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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions?

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
al dia d’avui, les proposicions no de llei RGE núm. 7864/12,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de
turisme, i RGE núm. 9306/12, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a tarifa d’estacionament a l’aeroport.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7864/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a la Llei de turisme.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 7864/12 per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula la Sra. Mascaró,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El turisme, això tots ho deim
i tots ens n’omplim la boca, és el motor econòmic d’aquesta
comunitat, jo crec que ningú no ho ha posat en dubte des de fa
molts d’anys i és difícil que es posi en dubte ara. De fet,
l’informe econòmic i social de 2011 del Centre de Recerca
Econòmica, el darrer que es va presentar dins un context de
crisi, explica, exposa que el sector serveis, especialment el
sector turístic, de serveis turístics, va ser l’únic que es va saldar
amb un balanç anual positiu de creixement, amb la qual cosa va
compensar el defalliment del sector industrial i molt
especialment el de la construcció que està més que
sobredimensionat i evidentment no s’ha pogut eixugar tota
aquesta baixada.

Tot i que els registres varen ser molts bons el 2011 i pareix
que dins el 2012 i 2013 també ho seran perquè hi ha bones
perspectives, el balanç anual d’aquest sector va confirmar les
dificultats que té el teixit per aprofitar i traduir en valor afegit,
en creació d’ocupació i en creació de riquesa, l’arribada massiva
de visitants. És cert que dins el sector turístic el balanç és
positiu, però no hi ha prou impuls per traduir aquestes xifres
positives en la creació d’atur, en el repartiment de riquesa, cosa
que seria molt positiva i molt necessària, especialment en
aquests moments.

Hi ha molts d’estudis, però l’estudi del lobby turístic
Exceltur, El barómetro de la rentabilidad y el empleo de los
destinos turísticos españoles, afirma els hotels generen 15
vegades més de riquesa per plaça que l’oferta d’allotjament
residencial, a pesar que ja hi ha una oferta dels dos segments,
residencial i hotelera, amb un pes similar. D’acord amb aquest
estudi d’Exceltur el model hoteler de les Illes Balears genera
24.277 euros per plaça, front els 3.687 que crea un habitatge
turístic. Crec que això a nivell econòmic per a aquestes illes és
una diferència a tenir molt en compte. I la diferència també
existeix en la creació d’ocupació. Mentre l’oferta hotelera crea
135 llocs de treball directes per cada 1.000 places, l’oferta

residencial només en crea 23. Per tant, en aquests moments en
què les xifres d’atur són elevadíssimes i molt preocupants, és
evident que el sector hoteler, l’oferta hotelera necessita, demana
un impuls per beneficiar a tots els residents d’aquestes illes.

D’altra banda també des de tots els àmbits econòmics i
socials, es posa èmfasi en la importància d’un desenvolupament
turístic sostenible. De fet, el mateix president Bauzá ha
participat, aquí posava que hi va dijous dia 11 d’octubre, ja hi
ha anat, a un comitè de les regions per explicar les iniciatives
del Govern a favor d’un model turístic sostenible. Va explicar
el Pla integral de turisme i la nova Llei de turisme com a
política per avançar cap a un model turístic responsable tant a
nivell social, com econòmic i mediambiental, però entre allò
que s’explica i la realitat de la llei hi ha unes certes diferències
preocupants. De fet el mateix informe del Govern, l’informe de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el
qual el mateix govern no hi va fer gaire cas a l’hora d’elaborar
la Llei de turisme, deixava ben clar que la Llei de turisme no
conté pràcticament cap determinació per aconseguir realment un
desenvolupament turístic sostenible. Una cosa és la voluntat o
allò que es diu que es vol fer, i una altra és la realitat de la
legislació i de les actuacions del Govern.

I es per això que pensant a donar un impuls a l’oferta
hotelera per damunt de la residencial, donar un impuls real al
turisme sostenible, que proposam al Parlament que demani al
Govern amb caràcter d’urgència, una modificació de la Llei de
turisme que aposti realment per un model turístic sostenible a
nivell social, econòmic i mediambiental. Mediambiental és
evident que és això que venem a fora, el paisatge, la qualitat de
les aigües, el patrimoni natural, el patrimoni cultural. Per tant,
això és importantíssim. A nivell social la quantitat de persones
que hi ha a l’atur, les problemàtiques d’Iberia i d’Orizonia
encara ho expliquen una mica més. Pensam que la Llei de
turisme hauria de ser una eina que realment convertís el turisme
en allò que és, un sector estratègic i una eina de protecció,
també hauria de ser una eina de protecció d’aquest sector i no de
desenvolupament urbanístic de certes zones i evidentment a
nivell econòmic també, aquestes diferències entre el sector
hoteler i el sector residencial. Però també la necessitat de
mantenir aquest turisme, no només ara que tenim els nostres
competidors més propers amb problemes socials que
impedeixen incrementar el nombre de visitants, sinó que de cara
al futur, perquè quan ningú tengui problemes, nosaltres tenguem
uns clients consolidats que no tenguin ganes d’anar a una altra
banda perquè aquí troben allò que realment necessiten a l’hora
de fer turisme i a l’hora de descansar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Des del nostre grup
donarem suport a la proposició no de llei presentada pel Grup
MÉS, perquè pensam que la Llei de turisme va en contra del tan
desitjat turisme sostenible. I consideram que no és positiu per a
l’oferta turística permetre, com ja hem dit en diversos debats
que s’han duit a terme durant la tramitació d’aquesta llei, no
consideram positiu que l’oferta turística permeti més
establiments en zones rurals, sense cap tipus d’avaluació
d’impacte ambiental ni d’interès general. Per tant, pensam que
aquesta llei sols és bona per als especuladors i no per al turisme.
Ens trobam, per tant, davant la terciarització del sòl rústic, amb
un impacte negatiu sobre les explotacions agràries i sobre el
nostre territori.

