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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Francina Armengol.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Isabel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

 A continuació passam al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 3108/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
retirada de l’increment de taxes aeroportuàries dels pressupostos
generals de l’Estat; i RGE núm. 3240/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cooperació institucional per
al suport al sector nàutic de les nostres illes.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3108/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirar
l'increment de taxes aeroportuàries dels pressuposts
generals de l'Estat.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3108/12, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
és aquesta la primera vegada que en el Parlament es debat i es
posa damunt la taula la problemàtica de la connectivitat aèria i
les conseqüències que aquesta problemàtica representa per als
ciutadans de Balears. No és tampoc aquesta la primera vegada
que al llarg de la present legislatura hem tingut l’oportunitat de
confrontar dues maneres diferents d’abordar aquesta maleïda
crisi, de donar-li una resposta que permeti sortir-ne reforçats. I
així hem vist com al Partit Popular, a través de l’estricta mesura
de l’austeritat per equilibrar els comptes, hi ha hagut aquest
plantejament, i per altra banda el Partit Socialista ha demanat
conjugar austeritat amb polítiques de creixement.

Idò bé, en aquesta proposició no de llei que presenta avui el
Grup Socialista en certa manera se superposen directament
aquests dos debats, el de la importància de la connectivitat aèria
per una banda i el de la necessitat d’establir mesures d’estímul
per afrontar la crisi econòmica. I és que en aquest moment no
crec que quedi ningú que no tengui present la relació directa que
hi ha entre connectivitat i capacitat de recuperació econòmica.
És més, dubto que en aquests moments hi hagi un element que
condicioni més la nostra competitivitat econòmica que la
connectivitat aèria, que la capacitat d’accedir físicament al
nostre territori d’una forma fàcil i senzilla, amb horaris, amb
preus, amb destinacions suficients. Així, de tal manera, si
apostam realment per la recuperació econòmica semblaria lògic
que ataquéssim aquells punts que són els més febles en la nostra
economia per tal de reforçar el nostre teixit productiu.

Semblaria lògic que almenys no es perjudicàs més la nostra
connectivitat aèria perquè açò tan sols pot suposar un
debilitament encara major de la nostra economia. 

Malauradament, però, la principal eina econòmica de què
disposa el Govern de l’Estat, açò són els pressuposts generals de
l’Estat, ha suposat un cop dur a la línia de flotació dels nostres
sectors productius. Així hem vist com les decisions que es
deriven d’aquests pressuposts generals de l’Estat del 2012 van
en la direcció de dificultar la connectivitat i, per tant, de
disminuir la capacitat de recuperació econòmica. D’exemples,
n’hi ha, i si em permeten d’una manera molt ràpida els resumiré.
Hem vist com en aquests pressuposts generals de l’Estat les
inversions en els aeroports s’han reduït un 40%, en els ports la
reducció ha estat del 32%, i tot i que ens han volgut fer veure
que ho tenien tot controlat allò cert és que hi ha una reducció
d’un 23,5% de la partida per bonificar el transport aeri i d’un
43% la partida per bonificar el transport marítim. Si a açò
afegim la reducció de la partida per desplaçaments d’esportistes
a la península, que es redueix gairebé un 30%; si hi afegim que
als vols entre illes i mitjançant la declaració de servei públic
s’incrementarà un euro per passatger o que l’obligació de
presentar el certificat de resident suposarà per a molts de
ciutadans, a més a més de més burocràcia, l’increment d’un
euro més, ens adonam de la incidència que tenen.

Però no acaben aquí les mesures que estableixen els
pressuposts generals de l’Estat, perquè aquí veim també de
quina manera s’estableix un increment de les taxes
aeroportuàries dels nostres aeroports en un 12,9%, i un
increment de les taxes aeroportuàries on hi ha els nostres
principals mercats nacionals, açò és Madrid i Barcelona, en un
50%. En definitiva diríem que ho fan un poc més difícil. Amb
aquests pressuposts generals de l’Estat és un poc més costós, un
poc més complicat, un poc més difícil poder arribar a les nostres
illes, i açò significa, en definitiva, perdre competitivitat. 

I el rebuig, aquesta crítica que avui planteja el Grup
Socialista, aquest plantejament que feim avui, no és un
plantejament exclusiu; és més, és un plantejament que
l’empresariat en massa ha repetit més d’una vegada. Els posaré
alguns dels exemples, algunes de les conseqüències que tindran
aquests pressuposts generals de l’Estat tal com ho ha quantificat
el mateix empresariat. Les patronals aèries estimen un
increment del preu del bitllet del 5% com a conseqüència de la
pujada de les taxes. Exceltur, el lobby empresarial turístic, ha
quantificat la reducció dels turistes nacionals i internacionals
només per a aquest any 2012 en una xifra superior als 300.000
turistes a totes les Illes Balears. Per tant, plantejaments que van
en la direcció que arribin menys turistes i que, a la vegada,
siguin més estacionals, i açò, per recuperar la nostra economia,
no és el més encertat.



