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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la comissió.
Hi ha substitucions?

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Francina Armengol.

Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Mesa de la
comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui, aquesta presidència solAlicita
als senyors diputats i a les senyores diputades, atès l’establert a
l’article 73.2 del Reglament del Parlament, l’alteració de l’ordre
del dia en el sentit d’incloure un nou punt relatiu a l’elecció de
vicepresident o vicepresidenta de la comissió, atès l’escrit de
renúncia presentat pel Sr. Jaume Carbonero i Malberti RGE
núm. 2990/12. 

Pregam als grups parlamentaris que facin arribar el noms
dels que proposin per al càrrec.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista proposa el diputat
Damià Borràs i Barber, com a membre de la Mesa.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Per part del Grup Parlamentari Popular no hi ha cap
problema al respecte.

(S'escolta una veu de fons que diu: no presentam ningú)

EL SR. PRESIDENT:

A la vista que només s’ha proposat el Sr. Damià Borrás,
podem entendre que està aprovat per assentiment i li pregam
que passi a ocupar el seu lloc a la mesa.

Podem entendre per assentiment l’acord en allò previst en
l’article 43.5 del Reglament del Parlament i proclamar
vicepresident el Sr. Damià Borrás.

A continuació passam al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 1572/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
desestacionalització i programes de turisme social; RGE núm.
1985/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a la Platja de
Palma; i RGE núm. 2655/12, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a taxes
aeroportuàries. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1672/12, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desestacionalització i
programes de turisme social.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1572/12, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble Sr.
Jerez, tenc entès... Sr. Jerez, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, prenc la paraula per donar explicació a la iniciativa que
avui substanciam en aquesta comissió relacionada amb el
turisme sènior per plantejar la necessitat de continuar apostant
de manera decidida per aquest segment turístic en el marc del
programa Turisme Sènior Europeu.

Com tots saben, Turismo Senior Europa és un programa que
promou i es promou amb el propòsit de potenciar el turisme
sènior entre els països europeus. La seva primera edició va tenir
lloc entre els mesos d’octubre de 2009 i l’abril de 2010 i les
destinacions al nostre país eren Mallorca, Menorca, Eivissa i
Costa del Sol a Andalusia, amb un pressupost inicial de 10
milions d’euros. 

La primera edició a l’illa d’Eivissa no va tenir pràcticament
mica d’incidència, per tant, aquesta aposta particularitzada per
l’illa d’Eivissa entorn a la necessitat de continuar apostant -com
dic- per aquest segment, sí que és cert que l’any 2011, l’any
passat, varen tenir una incidència força interessant de 1.100
turistes que provenien d’aquest programa de nacionalitat polaca
que varen visitar l’illa d’Eivissa.

Com saben, Espanya, i en particular Balears, és un país... i
Balears una regió, que lidera el turisme de vacances i ofereix
una combinació extraordinària de clima i qualitat d’equipaments
i lidera una iniciativa en l’àmbit europeu per aconseguir generar
nous fluxos turístics entre els països membres de la Unió
Europea. 

Espanya, i també la comunitat autònoma de les Illes Balears,
té experiència en programes de turisme sènior, té experiència a
pilotar, a liderar programes d’aquest àmbit. Només s’ha de dir
que l’IMSERSO va néixer també amb aquesta principal
motivació i va néixer també aquest programa en una època
econòmica d’especial dificultat, a principis dels anys noranta,
amb un clar objectiu que era mantenir el nivell d’activitat
econòmica del sector i, en conseqüència, crear llocs de feina en
aquells períodes de l’any on menys demanda existeix. 

A les destinacions turístiques de Balears tant empresaris
com institucions locals reconeixen certament els beneficis que
genera aquest programa i, en conseqüència, el volum de
demanda existent, i entenen que constitueix una oportunitat
inqüestionable per evitar una important caiguda de l’activitat
econòmica. 
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Les característiques del turista que s’incorpora a aquest
programa és d’un poder adquisitiu important, a països com
Alemanya, Àustria i Suïssa se’ls considera un segment amb
molta major disponibilitat de sous per al consum i per unitat
familiar. S’observa, es detecta un interès especialment d’aquest
segment a la pràctica d’esports com la natació, el senderisme, la
gimnàstica, la vela, el golf, ..., la bona gastronomia també és
una les peculiaritats i les característiques d’aquest segment i per
tant, la qualitat d’aquest tipus de turistes és una qüestió
absolutament fora de qualsevol tipus de dubte.

Altres avantatges que podem trobar entorn a la defensa
d’aquest tipus de turisme especialment en aquelles èpoques de
l’any en què el turisme manca més és la connectivitat aèria. No
hi ha dubte que és una oportunitat aquest programa per afavorir
encara més la necessitat d’una millor i major connectivitat aèria
en temporada baixa tant amb la resta d’Europa com amb la
península, de manera que s’augmentin les possibilitats de
mobilitat entre els residents i de viatgers en general amb
aquelles illes del nostre arxipèlag que pateixen cadència de
freqüències aèries amb la resta d’Europa com en particular
succeeix a l’illa d’Eivissa. A l’illa d’Eivissa estam encara molt
lluny de poder arribar a la incidència que el turisme sènior té a
llocs com l’illa de Menorca, on les connexions aèries i el
manteniment d’enllaços amb països europeus al llarg de tot
l’any possibiliten una major - i és una qüestió totalment
objectiva- influència del programa en aquesta illa.

L’anàlisi econòmica d’aquest segment i d’aquest programa
és també una qüestió a tenir present i a tenir en compte. Les
principals conclusions econòmiques que es poden extreure són
les següents: el programa Turismo Senior Europa ha generat un
impacte significativament positiu entre els principals promotors
d’aquest programa, un impacte en destinació d’aproximadament
22 milions d’euros, ha generat a destinació, en les anteriors
edicions, un impacte econòmic que ha generat 600 nous llocs de
feina, el 50% d’aquest impacte recau damunt el sector hoteler
i de la restauració i, així mateix, els hotels generen la major part
dels llocs de feina, un 48,3%. El sector de l’hostaleria genera el
65,1% de l’impacte fiscal directe per a l’Estat, tenint en compte
tots els subsectors d’activitat que s’estudien en aquesta qüestió;
i en xifres globals i més genèriques produeix un impacte global
o ha produït un impacte global a anteriors edicions a la resta de
la Unió Europea per un total de 6,6 milions d’euros.

Per tant, i en conclusió, crec que ningú no ho pot posar en
qüestió ni pot dubtar de les bondats d’aquest projecte ni
d’aquest segment turístic absolutament necessari en èpoques i
circumstàncies econòmiques complicades i això és el que ens ha
fet promoure aquesta iniciativa parlamentària, presentar-la en
aquesta cambra, que ve resumida pràcticament en tres punts
clarament diferenciats.

En primer lloc, i pel que fa a l’illa d’Eivissa, que entenem
que és l’illa que més pateix la mancança de turisme sènior i les
dades objectives són les que són, proposam que s’insti el
ministeri a promoure la participació activa d’aquesta illa en les
successives edicions del programa Turisme Sènior Europeu que
ha desenvolupat Turespaña.

En segon lloc, instar també el Ministeri de Turisme a
promoure dins el mateix programa l’arribada preferent de
mercats turístics consolidats en aquesta illa com són el britànic
i l’alemany. És cert que aquestes dues nacionalitats no estan
incloses en les primeres edicions del programa Turisme Sènior,
però sí que és cert que igual que succeeix a l’illa de Menorca i
a l’illa de Mallorca hi ha moltíssimes de persones d’aquestes
nacionalitats que són residents en aquestes illes i incloure
aquestes nacionalitats dins aquests programes permetria que
aquestes persones d’aquestes nacionalitats que són residents en
aquesta illa tenguessin també una major possibilitat de
connexions aèries amb la resta d’Europa i en particular amb
aquells països dels quals són originaris.

I, en tercer lloc, demanam al Parlament que insti també al
Ministeri de Turisme promoure dins el mateix programa
l’arribada a l’illa d’Eivissa d’aquests mercats que hem esmentat
els mesos en què menys incidència turística hi ha, en els mesos
en què menys volum turístic hi ha i menys ocupació turística
existeix que són els mesos de març fins al mes de juny, per tal
d’intentar allargar aquesta temporada turística que tan bona falta
ens fa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sra. Oliver per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, coincideix el
Grup Parlamentari Socialista amb els beneficis que els
programes en general de turisme sènior donen a les Illes Balears
perquè incideixen que molts d’establiments d’allotjament
puguin obrir una temporada més àmplia que d’altra manera no
es podria fer, passa a Mallorca, passa a Menorca, passa a
Eivissa i en menys quantitat també passa a Formentera, però no
hi ha dubte que a les tres illes més grosses és un programa
aquest que interessa molt.

Interessa, i no només interessa el turisme social europeu, que
interessa, també interessa el turisme de l’IMSERSO, que és un
projecte del Govern de l’Estat i també interessa el turisme Oci
60, que es deia fa estona, ara deu ser Oci de les Illes Balears o
el mateix nom, on participava activament el Govern de les Illes
Balears.