La majoria de persones que ens visiten no volen veure més
ciment, no cerquen un paisatge urbanitzat ni un territori
destrossat. Aquesta llei, feta a mida per a uns pocs, no millorarà
l’oferta d’allotjament. Tots veim la necessitat d’oferir un valor
afegit als clients, ja que cerquen un territori cuidat, un entorn
protegit, unes platges verges, etc. Per tant, no es poden fer
normatives en sentit contrari i aquesta llei no cicatritza les
ferides obertes en el territori, ben al contrari, incentiva a
destruir-ho i, per tant, va en contra dels interessos de la nostra
principal indústria turística i en contra dels ciutadans de les
nostres illes. 

Així, consideram que aquesta llei no és per als empresaris
turístics, ni per a les persones residents a les Illes Balears, ni per
als treballador. Pensam que aquesta llei, com ja he dit, és per als
especuladors. Per tant, votarem en sentit positiu aquesta
proposició no de llei.

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. Bueno, una vez más venimos aquí a
escuchar clichés repetitivos, que se repiten una y otra vez, como
mantras, el Partido Popular ha especulado, el Partido Popular
cemento, el Partido Popular destruidor. Por más que repitan las
mentiras mil veces, como ha dicho el Sr. Bauzá, no llegaran a
hacer nunca ni media verdad. Tienen que venir aquí a debatir
con argumentos y no a repetir tópicos, frases típicas que
enarbola la izquierda como bandera. Como muy bien dice el
conseller Company, son ustedes unos ecologistas de salón. 

¿A qué le llaman ustedes sostenibilidad? Métanse en
Wikipedia y profundicen sobre el significado de esta palabra.
Analicen sus cuatro años de gobierno, ¿A qué le llaman
sostenibilidad? A dejar 8 millones de euros en deuda a las
navieras, ¿eso es sostenible para los ciudadanos de Baleares?,
¿es sostenible para la cultura, para la educación y para la
sanidad? ¿A qué le llaman sostenibilidad?, ¿a la deuda de 900
millones de euros a proveedores?, ¿eso es sostenible
económicamente para las empresas y para los trabajadores y sus

familias?,  ¿eso es sostenible socialmente? Y la Ley Carbonero
que sacaron para poder construir viviendas en suelo rústico, ¿era
eso sostenible medioambientalmente? ¿Saben qué partido
político logró que se incluyera antes de su aprobación que
fueran en suelos urbanos preferentemente? El Partido Popular.

¿A qué le llaman ustedes sostenibilidad?, ¿a dejar 700
expedientes paralizados en Medio Ambiente, 700 empresas que
podrían haber visto la luz y a las que ustedes no decían ni sí, ni
no, ni blanco, ni negro y se limitaban a paralizarlo? ¿A qué le
llaman ustedes sostenibilidad? Revisen su concepto, revisen sus
palabras huecas y bonitas, carentes y vacías de significado. ¿A
qué le llaman sostenibilidad? ¿Llaman sostenibilidad a que haya
fincas en suelo rústico abandonadas con la consiguiente
degradación, no sólo del patrimonio, sino también de las zonas
rústicas que las rodean? Eso no es sostenible, se han quedado
ustedes en un concepto anticuado y rancio de lo que es la
sostenibilidad.

Miren, digan ustedes de qué presumen y les diremos de qué
carecen. Ustedes son de todo, menos de lo que presumen. No
son nada sostenibles y no han dado ni medio argumento, más
que la ley no nos gusta porque no es sostenible, ¿por qué no es
sostenible porque lo dicen ustedes? Veamos los datos, veamos
la realidad. Y la realidad es que si ustedes se estudian de verdad
la ley, si profundizan de verdad en ella, verán que es un modelo
que precisamente evita a toda costa el consumo de territorio,
que fomenta por encima de todo la rehabilitación de los
edificios existentes..., oiga rehabilitar un edificio existente no
consumo territorio. 

Vamos a ver si conseguimos asumir este concepto. Un
edificio existente que se rehabilita y que se incrementa de
categoría, sólo trae beneficios, beneficios, porque cuando se
incrementa la categoría, se incrementan también el número de
trabajadores; beneficios porque el tipo de turista que viene a un
hotel de 4 estrellas suele hacer un gasto mayor que los que van
a los de 3 y 2 estrellas; y beneficios porque la propia ley
establece que cuando se hace una rehabilitación integral de un
edificio, el 5% del importe del presupuesto de ejecución
material revierte directamente en esa zona. Además, además,
estamos evitando la degradación de las zonas maduras, que
también es insostenible. Díganme ustedes qué hicieron para las
zonas maduras en la legislatura pasada. Yo se lo diré, nada.
Mucho bombo y platillo, mucho Plan de la playa de Palma. Pero
a efectos reales ¿con qué podemos contar?, con palabrería, nada
más.

