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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Jaume Fernández substitueix Josep Maria
Camps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sr. President, Lourdes Aguiló substitueix Isabel Oliver.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sr. President, Lluís Maicas substitueix Pilar Sansó.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
a avui, amb les proposicions no de llei RGE núm. 11158/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
publicació sistemàtica i periòdica de les dades recollides per
l’Observatori de preus i connectivitat creat pel Ministeri de
Foment, i extensió de les seves funcions al transport marítim; i
la RGE núm. 12675/13, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al suport al sector nàutic. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 11158/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació
sistemàtica i periòdica de les dades recollides per
l'Observatori de Preus i Connectivitat creat pel Ministeri
de Foment i extensió de les seves funcions al transport
marítim.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 11158/13,
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. Bon dia. Dia 15 de gener de l’any passat,
ara fa tretze mesos, la ministra de Foment anunciava que s’havia
creat el que se’n va dir un observatori de preus per al transport
aeri per a Balears i Canàries. La iniciativa responia a una
preocupació, alarma social, en podríem dir, per la pèrdua de
connectivitat, la retirada de companyies de les rutes entre les
Illes i el continent, i un increment generalitzat del preu
d’aquests viatges aeris.

En aquest sentit basta recordar la fallida d’Spanair, la pèrdua
de connectivitat directa de Menorca amb Madrid, les dificultats
d’Eivissa amb Madrid, les dificultats fins i tot de Mallorca amb
determinats destins de la península i la preocupació, fins i tot,
dels sectors econòmics per les conseqüències que tenia tot açò
per a la indústria turística del nostre país. Els problemes de
connectivitat es concentraven especialment a l’hivern, i així
com són recurrents, com deia, a Menorca i a Eivissa, la crisi

generalitzada i els problemes de les companyies han fet que
també acabin tenint conseqüències que afecten l’illa de
Mallorca amb la pèrdua de connectivitat de rutes, no primàries,
no estratègiques, però sí rutes secundàries però que són bones
per al desenvolupament econòmic i per a la connectivitat de
l’illa de Mallorca.

Durant l’any que ha passat de l’Observatori fins ara, des de
la creació de l’Observatori, hem vist que la situació de la
connectivitat encara ha tingut un empitjorament progressiu a
cadascuna de les nostres illes. Al darrer Fitur -basta recórrer a
les hemeroteques- hem vist com els sectors empresarials
reclamàvem i exigien del Govern actuació per palAliar aquesta
caiguda de connectivitat. No només han estat els empresaris a
Fitur, sinó les organitzacions socials diverses, sindicats,
associacions cíviques que s’han creat ad hoc per a la defensa del
transport aeri a Menorca i a Eivissa, que han empès per
aconseguir fer pressió sobre el ministeri perquè actuï i millori
aquesta situació.

Hem vist també que paralAlelament a tot açò, i no és banal
aquesta qüestió sinó que és molt important, hi ha hagut una
sistemàtica destrucció de llocs de feina tant a la indústria
aeronàutica com als serveis que viuen al voltant del complex
món que és l’aviació i, a més, no només la destrucció de molts
de llocs de feina sinó la precarització i la pèrdua important de
qualitat laboral i salarial dels treballadors d’aquest sectors.

Els grups de l’oposició durant aquest any hem maldat perquè
el Parlament fos caixa de ressonància de la preocupació
ciutadana per tot açò que els estava explicant, i hem volgut fer
feina a partir de la proposta, no només de la denúncia de la
situació, sinó a través de la proposta, però els nostres esforços
han estat inútils davant la situació de bloqueig que ha patit
aquest parlament, i ho hem vist, que més d’un any, molt més
d’un any, gairebé un any i mig, ja, després de la creació d’una
ponència per tractar aquest tema, una proposició vam aprovar
unànimement tots els grups i per tant demostràvem
unànimement la preocupació que teníem per aquesta situació,
tots els grups, encara no hem aconseguit veure cap document,
poder estudiar cap document, ni hem pogut conèixer tampoc
l’opinió de cap compareixent. És un any que hem passat tirant
pilotes fora per part del grup de la majoria, mentre
simultàniament feia preguntes botafumeiro per fer veure que
vivim en el millor dels mons dels justos, fent preguntes perquè
el conseller de torn -els dos que han passat per aquesta casa en
aquest any i busques que estic dient- puguin explicar el que
expliquen a les meses de transport aeri i a les meses de gestió
aeroportuària, perquè ens expliquin el que expliquen a altres
fòrums abans de comparèixer a explicar-ho al Parlament.

Podria repetir aquí totes les manifestacions de preocupació
que hem manifestat els grups de l’oposició durant aquest any
2013, i podria tornar a fer un dibuix del problema, però crec que
fa molts pocs dies també vam tenir un altre debat en aquest
sentit en el plenari del Parlament, les hemeroteques i també el
Diari de Sessions se n’han fet prou ressò i si qualcú no té prou
clar el problema, les línies mestres d’aquest problema, és fàcil
accedir a la informació i crec que els senyors diputats hi tindran
fàcil accés. 
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Fa més d’un any, deia, de la creació de l’Observatori i ningú
no sap què ha observat l’Observatori, i quin és el resultat de les
seves observacions. És a dir, sabem que hi ha un observatori
però no sabem què mira, què observa aquest observatori, perquè
evidentment no ha fet pública cap de les seves feina, i no sabem
tampoc -i açò encara és més greu- si les decisions que pren el
Ministeri de Foment en relació amb la nostra connectivitat són
conseqüència o no dels resultats de la informació aportada per
aquest observatori, o si en canvi, com em tem i com acostuma
a fer el ministeri, aquestes decisions són preses a ull, a ull. Vaig
preguntes al Govern de les Illes Balears, vaig fer preguntes via
senadors de la comunitat al ministeri per demanar els estudis,
les anàlisis que havien servit per fer, per exemple, la declaració
de Menorca amb Madrid, i em van dir que no n’hi havia, que no
en tenien; és a dir, que l’havien pres a ull, a ull o bé, com diuen
els castissos després de ballar un xotis, amb la companyia, que
em tem que també bona part d’açò hi ha, de l’acord amb la
companyia.

Davant aquesta falta d’informació, de l’opacitat permanent
del ministeri, va ser que vam decidir presentar aquesta moció.
Ja sé que el portaveu del Partit Popular em dirà que aquesta
PNL és oportunista, em dirà que és una PNL de cortar y pegar,
que és fruit de la ignorància i del desconeixement, que hem de
fer feina i que no feim feina, i que tenim mala fe, i que a més
està mal formulada i mal plantejada i plena d’errades perquè
som uns ignorants. És el que m’acostuma a dir i jo avanç una
part de la intervenció i així igual podem estalviar temps. Ja sé
que la culpa de tot és dels governs socialistes, i que ni el govern
Antich ni jo mateix no vam fer res per mirar de resoldre res,
perquè tots són uns (...) i som uns ignorants, i per tant ara tenen
un feix pesadíssim per resoldre tots els problemes de
connectivitat, perquè evidentment la història d’aquesta
comunitat se circumscriu a quan té responsabilitats segons qui.
Ja sé que dirà també el portaveu del Partit Popular que el govern
Antich no va fer res i que jo tampoc no vaig fer res, ja li ho he
dit, però és que evidentment..., donar la culpa a l’herència és
molt més fàcil que justificar els problemes i defensar les Illes
Balears davant el ministeri. 