Aquesta proposició no de llei, la trobam -diríem- de
plantejament curt, curt de mires, per distints motius, no només
per a Eivissa seria necessari que aquests programes fossin
actius, també ho haurien de ser a Mallorca, a Menorca, a Eivissa
per suposat i si fos possible a Formentera que ja sé que és molt
menys important. 

Això per una banda, per una altra part, reivindicam, crec que
seria possible... o seria encara més interessant reivindicar que
els programes que es feien des del Govern de les Illes Balears,
el turisme Oci 60, des del Govern de l’Estat, des d’IMSERSO
que a l’exposició de motius començava a parlar el ponent del
Partit Popular i també el turisme sènior europeu, tots tres
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serien... és una combinació que s’ha duit fins ara i que realment
ha donat bon resultat. Per què? Per això que deia, en aquest
sentit no fa falta tornar repetir el que deia el portaveu del Partit
Popular. 

És evident que tenir la possibilitat de tenir un mesos abans,
normalment no passa mai després, sempre són uns mesos abans,
que són els de primavera o els d’abans de primavera, la planta
hotelera o part de planta hotelera oberta, aquí, concretament a
Mallorca per a la Platja de Palma és essencial, també ho és en
molts d’aspectes per a Menorca i entenc per suposat que també
ho és per a Eivissa.

Entenem idò que aquest plantejament que només Eivissa no
és just, és discriminatori i per al Parlament de les Illes Balears,
que és on ara mateix som, no té un sentit. Seria propi per
ventura una reivindicació d’un ajuntament, d’un consell, però en
el cas del Parlament de les Illes Balears, li correspon -i en el
nostre cas ho tenim claríssim, que és el que correspon- fer
aquest plantejament, no només per a Eivissa -repetesc- sinó per
a totes les Illes Balears.

En el mateix sentit, instar el Govern de l’Estat, no només
aquesta reivindicació del turisme sènior europeu, sinó també el
turisme sènior del Govern de l’Estat, igual que els de les Illes
Balears que també té els seus programes. Veim a més que és
una proposició no de llei molt oportuna, perquè ara mateix es
debaten els pressuposts generals al Congrés dels Diputats i
sabem -perquè s’ha vist, ho sabem tots- que les partides
referents precisament a aquests programes han sofert una
reducció dràstica, que si no s’esmenen i es torna a posar
almanco..., jo intentaria que fos.... o la nostra pretensió seria que
fos al mateix nivell que altres anys o molt manco rebaixada,
però no la rebaixa brutal que han tingut, no serà possible de cap
de les maneres du cap programa de desestacionalització en
l’àmbit de turisme sènior, sigui de la comunitat autònoma
perquè ja no n’hi ha, sigui del Govern de l’Estat perquè és
francament ridícul el pressupost, i del Govern de la part
europea, la cosa encara queda una miqueta més enlaire. 

Per això, nosaltres, si hi poguéssim incloure no només
Eivissa, sinó totes les Illes Balears, votaríem a favor, primera
part, i també fins i tot demanaríem no només demanar el turisme
sènior i europeu, sinó també, almanco, demanar al Govern de
Madrid que hi dedicàs els recursos que almanco ha dedicat
sempre a aquests tipus de programes, que entenem -i en això
estam totalment d’acord i per això el nostre suport- són molt,
però molt beneficiosos per a totes les Illes Balears. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Dins el mateix discurs que
s’ha fet, és veritat que aquests han estat uns programes, els
sèniors molt importants per a l’economia d’aquestes illes. La
desestacionalització, el poder obrir durant més mesos els hotels
i mantenir el nivell d’activitat econòmica ha estat positiu. Crec
que ningú no ho dubta i pensam que això s’hauria de mantenir
i que aquest programa de turisme sènior europeu és una altra
oportunitat molt gran per ajudar al manteniment de la
comunitat, de l’activitat econòmica almanco que no s’enfonsi
més del que l’estan enfonsant fins ara.

Entenem que també és positiu incloure-hi els mercats
britànic i alemany dins el turisme sènior perquè són
vertaderament dos mercats que vénen molt a aquestes illes,
d’altres franges d’edat, per tant, incloure-hi també les persones
de la tercera edat, crec que pot ser positiu i segurament seria
també positiu afegir-hi altres països com Itàlia, que també
algunes zones són importants.

El que no entenem de cap manera és per què només Eivissa
quan aquest és el Parlament de les Illes Balears, aquest debat al
Consell Insular d’Eivissa tendria tot el seu sentit, a no ser que
sigui una còpia perfecta i no varen pensar a canviar-ho. Crec
que no podem renunciar a reivindicar el turisme sènior, el de
l’IMSERSO o el de les Illes Balears per a les illes de Menorca
i Mallorca. Les zones de Platja de Palma, de S’Arenal, les zones
de Cala Millor, hi ha zones que tradicionalment han acollit
moltíssimes persones de la tercera edat, són zones que ajudaven
els hotelers, els comerços que no quedassin realment desatesos
a nivell econòmic.

I crec que el Partit Popular hauria de fer l’esforç o hauria de
tenir la voluntat de modificar “Eivissa” per “Illes Balears”, crec
que en aquests moments ho acceptarien.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula el Sr. Jerez per
un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc i com no pot
ser d’altra manera vull agrair el to dels portaveus de la resta de
grups parlamentaris que han intervingut en aquesta proposició
no de llei presentada pel meu grup parlamentari. 

Vull dir que aquesta proposició no de llei no es redacta, ni
es confecciona ni es va dissenyar amb cap tipus d’intenció
excloent, sinó tot el contrari. És una proposició no de llei de
circumstància, circumstancial i dissenyada des de l’aspecte
estrictament econòmic, no hi ha cap tipus de voluntat d’excloure
aquelles illes que en aquest moment -i és cert- tenen molta més
incidència, tenen molt més volum d’aquest segment i d’aquest
mercat per qüestions que són extremadament òbvies i que no
hem de posar de manifest perquè salten a la vista.
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Per tant insistim en el mateix: Eivissa, tant com Menorca,
tant com Formentera, no té els mateixos canals d’operació
turística directa en mesos complicats que van des de l’octubre
fins al mes de maig, i això crea un dèficit, una mancança, crea
una comparació inevitable i crea una diferència econòmica de
gran calat. És cert que la connectivitat aèria tampoc no és la
mateixa a l’illa d’Eivissa i a l’illa de Menorca en relació amb
l’illa de Mallorca, on podem considerar un aeroport, el de Son
Sant Joan, obert a l’hivern a la resta de països d’Europa; per tant
no ens podem posar al mateix nivell ni posar-nos a la mateixa
alçada perquè les circumstàncies són absolutament diferents.
Per tant crec que aquests elements que acab de posar de
manifest han de ser perfectament reconeguts per la resta de
grups parlamentaris perquè són qüestions extremadament
objectives. No obstant això aquest grup parlamentari, i posat de
manifest això, no té cap tipus de complex a l’hora d’incorporar
o procurar trobar una redacció adient per tal que les illes de
Menorca, de Formentera i també, per suposat, la de Mallorca,
trobin en aquest text el seu espai.

Ara bé, el que sí que m’agradaria posar una vegada més de
manifest és que especialment necessiten de més incidència i més
suport aquelles illes que a l’hivern econòmicament estan més
mancades de desenvolupament, i són les illes de Menorca,
Eivissa i, en particular, molt en particular, l’illa de Formentera.
No succeeix per circumstàncies a l’illa de Mallorca, on també
els agradaria que hi hagués molt més flux econòmic a l’hivern,
clar que sí, clar que sí, però crec que són dues qüestions
diferents.

Per tant, Sr. President, jo li demanaria un recés d’un minut
per intentar buscar punts d’acord, d’equilibri, i per intentar que
totes les illes de l’arxipèlag estiguessin representades en aquest
text. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Si tots els grups estan d’acord farem un recés de cinc
minuts.

EL SR. PRESIDENT:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...donar-m’ho per escrit perquè...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí. Gràcies, Sr. President. L’hi llegiré i després l’hi donaré
per escrit perquè en tengui millor coneixement.

En primer lloc, l’apartat primer de la proposició no de llei
quedaria exactament igual, llevat d’allà on diu “illa d’Eivissa”,
on s’incorporaria “les Illes Balears”. Per tant quedaria de la
següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Turisme a promoure la participació activa de les
Illes Balears en les successives edicions del programa Turisme
Sènior Europeu que desenvolupa Turespaña, dirigit a incentivar
l’activitat econòmica de la indústria turística en temporada
baixa”.

L’apartat segon quedaria redactat de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Turisme a
promoure dins el marc del programa Turisme Sènior Europeu
i a fomentar la millora de la connectivitat aèria dels mercats
turístics consolidats, britànic i alemany, i especialment la
connectivitat amb les illes menors”.

