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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, president, Lluís Maicas substitueix Bel Oliver.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sr. President, Catalina Palau substitueix José Maria Camps.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, president, Rosa Bauzá substitueix Biel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
avui amb les proposicions no de llei RGE núm. 10252/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la declaració
d’obligació de servei públic de la ruta aèria entre Menorca i
Madrid; RGE núm. 12857/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a contra la privatització de l’espai públic de l’aeroport
de Palma; i RGE núm. 1324/14, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a renuncia de la companyia Air Nostrum a
operar la ruta aèria subjecte d’una declaració d’obligació de
servei públic entre Menorca i Madrid.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Sr. President, per una qüestió d’ordre. Si li sembla bé
proposaria a la Mesa agrupar la primera i la tercera de les
proposicions no de llei, les que afecten un mateix tema, per
simplement simplificar el debat en un torn ordinari de deu
minuts per a cada portaveu i de cinc minuts de rèplica i després
ja votaríem els punts, per no cansar més de l’imprescindible.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò, a proposta del portaveu del Grup Parlamentari
Socialista les proposicions no de llei RGE núm. 10252/13 i
1324/14 es debatran conjuntament, atès que ambdues iniciatives
tracten del mateix tema. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 10252/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la
declaració d'Obligació de Servei Públic de la ruta aèria
entre Menorca i Madrid.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1324/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a renúncia de la
companyia Air Nostrum a operar la ruta aèria, subjecte
d'una declaració d'Obligació de Servei Públic, entre
Menorca i Madrid.

Per defensar les proposicions no de llei RGE núm. 10252/13
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la
declaració d’obligacions de servei públic de la ruta aèria entre
Menorca i Madrid; i RGE núm. 1324/14, també del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a renúncia de la companyia Air

Nostrum a operar la ruta aèria subjecte d’una declaració
d’obligació de servei públic entre Menorca i Madrid.

Té la paraula pel grup proposant l’Hble. Diputat Sr. Borràs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Efectivament, són dues proposicions
no de llei encadenades sobre un problema que encara no ha
passat, però hi ha gent que ja ha advertit que s’acabarà
encadenant a algun lloc de la pista de l’aeroport de Menorca per
intentar-ho resoldre. No crec que sigui la solució, però l’avís
està fet per part d’alguns ciutadans. 

Dia 2 d’octubre vaig presentar la primera de les dues
proposicions no de llei perquè en aquell moment allò que
s’havia previst ja s’havia anunciat que seria un fracàs, era la
crònica d’un fracàs anunciat, començava a esdevenir, la
companyia Air Nostrum havia dit que no li sortien els comptes.
De fet, (...) “Air Nostrum revela su decepción con el servicio
público y ya busca renegociarlo”. És a dir, no tenia l’ocupació,
no tenia l’ocupació que havia previst en els vols i, evidentment,
en conseqüència els ingressos que havia previst tampoc no els
tenia. I tot i tenir una compensació generosa per part del
Ministeri de Foment, no li sortien els comptes i va demanar una
renegociació o que si no renunciava hauria d’abandonar la ruta.

Dit i fet, el ministeri, ho hem sabut després, va renegociar
aquesta, sembla, aquesta declaració de servei públic i així, dia
7 de febrer, vaig registrar la segona proposició no de llei quan
ja es constatava que el fracàs anunciat ja era un fracàs real, era
un fracàs total i que la companyia ja estava disposada a plegar
si no hi havia un canvi de condicions.