TURISME / Núm. 19 / 14 de juny del 2012 223

 

I és cert, ens dirà el Partit Popular que es va abstenir a la
proposta socialista en el Senat en què se solAlicitava congelar les
taxes i abaixar-les, per altra banda, a l’època d’hivern. No
sabem la translació que tendrà sobre els pressuposts aquesta
abstenció, i per tant trobam que seria important que hi hagués
una reafirmació per part del Parlament de les Illes Balears sobre
la importància d’aquesta qüestió, una proposta, per altra banda,
jo diria que tova, tot i que cercava l’acord amb els plantejaments
que es varen fer, perquè cercava el consens, si la comparam amb
decisions preses pels nostres competidors en destinacions
turístiques dins la mateixa mediterrània. I em permetran que els
posi un exemple: fa poques setmanes Hosteltur feia una
comparativa de les decisions que havien pres les principals
destinacions turístiques en relació amb les taxes aèries dins la
mediterrània, i vèiem a països competidors com són Grècia i
Turquia la decisió de suprimir les taxes aèries per tal de
competir i per tant poder-se reforçar. 

Exceltur ho explicava d’aquesta manera: “Grecia -llegesc
textualment- Grecia elimina sus tasas aeroportuarias durante
nueve meses para impulsar el turismo. El Ministerio de
Transporte de Grecia ha afirmado que está renunciando a las
tasas de aterrizaje y párking para todas las aeronaves que
operen en los aeropuertos griegos, con vigencia durante el
período del pasado 1 de abril al 31 de diciembre del presente
año. El ministerio ha señalado que la exención de las tasas
aeroportuarias es un intento de impulsar el turismo, una de las
principales industrias del país, con pocos ingresos en la
actualidad”. Grècia, amb la conflictivitat i amb els problemes
econòmics que tenen, té claríssima la importància de competir
dins un món global essent més atractius i competitius a través
de la reducció de taxes. Egipte parlava de “la agresiva
promoción, una de las cuales -de les propostes- en concreto es
la reducción de las tasas aeroportuarias para promocionarnos
agresivamente y volver al nivel de las llegadas previo a la
sublevación”, que com molt bé vostès saben fa un any es va
produir a Egipte. 

Per tant dues maneres d’entendre i d’encarar aquesta crisi
econòmica, amb mesures d’estímul per guanyar competitivitat
amb altres destinacions, sí, reduint taxes i competint. És la
proposta que fa el Partit Socialista Obrer Espanyol en aquest
parlament i que hem manifestat en més d’una ocasió. Per altra
banda hi ha la de les retallades, la de l’increment de les taxes,
que ens duen a perdre competitivitat i per tant competir amb
dificultats més grans; per a qui?, per a tota aquella gent que
trobant-se al Regne Unit, a Alemanya, al centre d’Europa, no té
gaire dificultats per dirigir-se a una destinació o a una altra, i on
aquests elements acaben essent decisius perquè els majoristes de
viatges estableixin prioritats de negoci a un indret o a l’altre. 

En aquest sentit creim que valdria la pena que féssim
realment una reflexió sobre les mesures que prenem, sobre les
conseqüències de cada una d’aquestes mesures per veure que
moltes d’elles, aquestes retallades, aquest increment de taxes,
acaben suposant en definitiva una major paralització de la nostra
economia, i per tant un major perjudici per a tots els ciutadans.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. S’ha presentat una esmena amb
RGE núm. 5167/12 per part de Grup Parlamentari Popular, i per
a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr.
Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, de falso oportunismo se puede
calificar esta proposición, Sr. Marc Pons, del Grupo
Parlamentario Socialista, y de intentar sacar rédito político al
último minuto, en el minuto 90 del partido quiere sacar usted
tajada de este tema.

Mire, tras cuatro años de casi ningún interés por parte de la
actual oposición en todo lo relativo a nuestro transporte aéreo y
sus infraestructuras, cuando sí que tenían oportunidad de hacer
algo al respecto no hicieron nada. En cambio ahora quiere
aparentar que todo lo relacionado con el transporte aéreo es de
su máximo interés y nos da unas explicaciones. Mire, Sr. Marc
Pons, la pregunta clave es: ¿qué hicieron ustedes por mejorar las
tasas aéreas en nuestros aeropuertos la pasada legislatura? Y
mucho más usted, Sr. Marc Pons, que era presidente del consell
de la isla que más problemas de conexión aérea suscitaba. Digo
suscitaba porque gracias al actual govern y al Gobierno de la
nación, también del Partido Popular, en esta situación se han
puesto los cimientos para solucionarlo mediante, entre otros, el
paso de gigante como lo calificó el conseller Sr. Delgado de la
declaración de OSP Mahón-Madrid en invierno. Pues yo le
contestaré a la pregunta: no hicieron nada, absolutamente nada.
Por este y muchos motivos más la ciudadanía ha colocado a
cada uno donde se encuentra ahora.