I l’apartat tercer quedaria redactat de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Turisme a
promoure, dins el marc del programa Turisme Sènior Europeu,
l’arribada a les Illes Balears dels mercats esmentats entre els
mesos de març i juny”.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Idò entenc que estam tots
d’acord i que, en conseqüència, queda aprovada per assentiment
amb aqueixa redacció que ara ens facilitarà.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1985/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Platja de Palma.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 1985/12, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a la
Platja de Palma.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja sabem que el Partit Popular
ho té aturat, però nosaltres continuam insistint en la reconversió,
la rehabilitació i la millora de la Platja de Palma, un d’aquests
destins turístics on les persones de les quals parlaven a l’anterior
proposició no de llei, les persones del turisme sènior, de
l’IMSERSO, hi han passat a milers i a milers, i que en aquests
moments, en certa mesura a causa que els nostres competidors
més directes tenen dificultats, a la temporada turística continua
tenint un negoci relatiu, mantenint una activitat relativament -
entre cometes relativament- bona, però que pensam que amb
aquest projecte, amb els projectes que hi havia de millorar tota
aquesta zona arribaria no a ser bona sinó a ser molt millor i amb
molts més anys de futur. 

S’Arenal de Mallorca, la Platja de Palma, des de Can
Pastilla fins a la punta de S’Arenal de Llucmajor, durant molts
i molts d’anys ha estat una gran font de riquesa per a aquesta
terra, no només per a les persones que hi invertien sinó també
per a l’Estat i per a les administracions, que han pogut ingressar
molts i molts d’imposts gràcies a la tasca dels emprenedors i
dels treballadors que hi han feta molta i molta de feina. 
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Però tots sabem que és una destinació madura, tots sabem
que necessita fortes inversions, i així es va crear per un govern
del Partit Popular el consorci de la Platja de Palma per anar fent
coses, i aquests darrers anys ha tengut, bàsicament els darrers
cinc anys era quan havia tengut un gran impuls. Hi havia tota
una sèrie de projectes per dur endavant, i tots coincidim,
iniciativa privada des de sector hoteler fins al darrer comerciant
de petits objectes de regal, igual que els veïnats, que és una zona
a millorar.

Sabem que el Partit Popular ha optat en aquests moments
per la iniciativa privada, però crec que som ben conscients que
hi ha obres que és urgentíssim que es facin per millorar aquest
entorn, en què la iniciativa privada sí que hi podria invertir, que
entenem que la iniciativa privada no durà endavant. Estic
parlant, per exemple, de soterrar els contenidors de fems, estic
parlant de millorar els sistemes de clavegueram, la depuració
d’aigua, tota una sèrie d’obres que són de molts de doblers, que
estaven incloses en el llistat de possibles obres a fer amb el
conveni que es firmà amb Turespaña dins el marc de la
disposició addicional de l’Estatut, el que diem inversions
estatutàries; d’aquestes inversions estatutàries n’ha arribat
només una part, hi ha 63 milions d’euros que encara estan
pendents d’arribar, que els pressupostos de 2012 del Govern de
l’Estat no en diuen res i que el Govern d’aquestes Illes Balears
amb el Sr. Delgado al front ha acceptat tranquilAlament no dur
res.

Tenc aquí tota una sèrie de projectes que hi havia per fer, per
aquests 83,5 milions d’euros, i que pareix que el Partit Popular
hi renuncia, i hi va renunciar d’una manera molt còmica, perquè
en el mateix moment en què el gerent del Consorci presentava
aquí les obres, parlava amb associacions sobre quines obres es
podrien fer, el conseller Delgado era a Berlín anunciant que no
hi hauria inversions públiques i es va quedar tan i tan satisfet. 

Per tant nosaltres vàrem registrar aquesta proposició no de
llei, també la vàrem registrar en forma de mocions als
ajuntaments de Palma i de Llucmajor. He de dir que a
l’Ajuntament de Llucmajor es va aprovar per unanimitat el punt
número 1, per unanimitat. El Partit Popular té 12 dels 21
regidors, per tant el Partit Popular de Llucmajor, del terme més
gran de Mallorca, està d’acord que es dugui a terme això que
demanam al punt número 1, que és aconseguir incorporar,
instam el Govern de l’Estat i la Conselleria de Turisme a
negociar per aconseguir incorporar en els pressupostos de
l’Estat les partides necessàries per continuar el projecte de
reconversió integral de la Platja de Palma per aturar així el
procés de degradació de la zona i possibilitar l’augment de la
qualitat del producte turístic millorant els espais urbans i les
infraestructures públiques bàsiques. Jo crec que és important
que hi hagi inversió privada, és evident que és important que hi
hagi inversió privada, però hi ha algunes inversions en
infraestructures públiques bàsiques, com aquestes que els deia
de la canalització de la xarxa de pluvials, el tancament de l’anell
de l’aigua regenerada, millora d’infraestructures subterrànies,
punts verds..., això no ho farà la iniciativa privada, i és
importantíssim perquè les inversions privades rendeixin més de
cara al futur.

Al segon punt rebutjam..., bé, el deixaré per al final. No, el
segon no. Sí, al segon punt rebutjam les declaracions del
ministre Soria i del conseller Delgado perquè entenem que és
riure’s dels ciutadans. Vull dir que l’excusa perquè no hi hagi
doblers per a la Platja de Palma és que li rebaixaven un
percentatge, no sé si explicava un 26%, el seu pressupost. Si es
rebaixa el 26% el pressupost de turisme ja està, arreglat, Platja
de Palma zero. Vull dir que podem entendre que hi ha d’haver
optimització de recursos, podem entendre que no s’incrementin
algunes partides, però el que no podem entendre de cap manera
és que un moment de crisi, en un moment en què les dificultats
apunten que és necessari incrementar les millores d’aquestes
zones per consolidar un projecte de futur, que la Platja de Palma
el té, pensam que s’han de rebutjar les declaracions del ministre
Delgado.

També demanàvem la dimissió del Sr. Álvaro Gijón com a
gerent del consorci. Creim que no ha estat capaç de negociar no
només amb els fons públics de l’Estat, com diu aquí, sinó
tampoc amb el seu propi president, el Sr. Delgado, el president
del consorci, per mantenir les inversions. I finalment, en el punt
3, rebutjàvem les declaracions del conseller de Turisme, Carlos
Delgado, perquè prescindint de les competències dels
ajuntaments de Palma i de Llucmajor, perquè aquests dos
ajuntaments varen cedir competències urbanístiques
especialment al consorci perquè confiaven en aquestes millores,
en aquell moment el Sr. Delgado va decidir liderar ell les
propostes al marge del que pensassin aquests dos ajuntaments,
que sí confiaven -i els dic que segur que el de Llucmajor sí,
perquè va votar aquest punt número 1 per unanimitat- en
aquestes coses. 

I avui hi afegiríem no només rebutjar les declaracions del
conseller Delgado, sinó que crec que també n’hem de demanar
la dimissió. Vist que té un consorci al qual no pretén injectar
recursos, per tant no pretén que s’hi faci cap inversió però sí
que, de moment, hi manté el personal; vist que, alguna persona
d’aquest consorci, ja l’han recolAlocada a la conselleria, o sigui
que podria ser que el consorci fins i tot perillàs; vist que el
mateix Sr. Delgado ha dit moltíssimes vegades que s’han
d’optimitzar recursos, “haremos más con menos”, deia ell; vist
que aquesta setmana s’ha aprovat un pla en què s’anuncia la
pèrdua de molts de llocs de treballadors públics i el tancament
de dos hospitals; vist que hi ha moltíssimes famílies que s’ho
passen malament, creim que no és de rebut que un conseller
colAloqui amigues seves a la conselleria. Per tant, a tot el que hi
ha aquí, hi afegim avui la petició de dimissió del Sr. Delgado.

Moltes gràcies.

EL SR PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Oliver per un temps de deu minuts.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc he de dir que el Grup
Socialista donarà suport a aquesta proposició no de llei que ha
presentat el Grup PSM-Entesa i Més per Menorca. 

Sabem, tots ho sabem, de les dificultats econòmiques de
totes les administracions, però també tots sabem, i jo crec que
en aquesta comissió ho compartim, la importància econòmica
estratègica a les nostres illes i també de cara a l’exterior de la
Platja de Palma com a projecte capaç que des d’aquí
modifiquem, reconvertim una zona turística tan important de la
nostra indústria. Tot això ho sabem i pens que ho compartim
tots. Per això crec que el que té avui la responsabilitat de govern
és bo, és necessari que demostri en aquest moment d’adversitat
econòmica, ho vull repetir, aquest pes polític del Partit Popular
de les Illes Balears reivindicant recursos per almanco fer alguna
inversió productiva a la Platja de Palma. Entenem que no poden
ser, tal vegada, les inversions que tots voldríem, jo no vull dir
quines inversions, les que tots voldríem, seguríssim que no
poden ser, però sí que crec que entre tots, i en aquest sentit
nosaltres estaríem d’acord i donam el nostre suport al Partit
Popular perquè reivindiqui, que sigui capaç almanco de
negociar algun tipus d’inversió, productiva, vull afegir, a la
Platja de Palma. 