Ja havíem advertit en aquest parlament, a través dels mitjans
de comunicació, que és l’altra manera que tenim l’oposició
d’advertit aquestes coses i també ho havia fet moltíssima altra
gent, és a dir, les condicions que havia imposat o posat el
ministeri i havia acceptat el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Menorca perquè aquesta declaració la feien
inservible per als interessos dels ciutadans i com que era
inservible i inusable, i com que era inusable evidentment l’índex
d’ocupació fregava el ridícul. Per què? Perquè els preus eren i
continuen sent abusius, 130 euros, tot i que ja sé que el Sr.
Veramendi supòs que serà aquí defensarà aquesta postura del el
Grup Popular dirà que els ciutadans realment paguen de mitjana
72 euros, però el preu fixat pel ministeri és de 130 euros i ja
sabem qui és qui troba en aquest món aquestes tarifes barates en
els vols de les Illes, normalment Imserso, grups esportius,
colAlectius i aquella gent que pot amb moltíssims mesos
d’antelació comprar els seus bitllets, cosa que normalment no
ens passa als ciutadans residents de les Illes, que normalment
tenim necessitat de volar i les necessitats acostumen a
expressar-se en breu temps d’anticipació, és a dir, les necessitats
no acostumen a venir de sis mesos a sis mesos. Per tant, hem de
comprar el bitllet a l’últim moment.
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Però no només és el preu un inconvenient important sinó
que un altre inconvenient important i notable era el dels horaris,
perquè sortís més barat, deien, perquè si no encara els 130 euros
haguessin estat molt més diners, l’avió permetia el ministeri que
dormís a Madrid, dormir a Madrid significava que el primer vol
del matí venia a Menorca i el darrer vol de la nit era el que
anava de Menorca a Madrid, la qual cosa, tot i que obligava la
declaració de servei públic a fer set hores en destinació, teníem
que realment des que aterrava l’avió a Madrid fins que se’n
tornava a enlairar el temps útil, pràctic venint de Madrid d’un
ciutadà, d’una persona era d’escasses quatre hores, temps
d’espera a l’aeroport, els llargs recorreguts a la T4, el transport
en metro, taxi fins al centre de la ciutat feia que, evidentment,
quatre hores i quatre hores evidentment no serveixen per a res
quan vas de negocis i, a més, com que arribaves a les 11 del
migdia al centre de Madrid o a les 10 a un enllaç en la mateixa
terminal T4 o bé  havies perdut ja l’avió internacional que
havies d’enllaçar perquè ja havia partit o bé arribaves a misses
dites a la ciutat.

Per tant, feia que els ciutadans de Menorca, sobretot, no
poguessin agafar aquests vols que teòricament estaven pensats
per a nosaltres i, per tant, ajudàvem que fos un fracàs, com ja
s’havia advertit, aquesta declaració. I també, la generosa
compensació del ministeri feia que els nombres evidentment no
quadressin gens perquè per vuit mesos 1.200.000 euros de
compensació més l’ingrés de la companyia feia que els doblers
no ens quadrassin en cap sentit ni ens trobam que ara quadren
manco. 

M’intentaré explicar. Si agafam 130 euros i tenim un 48%
d’ocupació, que són 48 persones perquè volaven en un avió de
100 places, és a dir, que els vols en el moment que anaven amb
menys gent eren 48 passatgers, un 48%, multiplicam per la
tarifa i dividim la compensació del ministeri que està disposat
a donar a la companyia, la dividim pel nombre de vols i pel
nombre de seients tendrem que a cada salt val 8.115 euros. És
a dir, val, està disposada la companyia entre el que paga
l’usuari, els reals, 48%, més la compensació que està disposat
a pagar el ministeri tenim que costa 8.115 euros cada salt. 

De futur, que l’avió dormi a Menorca evidentment encarirà
lleugerament, lleugerament el preu del salt, és cert, perquè hem
de pagar dietes, transports fins a l’hotel, hotel, el lloguer
d’estacionament de pista, etc., i té uns costos afegits que l’avió
dormi a Menorca i no a la seva base de Madrid, però a la vegada
també pot permetre captar nous usuaris, perquè evidentment si
l’avió dorm a Menorca tots aquests ciutadans que en el seu
moment deien que no el podien agafar, el podran agafar i, per
tant, mirin si en tendrem previsiblement, és d’esperar si no ja el
fracàs serà total, un increment del nombre d’usuaris que podria
compensar el fet de dormir a Menorca, o si no, parcialment.

Per tant, no entenem reducció de freqüències, d’un 40% de
les freqüències, que proposa el ministeri, 40% de les
freqüències, amb la mateixa compensació econòmica. O bé
varen fer molt malament els nombres quan es va fer la primera
declaració a principis de l’any passat, perdó de 2012, o bé els
varen fer molt malament i ara les han de corregir, o bé els varen
fer molt malament a principis de 2012 i els ha fet molt
malament a principis de 2013 que és més previsible, perquè la
declaració, tot i haver corregit el dormir, continua presentant els
mateixos errors que la primera, la revisió que ara han fet. 