Sr. Marc Pons, a pesar de este mensaje "buenista" que nos
está dando hoy a lo que nos tiene acostumbrados, le doy la
bienvenida a la crisis económica. Creo que es importante el paso
que ha dado hoy, reconociendo por escrito la crisis económica,
ésa que usted, cuando era presidente del Consell de Menorca
negaba. Mire sus textos, calificaba la situación de simple
decrecimiento, o de desaceleración; iba usted en la línea del Sr.
Rodríguez Zapatero y su gobierno. En cambio en la PNL actual,
en la proposición no de ley, ahora habla literalmente, y
reproduzco, de “dura realidad”, o de “la crisis económica de
mayor impacto”, o “ante la extrema situación económica de las
Illes Balears”. Sr. Marc Pons, bienvenido, bienvenido a la crisis
económica. Lo malo es que hace tiempo que comenzó; siendo
usted presidente del Consell de Menorca ya había crisis, esta
crisis económica, y usted, lamentablemente, y su gobierno no
hicieron nada. No sólo la negaban, incluso la agravaron al no
tomar las medidas necesarias que ahora sí se toman. Claro, en
ese momento estaban gobernando y no les preocupaba tanto la
situación.

Sr. Marc Pons, tal como afirma en su texto ahora se da
cuenta de la importancia estratégica de nuestra conectividad
aérea; antes se ve que no lo veía o no le interesaba verlo. El
transporte aéreo y sus infraestructuras son decisivos para
nuestro progreso económica y social, es materia estratégica
ahora y en la pasada legislatura, y es fundamental para nuestra
competitividad. De ello siempre ha sido consciente el Partido
Popular. Como ya he dicho otras veces se puede afirmar con
rotundidad que por nuestra necesidad de transporte aéreo se ha
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hecho más en este año de govern que en toda la anterior
legislatura. Des del primer momento, minuto cero, la
Conselleria de Turismo y su dirección general de Puertos y
Aeropuertos se pusieron a trabajar desde diversos aspectos para
dar respuesta a los diferentes aspectos de todo lo relativo con la
conectividad aérea en nuestras islas, entre ellos las tasas
aeroportuarias.

Sr. Marc Pons, su legislatura de gobierno en conectividad
aérea se traduce -le daré datos objetivos- en un aumento
exponencial de los precios de los billetes aéreos con la
pasividad absoluta del anterior govern; o la subida, pasadas las
elecciones, de las tarifas de referencia para las rutas interislas
que ustedes intentaron incluso ocultar; o la ocultación de la
supresión de vuelos de Menorca e Ibiza con Madrid en invierno,
que hay gente aquí que conoce bien el tema; o el encarecimiento
de las tasas aéreas del que tanto habla ahora, objeto incluso de
esta PNL, y que en su momento, Sr. Marc Pons, no nos consta
ni una queja. Y así un largo etcétera de actuales reivindicaciones
que en su momento ni mutis. El actual govern tiene un claro
compromiso con residentes y turistas para mejorar en todos los
aspectos la conectividad aérea contando con el respaldo de los
agentes implicados, incluidas las tasas aéreas. 

A parte del gran trabajo, hay que destacar el carácter
reivindicativo del actual govern en relación a los intereses y
problemas reales de nuestra comunidad, con la implicación
personal del presidente Bauzá, con la importante actividad
desarrollada ante la administración central, requiriendo una
mención expresa la gran labor que está desarrollando nuestro
govern para intentar mejorar las tasas aéreas en nuestros
aeropuertos. Recordemos la lamentable situación presupuestaria
y el inesperado agujero económico dejado en el Ministerio de
Fomento por el gobierno socialista de 40.000 millones de euros
o, como ya he dicho otras veces, los 14.900 de deuda
encontrados en el ente público AENA, dificultando la labor,
pero a pesar de ello el actual govern y el govern de Madrid
siguen trabajando. Se ha de destacar que se han mantenido
diversos encuentros entre el govern y altos cargos del Gobierno
central, algunos de ellos públicos; éstos últimos, el Gobierno
central mostró una especial sensibilidad con nuestro hecho
insular y con la necesidad de tomar medidas excepcionales para
mejorar la conectividad de las islas, y con la importancia del
sector turístico como motor de nuestra economía. 