És la principal indústria de les Illes Balears, i tot i que hi ha
d’haver una iniciativa privada que també s’ha de posar la costa
i ha d’estirar, i possiblement hagi de ser majoritària i en un
percentatge important, no ho dubtam, també és vera, i jo pens
que també tots ho sabem i si som realistes i seriosos ho podem
veure, que és necessària en una sèrie de qüestions la inversió
pública en aquesta zona. Llavors pensam que via convenis, via
inversions estatutàries, hi ha d’haver algun tipus de recurs
perquè aquesta zona almanco pugui passar aquest any, els anys
que pugui venir, que seran difícils, tots ho veim, perquè ho són
cada dia, ahir i l’altre dia vàrem veure un pla d’ajustament, un
pla amb uns retalls importants a partides importants de les Illes
Balears, i en som conscients, però tot i així pensam que seria bo
intentar dur algun recurs sense quantificar perquè es veiés que
realment no només es demana la colAlaboració privada sinó
també la pública en la mesura de les possibilitats, que de fet
record que vàrem aprovar tots per unanimitat una proposició no
de llei en aquest sentit, de reivindicar al Govern de l’Estat, si no
vaig equivocada, idò que en la mesura de les possibilitats es
duguessin a terme aquestes inversions que pensam que han de
ser bones per a les Illes Balears.

És cert també que en cas que no hi hagi els recursos s’haurà
de fer un plantejament sobre la idoneïtat de continuar endavant
amb aquest consorci. Hem vist aquests dies tancaments
d’infraestructures importants sanitàries, l’Hospital Joan March,
l’Hospital General, i jo crec que abans d’arribar a aquesta
situació en aquest cas concret de la Platja de Palma -som a la
Comissió de Turisme, no ho podem oblidar- hem de fer, i per
això ho demanam al Govern de l’Estat, al Govern de les Illes
Balears, un esforç perquè reivindiqui, que faci servir el seu pes
polític, que reivindiqui algun tipus d’inversió del Govern de
l’Estat per no aturar el projecte. Jo crec que psicològicament, i
també econòmicament, per suposat, seria molt important que el
Govern de les Illes Balears aconseguís que aquest consorci no
s’aturàs, que aquest consorci seguís endavant amb algun tipus
d’inversió productiva a la Platja de Palma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Lourdes Bosch, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Después de leer detenidamente y
escuchar detenidamente la propuesta del PSM y las aportaciones
del Partido Socialista debemos decir que confunden conceptos,
uno detrás de otro, y vamos a intentar aclararles la situación.

Comienzan hablando de que el proyecto de rehabilitación de
la Playa de Palma ha quedado totalmente paralizado, y eso es
totalmente falso. El Partido Popular a lo largo de esta legislatura
nunca, en ningún momento, ha dejado que Playa de Palma
quedase paralizada. Eso se lo han inventado ustedes. El Partido
Popular sigue apostando decididamente por Playa de Palma,
tanto que hemos buscado la manera de sacarlo adelante sin
depender, por lo menos durante este año, de fondos públicos,
porque la situación actual es muy difícil y no nos podemos
permitir la paralización de un proyecto semejante por la crisis
económica. No nos rendimos y hemos buscado otros caminos,
miren si es firme y decidido nuestro compromiso con Playa de
Palma.

Al respecto quiero recordar al Partido Socialista que ellos no
votaron a favor de que se priorizaran en la medida de lo posible
los presupuestos para la Playa de Palma; ustedes se abstuvieron,
quien sí nos apoyó fue el PSM, quien, por cierto, en su
propuesta afirma que es una tomadura que pelo que ahora no
haya dinero disponible en los presupuestos generales del Estado.
Se deben referir a la tomadura de pelo del Partido Socialista,
que nos ha dejado en la situación actual. Pues sí, es una
tomadura de pelo prever un crecimiento positivo y que luego
sea un decrecimiento; es una tomadura de pelo anunciar
constantemente brotes verdes y entrar en recesión. Sí, sí, és una
completa tomadura de pelo. Se debe estar refiriendo también al
engaño de que el déficit era del 6% y resulta que se ha acabado
descubriendo que era del 8,5%. Pues mire, estamos de acuerdo,
efectivamente, eso sí que es una auténtica tomadura de pelo y
una absoluta vergüenza.

Por el contrario, decir, como ha hecho el Partido Popular,
que no hay dinero no sólo no es una tomadura de pelo, sino que
además supone una novedad, porque por primera vez en cuatro
años se dice la verdad, sobre todo después de la legislatura
pasada. A ustedes no les sabe peor que a nosotros no tener
dinero público para Playa de Palma, pero la diferencia está en
que mientras de dedican a rasgarse las vestiduras nosotros
estamos ultimando otras vías para que Playa de Palma sea una
realidad. El Partido Popular adquirió un compromiso y lo va a
llevar a cabo, la rehabilitación de Playa de Palma. 
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Y seguimos leyendo en su propuesta que siguen inventando,
acusándonos de permitir el aumento de densidad y de
edificación. ¿Pero de qué habla, Sra. Mascaró?, ¿ya está
criticando sin conocer el proyecto?, ¿ya estamos poniendo palos
en las ruedas? Miren, cuando vean el plan de rehabilitación
integral o el decreto ley podrán opinar al respecto, pero a priori
criticar la agilización de la inversión privada sin conocerla son
ganas de hacernos perder el tiempo a todos. 

En fin, después de una exposición de motivos errónea
llegan, evidentemente, a una conclusiones erróneas. Lo cifran
todo en el dinero de Madrid; ¡pero si ustedes tuvieron una
oportunidad de oro!, tuvieron en sus manos 17 millones de
euros y de poco o nada nos ha servido, y si no paséense por
Playa de Palma y verán qué opinan los vecinos al respecto.
¡Ojalá tuviéramos dinero!, pero los que se lo han gastado, los
que no han dejado un euro no hemos sido nosotros. La realidad
es la que es, y quejarse no sirve de nada, sirve trabajar, sirve
buscar soluciones, así que, siendo realistas, hoy por hoy no
queda otra que impulsar Playa de Palma desde el ámbito
privado y a través del plan de rehabilitación que, repito, se está
elaborando. Es absolutamente ridículo, con la situación
económica actual, proponer llevar a cabo determinados gastos
que no se van a poder ejecutar y, sobre todo, que crean falsas
expectativas, que suponen engañar a la gente. Los ciudadanos
de Playa de Palma no se merecen que se les siga engañando. 

Ustedes afirman que sin dinero público no se puede
posibilitar el aumento de la calidad del producto turístico ni
mejorar los espacios urbanos. Tampoco es verdad, para eso no
hace falta estrictamente dinero público. Eso es necesario para
las subvenciones, tan apreciadas por el pacte, pero no para hacer
normas que agilicen o impulsen inversión, que es lo que
estamos haciendo. Nos demuestran una vez más, que en su
esquema mental no cabe la idea de que se puede ordenar
urbanísticamente y favorecer la inversión sin gastar el dinero de
todos. Y esto no es cierto, por ejemplo y ya lo hemos citado
varias veces y lo haremos las que hagan falta, tenemos Magaluf.
Una importante cadena hotelera mallorquina anunció una
inversión millonaria que no sólo supone la rehabilitación de una
zona degradada, sino también la creación de empleos y la
desestacionalización del turismo. 

Miren, cuando uno hace un plan de rehabilitación integral,
se hace un planeamiento y en ese planeamiento se prevén unas
etapas y en esas etapas se pueden preveer todas las mejoras de
los espacios urbanos que no se puedan acometer durante este
año, pero esperamos y confiamos que a medida que se solvente
esta situación se podrán llevar a cabo. Y mientras tanto,
tenemos que favorecer que si un hotelero quiere poner un hotel
de 5 estrellas, pues que lo abra, porque eso sí que puede ser un
impulso definitivo que atraiga otro tipo de ofertas
complementarias y de calidad a la Playa de Palma.

En el segundo punto habla de nuevo de la burla a los
ciudadanos. Ya le hemos aclarado antes que la burla la han
hecho sus socios socialistas, mintiendo sobre el déficit, gastando
90.000 millones de euros que no tenían y firmando
compromisos con Europa que no cumplieron, generando
deudas, sólo de este año ya de 25.000 en intereses. Quéjese a
ellos, repruébeles si le parece. El compromiso de este Govern
popular está en garantizar el estado del bienestar, ese mismo que
ustedes han puesto en peligro después de 30 años que ha

costado afianzarlo. Estamos luchando por no ser intervenidos,
pero ustedes parece que no se dan por enterados.