Les voy a recordar datos que son argumentos reales. En el
2011, con ustedes, sólo se ingresaron 1.992 euros por tasas de
apertura de establecimientos. En el 2012, con el Partido
Popular, se han ingresado 650.000 euros que van a ser
revertidos en pro del turismo y de las zonas maduras. En 2011
sólo se solicitaron 4 licencias de agroturismos y en 2012 se han
solicitado 14. Sólo para la isla de Mallorca se han recibido más
de 69 proyectos de reforma en 2012, la mayoría de ellos para
aumentar la categoría del hotel, 69 proyectos de reforma,
hoteles que de otra manera hubieran continuado degradándose,
hoteles que hubieran ofrecido turismo de baja calidad, hoteles
que de esta manera van a incrementar el número de personal
trabajando. Usted misma, Sra. Mascaró, acaba de alabar los
beneficios que comporta el turismo de hotel, pues precisamente
es esto lo que está consiguiendo esta ley. 
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Según la Federación Hotelera, se han invertido más de 87
millones de euros en reformas hoteleras. Calcule el 5% de eso
que va a revertir en las zonas maduras donde estén ubicados
esos hoteles, calcule los 2.000 puestos de trabajo, calcule los
turistas que accederán a hoteles de mayor calidad. Es más, el
43% del total de la inversión en compra-ventas de hoteles que
se ha llevado a cabo en 2012 ha sido en Baleares, fíjese si esta
ley está comportando beneficios y beneficios sostenibles porque
se incentiva el aumento de categoría de los establecimientos
turísticos, lo que -repito- conlleva un aumento en los puestos de
trabajo, fomenta las reformas y esos cambio de uso que ustedes
dicen que nos hemos inventado nosotros. Ya existían antes,
existen ahora y existirán siempre. Tener un inmueble cerrado y
precintado degradándose, eso tampoco es sostenible. Les vuelvo
a recordar, el 5% de esos importes se traduce en inversión en la
zona donde está ubicado el hotel. 

Además se está generando la confianza necesaria que
ustedes fueron incapaces de generar, para atraer a grandes
inversores que ejecutan proyectos de interés. Les vuelvo a decir
que vayan ustedes a Magaluf y vean aquellos edificios que se
estaban cayendo, que ya están funcionando a pleno rendimiento,
con categoría, con clase y estamos hablando de hoteles de 4
estrellas.

Es una ley proteccionista, que promueve la actuación en
suelo urbano y no la ocupación de más suelo. Revisen ustedes
las zonas POT, lo que se pretendía era quitar un hotel en
primera linea y a cambio, cuadriplicar la expansión de ese hotel
en segunda linea. Con la nueva ley esto se elimina. Ya no hay
posibilidad de invadir en suelo rústico con la excusa de que se
ha quitado un hotel. Al revés, aquí lo que se fomenta es el hotel
que hay, mejorémoslo, démosle calidad, que vengan turistas de
calidad y además el importe de esa reforma que beneficie al
ámbito donde esté ubicado ese hotel.

Respecto a las posesiones. Nadie está desvirtuando el suelo
rústico. Si hay una posesión que está en una zona ANEI, tiene
que pasar todos los informes, no mientan, lean la ley, pero no
vengan aquí a decir clichés y topicazos falsos, porque además
son falsos, no es cierto. Francamente, ¿a ustedes de verdad les
molesta que una posesión ubicada en un ANEI que se está
degradando porque no hay dinero para mantenerla, que la finca
rústica está abandonada, el edificio está lleno de matojos que
cualquier día se incendia, llegue un señor, monte un
agroturismo, venga gente y aquello se mantenga en
condiciones?, ¿pero no ven que la realidad es la que es y no nos
podemos escapar de ella? Es una manera de dar un uso al suelo
rústico propio, porque las plantaciones y demás se siguen
correspondiendo y además evitamos la degradación del
patrimonio.

Favorece el aumento de categoría de los establecimientos de
4 a 5 estrellas. Se limita las empresas turístico-residenciales, de
las que ustedes se quejan y les parece que son poco rentables.
Esta ley también obliga a planes de modernización permanentes
a toda la planta, porque esta ley hace hincapié en la
competición. O somos competitivos o ese motor del turismo que
todos reconocemos, se hundirá. Sean realistas, toquin de peus
a terra. Esos discursos tan vacíos y huecos no nos llevan a
ningún sitio. Argumenten, argumenten de verdad y miren qué
frutos está dando la Ley de turismo. En eso se tienen que fijar,
en lo que está pasando, no en los clichés que ustedes tienen en
su cabeza, olvídense. Estamos obteniendo unos resultados
excelentes y ustedes todavía nos están diciendo lo del cemento.
¿Díganme qué ocupación de suelo nuevo se ha hecho durante
este año de vigencia de esta ley? Ninguna. En cambio, les
vuelvo a repetir, 87 millones de euros invertidos en hoteles, que
han incrementado su categoría de 3 a 4 estrellas, hoteles ya
existentes y que no comportan ninguna ocupación de suelo
nuevo y se preserva el suelo rústico.

Por lo tanto, evidentemente, no vamos a votar en contra de
una Ley del turismo que a todos los efectos está beneficiando a
todas las islas de esta comunidad autónoma con estos
argumentos que son tangibles, que no son frases etéreas como
las que dicen ustedes, sino la realidad. Por lo tanto, votaremos
en contra.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Crec que convé, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que de vegades tenim
lapsus i los frutos de la Ley del suelo, clar que els veim, los
frutos de la Ley del suelo són darrera molts dels drames
familiars i d’empreses. Veig que val més no entrar-hi, en aquest
tema, perquè no acabaríem avui. 