Però com que evidentment el ministeri és opac, no informa
i tenim una ponència a la qual s’ha negat a fer arribar papers, hi
ha hagut entitats cíviques que han elaborat un estudi, aquell
estudi, per cert, que es nega a fer el Govern perquè no en té
competències, alAludeix; les entitats cíviques fan el paper del
Govern a les Illes Balears, tot perquè el Govern no té
competències i perquè el ministeri no informa, amaga les dades.
I només entitats cíviques han de fer estudis perquè el Govern no
els vol fer i el ministeri amaga dades, sinó que també el Consell
de Menorca es gastarà 16.000 euros en una informació que
l’Observatori ha de tenir. Conec el projecte i l’estudi que ha
encarregat el Consell de Menorca i evidentment vol fer amb un
estudi allò que l’Observatori de preus, si ha observat els preus,
deu tenir en un informe que ara està dins un calaix.

Necessitam saber, ho necessitam saber els ciutadans i ho
necessita saber la indústria turística, què costa un bitllet, la seva
mitja, preus màxims i preus mínims, percentatges d’usuaris que
paguen cada franja de preus, perquè si no és molt difícil
comprendre la realitat del nostre transport. Ho necessitam saber
també per comprendre la situació i per poder-hi posar solucions;
també per ser més competitius. 

I necessitam saber-ho també de les connexions marítimes,
les grans oblidades, i per açò demanam a la nostra PNL que
s’inclogui què costa, què valen els bitllets també del transport
marítim. Sabem que últimament hi ha hagut, almanco a les
connexions entre les Illes Balears, unes desviacions del transit
aeri cap al trànsit marítim per raons de preu. Evidentment estic
molt content que a les navilieres els vagin millor les coses, però
aquests canvis de mode de transport, que evidentment
perjudiquen la competitivitat de la companyia perquè és molt
més lent anar en vaixell i molt més insegur a l’hivern que anar
en avió, evidentment afecta a les nostres economies i a la nostra
competitivitat.

I necessitam també saber què costa volar, no només què ens
costa el bitllet sinó què costa volar, perquè per als ciutadans de
les Illes Balears la connectivitat no és només una necessitat sinó
que a més és un dret, i com que és un dret necessitam no només
saber els costos que té per a les nostres economies particulars
volar -evidentment cada un ho sap del seu quan ha de comprar
un bitllet perquè necessita sortir d’una illa per anar a una altra
illa o per anar al continent-, sinó que també necessitam saber
què costa al nostre transport, almanco a les rutes estratègiques,
què costa a la companyia volar, perquè si necessitam i exigim
del ministeri el suport polític i econòmic per fer que les nostres
illes millorin en competitivitat i que a més tinguem dret a volar
i ho puguem fer amb equitat i bon preu, evidentment per saber
açò necessitam saber realment quin és el diferencial entre el cost
efectiu del vol i el cost final que paga l’usuari d’una línia,
perquè en el món complex...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, president. ...en el món complex dels vols, i
sobretot a les rutes estratègiques entre illes i a Madrid i a
Barcelona, el diferencial entre cost efectiu del vol i cost real que
paguen els ciutadans moltes vegades crea un greuge comparatiu
molt dur, molt insuportable i molt injust amb els ciutadans
peninsulars quan veim que el ministeri els fa rebaixes
espectaculars del preu de l’AVE, quan tenen moltes alternatives:
anar en AVE, tenen l’alternativa també de l’avió moltes
vegades, i tenen l’alternativa de la carretera. Perquè és un dret
i una necessitat per a la nostra economia, evidentment
necessitam que tot açò sigui públic i estigui a l’abast del
coneixement de tots els ciutadans.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats. Seré breu en la meva
intervenció perquè el tema tampoc no dóna per molt més.

És obvi que fa més d’un any que es va crear per part del
Ministeri de Foment aquest observatori de preus i connectivitat,
que era una demanda històrica no només dels sectors econòmics
lligats al turisme i de la ciutadania de les Illes Balears, sinó fins
i tot també d’aquest mateix parlament i de l’administració
autonòmica, i és un observatori que vull recordar que no és un
observatori per observar els cràters de la lluna, sinó que és un
observatori per obtenir dades i que es facin públiques d’una
cosa molt concreta i que afecta, i que patim, i que és sentida
molt greument pels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, i molt especialment pels de Menorca i de les Pitiüses,
que és el tema de la connectivitat, de les freqüències, dels preus,
sobretot en matèria de transport aeri, però bé ens pareix que a
més la proposta del Grup Socialista vulgui ampliar aquesta
qüestió, aquestes dades tan necessàries al tema del transport
marítim.

On són les dades? No ho sabem. Que faci més d’un any que
estigui creat l’observatori i encara no tenguem ni les de 2013, ni
per temporades ni res, idò és greu. Sí sabem i entenem que són
claus aquestes dades, i que n’hem de poder disposar per poder
millorar el sistema, que aquestes dades que hauria de facilitar
aquest observatori dependent del Ministeri de Foment serien en
termes de transport el mateix que en termes de finançament
representen les balances fiscals. Si no les tenim és una arma
menys que tenim a l’hora de poder pressionar qui sigui o de
poder fer les polítiques necessàries per millorar el sistema de
transport, i evidentment tot el sistema de preus i de freqüències.

De fet, per exemple, ens han de permetre saber si la tarifa
que va lligada a l’obligació de servei públic en relació, per
exemple, amb la tarifa de mercat és correcta, és equilibrada o
està molt desequilibrada. Sabem tots i totes cert i segur, perquè
tots hem agafat un avió en el darrer any, que pagam molt més,
cada vegada més, i que cada vegada tenim menys freqüències.
El que ens fa falta és que hi hagi un organisme que de manera
sistemàtica, de manera rigorosa, ens digui per escrit o per la via
que sigui, telemàtica o el que sigui, però sobretot de forma
transparent i accessible, com també proposa el Grup Socialista,
què és el que passa amb aquestes dades.

És greu no tenir les dades, és greu que a més s’hagin negat
aquestes dades a la ponència sobre el transport aeri en aquest
parlament, que les va solAlicitar. I acab dient que sí, és un tema
clau, ja ho deia la ministra quan es va fer la foto a l’hora de
crear l’Observatori; nosaltres pensam, insistim que és un tema
clau per a la comunitat, per a tots nosaltres independentment
dels colors polítics, que pens que tots hauríem d’estar d’acord
amb aquesta proposta i per això votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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, presidente. Sr. Borràs, veo que usted se pone la
venda antes de la herida y se contesta a si mismo; menos mal,
está bien, está bien que se reconozca sus errores.

Mire, Sr. Borrás, nuevamente nos encontramos con una
PNL, en este caso suya, que sólo habla de conectividad ahora
que está en la oposición, donde a parte de esa carga, bueno,
típica de su demagogia, vuelve a pedir... Efectivamente cuando
gobernaban ustedes ni siquiera lo iniciaron, es que no lo
iniciaron ni lo pidieron. Claro, si estaba tan bien... Ahora pone
plazos, ahora pone hasta plazos, e incluso pide lo que no se
puede hacer o lo que ya se está haciendo hace tiempo.

