado por la
extrema contestación de toda la sociedad balear, ante la
indiscriminada expropiación alegre, que es un término que a
ustedes no les gusta, pero es que fue como vivieron ustedes la
legislatura pasada. Entonces, no es ningún brindis al sol.

Tenemos un plan en Playa de Palma que se está llevando a
cabo desde las Baleares y, por otro lado, todo el dinero que nos
pueda venir de la Administración central será bienvenido. 

Saben que en España, como destino turístico, desde hace
muchos años hay... son muchas las zonas maduras, de hecho se
contabilizan más de cincuenta y cuatro -que también lo deberían
saber ustedes- son prioritarias y ya se ha iniciado su
reconversión: en Playa de Palma, en las Islas Baleares, dos en
Canarias y una en la Costa Brava. Eso es a lo que se refiere esta
PNL, que de todos los destinos turísticos maduros se priorizen
estos cuatro y dentro de estos cuatro, sobre todo nosotros como
Gobierno balear, pedimos que se priorize la Playa de Palma y
esta PNL va en este sentido y en ningún otro más.

Estamos cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos
en Playa de Palma. La Sra. Oliver nos ha acusado de ese brindis
al sol que llama mucho la atención. A mí me gustaría recordar
que la legislatura pasada, después de aprobar ese plan de
reconversión integral, se comprometieron a contestar las más de
1.600 alegaciones que se recibieron. ¿Cuál ha sido la sorpresa
del Partido Popular cuando ha llegado a Playa de Palma
Consorcio y ha buscado esas contestaciones? Ustedes se
comprometieron en cuatro meses a contestar las alegaciones
para basarse en ellas en el nuevo PRI y no hay ni una sola
alegación contestada, ustedes tiraron un año a la basura sin
trabajar en el plan de reconversión integral, ustedes se gastaron
un fortuna en estudios que no han conseguido ninguna
realización material que los ciudadanos puedan valorar. 

Por todo ello nuestra proposición es firme, queremos instar
al Gobierno central a que dentro de lo posible, efectivamente,
dentro de lo posible, se nos asigne la mayor cantidad
presupuestaria, y una vez que sepamos qué dinero tenemos
podremos saber qué podemos realizar. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc que no accepta... Aleshores
passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 10; vots en contra, cap; abstencions, 4.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 699/12, relativa a priorització de la reconversió de la
Platja de Palma.

2) Proposició no de llei RGE núm. 846/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de
subvencions a companyies aèries oportunistes.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 846/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a eliminació de subvencions a companyies
aèries oportunistes. 

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular presenta
aquesta PNL, efectivament, amb el títol de la iniciativa
“Eliminació de subvencions a companyies aèries oportunistes”.
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Existeix consens polític i social a les Balears respecte de la
importància del turisme a les nostres illes com a font de riquesa.
Són molts els aspectes que hem de cuidar i fomentar per
impulsar al màxim el turisme de qualitat. Entre elles n’hi ha un
d’absolutament primordial, la connectivitat. Recentment hem
sofert el lamentable tancament de l’empresa Spanair, que ha
afectat la nostra comunitat, especialment les illes menors,
deixant-ne algunes pràcticament aïllades. El buit deixat per la
fallida de l’empresa, l’ha d’ocupar el més aviat possible una
empresa seriosa i solvent que assumeixi el compromís que
implica connectar l’arxipèlag especialment en temporada baixa.

Senyores i senyors diputats, la Comissió Nacional de la
Competència ha publicat el seu tercer informe anual sobre les
ajudes públiques concedides a Espanya. Aquest informe
s’inscriu dins les funcions de seguiment de l’activitat de les
administracions públiques espanyoles en matèria d’ajudes
públiques que la Comissió Nacional de la Competència té
atribuïdes per la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competència. La concessió d’ajuts públics constitueix una forma
d’intervenció en l’economia que, sense perjudici de la
persecució de certs objectius d’interès públic, pot alterar el
funcionament dels mercats, introduint distorsions al joc
competitiu, i la seva eficiència.

El total dels fons públics concedits mitjançant aquestes
actuacions en el període 2007-2011 frega els 250 milions
d’euros. Les principals beneficiades a l’hora de rebre aquests
fons són Air Nostrum i Ryanair. L’informe constata que en
molts casos no hi ha una correlació entre fons rebuts i
eficiència; molts dels aeroports que s’han vist més beneficiats
mitjançant els fons rebuts per les companyies que hi operen han
registrat una disminució del seu trànsit de passatgers molt
superior a la mitjana nacional, malgrat l’elevat volum d’aquests
fons.