Vegem els conceptes en què ens ha elogiat la portaveu del
Partit Popular. Parla de concepto anticuado y rancio de la
sostenibilidad. Jo crec que, amb tots els respectes, qui ens
parlava té un concepte antiquat i ranci d’allò que és la política.
Desqualificar perquè si al contrari i ja està, perquè ens diu que
venguem aquí a debatre amb arguments, ens parla que nosaltres
només feim clixés repetitius, que som uns mentiders, uns
ecologistes de saló, palabras huecas y con bonito significado.
Aquest és el seu discurs, aquests són els seus arguments. Els
nostres eren, un informe econòmic i social presentat, editat per
experts; El barómetro de la rentabilidad y el empleo de los
destinos turísticos de Exceltur, que res no té a veure amb els
grups polítics que donam suport a aquesta proposta que
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nosaltres presentam i el Grup Socialista també, i un informe de
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Sr.
Company. Per tant, aquests són els nostres arguments. Ens feim
nostres informes, escrits que han presentat altres grups que res
no tenen a veure amb els partits que nosaltres representam.

Per tant, si això no són arguments, ja em dirà què són
arguments. I els beneficis sostenibles, és cert que hi ha hagut
bones xifres, però també és cert que les xifres d’atur no baixen,
que hi ha moltíssima gent que és a l’atur i ja va perdent la feina
i poca confiança de trobar-ne. Venir a demanar que beneficiem
el turisme d’hotel, per damunt del turisme d’habitatge, que
precisament la Llei de turisme del Sr. Delgado, del Sr. Bauzá i
de l’actual Partit Popular era amb el que menys es ficava, ens
pareix realment impensable..., bé impensable no, perquè cada
dia ens diuen coses d’aquestes i no importa dir res més.

Els arguments són els que són, quedaran escrits quins eren
els d’uns i els dels altres, i nosaltres evidentment estam per la
sostenibilitat econòmica, perquè també hauríem de poder sortir
de la crisi com més aviat millor, social, que els negocis no
siguin només per a uns pocs, sinó que hi hagi creació
d’ocupació i possibilitat que la riquesa es reparteixi una mica
més entre tota la societat i no entre dos o tres especuladors.

Per tant, nosaltres mantenim la nostra proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7864/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

4 vots a favor i 7 vots en contra. En conseqüència queda
rebutjada la Proposició no de llei RGE núm. 7864/12, relativa
a la Llei de turisme.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9306/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a la tarifa
d'estacionament a l'aeroport.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9306/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a la tarifa d’estacionament a l’aeroport. Per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El tema d’aquesta altra
proposta és recurrent en aquesta comunitat, i jo crec que ho
seguirà sent, però no hem de perdre l’esperança d’entre tots
poder arribar a algun acord i poder obtenir sobretot algun fruit
dels acords a què arribam.

A partir de dia 1 d’octubre de l’any passat, AENA va posar
en marxa per sorpresa un nou sistema tarifari en els aparcaments
de vehicles dels aeroports de les Illes i va tornar començar a
cobrar per estacionar ja des del primer minut. Fins a aquests
moments hi havia hagut un respecte de 30 minuts gratuïts, de
cortesia, per si només era per recollir o deixar algú, no haver de
pagar, però des de dia 1 d’octubre AENA va decidir que havia
de cobrar des del primer minut.

Aquesta decisió, des del nostre punt de vista, suposa un abús
més en la cadena d’abusos contra l’economia de les famílies
d’aquestes illes, ja que perjudica especialment els residents que
han d’aparcar un temps molt breu per recollir o acomiadar
familiars. I encara més, especialment els residents de Menorca,
Eivissa i Formentera també, encara que no tenguin aeroport, han
d’anar a Eivissa, que han de viatjar regularment per raons de
salut, de formació, o negoci. Aquesta decisió s’afegeix a més,
a unes tarifes ja abusives de per si i a una constant amenaça de
reduir i retallar la bonificació per a residència, amenaça que
encara volteja per aquí damunt.

Tot això es posava en marxa, davant la passivitat absoluta
del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa, que han permès aquest autèntic
atropellament per als ciutadans per part d’AENA, que ni tan sols
varen obrir la boca per demanar explicació a un ens estatal, que
anuncia que l’any que ve, o sigui per al 2013, això està escrit el
2012, tendrà uns guanys de més de 100 milions d’euros. I per si
això no fos suficient, ha anunciat, pareix ser que de moment
encara no està disposat a posar-ho en marxa, que cobrarà 1 euro
per emprar els carretons porta-maletes. I a més, això es produeix
en el marc d’un sistema aeroportuari centralitzat que perjudica
greument l’economia productiva de les illes i el turisme i d’un
govern que no reclama un model de cogestió aeroportuària que
doni participació a les institucions de les Illes, en la definició
d’una estratègia al servei de l’economia i del territori del país i
no d’altres interessos.

És per tot això que el nostre grup va presentar aquesta
proposició no de llei que ara defensam i que té tres punts. En el
primer punt instam AENA a retirar la tarifa per estacionar en els
aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa durant els primers 30
minuts, temps necessari per recollir o acomiadar familiars i
amics a l’aeroport. En el segon punt instam el Govern a
intervenir davant AENA i davant el Govern de l’Estat per tornar
enrere aquest abús contra els ciutadans de les illes i recrimina la
passivitat del Govern respecte d’aquesta actuació d’AENA. I al
tercer punt, reclamam una cosa que jo crec que l’hem reclamada
infinitat de vegades i que fins i tot s’ha votat per unanimitat en
algun moment de la història d’aquest Parlament, però que
continuam sense tenir cap resposta ni una, que és reclamar a
l’Estat que la gestió aeroportuària d’aquests aeroports de les
Illes siguin amb una participació activa de les institucions de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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. Vull anunciar que donarem suport a la
proposició no de llei del Grup MÉS, i, a més dels arguments que
ha donat la Sra. Mascaró i que compartim, m’agradaria afegir-
ne uns quants. 