Mire, como ya he manifestado otras veces, en el tema
tarifario y de frecuencias en nuestra conectividad aérea son los
aspectos donde más conjeturas se efectúan; algunas
malintencionadas, otras por falta de datos reales. He de decirles
que en vez de hacer afirmaciones a la ligera erróneas o
catastrofistas, con ese lenguaje como suele hacer, hay que ser un
poquito rigurosos, no hacer conclusiones basándose en
informaciones no constatadas. No sirve un caso concreto, una
iniciativa concreta o hacer una simple simulación previa, sino
saber a posteriori a qué precio se ha viajado de media y cuáles
son las frecuencias reales de las distintas rutas aéreas que unen
nuestras islas.

Por ello el actual ministerio de Fomento, Sr. Borrás, el
actual ministerio de Fomento, puso en marcha el Observatorio
de precio y conectividad para el transporte aéreo de Canarias y
Baleares. He de recordarle que los ocho años de las anteriores
legislaturas del gobierno socialista no adoptaron ni planificaron
ni iniciaron esta importante herramienta, nada parecido, ni
tenían interés en saber estos datos los responsables insulares
como usted; ni aquí cuando gobernaban les interesó. Usted sabe
que tenía responsabilidades en la materia de movilidad; en
cambio ahora se sube al carro, cuando el ministerio lo pone en
marcha, y pide lo que debería saber que no es posible o ya se
está haciendo.

El Observatorio de precio y conectividad es una medida
clave para garantizar la conectividad insular. Demuestra una
gran sensibilidad del actual gobierno con la conectividad de las
islas. Así esta herramienta comprueba los enlaces aéreos y
facilita el control efectivo de las tarifas.
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Respecto a instar al Ministerio de Fomento a hacer públicos
los datos recogidos a través del Observatorio de precio y
conectividad, incluso usted como siempre se ha autoreitera
añadiéndole además vía web. He de decirle que tal como
manifiestan que se recoge en las propias actas de la comisión
mixta Ministerio de Fomento Govern de les Illes Balears, así
como los documentos que hacen a la labor del propio citado
observatorio expedido por el Ministerio de Fomento, el
contenido de los datos de cuanto tiene que ver con el
seguimiento de la conectividad -quiero que le quede claro- tiene
el carácter de reservado o confidencial. 

Incluso, usted lo ha citado, en el seno del trabajo de la
ponencia parlamentaria relativa al transporte aéreo en nuestra
comunidad, de la cual usted también es miembro, esta misma
circunstancia ya se puso en conocimiento al manifestarlo la
propio secretaria general de Transportes del Ministerio de
Fomento en escrito de 6 de agosto de 2013, dirigido a la
presidenta de esta cámara, sobre una petición del Grupo
Socialista, en relación a la sujeción a determinadas restricciones
en orden a preservar su carácter confidencial. Esto es por el
motivo de que dichos datos son reflejo fiel de la realidad de un
sistema aéreo liberalizado, Sr. Borrás, como debería saber,
desde el año 1992, donde el Ministerio de Fomento tiene la
capacidad de inspección y requerimiento de datos a las
compañías aéreas que prestan servicio en España. Es con estos
datos que el Ministerio de Fomento conoce el estado real de la
situación y de donde se nutre el citado observatorio. 

Así las cosas es precisamente por ese motivo que los datos
que facilitan las compañías aéreas al Ministerio de Fomento
tienen reserva de confidencialidad, pues el hacerlos públicos
supondría de hecho una ingerencia en el libre mercado, donde
las compañías aéreas estarían desvelandose unas a las otras sus
situaciones o sus estrategias, lo que afectaría directamente a la
libre competencia, y además provocaría una posible, posible,
cascada de reclamaciones de las mismas hacia el propio
ministerio, además de la directa repercusión que tal
circunstancia tendría en el mercado al influir en las decisiones
estratégicas de los operadores aéreos al conocer los datos de la
competencia.

Por tanto, Sr. Borràs, el objeto de la PNL propuesta, y
tómeselo con cariño, denota una cierta falta de profundización
en la materia o interés. A mí me gustaría que en vez de observar
se observara a si mismo, y vería lo que le estoy diciendo.

Respecto al punto de instar al Ministerio de Fomento a
incorporar los datos referidos a las rutas marítimas, como su
propio nombre indica el observatorio al que se refiere la PNL,
creado a finales de 2012, se titula Observatorio de precio y
conectividad para el transporte aéreo de Canarias y Baleares.
Por tal motivo el observatorio queda en el marco de la Dirección
General de Aviación Civil. Las rutas marítimas están fuera del
marco de trabajo de la Dirección General de Aviación Civil.
Además, entrando en el fondo, las circunstancias y necesidades
de información del transporte aéreo no tienen nada que ver con
las del transporte marítimo, en eso está clarísimo.

Respecto a su ahora pretensión de instar al Ministerio de
Fomento y al Govern a establecer, cito literalmente, por lo
habitualmente reiterativo de sus textos, lo cito literal: “todos los
acuerdos, protocolos, convenios e instrumentos de cooperación,
coordinación e información recíproca para hacer posible la
fiabilidad y eficiencia de tal Observatorio”, lo he leido de
carrerilla, Sr. Borràs, decirle que entre el Ministerio de Fomento
y el Govern ya están establecidos los mecanismos a fin de
cooperar, coordinar e informar, como ahora usted pretende. Se
realiza esta cooperación, coordinació e información a través del
órgano pertinente que es la Comisión Mixta Ministerio de
Fomento y comunidad autónoma de las Illes Balears, en los
temas que hacen al transporte aéreo, sorprende su actual
iniciativa porque usted ha estado, lo dejo en estado, en estas
comisiones mixtas, cuando era conseller insular de Movilidad
de Menorca.

Por cierto, se acordará cuando el Gobierno Socialista
bloqueaba iniciativas del Govern del Partido Popular y
propiciaba contínuos desencuentros en los intentos de mejorar
nuestra conectividad aérea. Las actuales comisiones mixtas de
transporte aéreo con el Ministerio de Fomento sí que analiza los
temas sobre nuestra conectividad.

Me sorprende que me hable de que si el Consell de Menorca
se gasta en estudios técnicos, me gustaría que entonara un poco
el mea culpa y mírese usted mismo los años de estudios y
asistencias técnicas.

Respecto a lo que se refiere a los comités de desarrollo de
rutas de cada puerto insular, Sr. Borràs, le recuerdo que, tras no
hacer durante toda la pasada legislatura en este tema, nada, para
aparentar activitat, en mayo de 2011, mayo de 2011, con un
govern en funciones y a días escasos de las elecciones, mediante
convenios de colaboración, acuerdan sólo crear los comités de
desarrollo de rutas de Palma, de Ibiza y de Menorca, sin hacer
nada más. Este govern, el actual govern, se han constituido los
tres comités de rutas, formados por Govern, consells,
Delegación del Gobierno, Ayuntamiento, (...) aeropuerto,
Cámara de Comercio correspondiente a AENA, creando, en
desarrollo de los citados convenios, la comisión técnica de cada
comité de rutas, para coordinar iniciativas de desarrollo de rutas,
canalizar actuaciones de promoción destino-origen y fortalecer
la conectividad, integrándolos en la Mesa del transporte aéreo,
por cierto, órgano creado por un govern del Partido Popular en
2005, como siempre. Y fijando un plan bianual de objetivos,
estando éstos ya aprobados y ejecutando.