En aquest sentit, un dels errors no banals és que la
temporada que preveu la declaració també és de vuit mesos.
Tothom sap que les temporades d’IATA van de sis mesos en sis
mesos, però aquesta declaració fa que els mesos d’abril i maig,
mesos on hi ha Setmana Santa inclosa, on hi ha el pont de 1r de
maig inclòs i on, segons la gran política turística del Govern de
les Illes Balears, la desestacionalització a les totes, segons diuen
i repeteixen aquí cada setmana, tenim una sola companyia amb
un avió de cent places que vola a Menorca en règim de
monopoli, la qual cosa fa que les companyies que habitualment
el primer dia del darrer diumenge de març s’incorporaven a la
ruta ja no s’hi poden incorporar fins dia 1 de juny i ho fan com
que ja tenen les programacions d’slots fetes per sis mesos a
altres destinacions ho fan en horaris inconvenients; error sobre
error afegit.

Podria semblar, i supòs que el portaveu del Grup Popular
m’ho dirà, que les PNL aquestes que presentam ara i que
debatem conjuntament són extemporànies perquè ja està resolt,
però és que està resolt malament i amb tots els vicis que he dit
i que es denuncien a les dues declaracions. 

Demanàvem el mes d’octubre la compareixença amb
caràcter urgent del director general del Ministeri de Foment
davant la ponència d’estudi de transport aeri perquè ens digués
què passava amb la declaració. És a dir, teníem una ponència de
transport aeri aquí constituïda, constituïda la tenim, poca cosa
més que constituïda, però bé, haberla, hayla, ara, vull dir, està
en període de letargia, d’hivernació permanent, però la tenim,
i demanava que vengués un director general del ministeri,
responsable de coordinar tota aquesta qüestió de la declaració
de servei públic, aquí a dir-nos què passava. 

També demanàvem que el Ministeri de Foment lliurés a la
Presidència del Parlament les dades i les informacions
necessàries perquè aquesta ponència pogués discutir aquest
problema, perquè, evidentment, ens havíem de fiar i continuam
havent-nos de fiar de les informacions que ens dóna la
companyia. Evidentment, la companyia és molt respectable, la
companyia és seriosa, és rigorosa, fa feina bé i és professional,
però ens agradaria tenir les dades oficials per saber què passa,
i el ministeri continua... jo ho deia la setmana passada, que
discutíem l’observatori de preus en aquesta mateixa comissió,
perdó fa dues setmanes crec que era, que continuam amb
l’obscurantisme més absolut per part del ministeri. 

I també demanàvem que el Parlament instés el ministeri a
revisar amb caràcter immediat, açò ho dèiem el mes d’octubre,
la declaració d’obligació de servei públic a la ruta per qüestions
d’horaris, de tarifes i període de vigència, i que ho fes d’acord
amb el Govern de les Illes Balears, Consell de Menorca tot
respectant les aportacions que hi pogués fer la ponència
d’estudi, però com que la ponència d’estudi no estudia res
evidentment no podrà fer cap aportació, però ho demanàvem.
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Evidentment, d’açò es va fer cas, es va fer cas molt
relativament en el punt tercer el ministeri, i no crec que fos
perquè nosaltres ho demanéssim, i s’ha posat a revisar la
declaració. I així sabem, sabem perquè corre per allà no perquè
s’hagi informat, que dia 28 de novembre hi va haver una reunió
de la Comissió Mixta de Seguiment de la Declaració a Madrid,
evidentment es va informar, però no es va informar que havien
parlat de la revisió de la declaració, es va parlar... ens varen
parlar de flors i violes, però no del que havia passat realment, on
dia 28 de novembre, si no és així el Sr. Veramendi ja m’ho
desmentirà, es va pactar la nova declaració.