Sobre el primer punt, el més immediat per a les butxaques
dels ciutadans de les Illes, fer pagar des del primer minut
l’aparcament, evidentment creim que és d’una manifesta
injustícia el que s’hagi trencat aquests 30 minuts de cortesia,
que sempre havia permès AENA als ciutadans. Tots som usuaris
habituals de l’aeroport i tots coneixem les mil i una necessitats
que tenim molts de ciutadans de les illes per aquests 30 minuts,
sobretot quan molts de viatges habituals que es fan entre illes és
per motius de salut, tots tenim familiars que han de venir a
Mallorca sobretot per a temes de salut i que tenen moltes
dificultats i un cost excessiu per haver de pagar aquests primers
30 minuts d’aparcament. 

Però no només és aquesta la mesura que ha posat AENA de
penalització del pàrquing de l’aeroport, sinó que també hi ha
hagut un càstig totalment abusiu als treballadors de l’aeroport,
de totes les companyies aèries, de totes les empreses que fan
feina en els aeroports de les nostres illes, que és un canvi de
sistema del pàrking dels treballadors de l’aeroport. Per exemple
els de Menorca, no només han passat de 16 a 19 euros
l’abonament, sinó que aquest abonament que fins ara era per a
30 dies que s’emprés el pàrquing, ha passat a ser per un mes
d’ús del pàrquing. És a dir, si els treballadors fan feina 20 dies
al mes, paguen 19 euros per emprar-lo 20 dies. Abans pagaven
16 euros per 30 dies que empressin el pàrquing. És a dir, els dies
de descans no pagaven. Ara paguen pàrquing també els dies de
descans, els dies que no fan feina, els dies que no tenen torn de
feina. Evidentment açò és un abús. 19 euros en sous moltes
vegades esquifits com tenen els treballadors de l’aeroport,
encara fa que el seu sou sigui molt més petit. Creim que una
entitat pública, que hauria d’estar al servei de l’interès públic,
no hauria de tenir aquesta manera de funcionar.

Per tant, donarem suport a la proposició no de llei, a aquest
punt.

Evidentment també donarem suport al punt número 2,
perquè és cert que el Sr. Deudero ha fet una acció, segons ens
ha contat a través de la web del Govern, dia 14, el mateix dia
que aquesta proposició no de llei que fa mesos que roda, dia 14
la Mesa d’aquesta comissió la decideix incorporar per ser
debatuda avui, aquest mateix dia el Sr. Deudero demanava al Sr.
Echegaray, director de la xarxa d’aeroports d’AENA, la retirada
del tema de fer pagar els primers 30 minut de pàrquing.
Evidentment quan la Sra. Mascaró recrimina la passivitat del
Govern, si el Govern de les Illes Balears per la crisi d’Orizonia
i d’Iberia ha estat capaç de fer tan sols una carta, per 30 minuts
d’aparcament no voldran que els molestin. Si per a 800
treballadors d’Orizonia, una crisi que se’n pot endur tot el
treball de tots els treballadors d’Iberia a les Illes i a més, pot

acabar amb la companyia de referència de l’aeronàutica
d’aquest país, ha escrit una carta a la ministra de preocupació
per veure com quedaran els vols. Evidentment, no pretendrem
que espavilin molt, que facin molts d’esforços perquè els
ciutadans no paguem 30 minuts d’aparcament. 

Evidentment, ser sensibles als interessos dels treballadors
igual és antiquat i ranci, ser sensibles als interessos dels
ciutadans és antiquat i ranci, però crec que és la feina primera
que té un govern és complir allò que fins i tot té per estatut,
vetllar per als interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. Açò ho diu l’Estatut, no ho diu l’oposició. I si no són
capaços de preocupar-se per Orizonia, com ho faran per als 30
minuts. No sé si el Partit Popular votarà el punt segon, jo
pensava que podríem celebrar avui una unanimitat en aquest
Parlament, cosa rara, cosa estranya, però pensava que es podia
produir, perquè sobretot el punt primer l’ha demanat el Sr.
Deudero, però el punt tercer també l’ha demanat el Sr. Deudero
i l’ha demanat tothom. Vostè diu que reclama un model de
gestió aeroportuària que doni participació a les institucions de
les illes. Açò és el que diu el punt tercer. A la mateixa reunió
que demanava el Sr. Deudero, que els 30 primers minuts fossin
de franc, el Sr. Deudero era molt més agosarat que la proposició
no de llei del Grup MÉS, demanava per una banda desenvolupar
el Reial Decret 20/2012, de creació dels comitès de coordinació
aeroportuària, perquè poguessin entrar els consells insulars, açò
és important, però és que a més demanava la creació una altra
vegada, aquesta vegada amb més desenvolupament, d’una
autoritat aeroportuària de les Illes Balears. I ho definia molt clar
com havia de ser l’autoritat aeroportuària, un ens amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat de decisió sobre la gestió
dels aeroports, amb la participació de les administracions
d’aquí. 