Aquesta circumstància crea una distorsió competitiva entre
els aeroports, de manera que en alguns casos s’estan
subvencionant línies i rutes aèries d’aeroports amb una demanda
escassa i que no són econòmicament rendibles en perjudici
d’altres que sí ho són. A més es crea també una distorsió sobre
la competència efectiva entre aerolínies tradicionals i línies
aèries low cost. En determinats casos s’han estat donant ajuts
públics a determinades línies aèries d’algunes comunitats que
mai no varen ser rendibles. A més a més s’ha detectat que cap
d’aquests ajuts públics no s’ha notificat a la Comissió Europea,
com correspon legalment fer-ho quan supera una quantitat
determinada. 

Queda clar que es fa imprescindible posar mecanismes de
control. L’establiment de mecanismes de control, seguiment i
revisió d’impacte d’alguns ajuts públics, contribueix al
funcionament eficient dels mercats, disminuint o evitant
l’intervencionisme injustificat per part dels poders públics,
intervencionisme que condueix, segons demostra l’experiència,
a una reducció de la competitivitat de les empreses, al
debilitament de les economies, i en última instància al perjudici
sobre el benestar econòmic general i del consumidor en
particular.

Durant l’any 2009 l’impacte de la crisi econòmica i
financera a nivell mundial ha suposat un important desafiament
per al nostre país, que ha experimentat una escalada
intervencionista. Això ha incrementat considerablement la
intensitat de les ajudes públiques atorgades a Espanya,
multiplicades per dos en relació amb l’any anterior, per exemple
13.183 milions el 2009 davant els 6.420 milions d’euros el
2008. Està clar que aquestes polítiques són insostenibles,
incoherents i nefastes.

Resulta pertinent la implicació de l’autoritat de la
competència espanyola en el control i seguiment dels ajuts
públics, i controlar que els governs autonòmics puguin caure en
l’error de facilitar aquests ajuts o subvencions. Entre els
instruments que s’ha dotat la mateixa es troba l’obligació de la
Comissió Nacional de la Competència d’elaborar un informe
públic anual sobre les ajudes públiques concedides a Espanya;
és l’article 11.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de
la competència. 

És per aquests motius argumentats que el Grup Parlamentari
Popular presenta aquesta proposició no de llei: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no donar
subvencions a les companyies aèries oportunistes que apareixen
i desapareixen en el panorama aeroportuari trencant preus i
causant greus perjudicis a la resta de companyies amb presència
estable a la nostra comunitat autònoma”.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló per,
un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
nosaltres evidentment des del Grup Socialista estam d’acord
amb l’exposició feta pel portaveu del Partit Popular. Així i tot
li voldríem assenyalar i fer una esmena in voce en el sentit que
ara li assenyalaré, perquè crec que una comunitat autònoma com
nosaltres, en la situació econòmica i de connectivitat que en
aquest moment vivim, que per presentar una proposta que insta
el Govern a complir la llei, la Llei de bona administració i bon
govern de les Illes Balears, que d’una manera molt clara
assenyala expressament aquest contingut de la proposta que
avui ens presenta, i alhora també, evidentment, donant
compliment als reglaments europeus en matèria de tot el que
suposa competència i suports públics al transport aeri, utilitzar
expressions que poguessin induir a una desqualificació
empresarial o que fossin políticament incorrectes; és a dir, ha de
ser a tothom; no crec que sigui correcte en aquest moment
incloure qualificatius empresarials, i creim que aquí ens movem
en un àmbit que no tenim per què. És a dir, és a totes les
empreses d’una manera molt clara, en tot cas, perquè qualsevol,
atesa la intervenció del portaveu del Partit Popular, evidentment
descolAloca el que fa referència a la competència.
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Per tant nosaltres els demanaríem que suprimissin del punt
el concepte “oportunistes”, “oportunistes que apareixen i
desapareixen en el panorama aeroportuari”. Si suprimim açò el
contingut queda perfectament clar perquè, a més a més, queda
perfectament clar que no s’han de donar per trencar preus i
causar greus perjudicis. Vull dir que aquest text es mantindria,
però simplement és suprimir aquesta frase d’enmig perquè,
repetim, crec que com a comunitat autònoma en què el turisme
és un element clau, que del turisme dependrà que estiguem o no
en recessió, avui ho deia el Govern, que la connectivitat és un
element clau i que en la situació que vivim en aquests moments
de pèrdua de connectivitat, i no només per la supressió
d’Spanair, aquest hivern, abans de la supressió d’Spanair ja
teníem una reducció de connectivitat important, amb la
supressió d’Spanair evidentment aquesta situació s’agreuja a
punts a Menorca d’un 21% de rebaixa de connectivitat, però
Eivissa i Mallorca no és que estiguin molt millor, els han
rebaixat un 16% els seients en connectivitat. Evidentment
Mallorca és molt gran i sembla que aquest impacte es nota
menys, però també es nota. 