En el punto tercero afirma que la propuesta del Sr. Delgado
será pasar por encima de las competencias de los ayuntamientos
de Palma y Llucmajor, porque afirmó que iba a liderar los
proyectos. Pero, Sra. Mascaró, que el Parlamento no puede ir
rechazando declaraciones porque usted se imagine cosas. ¿De
dónde ha sacado usted que el conseller quitará competencias a
nadie? Eso es rotundamente falso. ¿Usted recuerda la Ley para
la rehabilitación de la Playa de Palma?, ley que tuvo una
unanimidad total, ¿sí? ¿Se dejaba en ella sin competencias a
Palma y a Llucmajor? Ah, pues exactamente ese es el mismo
caso, Sra. Diputada. Y si busca en el diccionario verá que
liderar no es quitar competencias. Liderar es dirigir, estar a la
cabeza de... en este caso el proyecto de la Playa de Palma. ¿No
le parece normal que el Presidente de la Playa de Palma lidere
el proyecto? ¿En serio? Lo liderará él, sin pasar por encima de
ninguno de los dos ayuntamientos afectados, sino de común
acuerdo.

Y ya para finalizar el cúmulo de despropósitos, pide la
dimisión del gerente Sr. Álvaro Gijón, porque no ha sido capaz
de negociar los fondos públicos del Estado. Pero si nos han
dejado las arcas vacías. ¿Cree que negociando hubiera aparecido
dinero? ¿Si te vas al desierto y negocias aparece agua? Me temo
que las cosas no funcionan así. En cambio, podría preguntar a
sus ex-compañeros de partido, dónde fueron a parar los 17
millones de euros que sí les llegaron desde Madrid, ¿dónde
están? ¿En qué los han gastado? Oiga, ¡que bien nos iría
tenerlos ahora! Evidentemente vamos a votar en contra. 

Y también vamos a votar en contra de la dimisión del Sr.
Carlos Delgado. Miren, la Sra. Reynés, quizás ustedes no lo
sabían, pero está contratada por la conselleria desde el inicio de
esta legislatura, no es de ahora, es desde el inicio de esta
legislatura, desde junio. En segundo lugar, esta señora tiene una
preparación técnica impecable, habla idiomas y es periodista.
Cosa que no podemos decir de todos los amiguetes que
colocaron, algunos no tenían ningún tipo de estudio.

En segundo lugar, está en una plaza de libre designación.
Una plaza que quedó vacía con anterioridad, que no se ha
creado ex professo para ella, como sí hicieron en determinados
servicios, donde a falta de un gerente ponían dos. Esta no es una
plaza de nueva creación, ya existía. Y sin embargo la plaza del
Consorcio de la Playa de Palma, dotada con 46.000 euros se
amortiza. Así que no sólo no es ningún acto extra, no es ninguna
novedad y es una persona técnicamente cualificada para ello.
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En fin, evidentemente vamos a votar en contra de todo. Es
necesario un gerente que desarrolle, una cabeza que lidere el
impulso del día a día del consorcio. No olvide que estamos
redactando un nuevo plan de rehabilitación integral, analizando
todas y cada una de las 1.535 alegaciones que ustedes no
contestaron en su día. Y también les recordaré, porqué decían
que alguno tendría que caer. Pues efectivamente, les vamos a
recordar que el Gobierno ha anunciado una linea de crédito ICO
de 275 millones de euros para mejora de infraestructuras
turística además de una dotación de 128 millones de euros para
la rehabilitación de destinos maduros, con cargo al fondo
financiero del Estado para la modernización de las
infraestructuras turísticas a las que podrán acceder los
consorcios. Y en el consorcio, repito, no hay ninguna
paralización. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Mascaró
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair el suport del
Grup Socialista a la nostra proposició no de llei, però
evidentment sobretot a la Platja de Palma. 

Sobre el Partit Popular, ja em sé el seu discurs, en funció
d’on seuen i quan hi seuen. Ha dit moltes coses, que confonem
conceptes. Bé, podem confondre conceptes com “no está
totalmente paralizado”, i és cert que no està totalment
paralitzat, almanco per contractar i cessar algunes persones sí
que funciona. I la veritat és que el Partit Popular em digui que
dóna un suport decidit a la Platja de Palma, la veritat és que no
m’ho crec. Diu que nosaltres ens en riem dels ciutadans, però jo
crec que realment qui se’n riu són ells. Ara no hi ha doblers i
per què no hi ha doblers? Perquè el conveni que estava signat
amb l’Estat s’està incomplint. Conveni signat amb Turespaña
que no el volen complir. Per tant, denunciem el conveni, si no
hi ha doblers és perquè no en volen reclamar.

Diu ella que és una novetat “decir que no hay dinero”. Jo
sincerament, Sra. Bosch, crec que en tenen per allò que volen,
perquè en tenen per contractar familiars i amics i en tenen per
crear delegacions del Govern a Formentera. Per tant, tot això
són doblers que si s’han volgut trobar s’han trobat. 

I això de criticar sense conèixer, crec que és una cosa que
també s’ho hauria d’aplicar. Dir que és ridícul en l’actual
situació econòmica demanar inversions... Jo allò que crec que
és ridícul en la situació econòmica és no demanar-ne. Són dues
maneres d’entendre el món. Hi ha molts d’economistes que
diuen que precisament en els moments de crisi és quan hi ha
d’haver inversió pública. I vostès sempre ho fan a l’inrevés i no
veig que millori el tema de l’economia ni dels llocs de feina des
que vostès governen.

Per tant, a mi em sap greu perquè la realitat és que és una
zona que es degrada i és una llàstima no aprofitar l’oportunitat,
no només de la crisi que patim nosaltres, sinó de la difícil
situació que passen altres destinacions, que quan millorin una
miqueta la situació que pateixen, ens prendran els clients. I ara

era un bon moment per millorar, mostrar a aquells turistes que
vénen, sobretot als que vénen per primera vegada, que estam
millorant allò que ara veuen, per poder consolidar el seu retorn
en el futur.

Del tema de “nos han dejado las arcas vacías” i totes
aquestes coses, sincerament, ja no hi entraré, ens ho explicaran
moltes vegades i no importa perdre el temps. Dir que contractar
una persona perquè és una plaça de lliure designació, només
faltaria que l’haguessin colAlocada a un lloc de funcionari! El
que passa és que en aquests moments, la mateixa setmana en
què anuncien que tanquen dos hospitals, que tiraran al carrer
molts de treballadors públics, que hi ha gent a qui se li acaba
l’atur i no sap on ha d’anar a tocar la porta, dir que la colAlocam
perquè és una plaça de lliure designació, a una persona, a un
Govern que ha anunciat que farà més amb manco, quan el
president va dir en el seu discurs d’investidura que no permetria
coses com aquestes, crec que és impresentable.

I ja finalment i per acabar, el Partit Popular que està tan en
contra del deute, en lloc de reclamar el compliment del conveni
signat amb Turespaña per a la Platja de Palma, està tot content
perquè els han concedit un crèdit ICO i el consorci es podrà
endeutar. Sincerament, Sra. Bosch, hi ha moltes coses que no
entenc, però sobretot la que no entenc és que renunciïn tan
tranquilAlament a fer cap casta d’inversió aquest any, que a això
ja sabem ben cert que hi renuncien, a S’Arenal de Llucmajor i
a la Platja de Palma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 1985/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1985/12, relativa a la Platja de Palma, per 5 vots a
favor 5 i 9 en contra.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2655/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a taxes aeroportuàries.

Finalment passam a la Proposició no de llei RGE núm.
2655/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a taxes
aeroportuàries.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Mascaró per un temps de deu minuts.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Seguint també en la línia de
la base de la nostra economia, el motor, que és el turisme, a part
d’inversions també necessitam connexions. Tot i que el Partit
Popular havia anunciat una sèrie de millores en els temes de
connectivitat i en aquesta legislatura des del primer dia, tant des
del Govern, com des del Partit Popular, fan anuncis de millores;
el mes de desembre del 2011 record que el vicepresident va
contestar al Sr. Veramendi, que el model que hi havia ara de
connexions i de gestió de les taxes aeroportuàries no era la
millor. Deia el Sr. Vicepresident “les taxes aeroportuàries són
un reflex d’un model de gestió, un model de gestió que ja no
dóna per a més, que necessita reformes, reformes que es varen
anunciar en una determinada direcció. Per tant, el Partit Popular
i el Govern de les Illes Balears és conscient de la necessitat de
reformes”.

Després també en seu parlamentària s’ha votat algunes
vegades diferents coses sobre aquests punts. Dia 21 de febrer de
2012 es va aprovar una esmena del nostre grup allà on el plenari
del Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
reduir taxes aeroportuàries a les companyies aèries que operen
de manera regular i estable al llarg de l’any a les Illes Balears,
atenent el concepte d’insularitat. I també es va aprovar instar el
Govern de l’Estat a reduir les taxes de navegació aèria en els
tres aeroports de les Illes Balears i d’una manera significativa
durant la temporada baixa, atenent el concepte d’insularitat. Per
tant, tots els grups d’aquesta cambra ens hem manifestat a favor
d’aquesta rebaixa de les taxes aeroportuàries. És evident que el
fet de ser unes illes ens condiciona molt per a la connectivitat.
I un dels problemes que també afecta la connectivitat són les
taxes dels aeroports.