Plena capacitat d’obrar diu el Sr. Deudero, açò és molt. Per
tant, esper que el Partit Popular voti el punt tercer, perquè és
just i necessari. Compartim tots que els aeroports de les Illes són
elements estratègics, que haurien de ser titularitat i gestió
pública al cent per cent i a més, compartim tots que és
convenient que tenguin plena capacitat d’obrar les autoritats de
les nostres illes en la decisió d’aquests aeroports. En cas
contrari, passarà sempre així com ens cobren 30 minuts per
aparcar, la mentalitat de la gestió econòmica de les terminals i
passi com passa ara. Són un simple interès perquè els ciutadans
que passin per l’aeroport consumeixin, però no consumeixin
productes propis de les nostres illes, que activin la nostra
economia i activin la societat de les Illes, sinó que simplement
generin la màxima caixa de beneficis per al sistema centralitzat
d’AENA. I creim que els aeroports han de ser finestres de les
illes a tots els visitants que rebem, però també a l’aeroport es
prenen decisions comercials, aquelles que veim els usuaris quan
hi som i també es prenen decisions estratègiques de quines
oportunitats tenen les companyies d’obrir rutes, quines
oportunitats tenen les companyies de ser competitives en preus,
les companyies aèries, però també les companyies que donen
serveis als aeroports, transportistes, taxis, transport discrecional,
etcètera, que també evidentment segons les tarifes d’AENA
perden molta capacitat de competitivitat en la nostra economia.
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Per tant, totes aquestes qüestions, posar els aeroports al
servei dels ciutadans i de l’economia de les Illes Balears és un
element fonamental, crec que el Sr. Deudero hi està d’acord
quan demana personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar; però bé, les obres es demostren quan es fan i per tant,
esperem que el Grup Popular doni suport, nosaltres sí donarem
suport a la proposició no de llei del Grup MÉS, però no només
esperam que li doni suport, sinó que facin alguna cosa més que
enviar una carta, com en el cas d’Orizonia i insisteixin i
convencin el Sr. Rajoy que el maltractament del Govern
d’Espanya cap a les Illes Balears ha d’acabar d’una vegada per
totes. Maltractament a través de les taxes aeroportuàries,
maltractament a través de les mesures fiscals, maltractament a
través del finançament econòmic de la nostra comunitat. 

Els 30 minuts són una cosa molt petita dins aquest greu
problema que patim en relació amb el tractament que dóna a les
Illes Balears el Govern d’Espanya, però és simbòlic. Si ni tan
sols podem disposar els ciutadans de les Illes de 30 minuts per
poder aparcar de manera gratuïta, per poder donar suport a
familiars que moltes vegades tenen problemes per poder
moure’s totes soles, en els nostres aeroports, si no som capaços
ni tan sols d’atendre aquesta petita petició, crec que ja podem
somniar truites que res aconseguirem d’aquest govern sobre els
nostres mals i els nostres dolors. Serem rancis, serem antics,
però en tot cas si la defensa dels interessos dels ciutadans fa
ranci i antic, benvinguda sigui l’antiguitat, benvinguda sigui
l’olor de podridura.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Otra vez tenemos una proposición
no de ley, originaria del Sr. Martí en este caso, donde nos
vuelve un poquito de todo, como hizo en el pleno, pretende
debatir temas aprobados en esta cámara, cualquier motivo es
bueno. Hoy junto a las tarifas de estacionamiento, añade la
gestión aeroportuaria, descuento a residentes, más esa típica
carga de demagogia y crítica infundada.

Sra. Mascaró, en la PNL que usted ha explicado del Sr.
Martí, se titula “tarifa estacionamiento aeropuerto”. Pero alguna
espinita debe de tener el Sr. Martí clavada, que vuelve a la
cogestión aeroportuaria. Debe ser cuando en comisión ni
incluyó que ayuntamientos y cámaras de comercio participaran
en la gestión de nuestros aeropuertos. Era el punto segundo de
una proposición no de ley de ustedes. O cuando se abstuvieron,
se lo extiendo al Sr. Borrás que ha dado lecciones de votos, se
abstuvieron en el pleno del 11 septiembre del 2012 en una pnll
del Grupo Parlamentario Popular en la que pedíamos lo que
ahora niegan que se ha hecho, que es pedir la cogestión
aeroportuaria. Ahí se abstuvo y no tuvo problemas de votos.

Me habla en su texto de pasividad absoluta. Yo le pediría a
la Sra. Mascaró menos lecciones ahora en la oposición. Le
recuerdo que la antigua Dirección General de Transporte Aéreo,
esa que era inactiva, pasiva y no tenía ningún objetivo, pero nos
costó mucho dinero, no hizo nada, ni nunca reivindicó nada, no
se ha encontrado nada que pidieran. Incluso hay situaciones que
se agravaron. Resulta que esa dirección general era de su mismo
partido, de una compañera suya de partido. Cuando gobernaban
no pedían nada, eso sí, ahora en la oposición todo cambia y todo
se pide. Pero para que vea que no es cierta su afirmación y que
está hecho lo que indica, en la reunión mantenida el jueves
pasado mismo con AENA, el director general de Puertos y
Aeropuertos solicitó la gratuidad del aparcamiento de los tres
aeropuertos insulares en los 30 primeros minutos. ¿Lo ven que
monta totalmente la PNL sobre incertezas?

Sra. Mascaró, esa preocupación por el que llama sistema
aeroportuario centralizado, veo que no les preocupaba a los
suyos la pasada legislatura, más bien no, no les preocupa
absolutamente nada. Por cierto, se superan; si lo que ahora
pretende es gestionar los aeropuertos, como dice el texto, no
cogestionar, como pide su PNL, dice exactamente “reclamar al
Estado la gestión aeroportuaria”, léanlo bien. 