Ante la difícil situación económica -usted mismo ahora lo
reconoce, Sr. Pons, dice que hay una dificultad económica- el
proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2012
-recordemos que se han encontrado unos presupuestos
prorrogados, jugaban con presupuestos 2010-, actualmente los
del 2012, como sabe, se encuentran en tramitación
parlamentaria, y prevén inicialmente una subida de las tasas
aéreas para las Islas Baleares en general de un 12% de media,
presupuestos que al Sr. Marc Pons, usted, ahora le preocupan,
como manifiesta en su PNL, muestra un interés por unos
presupuestos pero, en cambio, no nos consta que fuera
reivindicativo ni le preocupaban tanto los presupuestos
generales de la anterior legislatura socialista, que sí subieron las
tasas aéreas y en cambio ni reivindicaron ni les importó.

Desde la Dirección General de Puertos y Aeropuertos del
Govern se está teniendo contactos continuos con la
administración central y con los sectores implicados,
habiéndose preparado una propuesta de alegaciones a los
presupuestos generales del Estado del año 2012 que tramitaría
el Grupo Parlamentario Popular, todo ello explicado reiteradas
veces en este parlament. Tal como ha salido incluso en algún
medio de comunicación escrito local, la reducción de las tasas
aeroportuarias para nuestros aeropuertos se ha incorporado ya
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
concretamente en la ponencia de la Comisión de Presupuestos,
y habrá de formar parte del texto de la Ley de presupuestos
generales del Estado del 2012 a modo de disposición adicional.
Así, para finalizar su aprobación hará falta que el próximo pleno
del Senado así lo haga y en igual sentido después el Congreso.
Esta previsible reducción de tasas aeroportuarias sería en
temporada baja con el fin de fomentar el aumento de tráfico
contribuyendo a desestacionalizarlo e incentivar el uso de las
instalaciones aeroportuarias cuando menos se usan,
contribuyendo a la tan necesaria optimización de su gestión, y
más como, ya lo he recordado, dejó el gobierno socialista el ente
público AENA.

Como ve, Sr. Pons, los presupuestos generales del Estado
que elabora un gobierno del Partido Popular sí pretenden buscar
el objetivo de la recuperación económica, como usted afirma en
la PNL, pero en cambio, cuando ustedes hacían presupuestos,
una vez más piden lo que no hacían. Concretamente esta citada
disposición adicional que he mencionado, que ha salido en los
medios de comunicación incluso, contemplaría que las cuantías
unitarias de las tasas aplicables en los aeropuertos de Palma de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Son Bonet, éste también en
Mallorca, se bonificarían durante los meses de la temporada
baja en relación a las cuantías establecidas con carácter general
para ciertas de estas prestaciones públicas en las citadas
instalaciones aeroportuarias insulares. Desde el Grupo
Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda a su
proposición no de ley que consideramos mucho más completa,
realista, concreta y sobre todo actualizada que su iniciativa, que
espero que con altura de miras cuente con el apoyo unánime del
resto de grupos parlamentarios y así salga un pronunciamiento
claro, sin demagogias y sobre todo unánime, de este parlament
en algo tan estratégico y vital como es mejorar nuestra
conectividad aérea, nuestra competitividad, y todo ello pasa por
la reducción de tasas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
del grup que no ha presentat esmenes, per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputada Sr. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara escoltava amb atenció el
portaveu del Partit Popular, que acusava el portaveu socialista
d’intentar un rèdit polític; realment això no seria necessari si el
Partit Popular hagués complit la promesa que presentaria una
esmena perquè baixassin, i aquesta esmena hagués estat
incorporada realment com una baixa, no com una disposició
addicional que vés a saber després si es complirà.



TURISME / Núm. 19 / 14 de juny del 2012 225

 

És una realitat que la connectivitat avui i en aquests darrers
mesos a les Illes Balears és molt pitjor que fa un any, per tant no
crec que s’hagi de titllar de demagògic que insistim en aquest
tema. La connectivitat és bàsica per a la societat de les Illes i
molt especialment per a la competitivitat econòmica, i veure que
després d’anunciar que baixarien, que hi hauria rebaixes, i ho ha
reduït, que les taxes baixarien i que hi haurien més facilitats per
al transport, el pressuposts generals de l’Estat es presentaren
amb un increment, un increment que pot ser fatal per als
ciutadans d’aquestes illes, però també, com deia, per a
l’economia de les Illes Balears. 