Aquí s’havia anunciat que baixarien, m’imagín que serà
igual que l’IVA turístic, que havia de ser un IVA súper reduït.
És evident que això és un problema, però quan van aparèixer els
pressuposts generals de l’Estat, no només no hi havia hagut un
canvi de model de gestió de les taxes, sinó que aquest canvi de
model es consolidava en un increment elevadíssim d’aquestes
taxes, un increment que resta competitivitat a les companyies
aèries, que resta competitivitat al sector turístic de les Illes
Balears i que evidentment també afecta els preus dels bitllets
que han de pagar els ciutadans de les Illes Balears. De fet,
l’Aliança per l’ExcelAlència Turística, EXCELTUR, va ser una
de les primeres que se va pronunciar sobre l’apujada de taxes i
que la qualificava de desproporcionada i una mala notícia per al
sector turístic, perquè preveia que deixarien de generar una
despesa de 1.600 milions d’euros per la més que probable
baixada de turistes als aeroports amb l’increment d’aquestes
taxes. El ministeri sobre això no hi té cap problema, de fet ha
anunciat que hi ha més marge per incrementar, per tant, no saps
mai si val més no dir res o callar, però és evident que nosaltres
som aquí per defensar els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears i el futur de l’economia de les Illes Balears, que passa
evidentment pel turisme.

Avui presentam aquesta proposició no de llei. Nosaltres, a
través d’un diputat valencià, el Sr. Baldeví, hem presentat
esmenes als pressuposts de l’Estat, el conseller Delgado va
anunciar en seu parlamentària que presentaria esmenes als
pressuposts generals de l’Estat, i curiosament ahir repassava
totes les esmenes de tots els grups polítics als pressuposts

generals de l’Estat i hi ha esmenes com la presentada pel diputat
valencià en nom del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds, hi
ha esmenes del Grup Socialista i hi ha esmenes de diputats
canaris del Grup Mixt; però el Partit Popular, que és el que més
diputats té en el Congrés dels Diputats, no ha presentat ni una
esmena que faci referència, no ja a l’abaixada de taxes, sinó al
manteniment de les que hi havia. Per tant, tampoc no ens podem
acabar de fiar del Sr. Delgado, perquè ell havia promès que hi
hauria esmenes i no ha estat així.

I la nostra proposta avui és precisament aquesta, instar el
Govern de l’Estat perquè en els pressuposts generals de l’Estat
no estableixi cap increment de les taxes aeroportuàries que
s’apliquen en els aeroports de les Illes Balears, atenent la seva
especificitat. Això és fàcil, perquè com que hi ha esmenes de
diferents grups, si el Partit Popular demana el suport del Partit
Popular en el Congrés dels Diputats s’ha de poder aprovar.

El segon punt és que el Parlament solAlicita al Govern
espanyol que hi hagi un tractament especial per als aeroports
insulars, atenent la seva especificitat, tant econòmica com
social, i que s’estableixin diferents categories de taxes,
distingint entre taxes en temporada d’estiu i taxes en temporada
d’hivern per ajudar a la desestacionalització turística.

I el darrer punt, instar també el Govern espanyol que la
futura llei de modernització dels aeroports espanyols declari
com a societats de gestió individual els aeroports de les Illes
Balears i que s’apliqui un sistema tarifari propi, que permetrà
establir distints preus per als diferents serveis que es donen en
un aeroport. Realment és trist veure que l’aeroport de Son Sant
Joan, que és un dels que més beneficis treu de l’Estat espanyol,
veure que aquests beneficis no poden repercutir, no ja a millorar
l’economia d’aquestes illes, sinó a poder rebaixar un sistema
tarifari que tant afecta no només les butxaques dels ciutadans,
sinó tota l’economia de les illes, perquè perdre competitivitat en
aquests moments vol dir perdre clients ara i perdre la possibilitat
de consolidar el futur. Jo crec que aquí hauríem de ser tots
sensibles, i especialment el Partit Popular, per veure si
aconsegueix que Madrid, els seus que s’asseuen en el Congrés
dels Diputats a Madrid, donin una mà, ara ja no li parl de la
Platja de Palma, sinó del turisme en general en aquestes illes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Borràs per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res anunciar que donarem
suport a la proposició no de llei que estam debatent en aquests
moments del Grup PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca.
Entenc que és una proposició no de llei oportuna. El Grup
Popular quan presentam iniciatives d’aquesta mena, diu que són
oportunistes, jo més que oportunistes crec que són oportunes,
ara que hem conegut que ha passat el tràmit de presentació
d’esmenes en el Congrés dels Diputats, després del primer
fiasco que varen ser els pressuposts generals de l’Estat, ara
tenim que no s’han presentat esmenes pel Grup Popular als
pressuposts generals al Congrés dels Diputats i ara sembla, amb
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unes pretensions molt descafeïnades, que presentaran -diuen, ho
haurem de comprovar- al Senat algun tipus d’esmenes, com va
anunciar ahir el Sr. Delgado.

Igual també consideren que és una proposició no de llei de
circumstàncies, abans hem vist una proposició no de llei
circumstancial, presentada pel grup del Partit Popular, quan les
presenta el Partit Popular són circumstancials, quan les presenta
l’oposició són de circumstàncies. En tot cas, crec que és
oportuna i per tant, li’n donarem suport.

Tornam parlar de taxes, la portaveu que m’ha precedit ja ha
parlat de les distintes iniciatives a les quals han donat suport tots
els grups que en aquesta cambra han demanat la disminució
significativa de taxes i ho han fet per unanimitat en els tres
casos, que jo recordi, que s’han presentat i a més també el
Govern en respostes a preguntes parlamentàries, moltes vegades
fetes pels mateixos diputats del grup del Partit Popular també
s’ha reafirmat en la importància d’aquesta baixada de taxes. 

Fins i tot el Sr. Bauzá al fòrum dels arxipèlags que va tenir
lloc a Canàries va exigir -va exigir- que es bonifiquessin les
taxes aèries, es veu que al Sr. Bauzá, el viatjar, no li cau bé.
Vull dir, cada vegada que surt de la nostra comunitat fa algunes
coses que després li surten malament, però això passa per
viatjar, convé viatjar, però a vegades has d’anar a veure què fas
quan viatges, tenim en aquesta comunitat ja molts de viatges
que han acabat malament, alguns pitjors encara que aquests i
d’infaust record, no?

També el Sr. Delgado ha qualificat la baixada de taxes de
“vital importància”, si és de vital importància vol dir que ens hi
jugam la vida, la vida supòs de la nostra comunitat. El Sr.
Delgado, com és del PP, diu la veritat i si diu la veritat, per tant,
deu ser cert que la necessitat de baixar taxes és de vital
importància, a no ser que estigui mal assessorat, també pot ser,
però en tot cas com que els assessors del Partit Popular són molt
competents sempre i en tots els casos deu ser de vital
importància la baixada de taxes.

A més és important perquè els aeroports de les Illes...,
l’aeroport de Palma és el més rendible d’Espanya, l’aeroport
d’Eivissa ha guanyat més de 3,5 milions l’any passat, el de
Menorca n’hauria guanyat 1,5 milions si no s’haguessin
repercutit les importants inversions, brutals inversions, que es
varen fer per millorar tant la terminal com les pistes com els
sistemes de seguretat. Per tant, quan tenen tants de beneficis, bé
pot ser que hi hagi un marge, ja que aportam tant a la bossa (...)
bé pot ser que hi hagi un marge per poder disminuir les taxes.

Evidentment però, em respon el secretari d’estat, el Sr.
Català, secretari d’estat d’Infraestructures i Transports, que en
seu parlamentària al Congrés dels Diputats a la Comissió de
Foment va comentar, va afirmar: “Estamos permitiendo un uso
muy barato de las infraestructuras que construimos con los
recursos del país”, aquest senyor és de Transports, supòs que
també deu ser responsable de RENFE i d’AVE, perquè si són
barates les noves infraestructures, els aeroports, i per tant, hem
de pujar taxes, no sé què hauran de fer amb AVE i RENFE, bé,
sí que ho sé: privatitzar-ho, privatitzar-ho.

A part, però, de privatitzar-ho, crec que alguna cosa més
podrien fer, igual tendríem un millor equilibri territorial de les
despeses dels ingressos de l’Estat, però és que a més ha suprimit
a (...) generals de l’Estat el sistema de bonificacions que
estimulaven..., crec que mereixien correccions, necessitaven
correccions aquests sistemes, però era un sistema de bonificació
de taxes que corregien i milloraven i... aconseguien estimular la
creació de noves rutes i aconseguien estimular l’increment de
passatge amb ofertes per part de les companyies aèries. 

Va dir, però, el ministre Soria, el ministre de Turisme, que
qui vulgui bonificacions de taxes que se’ls pagui, igual el Sr.
Delgado, per tant, haurà de pagar taxes, disminució de
bonificació de taxes perquè evidentment si les reclama igual les
haurà de pagar.