¿Cómo puede afirmar tan a la ligera e inciertamente que este
govern no reclama la cogestión aeroportuaria, hoy
aprovechando tarifas de aparcamiento intentan remover
acuerdos ya adoptados y consensos de esta cámara en cogestión
aeroportuaria? Y le demostraré, como ya le he dicho, su
incerteza. Uno de los objetivos del Govern es que nuestras
instituciones tengan máxima participación en la gestión de
nuestros aeropuertos descentralizándola, para desarrollar
estrategias propias a nuestra realidad insular. El gobierno
socialista, Sr. Borràs, el gobierno socialista no tuvo ningún
interés -el suyo, ¿eh?- no tuvo ningún interés en descentralizar
nada, ni avanzó en ello, todo lo contrario, quería venderlo a
saldo, quería venderlo a saldo, AENA, a saldo, quería venderlo.

La participación de nuestras instituciones en el transporte
aéreo tiene antecedentes gobernando el Partito Popular, no
ustedes. En 2005 se crea la Mesa del transporte aéreo, Sra.
Cabrer, órgano de consulta y asesoramiento; en 2006 se crea el
comité asesor de cogestión aeroportuaria, Sra. Cabrer, órgano
de consulta, debate y asesoramiento, formado por instituciones
propias y sector. Lamentablemente, a pesar de su importancia,
con el gobierno del pacto no lo reunieron nunca, nunca. Piden
en la oposición una cosa y cuando gobiernan hacen otra. Incluso
cuando el gobierno socialista intentó la privatización
aeroportuaria, que el gobierno del Partido Popular ha
paralizado, porque se vendía a saldo, a saldo la vendían, ni así
se reunieron, ni así. Con otra forma de gobernar en esta
legislatura se han realizado reuniones semestrales de este
órgano.
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Tras no hacer nada durante la pasada legislatura, para
aparentar actividad es cierto que en mayo de 2011, mayo de
2011, con un govern en funciones y a escasos días de las
elecciones, mediante convenios de colaboración acuerdan crear
los comités de ruta de Palma, Ibiza y Menorca, y nada más, y
nada más. Con este govern se han constituido los tres comités,
formados por el Govern, consells, Delegación del Gobierno,
ayuntamiento de ubicación del aeropuerto, cámara de comercio
correspondiente y AENA, creando en desarrollo de los
convenios la comisión técnica de cada comité de ruta para
coordinar iniciativas de desarrollo de rutas, canalizar
actuaciones de promoción del destino de origen y fortalecer la
conectividad, integrándolos en la Mesa del transporte aéreo y
fijando un plan bienal de objetivos que este mes se aprueban.

Además para ampliar la participación este govern ha
incluido en la Mesa del transporte aéreo más instituciones y
entidades implicadas, pero en un paso más en la participación
en la gestión de nuestros aeropuertos -recordemos que es una
competencia estatal-, en la reunión del conseller de Turismo con
la ministra de Fomento el 24 de enero del 2012 solicitó la
máxima presencia de nuestras instituciones en la gestión de
nuestros aeropuertos y descentralizar su gestión. Como ve no es
lo que afirma usted, el Sr. Martí, en su texto, Sra. Mascaró. 

El Gobierno, sensible a ello, el gobierno del Sr. Rajoy, ha
dado un paso importante y sin precedente, sin precedente, no se
ha dado nunca en la historia de este país, con el Decreto Ley
20/12, de 13 de julio; en su artículo (...) crea los comités de
coordinación aeroportuaria, garantizando la deseada
descentralización y la participación de instituciones propias,
formados por un representante del Ministerio de Fomento, dos
de la comunidad autónoma, tres de AENA, tres de las
corporaciones locales, uno del consejo de cámaras de
comunidades autónomas y uno de organizaciones económicas
y sociales representativas de la comunidad designado por ésta.
Se reunirá al menos dos veces al año y siempre que lo solicite,
se ha reglamentado, la mayoría absoluta de sus miembros.
Reglamentariamente se podrá constituir una comisión de
coordinación por cada aeropuerto en función de trafico de
pasajeros. Son sus funciones velar por la calidad de los
servicios, colaborar con AENA en la definición de la estrategia
a desarrollar en los aeropuertos y tarifas aeroportuarias,
canalizar actuaciones relacionadas con la promoción del
transporte aéreo, promover acciones para fortalecer la
conectividad, y promoción de nuevas rutas en todas las
necesarias para incrementar el transporte aéreo de pasajeros y
carga. Para evitar duplicidades se estudia que los comités de
ruta asuman las funciones de las futuras comisiones de
coordinación de cada aeropuerto.

Es patente el trabajo desarrollado y lo alcanzado, pero se
debe avanzar para que la participación de nuestras instituciones
en la gestión de nuestros aeropuertos sea la máxima y lo antes
posible. 

Sólo una simple reflexión: cuando habla de las cuentas de
AENA en su PNL, la deuda heredada en AENA se cifra en
13.341 millones de euros, vaya agujero, teniendo una ardua
tarea la ministra de Fomento para poder sacar adelante tal
agujero económico dejado por el gobierno socialista. 

Respecto al sistema tarifario origen de la PNL en su
aparcamiento, se ha aplicado de manera general en los
diferentes aparcamientos aeroportuarios. A partir del 1 de enero
del 2012 la primera media hora pasó de ser gratuita y pasó a
estar exenta para estancias inferiores a 30 minutos hasta el 30 de
septiembre de 2012. A partir del 1 de octubre se cobran las
estancias desde el primer minuto. La tarifa para la primera
media hora en el parking de rotación es de 0,026 céntimos
minuto, por lo que la primera media hora cuesta 0,79 céntimos.
Las cosas hay que ponerlas en su justa medida.