I el mateix Partit Popular i el conseller de Turisme, el Sr.
Delgado, ho havien manifestat i per això anunciaren que
presentarien esmenes als pressuposts. No es varen presentar al
Congrés ni es varen presentar al Senat en temps i forma. Per
tant, tampoc no hi devia haver massa voluntat, sí que després en
ponència va ser possible, sembla ser, introduir aquesta
disposició addicional, però una disposició addicional que parla
de bonificar en temporada baixa. Això podria ajudar, una
bonificació en temporada baixa, a la desestacionalització i
facilitaria que hi hagués més vols disponibles en aquesta
temporada, però al nostre grup no ens basta això, al contrari, ens
preocupa perquè bonificar la temporada baixa quan hem sentit
els responsables d’AENA i de Foment dient que les taxes
aeroportuàries encara tenen marge per créixer més, clar,
bonificarem la temporada baixa i l’alta, a quins nivells la
posarem? En el moment que més turistes vénen i en un moment
on els nostres competidors fan tot el possible per consolidar els
seus clients i mirar de llevar-nos a nosaltres, a quins nivells
arribarien aquestes taxes?

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei. Deia, al principi, el portaveu del Partit Socialista que
aquesta no era la primera vegada que es votava aquest tema en
el Parlament, i és veritat, no és la primera vegada, i
desgraciadament sospitam que tampoc no serà la darrera perquè
vist el camí que duen els pressuposts de l’Estat i vist el camí del
Partit Popular que tampoc no té massa intenció de rebaixar
nosaltres ens temem que més iniciatives en aquest sentit haurem
de tenir i tampoc no hem d’estar empegueïts d’insistir una
vegada i una altra perquè pensam que hi va no només el present
sinó el futur de la societat i de l’economia d’aquestes illes. Crec
que hauria de ser un tema d’Estat i no només un tema del
Parlament de les Illes Balears. Per tant, hem de continuar
insistint.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa demanaria
al grup proposant si vol fer... o si podem continuar.

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, intervenció
del grup proposant per fixar posicions i manifestar si accepta les
esmenes presentades, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Veramendi, jo puc
entendre que hi hagi qüestions que vostès no tenguin massa
interès que puguin ser tractades en aquesta comissió, en el
Parlament de les Illes Balears. El Grup Socialista, tengui la
seguretat, que qualsevol plantejament que cregui interessant per
als ciutadans no tendrà el més mínim dubte per plantejar-lo. La
relació de retrets que ha fet el Sr. Veramendi, bàsicament per
intentar evitar establir més composició, una defensa ferma de la
importància de rebaixar les taxes aèries jo, d’una manera breu,
sí que tenc ganes de poder-hi entrar i, per tant, de poder-li fer
algunes reflexions.

La primera, el Partit Socialista semblava que havia estat el
gran propulsor de l’increment de taxes. Miri, en comissió en el
Congrés dels Diputats, el Sr. Català, Secretari d’Estat de
Transports del Govern actual, dia 17 d’abril de 2012, deia el
següent: “les taxes d’AENA la dècada passada tot just varen
tenir un increment”. I jo hi afegiria, és més, a la passada
legislatura les taxes de navegació aèria varen baixar. Però no em
faci un plantejament en aquest sentit. El Sr. Veramendi ens deia
que reivindicàvem, però poc. Jo li vull recordar quan hi va haver
el més mínim plantejament de fer una reducció del descompte
de resident la resposta del Govern socialista va ser immediata i
amb una defensa claríssima per tal d’evitar açò, i la prova és que
ho vàrem evitar. 

El Sr. Veramendi ens vol fer creure i ens vol fer veure que
ara amb la declaració de servei públic entre Menorca i Madrid
fan una passa de gegant cap endavant, i jo li vull recordar al Sr.
Veramendi que la legislatura passada les connexions amb
Madrid, de primera hora del matí i de darrera hora del vespre,
estaven garantides, durant els quatre anys, sense el més mínim
problema fins que varen arribar vostès i no sé quin embull va fer
el conseller Delgado que va fer que desapareguessin les
connexions amb Madrid, i hem passat un any sencer sense
connexió amb vol directe entre Menorca i Madrid. Alguna
responsabilitat tendran vostès quan fins que no hi varen ser els
vols a Madrid estaven garantits i en el moment que varen arribar
varen deixar d’estar-hi.