Decirle, además, que otros aeropuertos del grupo 1 de la red
de AENA, como Valencia y Alicante, quieren copiar el modelo
balear, nuestro sistema de funcionamiento, ya que supone un
importante trabajo de colaboración interadministrativa con el
sector privado. Por eso sorprende que ahora le interesen los
comités de rutas y sus secciones, porque antes, como le he
demostrado, no había interés en constituir estos órganos.
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Así, en relació a su iniciativa de llevar a cabo sesiones
extraordinarias de cada uno de los comités de ruta de cada
aeropuerto insular para analizar dentro de los tres primeros
meses después de cada temporada IATA la evolución de las
rutas y frecuencias, entre otros extremos larguísimos que ha
puesto, decirle que su propuesta no tiene actualmente sentido,
y se lo explicaré. Los tres comités de ruta ya tienen dos
convocatorias al año, ya la tienen, Sr. Borràs, son en el mes de
marzo y en el de octubre, así se ha reflejado en las respectivas
notas de prensa de la convocatoria de cada una de las reuniones
de los tres comités de ruta, como ha salido en la prensa local; es,
por tanto, un hecho público y notorio.

Y precisamente su justificación viene, y por eso usted lo
pide, en que en esos meses, porque son los de cambio de la
temporada IATA, que es cuando se tiene la reserva de slots de
la temporada que empieza y también los datos de cómo ha ido
la temporada anterior que se cierra. Así, de estar al día en
cuanto hace al funcionamiento de los comités de ruta el Grupo
Parlamentario Socialista, proponente de la PNL, habría caído en
la cuenta de que su petición llega dos años tarde, puesto que lo
que solicita ya se está haciendo periódicamente desde la misma
puesta en marcha de los tres comités de ruta en el año 2012, por
parte del actual govern.

Por todo ello, comprenderá, Sr. Borràs, que por mucho que
lo pinte de rosa no podemos aceptar sus pretensiones. No es
presentar por presentar, se lo he explicado bien, ni intentar dar
unas lecciones tardías de conectividad, ni aparentar un interés,
ahora me sorprende cuando dice “queremos saber datos”; ojalá
hubiésemos querido saber datos durante ocho años. Debe
profundizar, ya le he explicado, más en estos temas y en ese
caso, como siempre, tendrá al Grupo Parlamentario Popular
para intentar alcanzar el consenso en esta estrategia o materia
para los intereses de nuestra comunidad, como es la mejora
contínua de nuestra conectividad, como trabaja este govern y
este grupo parlamentario.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE ...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdo, president, m’agradaria contestar al Sr. Veramendi.

EL SR. PRESIDENT:

Ai!, perdó. Ara per contradiccions el grup proposant i te la
paraula el Sr. Borràs per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, i a més faré cas al Sr. Veramendi, que em diu
el que he de dir; evidentment ja sabia que m’ho diria, però el Sr.
Veramendi és tan previsible com els passos del ball de bot,
sempre saps quin pas vindrà endavant després de l’anterior, mai
cap sorpresa, ni cap improvisació, ni cap sortida, diguéssim, del
solc.

Vull agrair al Grup MÉS el seu suport. M’ha acusat el Sr.
Veramendi, per defensar la seva negativa, que jo faig
conjectures malintencionades; no he donat ni una xifra ni he fet
cap conjectura...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, sí, jo llegiré, miri: “El Govern pedirá a Madrid tres
rutas aéreas de interés público entre Mallorca y la península”,
el Govern, qui fa conjectures és el Govern, no som jo, Sr.
Veramendi; qui diu que va malament és el Govern “que pedirá
interés público de Mallorca a la península”, qui diu que va
malament és el Sr. Bauzá, no aquest servidor. Per tant, no que
jo som qui faig conjectures.

Actes de comissió mixta, estic encantat que vostè tengui les
actes de la comissió mixta, les he demanat al Sr. Delgado per
escrit i m’ha dit que no les té, les hi he demanat tres vegades i
les tres m’ha contestat que el ministeri, que la secretaria de la
comissió mixta i que no les entreguen al Govern les actes. Vostè
les té, enhorabona, té més que el Sr. Delgado, i evidentment,
estic segur que no les té, perquè el Sr. Delgado será moltes
coses, però no és mentider. És a dir que segur que el ministeri
no les ha entregades.

I en aquestes actes possiblement hi ha aquestes
informacions, que no entrega ni el ministeri. Hi tornaré. I que
aquestes informacions siguin confidencials, vagi vostè al Diari
de Sessions del Senat i veurà com a respostes parlamentàries
fetes pel Sr. Català i per la Sra. Pastor, ministra, dóna aquestes
informacions, a petició del Sr. Narvay Quintero, i estan
publicades en el Diari de Sessions del Senat, li puc mostrar si
no em creu. Per tant, si és confidencial, més cosa que atempti a
la confidencialitat que un diari de sessions, ja m’explicarà.

I què afecten la competència. Tant de bo moltes rutes de les
Illes Balears saber els preus, unes companyies o les altres
afectés la competència, perquè, dissortadament, a la majoria de
rutes hi ha una sola companyia que opera i per tant si saben tal
vegada els preus que guany l’altra companyia igual ens aniria
molt millor la cosa. I a part, no crec que sigui vostè tan ingenu,
Sr. Veramendi, de pensar que les companyies aèries no saben
quins preus tarifen la resta de companyies en una ruta en què
són competidores i que necessiten que el ministeri pengi una
web per saber què cobra Ryanair o per exemple Air Berlin per
fer una ruta, estic segur que tenen molts mecanismes per saber-
ho molt abans que (...) del ministeri s’hagi deixondit el matí,
elles ja saben quines tarifes fan, perquè evident a qualsevol
sector passa igual.

I per cert, jo no li he demanat els preus per companyies, sinó
els preus de les rutes. Tots els ministeris publiques costs mitjans
del blat, de la llet, de no sé què, i no poden publicar o és que no
ho ha fet amb la competència saber els preus mitjans de la llet?
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Vostè m’ha dit que evidentment no té res a veure el transport
marítim amb el transport aeri, hi estic d’acord, un va per la mar
i l’altre va per l’aire, miri, és una diferència substancial, però
són dos mitjans de transport que depenen del mateix ministeri
i si dues plantes del Ministeri de Foment no es poden posar
d’acord per ajuntar aquesta informació en una sola web i si el
Ministeri de Foment no es pot posar d’acord amb el Govern de
les Illes Balears perquè li passi la informació dels costos del
transport aeri, marítim entre illes, si açò no són capaços de fer-
ho millor que tanquem la barraqueta del Ministeri de Foment,
millor que la tanquem.

I no em ralli dels comitès de rutes, perquè els comitès de
rutes, i vostè ho sap, amb la privatització d’AENA se’n van al
cel, com els comitès de cogestió aeroportuària, tot açò no tendrà
cap sentit amb la privatització d’AENA. En parlarem d’aquí una
estona, a la segona PNL podrem parlar de totes aquestes
circumstàncies.

Miri, Observatori de Preus. Sap a què ve aquesta PNL? Li
explicaré: dijous, dia 30 d’octubre, el mateix dia que es
publicava als diaris: “El Govern no descarta, pide que los
vuelos con Mallorca sean servicio público. El Govern pedirá
a Madrid rutas aéreas de interés público entre Mallorca y la
península”. Dic, ostres, dic ara sembla que Mallorca té
problemes, tal vegada la cosa és deixondirà. Podíem llegir en el
diari Ultima Hora i altres diaris que també ho citaven, deien:
“El primer observatorio -observatori de preus- confirmó estas
previsiones, pero el segundo informe que se tenía que haber
entregado ya, no lo quiere dar a conocer el Ministerio de
Fomento, en concreto Aviación Civil, argumentando que lo
tiene que solicitar el president Bauzá a la ministra Ana Pastor.
Al respecto, Bauzá comentó: si es así, se lo pediré a la
ministra.” Coratge del president: se lo pediré a la ministra.