Al Sr. Borrás he de decirle que, bueno, ha hecho ese
resumen de prensa a que nos tiene acostumbrados, con una
versión segada, por supuesto, pero sólo un simple resumen de
prensa. Habla de crear una AENA ahí..., no sé al final qué ha
querido decir, cuando usted en pleno se abstuvo, usted llevó una
proposición no de ley nuestra y se abstuvo. Habla de que hechos
es la realidad; a los hechos me remito, y el Sr. Alejandro los
conoce muy bien en sus cuatro años de Consell de Menorca.

Sra. Mascaró, podemos estar de acuerdo, como ya le había
comentado al Sr. Martí, como ha hecho el Govern de instar a
AENA a retirar tal tarifa, pero poco tiene que ver el punto
tercero. Ya le dije que si quiere lo puede retirar, pero es su
decisión. Igual que sus afirmaciones gratuitas de recriminar la
pasividad del Govern. Sí, votaremos las tarifas de
estacionamiento objeto de esta PNL, pidiéndole, si no retira los
puntos 2 y 3, la votación separada. Por un lado el punto 1, que
les daremos apoyo, y el resto los pueden votar juntos, que los
votaremos en contra.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fer ús de la paraula per
contradiccions té la paraula la Sra. Mascaró, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. A mi em sap greu, Sr.
Veramendi, però la portaveu en aquesta comissió és una
servidora, no és el Sr. Martí, i hi havia dues propostes, una
signada per ell i una signada per jo, i he vengut jo. No sé si vol
que en venguem dos, que el facem venir de Menorca, quan una
persona pot debatre les dues coses. És que cada vegada que
arriba un tema aquí que ha signat el Sr. Martí el Sr. Veramendi
com es descompon perquè l’hagi de defensar jo i no el Sr.
Martí. De totes maneres ell l’havia enviat el tema a Assumptes
Institucionals i Generals, però la Mesa d’Institucionals i
Generals el va enviar aquí. Vull dir que..., em sap greu, però li
ha de tocar parlar amb mi.

Referent al fet que no hem de donar lliçons i aquestes coses,
miri, vostè ens en dóna moltes i nosaltres les escoltam, i li feim
cas o no li feim cas, però el debat cadascú crec que el du cap
allà on vol, i que a l’oposició tot (...) y todo se pide basta que
repassi què demanaven la Sra. Cabrer i el seu grup la passada
legislatura, no li faré un llista.
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I es queixa que jo recrimini la passivitat del Govern. S’ha
creat un comitè de rutes, s’han fet moltes coses, però realment
aquests problemes no s’han solucionat. Per tant si la tasca del
Govern ha de ser crear comitès i comissions i marcar objectius,
però els problemes no se solucionen, tal vegada la poca activitat
que hi hagi sigui més perjudicial que beneficiosa. 

I una altra cosa. En el tema aquest dels aeroports, de pagar
la primera mitja hora; sí que és vera que ha fet el Sr. Deudero un
escrit, cinc mesos..., bé, que hi ha anat, cinc mesos després que
el nostre grup registràs aquesta petició al Parlament, cinc mesos
després que es posàs en marxa. Per tant hi ha hagut molta...,
molt de temps enmig, eh? Si això no és passivitat, evidentment
hiperactivitat no és.

I res més. Nosaltres no retirarem els punts 2 i 3. M’alegra
que el Partit Popular mantengui el vot positiu al primer punt, jo
crec que és bo que se sàpiga. També m’alegraria més que
aquesta unanimitat parlamentària la poguéssim aconseguir en el
si d’AENA i del Ministeri de Foment, quan anam allà a dir
“aquests són els interessos dels ciutadans”, perquè com molt bé
deia el Sr. Borràs el Parlament de les Illes i el Govern de les
Illes estan per vetllar pels interessos dels ciutadans de les Illes,
no dels governs ni dels ciutadans de Castella o d’una altra
banda, sinó dels de les Illes, i aquí haurien d’haver de...

Referent al fet que demanam..., que sempre havíem defensat
la cogestió i aquí demana la gestió, les paraules i les frases si es
llegeixen senceres tenen un significat, i reclamar a l’Estat que
la gestió aeroportuària dels aeroports de les Illes tengui una
participació activa de les institucions de les Illes perfectament
pot ser la cogestió, i si vol que afegim cogestió en lloc de gestió
i això ja li va bé, estic disposada a fer-ho, però no em digui que
això és contrari a la cogestió, perquè gestionar amb participació
és cogestionar. Llavors el model de cogestió o el model de
gestió amb participació activa ja seria una altra cosa, però fer-ho
a mitges ja és cofer-ho.

Per tant mantenim tots els punts, tot i que sí estam disposats
a fer votació separada perquè el Grup Popular pugui donar
suport al número 1, i volem agrair el suport al Grup Socialista,
tant d’aquesta proposta com de l’anterior, que crec que no li
havia donat l’agraïment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Aleshores, entenc que el
primer punt l’aprovam per unanimitat.

Aleshores passam a la votació dels punts 2 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència queden rebutjats els punts 2 i 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 9306/12, relativa a tarifes
d’estacionament de l’aeroport.

Una volta esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent més
assumptes a tractar, n’aixecam la sessió.
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