Vull dir que, per tant, en aquest moment necessitam tota la
connectivitat, dins un marc de lliure empresa. Perfecte, estam en
aquest marc, per tant creim que està bé deixar que el Govern
dóna compliment a la llei que té, als reglaments europeus,
repetim, sense entrar en el que impliquen qualificatius que crec
que no sumen res i no donam una imatge que un partit liberal,
d’un partit que pretén..., que governa, evidentment crec que hem
de parlar el més políticament correcte que tinguem i sobretot
quan parlam d’empreses que, ens agradin o no ens agradin més
o menys, són..., compartim estratègies, que a nosaltres ens va bé
que hi hagi molta connectivitat i elles ben segur que també.

Per tant dins aquest marc de la importància del turisme, de
la difícil situació econòmica, per tant més que mai és clau tenir
connectivitat per l’economia, pel turisme i pels ciutadans; en
una situació de pèrdua de connectivitat expressam d’una manera
pública que no es poden donar subvencions ni ajuts per no
rompre aquest marc competencial. Molt bé, però repetim que
creim que s’hauria de corregir la redacció i evitar, repetim,
qualificacions que crec que no sumen i per tant estaria bé que
plantegéssim la màxima correcció en el nostre missatge de cara
a l’exterior, i el missatge de cara a l’exterior quan parlam de
connectivitat fonamentalment és important que sigui positiu.

A partir d’aquí -i jo m’aturaria aquí perquè, repetesc, estam
d’acord- els suports que hi ha hagut públics a empreses o no a
empreses de connectivitat, la majoria de vegades a més mai no
han anat lligats a subvencions i punt, sinó a convenis que
puguin ser perfectament quantificats, valorats, i a partir d’aquí
amb comissions de seguiment que permetin evidentment un
contracte dins el marc de la reglamentació europea. A partir
d’aquí hi ha absolutament de tot i hi ha comunitats autònomes,
i de tots els colors polítics, que ben segur que no han ajudat a
aquesta transparència i a aquest bon funcionament del que
impliquen les relacions de connectivitat, aeroports, empreses i
recursos públics, ben segur. Per tant no crec, repetesc, i ho veim
cada dia que anam en avió, la quantitat de publicitat que te
trobes de mil comunitats autònomes o de mil països. Que hem
de marca una línia cap aquí?, ens sembla bé; ara, repetim, creim
que ho hem de fer amb la màxima correcció i intentant sempre
sumar a favor de les Illes més que restar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. A mi el que primer m’agradaria
aclarir és si el Grup Parlamentari Popular està a favor o no de la
concessió d’ajuts públics, siguin companyies aèries o a
qualsevol, si està a favor o no de la concessió d’ajuts públics,
perquè jo sent un discurs contra les subvencions que no és cert,
no és real, perquè vostès diuen que no subvencionen ja i sí que
hi ha subvencions, hi ha conselleries que estan fent subvencions,
per tant no estan eliminant totalment les subvencions, les han
reduïdes però no les han eliminades, i ara aquesta PNL no diu
que es llevin les subvencions, diu que es llevin a determinades
companyies. Per tant el primer que m’agradaria és aclarir
realment si el Partit Popular està a favor o no de la concessió de
subvencions. Jo entenc que sí, perquè aquí no es diu que es
llevin les subvencions. De fet encara record la Sra. Cabrer, fa
dos anys, amb el tema d’Spanair, que retreia al Govern de les
Illes Balears que no havia subvencionat Spanair i que per això
Spanair se n’anava, i està en el Diari de Sessions. Però deixin
de fer el discurs que estan contra les subvencions!, deixin de
fer-lo perquè no és real. Això és el primer punt.