És a dir que li neguen la informació fins i tot al Sr. Delgado,
li negaven, i al Sr. Martínez, en tot cas al Sr. Deudero. Per açò
faig la PNL, Sr. Veramendi, perquè el ministeri nega, pren pel
pito del sereno al Govern de les Illes Balears, i a les comissions
mixtes ni li entrega les actes i li nega la informació. I està bé
que els ciutadans sapiguem d’una vegada per totes què ens costa
volar de mitjana, perquè quan diu la mitjana el ministeri, quan
diu la mitjana el ministeri, resulta que aquí hi ha ficat tots els
grups, per exemple l’IMSERSO, hi ha ficades moltes situacions
que fan que ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Estic acabant, Sr. President. Perquè, com deia el Sr. Abril,
fa una estona, semblava que observaven cràters aquest
observatori, efectivament, el problema és que l’Observatori,
com tot el ministeri, es mira les Illes Balears com si fossin la
lluna, ens mira amb un telescopi de molt enfora i ens veu petits,
molt petits i insignificants, i així, petits i insignificants ens
tracte, amb la connivència, avui, una vegada més, del Grup
Popular d’aquesta cambra.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara sí passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 11158/13.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 5; vots en contra, 9; abstencions, cap.

I en conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11158/13, relativa a publicació sistemàtica i
periòdica de les dades recollides per l’Observatori de preus i
connectivitat, creada pel Ministeri de Foment i extensió de les
seves funcions al transport marítim.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12675/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al sector
nàutic.

A continuació, passam al debat de la segona proposició no
de llei RGE núm. 12575/13, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport al sector nàutic.

Per defensar aquesta proposició no de llei 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.
El maig del 2012 vàrem aprovar en aquesta mateixa comissió
una proposició no de llei, presentada pel Partit Popular, on
instàvem el Govern central a adaptar l’impost especial sobre
determinats mitjans de transport a les prescripcions donades per
la Unió Europea, en el sentit d’eximir del pagament de l’impost
les embarcacions dedicades a l’activitat de lloguer. El ministre
d’Hisenda, Cristóbal Montoro, anuncià el mes de juliol del
2012, un paquet de mesures fiscals, entre les quals es regula
l’exempció de l’impost de matriculació o utilització de les
embarcacions d’esbarjo o d’esports nàutics, destinades a les
empreses, exclusivament al lloguer amb més de 15 metres
d’eslora.

El Govern va prendre aquesta decisió a proposta del
Ministeri de Foment i a instàncies del Govern balear, encapçalat
pel Sr. José Ramón Bauzá, per apropar la tributació espanyola
a l’altres estats membres de la Unió i potenciar així el sector
nàutic.

Cal recordar que l’esmentat sector implica un elevat consum
de serveis amb forta proporció de consums intermedis i gran
capacitat generadora d’ocupació, que, per les seves
característiques especials i distribució de despesa, presenten un
efecte sobre l’economia molt i molt destacable, ens referim a
despeses de tripulació, reparació, navegació, taxes, atracament
i consums portuaris i d’altres despeses diverses.
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Lamentablement, i a causa, en part, del tractament fiscal que
aquests iots suportaven fins fa poc al nostre país, d’un total de
1.189 iots que formen part del parc dels grans iots, 767 es
troben amb base durant l’estiu al Mediterrani, però només 11
tenen bandera espanyola. Això no només implica pèrdua
d’oportunitats de generació de riquesa, sinó també d’ocupació.
Mentre que a Itàlia aquest sector genera 12.686 ocupacions
directes i a França 8.830, Espanya, líder en turisme, sols genera
5.682 llocs de feina. Si comparem les matriculacions del 2011
i 2010 amb les del 2007, any anterior al començament de la crisi
econòmica financera, observarem l’efecte devastador d’aquesta
sobre el sector de la nàutica, la reducció va arribar el quart
trimestre del 2011 a ser del 77,55%.

I si fem un estudi acurat i comparatiu, s’arriba a la conclusió
que a Espanya el turisme nàutic es trobava discriminat
fiscalment en relació amb els nostres països veïns i fins i tot en
relació amb altres activitats econòmiques dins el nostre propi
país. Totes aquestes dades posaren de manifest la necessitat
d’adoptar mesures amb l’objectiu de potenciar aquest sector el
qual podria generar, a curt termini, un efecte dinamitzador sobre
l’economia espanyola i molt especialment sobre l’ocupació. De
fet, ahir mateix, es varen produir a la Cambra de Comerç unes
jornades sobre les perspectives de la nàutica, organitzades pel
Govern.

Les previsions conservadores són que Mallorca podria
arribar a seduir més de 400 súper iots del Mediterrani i es
calcula que es podrien arribar a facturar 60 milions d’euros que
arribarien als ports i a les 444 empreses que a l’illa es dediquen
a la nàutica en tots els seus vessants, tant des del proveïment
com de la reparació. Tots els especialistes varen coincidir que
hi ha molt d’interès internacional per venir a Mallorca i des que
es va anunciar l’exempció per al xàrter, han estat constants els
contactes de tots els capitans al llarg del món.

Una forma de comprovar el potencial de creixement que té
el sector de la nàutica d’esplai a un determinat país és comparar
el seu PIB per càpita amb el nombre d’habitants que hi ha en el
país per cada embarcació. S’observa com països europeus d’un
PIB per càpita relativament similar a l’espanyol, com ara
França, United Kingdom, Itàlia, Grècia, tenen un
desenvolupament nàutic molt superior al nostre; malgrat
Espanya és un dels països líders quant al turisme mundial, som
encara molt lluny dels nostres veïns mediterranis quant al
turisme nàutic. Si Espanya es dotés d’una política fiscal que
incentivàs el xàrter nàutic, podria arribar a acaparar el 30% del
volum del negoci generat per aquesta activitat per a
embarcacions en el Mediterrani.

I d’acord amb estimacions del propi sector, la despesa
mitjana per persona i dia arriba fins als 450 euros. Espanya
compta amb uns excelAlents ports esportius, més de 361 ports i
més de 130.555 amarraments, però que no estan integrats en una
política global de turisme nàutic. A més, com ja sabem, la
Comissió europea considera que Espanya vulnerava la legislació
comunitària en cobrar imposts a les embarcacions de xàrter
nàutic d’altres estats de la Unió Europa. Si bé es respecta el dret
d’Espanya a aplicar una taxa de matriculació a les embarcacions
amb motiu de la seva primera utilització a territori nacional i
fixar el tipus impositiu que estimi oportú, quan es tracta del
lloguer de vaixells matriculats en altres estats, Espanya no podia
exigir el pagament total de l’impost de matriculació. Així ho

constatà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb dues
sentències dictades al respecte.