Però és més, li vull recordar que al llarg de la passada
legislatura les inversions es varen garantir totes, tant en
infraestructures portuàries com aeroportuàries, i en aquests
moments veim reduccions espectaculars, que en els pressuposts
hi figuraven les partides completes amb descompte de resident
i en aquest moment falten un 23% de recursos. Que no es va
reduir la partida de desplaçament d’esportistes? Ni es va, ni tan
sols, ocórrer solAlicitar de nou el certificat de resident. Aquest és
el plantejament diferent.
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Per tant, no vengui aquí ara amb la idea de fer un reguitzell
de plantejaments que no tenen cap tipus de fonament i que, a
més, posen en evidència a l’hora de fer les comparacions el que
teníem fa un any i mig o el que tenim ara i fins i tot que puguem
veure quines són les conseqüències d’aquest plantejament,
perquè hem tengut el pitjor començament de temporada turística
de tots aquests darrers anys, sense connexions nacionals o molt
poques, amb convenis amb majoristes de viatges que estan a
l’aire i que ho qüestionen tots en aquests moments i que fa que,
en el cas de Menorca, després de dos anys, 2010 i 2011,
d’increment en l’arribada de turistes, per primera vegada ara, en
aquests moments, tornam a veure com de nou aquestes baixen.

Comparem una altra vegada les xifres, perquè no són
discursos buit que volem, Sr. Veramendi, i quan miram el que
ha succeït a l’illa de Menorca en aquest primer quadrimestre ens
adonam que han arribat 16.000 persones menys que fa un any.
Quan miram Eivissa ens adonam que han arribat 24.000
persones menys que fa un any. I que a Mallorca la caiguda del
turisme espanyol ha estat d’un 25%. De veritat, Sr. Veramendi,
que han fet més vostès en aquesta legislatura que nosaltres en
tota la passada quan els resultats ens diuen tot el contrari, quan
ens diuen que perdem turistes precisament perquè no hi ha una
bona política de connectivitat? Nosaltres duim aquí un
plantejament que ens diu, alAlots, no som el centre del món,
facem una reflexió sencera, competim amb tothom i amb qui
competim ha decidit, com a estratègia per apostar, deixar les
taxes a zero, Grècia, Egipte, i nosaltres davant d’això ens
conformam i feim un discurs triomfalista pensant que en un any
hem aclarit tots els problemes. Són conscients que queda molt
per fer, moltíssim?

Ens hem de demanar, crec que hem de fer obligatòriament
aquestes reflexions, el sector turístic és estratègic per a la nostra
economia, sí o no? El Sr. Veramendi ens diu que sí. Estam en
crisi? El Sr. Veramendi també ens deia que sí, i jo li demanaria
que a la nostra destinació turística apugin les taxes, que els
aeroports emissors apugin les taxes mentre que Grècia i Egipte
les anulAlen, és bo o dolent per a la nostra economia? És dolent...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

... no és encertat i açò a nosaltres ens debilita, ens fa perdre
competitivitat i, per tant, amb aquest plantejament no hi podem
estar d’acord. Amb la reflexió en qualsevol cas, amb la proposta
que vostès feien, el Sr. Veramendi, nosaltres voldríem molt
més, és cert, volem molt més de l’esmena que ens ha presentat,
però també entenem que són importants els acords. 

Amb el que vostè ens proposava és cert que hi ha una
voluntat d’intencions, jo li explicava abans de començar aquesta
comissió i li deia que nosaltres voldríem veure reflectit com
s’estableix la reducció efectiva de les taxes, tot i que s’intueix,
amb aquest redactat, no queda clar i li demanaria, en tot cas, si
és possible fer tot just un recés de dos minuts perquè els tres
portaveus puguem parlar per veure si és possible transaccionar
l’esmena presentada i, si fos possible, evidentment, hi ha la
voluntat que poguessin votar d’acord els tres grups.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Diputat. Farem un recés de dos minuts per
veure si arribam a un text consensuat.

(Pausa)

EL SR. PONS I PONS:

No acceptam l’esmena. Volíem tenir la certesa i la garantia
que hi hauria rebaixes a l’època d’hivern, que no hi hauria un
encariment en cap cas a l’època d’estiu. Amb aquest redactat
entenem que això no queda garantit perquè la possibilitat
d’interpretar aquest text és més d’una i com que no queda
garantit nosaltres no podem acceptar aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors si no s’accepta l’esmena passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3108/12. 

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència, per 5 vots a favor i 9 vots en contra, queda
rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 3108/12, relativa
a retirar l’increment de taxes aeroportuàries dels pressuposts
generals de l’Estat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3240/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cooperació
institucional per al suport al sector nàutic de les nostres
illes.

A continuació passam al debat de la segona Proposició no de
llei RGE núm. 3240/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cooperació institucional per al suport del
sector nàutic de les nostres illes. Per a la defensa d’aquesta
proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Barceló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats, senyores diputades. Aquesta iniciativa va lligada a un
element clau, que és la cooperació institucional i a un altre, a un
fet prou específic i identitari de les nostres illes, que és el fet de
ser illes precisament i, per tant, el suport al sector nàutic com a
producte turístic.
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Aquí hem fet debats al voltant d’aquest tema, de manera
puntual pel que fa referència al turisme de creuers, amb la
fiscalitat lligada al turisme nàutic. I en compareixences del
conseller de Turisme s’ha plantejat el suport i l’impuls, per
exemple, d’un producte prou interessant i important com són les
estacions nàutiques a les nostres illes. 