El drama però és que no només han pujat les taxes dels
aeroports de les Illes Balears, no només ha pujat un 13% el de
Palma, un 15% el d’Eivissa, una quantitat similar el de
Menorca, sinó que han pujat més d’un 50% l’aeroport de
Madrid i l’aeroport de Barcelona que són les dues principals
relacions i els bitllets, per tant, des d’aquest orígens a Menorca,
Eivissa i Mallorca també s’incrementaran d’una manera
important, que fins i tot ha duit a EXCELTUR a considerar que
la pèrdua només per a Mallorca seria de més de 268.000 turistes
enguany, poca broma, 268.000 turistes en un escenari de pèrdua
de competitivitat són moltíssims de turistes.

Ja sé que el portaveu del Partit Popular dirà que tot és culpa
de l’herència dels socialistes, evidentment ho dirà, i també sé
que, com va fer el conseller Delgado a la Comissió de Medi
Ambient, dirà evidentment totes les pujades de taxes que s’han
produït els darrers anys, un recital de totes les pujades de taxes,
però com que a mi no em caurà li tornaré contestar el que va
afirmar en la mateixa seu parlamentària el mateix dia el Sr.
Secretari d’Estat, que va dir: “AENA apenas ha subido sus tasas
en las últimas décadas”, diari de sessions del Congrés dels
Diputats, Sr. Secretari d’Estat de Transports, del Partit Popular,
Sr. Rafael Català. Si no em creu a mi, cregui el secretari d’estat,
del seu partit, perquè els del PP nunca mienten. 

Els del Partit Popular nunca mienten per tant deu dir a
veritat, però és que el secretari d’estat, aquest dia estava
sembrat, va fer una altra afirmació, va dir: “El impacto de la
subida de tasas en el turismo no es destacada”, no quedàvem
que era de vital importància baixar-les? Es veu que no, es veu
que encara hi ha... i va dir i va afirmar que hi ha marge encara
per pujar de manera notable les taxes, però... altres veus
autoritzades, molt més autoritzades que la meva, com el Sr.
Alvaro Middelmann, al qual tradicionalment els governs del
Partit Popular han fet molt de cas en aquesta comunitat, diu
“Esperaba una subida, pero no tan bestial”. Bestial, paraules
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del Sr. Middelmann, no sospitós de ser precisament un radical
esquerrà.

N’hi ha més, el president de la Cambra de Comerç exigeix
-exigeix- la disminució de taxes, el president de la Cambra de
Comerç, el Sr. Joan Gual, però és que ahir el Sr. Delgado,
reconeixent que no havien aconseguit convèncer el Grup
Popular del Congrés dels Diputats que li acceptessin unes
esmenes va anunciar que intentaria, ho va dir, intentaria, no va
dir que es presentaria, sinó que va dir que intentaria que es
presentessin unes esmenes que va llegir i que intentaria
presentar-les al Grup Popular del Senat. 

Vostè m’afirmarà que els presentarà efectivament? Estic
content, estic encantat perquè em semblarà perfecte que les
aprovin, com també poden aprovar les que han presentat els
altres grups del Congrés dels Diputats i ja no hi ha més
problema, tampoc no els tirarem en cara que hagin votat alguna
cosa conjuntament amb l’oposició, els agrairem que un dia votin
a favor.

Però és que, la veritat, ahir quan el Sr. Delgado llegia les
esmenes, més semblava que resava aquella (...), virgencita,
virgencita que me quede como estoy, que presentant una
alternativa favorable als interessos de les Illes Balears, perquè
demanava simplement que es congelessin les esmenes per al
2012 i que s’estudiés la possibilitat de rebaixar-les en temporada
baixa, de ser de vital importància una reducció important de les
tarifes, d’exigir com deia el Sr. Bauzá una bonificació de les
tarifes, ara que estudiïn la possibilitat d’en temporada baixar-
les, crec que hi ha un camí bastant llarg cap enrere.

És un camí de cul enrere bastant important, també sobretot
quan el passat mes de febrer la consellera, perdó la secretària
d’estat de Turisme, la Sr. Borrego, que segons sembla era la
quota balear al govern del Sr. Rajoy, dia 17 de gener, perdó,
afirmava que: “la reducción de tasas aeroportuarias en
Baleares y Canarias se concretará en breve”. No sé què és en
breve per al Partit Popular, però crec que en breve era
lògicament la reducció de taxes als Pressupostos de l’Estat que
en aquests moments estan en debat a les Corts Generals
d’aquest país.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, estic acabant, Sr. President. Evidentment, la baixada de
taxes era un projecte estrella del Partit Popular, com ho era la
baixada de l’IVA turístic, però tots aquests projectes estrella del
Sr. Bauzá s’han estampat, s’han estampat davant la
incomprensió del Sr. Rajoy, s’han estampat davant les
polítiques d’austeritat fort i no et moguis del Partit Popular que
neguen qualsevol oportunitat d’estímul a l’activitat econòmica
productiva d’aquest país i neguen, per tant, qualsevol
oportunitat de recuperar les dinàmiques de creixement
econòmiques d’aquest país i neguen per tant la possibilitat, ni
que sigui mínima i remota, d’aconseguir millorar el brutal índex
d’aturats que tenim en aquesta comunitat nostra que en aquests
moments arriba a ser dramàtica davant la passivitat sistemàtica,
sistemàtica, dels governs del Partit Popular.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Sr. Borràs, no n’ha endevinat ni una,
perquè no pens dir res de l’herència, o sigui que no li demanaré
quin número de la loteria tocarà perquè veig que tampoc no
l’endevinarà.

Bé, efectivament, l’increment de les taxes aeroportuàries fa
que les companyies aèries hagin o puguin repercutir aquest
increment al preu dels bitllets, el que ocasionarà que les Illes
parteixin en desavantatge a l’hora de competir amb altres
destinacions competidores on hi ha altres opcions de transport
o no s’apliquen increment d’aquest tipus.

Per no posar en risc la recuperació de l’activitat econòmica
de les Balears seria d’interès general i desitjable que no
s’aplicàs cap augment de les taxes aeroportuàries en el col
d’origen i destinació a les Illes, que es mantengués l’actual
nivell de preus per a aquest servei públic i que, mitjançant la
Llei de pressuposts generals de l’Estat, AENA no penalitzàs els
aeroports que tenen rendibilitat positiva perjudicant l’activitat
econòmica de les nostres illes.

Per aquest motiu, el president del Govern de les Illes
Balears, el Sr. José Ramón Bauzá, porta personalment les
negociacions a la ministra de Foment, la Sra. Aina Pastor,
perquè es tengui en compte la condició de la nostra insularitat
com a causant de desequilibris econòmics i socials, fet que està
reconegut per la nostra constitució a l’article 138.1 i també a la
Llei Orgànica 2/1983, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.

Per això, el Grup Parlamentari Popular presentarà al Senat
a instàncies del Govern de les Illes Balears esmenes als
Pressuposts Generals de l’Estat perquè la pujada de taxes
aeroportuàries no s’apliqui a Balears. 

L’altra esmena que no ve al cas d’aquesta PNL, però crec
que també és molt important, que es declari l’obligatorietat de
servei públic als enllaços entre Eivissa i Madrid.
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Sra. Mascaró, vostè no es parla amb el Sr. Alorda? Ahir a la
Comissió d’Assumptes Institucionals el Sr. Delgado va explicar
el tema de les esmenes que presentarà, sempre pot recórrer al
Diari de Sessions, però ahir el Sr. Delgado a la comissió ho va
explicar perfectament. 

En conseqüència i amb la unanimitat de tots els sectors
implicats el Govern de les Illes Balears presentarà la proposta
d’esmena dividida en dos punts, i ara seria bo que escoltassin,
perquè aquí sabran quines són les esmenes que presenta el
Govern a l’Estat.

Punt 1. Exceptuar l’aplicació efectiva dels imports disposats
a la disposició final vigèsima primera per al cas de Balears i
això per aplicació del fet insular com a criteri diferenciador
envers el territori peninsular com a objecte especial... tractament
per mitigar el desequilibri derivat del fet insular i com a eina de
foment de la indústria turística de Balears, són aplicables els
mateixos imports de taxes aeroportuàries de navegació aèria de
l’any 2011. 

S’està demanant idò que no s’apugin, que es faci... les
mateixes taxes del 2011.

Del punt 2, escoltin, per favor, subsidiàriament i pel cas que
l’esmena principal no es tingués en compte, es proposa el
foment d’una política de taxes aeroportuàries d’acord amb la
finalitat desestacionalitzadora de l’activitat turística amb
l’aprovació d’unes taxes aeroportuàries i de navegació aèria
diferents per a la temporada baixa respecte a les fixades per a la
temporada alta que afavoreixin la doble vessant d’assegurar la
connectivitat dels residents en temporada d’hivern i ajudi a la
desestacionalització turística de Balears.