Però com que tot açò evidentment no ho sabíem vàrem
haver de presentar una segona declaració dia 7 de febrer on
demanàvem que el Ministeri de Foment convoqués amb caràcter
immediat el Govern i el consell per a la necessària
transparència, cosa que no varen fer evidentment, i en el marc
que determina la declaració d’obligació de servei públic de la
ruta entre Menorca i Madrid i analitzessin la situació creada per
l’anunci de la companyia Air Nostrum de renunciar a
l’operació. Perquè el que sabíem dia 7 de febrer era que la
companyia Air Nostrum deia que o modificaven les coses o se
n’anava de l’operació. Açò ho sabíem dia 7 de febrer, 5, 6, 7 de
febrer per informacions públiques de la companyia Air
Nostrum, “o em canvieu les condicions o m’hauré d’anar”, quan
resulta que, segons diu el ministeri, dia 28 de novembre havien
pactat una nova declaració a Madrid.

Crec que és un joc d’alAlots, que dia 28 de novembre,
Comissió Mixta ministeri, consell i Govern, haguessin pactat
una nova declaració, després surti dia 7 de febrer o dia 5 de
febrer, la companyia Air Nostrum i digui que si no li modifica
la declaració se n’ha d’anar i molts pocs dies després, ja
registrada aquesta PNL, pum!, surt el ministeri i diu que hem
revisat la declaració, em sembla d’una falta de transparència,
d’ocultació de la realitat molt greu per part del ministeri i dels
còmplices necessaris, Govern i Consell de Menorca. 

Demanàvem també que el Parlament de les Illes Balears
instés el Govern i el Consell de Menorca a prendre les mesures
suficients per tal de garantir la no interrupció dels vols directes
en aquest impasse entre una declaració i l’altra.

Ens diuen que açò està resolt, però bé, ens ho diuen com
totes les altres coses sense un paper, sense cap informació ...,
entenc que és encara útil que instem el ministeri a açò. Després
demanàvem que instés el ministeri a consensuar amb el Govern
de les Illes Balears i el Consell de Menorca una nova declaració
d’obligació de servei públic perquè no sabíem, no sabíem, que
ja l’havien consensuada dia 28 de novembre. Però, evidentment,
demanàvem que amb una suficient dotació econòmica per fer
possible un mínim de dues freqüències diàries amb almenys vuit
hores efectives en destinació tot descomptant els trajectes (...)
Dels aeroports, i evidentment açò no és així, perquè segons
sabem, i tampoc no s’ha informat oficialment perquè la lletra
menuda de la declaració encara no s’ha fet pública, sembla que
durant quatre dies a la setmana només hi haurà una sola
freqüència. És a dir, un avió que sortirà entre les 7 i les 8.30 del
matí a Menorca i un avió que sortirà entre les 7 i les 8.30 del
vespre a Madrid, quatre dies per setmana, tres dies sí que tendrà
dues freqüències porque así lo exige el mercado, segons diu el
ministeri.

El mercado no crec que sigui el dret del ciutadans de
Menorca perquè el mercado pot exigir una cosa, però els
ciutadans de Menorca tenim dret a una ben distinta, perquè no
és una qüestió de mercado sinó de drets perquè si no fos una
qüestió de drets no hi hauria declaració de servei públic, hi
hauria el mercado. Però si hi ha el servei públic és perquè tenim
dret.