També va fer constar que els estats membres s’han d’ajustar
als requisits que deriven del principi de llibertat de prestació de
serveis, d’acord amb la interpelAlació que fa el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea a les dues sentències relacionades
amb aquesta qüestió. Per aquest motiu, la Comissió Europea
obrí un procediment per a infracció a Espanya; la llei espanyola
sobre imposts especials que regula el que s’aplica sobre
determinats mitjans de transports, gravava les embarcacions de
més de 15 metres d’altres estats de la Unió Europea que es
dediquen al xàrter nàutic i que operaven jurisdiccionals
espanyoles, malgrat ja haguessin complert tots els requisits
d’abanderament i matriculació en els seus respectius països.

De fet, d’acord amb l’empresària d’Estats Units, Patricia
Bullock i tal i com va manifestar ahir a les jornades esmentades
a la Cambra de Comerç, va dir textualment que fins ara Balears
i la costa espanyola no apareixia en el mapa dels vaixells de
grans eslores. I quan no existeixes és impossible que puguis
competir. Per això, la passa donada pel Govern ens situa
mundialment com a una potència molt important en un sector
fins ara poc desenvolupat.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular proposa
que el Parlament de les Illes Balears doni suport al Govern
central per a l’exempció de l’impost de matriculació a les
embarcacions d’esbarjo o d’esports nàutics destinades per les
empreses exclusivament al lloguer amb més de 15 metres
d’eslora, ja que aquesta taxa impedia que es desenvolupés
l’activitat del xàrter nàutic a Espanya amb igualtat de
condicions que a la resta de la Unió Europea i vulnerava els
principis de lliure circulació de persones i de lliure prestació de
serveis als transports marítims.

També el Parlament de les Illes Balears volem instar el
Govern central a continuar adoptant mesures amb l’objectiu de
potenciar el sector nàutic pel seu efecte dinamitzador sobre
l’economia espanyola i molt especialment sobre l’ocupació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. S’han presentat dues esmenes
amb RGE núm. 1450 i 1451/14. Per part del Grup Parlamentari
Socialista per defensar aquestes esmenes té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Felicitar el Sr. Rajoy perquè llevassin
l’impost de matriculació de les embarcacions de lloguer de més
de quinze metres i, a més, felicitar el Sr. Bauzá perquè ha estat
mèrit seu, si voleu els felicitam i que es donin per felicitats i
molts d’anys, perquè evidentment crec que amb el que plou,
vull dir, dedicar-nos a les felicitacions ja va molt bé. 
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Però a la mateixa reunió que la Sra. Bullock, que citava fa
un moment la Sra. Bosch, deia que no existíem i aquestes coses,
també el Sr. Patrick Reynés deia, referent a l’increment del més
del cent per cent de la taxa de navegació, que si lo que
arreglamos por un lado lo estropeamos por otro, nos
quedamos en el mismo sitio. És a dir que per tant demanar o
insistir que facin més coses a favor de la nàutica, del sector
nàutic, un dia precisament que fa un minut, exactament un
minut, acaba el Congrés de Diputats de votar aquest increment
de taxa amb els vots a favor dels diputats del Partit Popular de
les Illes Balears, que havien votat a favor d’incrementar més
d’un cent per cent aquesta taxa que pagaran turistes i no turistes,
crec que, francament, felicitacions sobren. 

Dia 24 de gener, com dèiem, el Govern Rajoy aprovava un
paquet de mesures que atempten contra la competitivitat de la
nostra economia, si la reducció d’un 12%, si la reducció de la
supressió de l’impost de matrícula per a determinats vaixells
molt concrets que es dediquen al lloguer és molt bo per a la
nostra competitivitat, imagini’s com és de bo per a la nostra
competitivitat duplicar, duplicar, o més que duplicar una taxa
que paguen totes, pràcticament totes les embarcacions, només
les de motor de manco de nou metres d’eslora se’n salven. I
avui, fa un minut, s’acaba de convalidar al Congrés de Diputats
aquest decret. Aquest decret, com he dit, passa a augmentar un
cent per cent la taxa d’ajudes a la navegació per a embarcacions,
des dels grans petroliers, i els creuers també, no sabem què
passarà amb els creuers, tan estimats pel Grup Popular, quan
hagin de pagar un cent per cent més, almanco d’un mes,
d’aquesta taxa de navegació. Però que afecta també petites
barques a motor, és a dir, de més de nou metres, als petits llaüts,
per entendre’ns, molts dels petits llaüts d’aquesta comunitat
tenen més de nou metres i no són precisament de potentats que
ens vendran a omplir d’or sinó de persones de classe mitjana,
treballadors que tenen un gust per la mar i tradicionalment han
gaudit de la mar a les nostres illes.

I avui, ens ho demana precisament avui el Partit Popular que
li donem suport a l’exempció de l’impost de matriculació quan
passa el que passa a Madrid i quan la Sra. Pastor ens torna a
explicar com ens observa d’enfora des del Ministeri de Foment,
a la Castellana. Ens demana, a més, el Partit Popular que instem
a continuar adoptant mesures, doncs, miri, n’acaben d’adoptar
una, avui mateix n’acaben d’adoptar una i de molt greu.

Com deia ahir mateix a la Cambra de Comerç el Sr. Patrick
Reynés, hem perdut tot el que havíem guanyat fa uns mesos,
però el Sr. Patrick Reynés es va quedar curt, perquè la taxa que
ara es duplica afecta gairebé tothom que va per la mar, petit o
gran, propietari o llogater. I la supressió de l’impost de
matriculació, com deia, només afecta els iots de més de quinze
metres. Així que, per més que el president Bauzá tregui pit i
digui, com va dir ahir, que luchará contra la subida de las tasas
náuticas, i que tregui pit i digui que la supresión del impuesto
de matriculación supone el fin del agravio, la veritat és que a
la realitat estam pitjor del que estàvem abans d’ahir.

Com deia avui matí el Sr. Bauzá, que luchará contra la
subida de las tasas náuticas, ha perdut la primera batalla, bé la
primera batalla s’ha celebrat avui o es celebren les batalles que
sempre perd el Sr. Bauzá, que és el Congrés de Diputats, i és,
com he dit, si ja ha votat tothom, tot el Partit Popular, com un
sol home, en contra de la voluntat del Sr. Bauzá. Perquè,

evidentment, com diu el Sr. Bauzá també, aquesta taxa restarà
competitivitat a un sector estratégico, tot i que per al president
Bauzá són tot els sectors són estratègics perquè sempre que
parlam d’un sector aquell sector és estratègic. Vull dir, és,
diguéssim, com una espècie de ritornello que sempre té el Sr.
Bauzá quan no sap què dir, diu: és un sector estratègic.

Per tant, com deia, ha perdut la primera oportunitat avui
d’aturar la taxa, ha tengut temps, des de dia 24 fins a avui de
moure’s, però a Madrid han votat que sí i ell, no sé si s’ha
mogut o no s’ha mogut, però si s’ha mogut no ha tengut el més
mínim èxit.

No pretenem amb aquesta iniciativa, que quedi clar, que la
nàutica es converteixi, les Balears es converteixin per a la
nàutica en un paradís fiscal, no es tracta de demanar açò, sinó
que demanam una revisió del sistema fiscal i de les taxes, que
ara és complex i farragós i absolutament injust.