Com veim, van molt en la línia de la PNL que avui es
presenta i per això el Grup Parlamentari Popular donarà el seu
vot favorable al punt 1. “El Parlament de les Illes Balears
solAlicita al Govern de l’Estat que la Llei de pressuposts
generals de l’any 2012 no estableixin cap increment de les taxes
aeroportuàries que s’apliquin als aeroports de les Illes Balears
atenent la seva especificitat tant econòmica com social”. El
Partit Popular, el Govern d’aquestes illes, hi dóna suport.

Als punts 2 i 3 proposam una redacció alternativa a la
prevista a la PNL i d’aquesta manera donar el nostre vot
favorable. El punt 2, volem dir: “El Parlament de les Illes
Balears solAlicita al Govern de l’Estat que subsidiàriament en el
cas que la petició del punt 1 no sigui possible es fomenti una
política de taxes aeroportuàries concordant amb les finalitats de
millorar la connectivitat i desestacionalitzar l’activitat turística
amb l’aprovació d’unes taxes aeroportuàries i de navegació
aèria distintes per a la temporada baixa en relació amb les
fixades per a la temporada alta”. 

Abans, vostè, Sra. Mascaró, ja m’ha dit que no acceptarà
aquesta alternativa del punt 2 per no ser tan contundent com el
text que vostè presenta. Crec que no l’ha llegit bé o no m’ha
escoltat amb atenció quan ara... li vaig explicar ahir. Si no és
contundent demanar l’aplicació i que es faci diferenciació de
taxes en temporada baixa respecte a l’altra, que baixi déu i m’ho
expliqui, perquè queda contundent... que si el punt 1, on
demanam que no es pugin les taxes almanco es faci la
diferenciació, idò, la veritat, no ho entenc.

Com he dit abans, des del Govern s’han preparat
alAlegacions en aquest sentit que han estat remeses al Grup
Parlamentari Popular perquè les presenti en termini d’esmenes
que s’obrirà quan la llei de pressuposts arribi al Senat. Per tant,
sí es presenten aquestes esmenes i sí es presentaran al Senat,
instar pel Govern de les Illes Balears, ha de ser així perquè
segurament des de l’Estat no s’acceptarà la congelació de taxes,
només una diferenciació de taxes en temporada alta i baixa.

Al punt 3 deim: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat que la futura llei de modernització dels
aeroports espanyols creï una autoritat aeroportuària per als tres
aeroports de les Illes i s’apliquin a aquests un sistema tarifari
propi que permetrà establir distints preus per als diferents
serveis que es donen a un aeroport”, perquè li deia, que els tres
aeroports tenguin una autoritat comuna..., es coordinen millor
les accions amb una sola entitat que en tres societats de gestió
individual. 

També m’ha dit vostè, Sra. Mascaró, que, si no ha canviat
d’opinió, tampoc no l’accepta, bé, tampoc no m’escolta, per
tant, no veig que l’interessi massa.

Veig que continuen volent duplicar i triplicar
administracions, tampoc no s’ha llegit la proposta. El que volem
és que hi hagi una sola entitat que coordini els tres aeroports, no
tres entitats, una per a cada aeroport perquè això és duplicar i
triplicar esforços, costos, eficiència i eficàcia.

Bé, vull acabar la meva intervenció recordant -i perquè
quedi ben clar- el compromís del Govern de les Illes Balears,
especialment del president del Govern, Sr. Bauzá, i de la
Conselleria de Turisme i Esports, encapçalada pel Sr. Delgado
amb aquest assumpte de les taxes aeroportuàries que tant afecta
les nostres illes i que faran tot el que estigui a les seves mans
perquè la repercussió sigui minimitzada al màxim. Per tant, com
bé he dit abans, donarem el nostre volt favorable al punt 1 i els
2 i 3 queden en mans de la Sra. Mascaró, si accepta o no la
nostra alternativa de text.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Mascaró
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista la intervenció i
evidentment el suport, és ben cert que és una proposta més que
oportuna i que tots ens hem omplert la boca, i darrerament
evidentment el Govern del Partit Popular, de la importància de
no incrementar les taxes i fins i tot de baixar-les. 
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El fet que el Sr. Bauzá comparegués amb la nova secretària
d’estat de Turisme el mes de gener dient que hi hauria un canvi
substancial a la política aeroportuària que seria sense cap dubte
beneficiós per a les Illes Balears, un tracte preferent per a les
dues regions de Balears i Canàries, crec que ens fa dubtar
realment de si és cert que el Partit Popular farà tot el que podrà
o farà veure que fa tot el que pot.

També agraesc al Partit Popular el suport al punt 1, no es
preocupi que, encara que no el miri ni estigui sempre fixada en
vostè, l’escolto perfectament. A vegades no és necessari està
mirant qui toca per escoltar, sobretot jo que m’he d’anar
canviant les ulleres de mirar prop i de mirar enfora, però sí que
l’escolto i amb molt d’interès i això no vol dir que comparteixi
tot allò que vostè diu, però sí que l’he escoltat amb molt
d’interès, perquè veig que el preocupa que no el puguin sentir
o que no el vulguem escoltar. 

Això de no voler escoltar, sí que no és res que vagi amb el
nostre grup; volem escoltar tothom i intentar convèncer, també,
tothom.

Diu que ens dóna suport al número 1, per tant, perfecte.
Demanam a l’Estat que no estableixin cap increment de les
taxes aeroportuàries que s’apliquen als aeroports de les Illes
Balears, perfecte. Llavors, al número 2, que hi hagi un
tractament especial i demanem aquestes coses, és clar, aquí
sembla que allò seu és millor, però no és ben bé així, perquè diu
“en el cas que la petició del número 1 no sigui possible”, escolti,
en els números hi estam d’acord, idò ho demanam. Si no fos
possible ja ens ho diran ells. Però ja van vostès dient, tanmateix
ens diran que no. Allò que deia el Sr. Borràs, virgencita,
virgencita, que me quede como estoy. Miri, lluitem fins al
darrer minut, lluitem fins al darrer moment. Jo vull creure que
presentaran esmenes al Senat, ja ho ha dit el Sr. Alorda que ahir
horabaixa el Sr. Delgado va explicar que presentarien esmenes
en el Senat, però és que ja ens havia explicat un parell de
vegades que presentarien esmenes en el Congrés i ho havien dit
altres persones del Partit Popular que hi hauria esmenes en el
Congrés sobre les taxes aeroportuàries. I el President Bauzá i la
Sra. Borrego també varen dir que hi hauria un tractament
especial per als aeroports.

Per tant, ha d’entendre la nostra prevenció a no renunciar a
solAlicitar tot allò que creim que hem de solAlicitar. I després, si
no ens donen tot el que volem, paciència; però no comencem
per no demanar-ho, perquè si ja demanam manco del que
necessitam, al final no ens donaran res. I crec que aquest és el
problema que tenim en aquests moments, que el Govern demana
manco del que necessita i al final no li donen res, diuen, aquest
no reclama gaire. Jo crec que és un moment de reclamar
moltíssim, no podem deixar de perdre ni un turista en els nostres
aeroports, no podem deixar de perdre ni un euro que podrien dur
aquests persones (...), iI evidentment, no podem deixar que els
desplaçaments dels ciutadans de les Illes Balears siguin més
cars perquè el Partit Popular ha incomplert allò que hauria un
tractament especial en els aeroports illencs.

A mi em sap greu, però veig que vostè té intenció que
s’aprovi per unanimitat, sé que per unanimitat sempre té més
força, però també és perquè nosaltres tenim la prevenció de no
podem dir si no ens donen res. Reclamem tot allò que ens toca
i facem totes les passes que ens toca fer a tots, com a polítics i
especialment al Govern, de complir les promeses que havien fet.
I temps hi haurà d’arribar a acords amb els altres punts.

Avui no crec que sigui un bon moment per acceptar les
esmenes dels punts 2 i 3, per ventura després d’haver vist el
debat de les esmenes en el Senat, seria una altra cosa. I li vull
agrair el suport al número 1.

Bé, el punt 3, jo crec que realment no hi ha molta diferència
entre el seu i el nostre. Nosaltres deim que declari com a
societats de gestió individual, les ha de declarar, i vostès
demanen una societat, és dir-li un no o dir-li’n un altre...

(Remor de veus)

No, no, perquè pot ser una societat de gestió individual que
els unifiqui tots tres, no ho diu per a cada aeroport, diu “els
aeroports”, no diu cada un. És una manera d’entendre-ho. Per
tant,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Idò ja he acabat, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entenc que en el punt 1 hi ha acord i els altres dos
s’han de votar perquè no accepta les esmenes.

Molt bé, aleshores votam els punts 2 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència el punt número 1 queda aprovat per
assentiment i els 2 i 3 queden rebutjats, de la Proposició no de
llei RGE núm. 2655/12, relativa a taxes aeroportuàries. Els
punts 2 i 3 han quedat rebutjats per 5 vots a favor i 9 vots en
contra.

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