I demanàvem també uns horaris que afavoreixin el turisme
de caps de setmana a Menorca en temporada baixa i garanteixin
l’enllaç a Madrid...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, que li he donat un parell de
minuts més.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... els primers vols que sembla açò que relativament s’ha
aconseguit, però no del tot, i unes tarifes, finalment, que
afavoreixin la competitivitat econòmica de l’illa de Menorca
així com la igualtat d’oportunitats amb els ciutadans
peninsulars, cosa que evidentment, sense voler comparar amb
els preus de l’AVE, perquè si no ja seria qüestió de broma, vull
dir, tampoc no contemplen ni l’antiga ni la nova declaració.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, aquí hi ha un petit error, per part del Grup MÉS. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Dic que debatem avui aquestes dues
proposicions no de llei del Grup Socialista, una sobre la
declaració de l’obligació de servei públic de la ruta Menorca-
Madrid i l’altra sobre la renúncia de la companyia que l’operava
fins ara a seguir duent aquest tema. Ja abans, des del nostre grup
parlamentari estam d’acord, evidentment, amb les dues, i el
debat jo d’alguna manera em sembla una mica de déjà vu
respecte d’una altra que vàrem tenir la setmana passada, si no
vaig errat, o l’anterior quan parlàvem també de l’observatori de
preus i connectivitat. Sempre pareix que en tema de transport
aeri hi ha coses pendents i coses a respondre.
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És molt clar que aquest tema és un tema sensible a nivell
d’Illes Balears, que és un tema especialment sensible en el cas
de Menorca i que les deficiències de l’obligació de servei públic
i del seu funcionament i desplegament les pateix sobretot
aquesta illa. I és clar que de la sensibilitat hauríem de passar a
la urgència i que algú doni la cara i doni explicacions a aquest
parlament i particularment a la ponència, que és un dels punts
que planteja la primera de les proposicions, i una qüestió amb
la qual també estam d’acord, perquè si hi ha pèrdua d’usuaris,
com d’alguna manera està demostrat encara que l’observatori no
ens ho hagi dit encara, hi ha un incompliment, pareix, de
l’obligació de servei públic i, a més, hi ha aquesta renúncia
d’Air Nostrum, fa poc també ens assabentam per la premsa que
Air Europa fins i tot es vol fer amb les rutes interinsulars perquè
Air Nostrum té problemes, el que no pot ser és que els ciutadans
o aquest parlament que se suposa que vol representar els
ciutadans i les ciutadanes, ens assabentem per la premsa
d’aquestes coses quan és un tema sensible, important i
estratègic. I en això estam tots d’acord.

Vull creure, a més, que el Govern de les Illes Balears i la
Direcció General de Transports tenen més informació que,
m’imagín, tenim nosaltres en aquests moments, que també se
suposa que en tenim és que la mitjana de qualsevol ciutadà i
ciutadana. Si la tenen s’ha de compartir, però sobretot més enllà
del que pugui fer aquest govern i més allà d’intermediacions el
que ha de fer el Ministeri de Foment, que és qui defineix
aquesta obligació de servei públic i qui l’hauria de vigilar i
l’hauria de regir, qui pot marcar a més i revisar les condicions
perquè això realment sigui efectiu, ha de donar la cara, ha de
donar les dades, ho dèiem l’altre dia, i jo crec que ja en aquest
punt ha de donar la cara.

Vaig acabant, perquè crec que abundar més en el debat és
com una mica repetitiu, dient que nosaltres no parlam de resina
assumible, i que la qüestió econòmica no hauria de ser una
excusa per a un ministeri que continua essent dels que més
doblers manegen dins l’Estat, i dels que encara continuen fent
inversions, i que és immoral que hi hagi comunitats que es
continuen beneficiant de projectes d’AVE a ics anys vista,
perquè aquí nosaltres no tenim AVE, pràcticament l’avió en
termes de relació, ja només interinsular, és tren de rodalies, no
és AVE, i que el que es destina a altres projectes amb l’AVE
una petitíssima part es pogués dedicar a garantir que realment
tenguem un servei públic de qualitat. Vull recordar, a més, com
ha fet ja amb un informe, que recoman a tots la seva lectura,
aquesta plataforma que hi ha a Menorca, que diu que el
transport aeri ofega Menorca, jo crec que això és un fet no
només perquè ho digui aquesta plataforma, on crec que hi ha
diferents sensibilitats i colors polítics, i sobretot molta presència
de la societat civil, si s’ofega és, entre altres coses, per això, i
crec que és una reivindicació de primer ordre que ataca no
només la situació en què es troba Menorca, que evidentment
està ofegada, sinó que també d’alguna manera qüestiona i mata
la cohesió territorial entre les Illes Balears, perquè no hi ha cap
comunitat de tot l’Estat on hi hagi tantes dificultats per poder
comunicar-nos entre nosaltres i amb la península, com d’alguna
manera plantegen aquestes dues proposicions no de llei. Per
tant, el suport del nostre grup parlamentari. Gràcies.