Parlant de taxes, a més, i de preus és oportú recordar que
tant com ens felicitam de què hem tret l’impost de circulació,
dia 17 d’abril de 2013, la Comissió de Medi Ambient d’aquest
parlament va votar en contra, el Grup Popular que té majoria,
per tant, va quedar rebutjada una iniciativa del Grup MÉS que
proposava la bonificació de les tarifes dels serveis portuaris a
les embarcacions tradicionals de les Illes Balears, els llaüts de
llenya, molt poques barques que queden i que són d’un gran
sacrifici de manteniment per als ciutadans que encara les
conserven i les mantenen, es veu que aquest sector no és
estratègic, es veu que aquest sector, els ciutadans que mantenen
les nostres tradicions, no és estratègic. En els ports de la
comunitat, no en els ports d’Autoritat Portuària, sinó en els
ports dependents de la Conselleria de Turisme, de Ports de les
Illes Balears.

Som davant, per tant, d’una contradicció més del Partit
Popular, davant d’un altre abús del mecanisme del decret llei,
endemés, i davant un altre greuge per a una comunitat com la
nostra, ho digui o no ho digui el Sr. Bauzá el sector nàutic és, o
millor dit, hauria de ser estratègic. 

La taxa, en qüestió, havia servit tradicionalment per
mantenir els fars, uns fars que ara Autoritat Portuària, el
Ministeri de Foment vol convertir en hotels. I mentre amb la mà
dreta converteix fars en hotels, perquè evidentment els fars no
els utilitza gairebé ningú que va per la mar, amb la mà esquerra
duplica la taxa que serveix per mantenir els fars, perquè
evidentment no és per mantenir els fars sinó per mantenir el
servei, el SASEMAR, el Servei de Salvament Marítim; 150
milions del pressupost, però que evidentment ara pagarà el
sector nàutic exclusivament, l’hagin d’utilitzar o no.
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És una taxa que evidentment entenem que és molt
perjudicial per a les Illes Balears. Hi ha altres maneres de poder
mantenir, que sigui sostenible el servei imprescindible del
SASEMAR, evidentment té uns grans costos quan hi ha
desgràcies com la del Prestige i els hilillos de plastilina i
aquestes coses, però evidentment no pot repercutir tot sobre el
sector nàutic, el qual necessita una revisió fiscal, una revisió
fiscal perquè sigui més just, que sigui més equitatiu el sistema
fiscal de les barques, no per donar només a alguns i castigar
només als altres.

A més, afegirà, a part de totes aquestes coses, un 12% de
totes les embarcacions, pràcticament totes les embarcacions que
van per la mar, llevat dels velers de menys de 12 metres i les
embarcacions de motor de menys de 9 metres, que són molt
poques que surtin de port i se’n vagin molt enllà de la costa i
hagin de necessitar el SASEMAR aquestes barques de menys de
9 metres de motor o menys de 12 metres de vela, sinó que a més
aquesta taxa l’hauran de recaptar els clubs nàutics, totes les
entitats que gestionen els amarraments. I quan vengui un iot de
pas li hauran de repercutir almanco l’equivalent a un mes del
cost d’aquesta taxa, encara que només faci una hora o unes
hores a l’amarrament. Serà el club nàutic que s’enfrontarà, a
més, amb aquesta qüestió. No sabem si els clubs nàutics faran
descomptes a aquestes barques si tenen la targeta blava del PP,
tal vegada tendran descompte amb la nova targeta, però en tot
cas seran ells els responsables de recaptar aquesta nova taxa
que, com diu el Sr. Bauzá, repercuteix molt greument en un
sector estratègic.

Per tant, demanam al Parlament que en tost de felicitar el
Govern, si vol podem felicitar, si el volen felicitar el felicitin,
però simultàniament també exigim la retirada immediata
d’aquesta pujada d’aquesta taxa i que desprès, d’acord amb les
comunitats autònomes que tenen mar, com la nostra, i d’acord
amb els sectors implicats en aquesta qüestió revisin tota la
fiscalitat marítima, per fer-la més justa i més equitativa. No
demanam que no paguin sinó que es pagui de forma més justa
i més equitativa, i sobretot pensant amb els ciutadans d’aquestes
illes que tradicionalment han tengut una vinculació amb la mar
que cada vegada els preus dels amarraments, taxes del Ministeri
de Foment, taxes del Govern de les Illes Balears els és més
difícil anar per la mar. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posició
dels grups que no han presentat esmenes, per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo crec que tots els grups compartim, si més no, el sentit
de la proposta que presenta el Grup Parlamentari Popular o que
va presentar fa mesos i debatem avui aquí. De fet, tots vàrem
estar d’acord en el seu moment amb la proposta que es va
aprovar aquí també el 2012 per plantejar aquesta eliminació de
l’impost de matriculació per a embarcacions de gran eslora,
però òbviament ha perdut actualitat, i avui crec que faríem un
flac favor al debat parlamentari i a l’actualitat política si

obviàssim aquesta qüestió que també ha introduït el Sr. Borràs
i introdueixen les esmenes del Grup Socialista a la proposta
inicial del Grup Popular, sobre aquesta nova taxa que s’acaba de
ratificar també, aquesta taxa de salvament o taxa zero, com se
li vulgui dir, que grava més d’un cent per cent aquesta qüestió
fins ara i que, a més, afecta tot tipus d’embarcacions.

De fet, ahir mateix, també en aquestes jornades que
esmentava la Sra. Bosch, el president es va haver de
comprometre i tampoc no va poder fugir, i jo crec que tots els
participants que eren en aquesta jornada, d’aquest debat,
d’aquesta qüestió d’actualitat, que és que hi ha aquesta taxa i,
per tant, el coherent seria acompanyar aquest esperit, aquest
compromís del president per lluitar, per treballar, perquè es
llevin aquests tipus de taxes com les que acaba d’aprovar el
Govern d’Espanya, amb un compromís d’aquest parlament
unànime.

Sobretot perquè, a més, aquesta taxa nova o aquest
increment de la taxa d’ajudes a la navegació és incoherent fins
i tot amb el posicionament que té el Partit Popular de vegades
quan hem parlat de temes d’altres serveis públics, de serveis
sanitaris, de taxes quan hem tengut el debat de pressuposts on
sempre se’m diu, record els debats eterns amb el Sr. Camps, que
avui no hi és, clar, no és que el Grup Popular estigui en contra
dels imposts sinó que tothom pagui per un servei que no utilitza.
En certa manera és el que passa amb aquesta taxa de salvament.

De fet, també és incoherent amb el que planteja el mateix
Ministeri de Foment o almanco té poc a veure amb l’eficàcia i
amb l’eficiència; si tu vols explotar econòmicament els fars, ja
em pareix bé, i muntar hotels i coses d’aquestes, se suposa que
amb això tendràs doblers per mantenir, diguem, aquest sistema
de salvament que, bé, qui avui en dia utilitza els fars, no, això
fa cinquanta, cent anys sí, però està clar que com a qüestió de
salvament no es pot justificar. Per tant, o una cosa o l’altra, però
explotar econòmicament els fars i a més posar una taxa no
s’aguanta.

Per tant, insistesc, caldria acompanyar aquest compromís del
president amb un compromís també d’aquest parlament que
demanam al Govern central que llevi aquest tipus de taxes i que,
a més, cerqui altres tipus o treballi amb altres tipus d’iniciatives
i d’accions que ajudin realment a un sector que tots i totes
compartim que sí que és estratègic, que pot millorar en termes
d’ocupació i de recuperació d’aquest teixit industrial que
perdem dia rere dia a la nostra comunitat.