El segon punt. Si no he entès malament l’exposició de
motius que el diputat Sr. Martí ha fet, que jo compartesc
plenament la seva exposició de motius, efectivament hi ha hagut
una sèrie d’ajudes criticables; les ha quantificat en 250 milions
d’euros entre el 2007 i el 2011, a aeroports competidors de les
Illes Balears; a companyies que potser no fan bé les coses aquí,
etc. Però no són subvencions que s’hagin fet del Govern de les
Illes Balears, ni ara ni abans, per convicció política, o per falta
de doblers, o per les dues coses; per convicció política, o per
falta de doblers, o per les dues coses. Per tant no entenc per què
instam el Govern de les Illes Balears a no fer allò que no fa ja;
el que hauríem de fer és instar el Govern estatal i la resta de
comunitats autònomes que ho fan perquè ho deixin de fer, això
seria el correcte, no instar el Govern de les Illes Balears a no fer
allò que no fa.

Jo estic d’acord amb el que vostè planteja. Jo crec que hi ha
una sèrie d’aeroports i de línies, etc., que han rebut doblers
tudats, que s’han tudat doblers, que s’han fet aeroports sense
sentit, que s’han fet línies que no tenen sentit, i resulta que
l’aeroport de Son Sant Joan, que és un dels pocs que té beneficis
de tot l’Estat, està subvencionant aquests desastres. Això no es
pot tolerar i no es pot consentir, però és que llavors la seva
concreció, que el Parlament insta el Govern a no donar
subvencions..., és que ja no en donam, vull dir... Jo no ho
entenc, crec que s’hauria de fer una esmena que digués que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i a la
resta d’administracions a no..., en fi, a canviar els criteris de
concessió d’ajudes públiques...
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I a mi no m’agrada tampoc; compartesc el que diu la Sra.
Joana Barceló, que aquest redactat de no donar subvencions a
les companyies aèries oportunistes que apareixen i
desapareixen. Jo crec que seria molt més clar no donar
subvencions sense uns criteris de transparència, de resultats i de
rendibilitat. Crec que seria molt més correcte, molt més
objectiu, perquè realment qui concedeix el títol d’oportunista o
no a una companyia aèria? Llavors quan concretam? Ryanair?
En fi, quines són les oportunistes?, jo no m’atrevesc a donar
aquest títol. En canvi posar uns criteris objectius de
transparència, de rendibilitat i de resultats, això sí que crec que
seria molt millor. Per tant jo l’esmena que li faria in voce és
aquesta: “El Parlament insta el Govern de l’Estat i la resta
d’administracions a no donar subvencions a companyies aèries
si no és amb els criteris de rendibilitat, de resultats i de
transparència”. Crec que seria allò lògic i que a més quadraria
perfectament amb l’exposició que ha fet el Sr. Gabriel Martí
que jo compartesc cent per cent en aquest sentit.

Ara, jo és que la concreció no acab d’entendre l’objectiu que
pretén, amb tot el respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per fer ús de la paraula per
contradiccions, pel grup proposant té la paraula el Sr. Martí per
un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Bé, Sra. Barceló, vostè em diu que si llevam la paraula
“oportunistes”...

(S'escolta de fons la Sra. Barceló i Martí de forma
inintelAligible)

Perdoni, és que no la sent.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Perdoni. Jo tal vegada, si pogués aixecar la sessió dos
minuts i poguéssim fer...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, ho anava a demanar, també.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...tal vegada ens aniria millor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Si hi estan d’acord, ajornam un parell de minuts la
sessió per veure si decidim una redacció.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, sí, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, reprenem la sessió. Pregaria al Sr. Martí que ens digués
si han arribat a algun text consensuat.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, president, finalment el text de la PNL diu: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no
donar subvencions a les companyies aèries que trenquen preus
i causen greus perjudicis a la resta de companyies amb
presència estable a la nostra comunitat autònoma”.

President, si em permet vull agrair l’entesa que hem tengut
amb els dos grups parlamentaris, PSOE i PSM. La PNL s’ha de
centrar avui per avui en aquestes companyies que ens poden
perjudicar avui, com es diu, pan para hoy, hambre para
mañana. També estic d’acord amb el Sr. Barceló d’instar el
Govern central i proposaré a la meva portaveu fer una PNL
perquè es faci un control a nivell autonòmic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

Vots a favor 13, en contra cap, abstencions 1.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 846/12, relativa a eliminació de subvencions a
companyies aèries oportunistes.

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