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, presidente. Sí, Sr. Abril, tiene usted razón, alguno
se repite y se repite cada jueves. Vamos al tema de estas dos
proposiciones no de ley.

Primeramente he de decirles que el tema de la
comparecencia de miembros del ejecutivo central y la solicitud
de cierta documentación relativa a la conectividad aérea ya fue
objeto de debate y votación en el seno de la ponencia
parlamentaria sobre transporte aéreo en nuestra islas, creada ex
profeso esta legislatura, esta legislatura, para tratar esta materia,
de donde salió un plan de trabajo formado por diversas
comparecencias y recabar documentación, que se debatió y
aprobó en la Comisión de Turismo. Y usted, Sr. Borràs, a pesar
de ser miembro de esa ponencia y de la comisión y conocer esta
circunstancia, vuelve a plantearlo a través de esta PNL. Sr.
Borràs, se lo he dicho otras veces, nuevamente se repite. El
tema, como usted sabe, y además lo sabe, está tratado y se
dieron las explicaciones y está claro.

Respecto a lo que parece el objeto principal de la PNL,
porque es un poco batiburrillo, la OSP Menorca-Madrid ha
supuesto un hito en la conectividad de nuestra comunidad,
conseguida nuevamente gobernando el Partido Popular,
poniéndose además en marcha, pese a quien el pese, en un
tiempo récord. Fue adjudicada a Air Nostrum el 29 de enero del
2013. Se iniciaron las operaciones el 1 de marzo de 2013; si
conoce la normativa sobre OSP sabe lo récord que ha sido. La
declaración de la OSP se prolonga por espacio de ocho meses,
desde el 1 de octubre al 30 de mayo, mientras que en el
cuatrimestre correspondiente a la temporada alta la ruta está
bajo el libre mercado. Por tanto, a pesar de que le pese, Sr.
Borràs, se ha dado respuesta a una histórica reivindicación de
los menorquines que ustedes ni siquiera plantearon.

Esta OSP ha funcionado el primer período de forma
completa, posibilitando la conectividad entre Menorca y Madrid
durante este invierno pasado. Además, el trascurso de la OSP a
libre competencia al pasar a la temporada alta se ha desarrollado
sin incidencias, lo que es digno de mención, pues es la única
OSP en España que tiene esta peculiaridad. 

Ahora bien, hay que hacer unas precisiones tras su análisis
de este período. El número de pasajeros usuarios de la ruta ha
quedado por debajo de las expectativas, un 40% menos,
concretamente, respecto a los mismos meses del 2011. Se ha
pasado de 54.000 pasajeros en 2011 a 33.000 en 2013, pasando
de un factor de ocupación estimado del 65% en 2011 a un 53%
en 2013. He de decir que en el plano general -y es sabido- la
situación económica ha repercutido directamente sobre la
demanda de vuelos domésticos en nuestro país, en todo nuestro
país, con una caída de pasajeros del 16% de enero a agosto. En
números absolutos supone la cifra más baja de los últimos 11
años. 
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Los resultados económicos de esta OSP operada por Air
Nostrum desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2013 no
han sido los esperados. Tanto el citado número de pasajeros
como el ingreso medio por pasajero han sido inferiores a lo
previsto inicialmente, y desde esta compañía achacan este hecho
a la situación económica. Ello ha provocado una debilidad de
ingresos, llevando a la compañía a acumular superiores pérdidas
de explotación a las previstas, comunicando el fin de su
operatividad desde el próximo 29 de marzo, llevando a otra
licitación pública similar actualizada; mientras tanto la cubrirá
la compañía y en verano rige el libre mercado.

He de volver a recordarle, Sr. Borràs, el informe del
Defensor del Pueblo, que asegura que gracias a esta OSP es
posible contar con un servicio regular y tarifas más asequibles.