A partir d’aquí, per tant, juntament amb la presència de les
institucions de la nostra comunitat, amb les fires especialitzades
en turisme nàutic, tot açò són mesures concretes, específiques,
positives, però valoràvem que era important emmarcar-les en
dos punts, primer, tenir una estratègia o un pla d’acció pel que
fa referència al turisme nàutic, que superés el que és una
anualitat i que, per tant, fos l’eina estratègica per concertar els
acords i les accions a tirar endavant perquè sabem, i som
conscients, que la promoció s’ha de lligar, en la mesura del
possible, a estratègies que superin un any pressupostari. 

També conscients, com a segon punt, de les dificultats
econòmiques que vivim, i sobretot a la comunitat autònoma, per
tant, estava bé que trobéssim els elements, els arguments, les
motivacions que possibilitin aquesta cooperació de les Illes
Balears amb l’Administració de l’Estat de manera específica, de
manera especial. I en aquest camp tenim la Llei de règim
especial de les Illes Balears que en el seu article 8 assenyala de
manera concreta i específica l’acció concreta de treballar junts,
Govern i comunitat autònoma, en la potenciació del sector
nàutic a la nostra comunitat. 

Per tant, es tracta, en aquests moments de dificultats, de
trobar els arguments, les possibilitats, els projectes que ens
permetin un creixement en serveis, un creixement en producte
turístic i, per tant, un element més que ens ajudarà a
l’allargament de la temporada d’una manera clara i també en
temporada, evidentment, mantenir aquest nivell turístic que és
fonamental per a la nostra economia. 

Per tant, l’acord és molt senzill, però per açò també prou
important i evidentment parlant amb la resta de grups i sobretot
a proposta del Grup Popular podríem establir aquest acord pel
que fa referència a instar el Govern de l’Estat i el Govern de la
comunitat autònoma a aprovar, amb la participació del sector,
un pla de línies d’acció per potenciar el sector nàutic tenint en
compte aquesta nostra, per altra banda, realitat insular. 

Repetim, es tracta de poder presentar projectes que es
fonamentin en disposicions legals entre l’Estat i la comunitat
autònoma que permetin a l’Estat treballar amb la nostra
comunitat de manera específica i especial i ben segur que aquest
és un sector que, a més que ho assenyala la Llei de règim
especial de les Illes Balears, és un sector que ens interessa tant
a l’Estat com a les nostres illes, a cadascuna de les nostres illes.

Per tant, es tracta d’estructurar aquesta pla de línies d’acció
concretes, específiques i que ens permetin actuar de manera
conjunta, coordinada entre institucions i empreses i sector nàutic
en un període un poc més llarg d’una anualitat l’acció a tirar
endavant en matèria de política lligada al sector nàutic i al
turisme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. En torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ.

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que tots ens
omplim la boca que el turisme és el motor de l’economia, jo
crec que tots realment volem i necessitam que sigui així perquè
si no malament aniríem, encara pitjor en aquestes illes. I quan
parlam de turisme sempre parlam també de desestacionalitzar,
que és important i necessari tenir turistes al llarg de tot l’any,
també és cert que això és important i és necessari, però un altre
punt dins aquest sector turístic és la diversificació del producte.
I el sector nàutic és un punt d’aquesta diversificació que pot ser
molt substanciós per a l’economia d’aquestes illes, pel fet que
es poden moure, però que també és un sector que
econòmicament deixa molt més euros que altres que per ventura
van a un hotel. Per tant, és important que hi hagi possibilitats
que puguin venir, que puguin venir d’una manera sostenible,
d’una manera que s’hi sentin còmodes i que a la vegada aportin
alguna cosa a aquestes illes.