Els he de dir, a més feia el cafè abans d’entrar en aquesta
comissió amb dos diputats del Grup Popular, tal vegada he pecat
d’innocent, d’ingenu, i he dit, bé, supòs que avui ho aprovarem
tot per unanimitat, però clar, després de veure la votació de la
primera proposició del Grup Socialista, on demanam una cosa
de tant de sentit comú com que es publiquin unes dades d’un
observatori que se suposa que hi és per a això i no només no es
publiquen les dades sinó que ni tan sols s’han donat a la
Ponència de transport aeri que hi ha en aquest parlament i, a
més, ens negam tots a estar d’acord amb una cosa com demanar,
exquisidament, ni tan sols amb urgència, que jo no he tengut
temps de presentar esmenes, al ministeri que les publiqui,
doncs, tampoc no sé què passarà amb aquesta.
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Sí que li vull dir a la portaveu del Grup Popular que si
s’accepten les esmenes del Grup Socialista hi votarem a favor,
perquè pens que introdueixen aquest element de compromís
necessari d’actualitat sobre aquesta qüestió, i, si no, ens
abstendrem. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Així pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
posició i assenyalar si accepta les esmenes. Té la paraula la Sra.
Bosch, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Miren, en esta proposición no de ley
que ha presentado el Partido Popular estamos hablando de la
exención del impuesto de matriculación de las embarcaciones
de recreo o de deportes náuticos que ha sido retirada, que tenía
dos denuncias de la Unión Europea, que actuaba contra el libre
mercado y que ya pesaba sobre nosotros esa obligación de la
Unión Europea en época del Sr. Zapatero, en época del
Gobierno de los socialistas. Y es una realidad que es un logro
del Partido Popular, tanto desde el propio presidente, Sr. Bauzá,
que ha luchado en Madrid para que se llevara a cabo esta
eliminación del impuesto como del propio Partido Popular en
Madrid, que así lo ha recogido y lo ha eliminado. Y esto, les
guste o no les guste, es un logro del Partido Popular, se ha
eliminado un impuesto de matriculación que nos abre a un
mercado con un gran potencial que nos interesa a todos a nivel
nacional y especialmente a Baleares a nivel autonómico.

Y ustedes lo que están haciendo hoy aquí es el juego de los
trileros, nada por aquí, nada por allá, ¿dónde está la pelotita?
Miren, es muy importante el tema de las tasas, estamos de
acuerdo, estamos tan de acuerdo que si ustedes estuvieron
atentos este martes en el Parlament hubieran escuchado al Sr.
Conseller que dijo taxativamente que estamos en contra de las
nuevas tasas. Es más, nuestro trabajo va en otro sentido, y si
ustedes recapitulan y piensan lo que hemos hecho a lo largo de
esta legislatura se darán cuenta de que hemos luchado y hemos
conseguido la eliminación de las tasas de matriculación de estos
chárters náuticos, que hemos luchado y hemos conseguido una
bonificación de las tasas aeroportuarias de un 20% en
temporada baja, que hemos luchado y que hemos conseguido
bonificaciones de hasta un cien por cien para la creación de
nuevas rutas, que hemos luchado y hemos conseguido
bonificaciones para los pasajeros en conexión de hasta el 40%
, y que hemos luchado y hemos conseguido bonificaciones de
hasta el cien por cien para mercaderías vía aérea.

Y ustedes, que ahora se llevan la mano en la cabeza y tienen
tantas ideas y son tan creativos, no estaban tan preocupados en
la legislatura pasada, cuando se subieron las tasas en el
transporte aéreo. Y ahora les refrescaré esa memoria que
pierden tan rápidamente, el 25 de julio de 2008 se comenzó a
aplicar una tasa adicional a cada pasajero embarcado para cubrir
los costes de adaptación y operación que representaron un
incremento del 10% de las tasas aplicadas. En enero del 2009,
con ustedes gobernando, se creó un recargo a las tasas de
aterrizaje y una tasa de seguridad que supusieron un aumento
del 3% en las tasas aplicadas a las aeronaves y un 5% a las
aplicadas a los pasajeros, siendo los vuelos interislas de un 16%,
Sr. Borrás, ¿usted qué hacía mientras tanto? En enero del 2011
se unificaron las tasas de aterrizaje de los vuelos nacionales e
internacionales y desapareció la diferenciación entre pasajero
nacional y vacacional, y eso nos supuso a todos un incremento
de un 10% de las tasas para pasajeros con destinaciones
nacionales y un 6% para los internacionales. Y a todas estas
subidas ustedes no tuvieron ni lucharon por ninguna medida de
bonificación en los territorios insulares, ustedes no dijeron nada.

Y esto es exactamente como el caso de las prospecciones
petrolíferas, nos cae una espada de Damocles sobre la cabeza
gracias a su gobierno socialista, se están cuatro años calladitos,
y luego cuando el Partido Popular tiene que luchar para
conseguir evitar esto, entonces sí, entonces se suman al carro.

Miren, si ustedes están de acuerdo con la eliminación del
impuesto del chárter náutico apóyennos y voten a favor de esta
proposición no de ley, y como todos estamos en contra de esas
nuevas tasas que, efectivamente, no son buenas para nuestro,
para nuestro sector náutico, pues, entonces hagamos otra
proposición no de ley y votemos todos en contra de ello,
vayamos juntos y de la mano. Pero no confundan cosas, hoy y
ahora estamos tratando el impuesto náutico, ¿están o no están de
acuerdo en que se haya eliminado? ¿Nos apoyan o no nos
apoyan? ¿Quieren que se siga luchando en este sentido? Pues
voten a favor de esta proposición no de ley que es de lo que va,
y ya haremos otra proposición no de ley en este otro sentido.

Miren, el propio presidente ayer recogió el guante de la
patronal y reafirmó con sus palabras que no podemos perder por
una parte lo que hemos ganado por otra, nadie está oyendo el
debate, nadie está oyendo de luchar por lo que es mejor para
Baleares, pero no confundan las cosas.

Nosotros vamos a votar en contra de su sustitución porque
es otra proposición no de ley diferente a la que hemos propuesto
hoy nosotros aquí, que es dar apoyo al Gobierno por una senda
que ha iniciado que es la del sector náutico de una economía
alta que nos puede dar un gran empuje a las Baleares.
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Muchas gracias. Quería hacer una petición a la Mesa, y es
que una vez se haya acordado esto, si se podría dar curso a las
patronales interesadas para que sepan que desde el Parlamento
balear se trabaja en este sentido.

Muchas gracias.

EL SR.  PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Em remarquen que no estava recollit
aquest tema a la proposició no de llei.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President, si el problema és que les esmenes són de
substitució, oferesc a la Sra. Portaveu del Grup Popular que
siguin d’addició, i votam els quatre punts, si ho considera així.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sr. Borràs, ja li ho hem dit. Aquesta proposició va d’això.
Presentin una proposició no de llei en aquest sentit, presentin-la,
no hi ha cap mena de problema.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdoni, el títol de la moció és “Suport al sector nàutic”, i el
que proposam és fer mesures de suport al sector nàutic.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, senyor..., Sr. Diputat...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si vostè considera que no va d’açò, no va d’açò. La setmana
que ve tindrà una altra PNL damunt la taula, no es preocupi,
amb els mateixos termes, idèntics.

EL SR. PRESIDENT:

Queda clar que no s’accepten les esmenes i per tant passam
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 12675/13. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 12675/13, relativa al suport al sector nàutic per 9
vots a favor, cap vot en contra i 5 abstencions.

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