Per tant, nosaltres hi donarem suport i és important i bàsic
que hi hagi aquesta coordinació. Es parla molt per part del Partit
Popular de coordinar, s’han queixat altres moments que érem un
govern de diferents partits i que no hi havia coordinació, jo crec
que ha de ser igual qui governi, ara ells ho tenen fàcil, governa
el Partit Popular aquí i governa el Partit Popular a l’Estat i, per
tant, aquest pla per potenciar el sector nàutic a cada una de les
illes o a totes juntes i després que es vagi desenvolupant, crec
que és necessari i que es pot dur a terme amb el suport de
tothom. Nosaltres hi donarem suport i esperam que es pugui
aprovar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. 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. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Efectivament, a ningú no se li escapa que Balears reuneix unes
condicions geogràfiques i climatològiques immillorables per ser
un referent de primer ordre quant al sector nàutic. Com ja hem
exposat en aquesta cambra en anteriors ocasions, es tracta d’un
sector amb un elevat consum de serveis, amb forta proporció de
consums intermedis i de gran capacitat generadora d’ocupació
que, per les seves especials característiques i distribució de
despesa, presenten un efecte sobre l’economia molt destacable.
Ens referim a despeses de tripulació, reparació, navegació, taxes
d’atracament i consums portuaris i altres despeses diverses.
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És precisament per tot aquest potencial desestacionalitzador
que ofereix aquest sector, que fa escasses setmanes en aquesta
mateixa comissió, el Partit Popular va defensar la necessitat
d’adoptar mesures amb l’objectiu d’incrementar l’activitat
d’aquest sector, que podria generar a curt termini un efecte
dinamitzador sobre l’economia i molt especialment sobre
l’ocupació a curt termini. En concret vàrem instar a l’adaptació
de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport a les
prescripcions donades per la Unió Europea, en el sentit d’eximir
el pagament de l’impost de les embarcacions dedicades a
l’activitat de lloguer; i que en el Pla nacional de turisme
s’incorporés el producte de turisme nàutic. Som ben conscients
de la importància que té aquest sector.

I precisament per tot això, aquest govern ha donat
participació en la presa de decisions al sector privat, creient
fermament en el treball colze a colze amb els professionals, que
són els que millor coneixen la matèria i, per tant, els que millor
poden diagnosticar els problemes i aportar solucions. Des de
l’inici de la legislatura, la Conselleria de Turisme i Esports i la
Conselleria de Vicepresidència, amb la Direcció General de
Consum, han fet feina de valent en aquest sentit. Els recordam
que el sector nàutic està representant i participa en els òrgans de
decisió de Ports de les Illes Balears, concretament al consell
d’administració de Ports s’ha donat entrada al sector privat. Així
es troben representades l’Associació empresarial d’activitats
marítimes de Balears, l’Associació d’instalAlacions
nàuticoesportives i l’Associació menorquina d’empreses
nàutiques.

Per tant, tots els partits polítics tenim com a punt de trobada
el reconeixement de la potencialitat de creixement del turisme
nàutic que repercuteix directament en serveis, llocs de feina,
valor afegit, increment de la rendibilitat turística i, molt
especialment, l’allargament de la temporada, la tan famosa i
cercada desestacionalització. 

Per això els volem agrair la seva disposició en acceptar la
transacció que hem proposat. Creim que és important que en
temes turístics, al final el turisme és un tema gairebé d’estat a
les nostres illes, puguem demostrar a la ciutadania que els
partits polítics som capaços d’arribar a acords en temes
realment importants.

Moltes gràcies.

Volen que llegeixi la transaccional? “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el de la comunitat
autònoma a aprovar, amb la participació del sector, un pla de
línies d’acció per potenciar el sector nàutic de les nostres illes,
tenint en compte la realitat insular”. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li pregaria que la passàs per escrit
al lletrat.

Té la paraula per contradiccions la Sra. Barceló per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Evidentment agraïm el suport dels dos grups
polítics que ens han precedit. I d’una manera clara vull
assenyalar que aquesta proposta i en aquest sentit deixar clar en
aquesta segona intervenció, es tracta d’un pla de línies d’acció
lligada a la nostra comunitat autònoma. No és suficient un pla
genèric de l’Estat, aquí és clau que les institucions treballin
aquest pla d’acció en la nostra pròpia realitat, amb la
participació del sector.

Aquest element i, per tant, aquest és el redactat que se
proposa, evidentment acceptam aquesta transaccional, que
s’aprovi per unanimitat i encoratjar que la participació del sector
que ha entrat dins el consell d’administració de Ports de les Illes
Balears es tengui en compte. Ens trobam que encara aquesta
participació té línies difícils de gestió, ho vèiem la setmana
passada en relació amb el port de Ciutadella, la majoria
d’empreses demanaven la dimissió en bloc de tota la direcció de
Ports de les Illes Balears.

Per tant, hi ha molt a fer, creim que són fonamentals
aquestes línies estratègiques i creim que és fonamental aquest
acord de participació del sector, amb un pla de línies d’acció
molt concretes i intentar resoldre els conflictes que en aquests
moments o que posteriorment puguem tenir oberts en aquesta
matèria.

Per tant, és una bona passa i repetim, agraïm el suport dels
diferents grups polítics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Entenc que s’accepta la transacció i
per tant, aquest punt queda aprovat per unanimitat.

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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