Por otra parte, Sr. Borràs, siento volver a decirle que
nuevamente llega tarde. El Consejo de Ministros ya ha puesto
en marcha un nuevo concurso el pasado viernes 21 de febrero,
donde se aprobaron las condiciones actuales; además, Sr.
Borràs, las nuevas condiciones de la OSP han sido
consensuadas con el Govern y con el Consell de Menorca, como
tardíamente pide usted ahora, y posteriormente aprobadas por
el citado Consejo de Ministros. La revisión de estas
obligaciones, establecidas mediante acuerdo del Consejo de
Ministros del 15 de junio del 2012, permite adaptar los
parámetros operativos de la OSP a las necesidades del mercado,
mejorando la conectividad de la isla de Menorca con los vuelos
nacionales e internacionales que llegan y salen desde el hub de
Madrid. 

He de recordarles que la comisión mixta ya reconoció la
necesidad de reestructurar las condiciones de la OSP al no
responder actualmente a la realidad del mercado y no adecuarse
actualmente al interés general, ajustando frecuencias a demanda
real y mejorando horarios para favorecer esa mayor
conectividad, como he dicho, con el hub de Madrid. Así las
nuevas condiciones se adaptan mejor a las necesidades de la isla
de Menorca, al tiempo que se solventa la mejora de los ratios de
funcionamiento de la misma, a la vista de la experiencia
acumulada en la primera fase de funcionamiento. En resumen,
por un lado se han adaptado los vuelos requeridos a la demanda
existente y, por otro, se han mejorado los horarios.

Los cambios propuestos, coordinados y consensuados -
escúchelo bien, por favor- tanto con el Govern en el seno de la
comisión mixta como con el Consell de Menorca, son el
resultado de los trabajos de estudio y análisis de la ruta durante
el tiempo de servicio bajo las condiciones de operación
establecidas por el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
junio del 2012.

El nuevo acuerdo, que entrará en vigor tras su publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea, permitirá licitar la
prestación del servicio garantizando así la adecuada
conectividad de la isla con Madrid en el período más débil de
tráfico, es decir, como hasta ahora, durante los meses de enero
a mayo y de octubre a diciembre de cada año. Además, Sr.
Borràs, debe informarse más y no intentar crear confusión como
hace recientemente: la compañía aérea que actualmente está
operando la ruta en régimen OSP, Air Nostrum, se ha
comprometido con la administración a seguir operando la ruta
durante los próximos meses de abril y mayo, por lo tanto hasta

el inicio del período estival. Luego, durante los meses de junio
a septiembre, regirá el libre mercado y el servicio estará
garantizado, funcionando como en el verano de 2013, ya que el
libre mercado provee por si mismo una adecuada oferta.

Por lo tanto, Sr. Borràs, se lo digo muy claro: se garantiza la
no interrupción de los vuelos directos entre Menorca y Madrid
mientras no se haya adjudicado la revisión aprobada de la
declaración de OSP. Como ve, otra vez su petición llega tarde,
y le repito que no intente confundir. Sus propuestas, en este
caso, están obsoletas.

Además, desde el Ministerio de Fomento se está trabajando
para que el próximo mes de octubre el nuevo concurso esté
adjudicado. Lo demuestra el hecho de la celeridad con la que se
ha aprobado la medida por el Consejo de Ministros. Las
condiciones ya han sido establecidas en los pliegos: la dotación
económica será de 2,4 millones de euros, la subvención
adjudicada fue de 1,5 millones de euros; por lo tanto podrá ser
aumentada hasta 900.000 euros, lo que sin duda contribuirá a
mejorar las condiciones. El servicio se prestará como mínimo
con dos frecuencias diarias, cuatro vuelos, los jueves, viernes y
domingos, con una ocupación media actual en este período del
60%, y los lunes también, pero únicamente en temporada media;
los martes, miércoles y sábados habrá una frecuencia diaria, dos
vuelos, y los lunes en temporada baja también. Este cambio se
justifica en que en esos días de la semana la demanda es menor,
siendo la ocupación media de sólo un 48%, es decir, no se
ocupan ni la mitad de las plazas disponibles en las aeronaves.
Por ello los ajustes permitirán absorber la demanda existente de
una forma más eficiente. El primer vuelo de la mañana saldrá de
Menorca a primera hora, lo que permitirá a los menorquines
acceder a toda la ventana de conectividad doméstica europea del
citado hub de Madrid; el avión pernoctará en Menorca,
reivindicación histórica de los menorquines cumplida, pese a
quien le pese.

En el tema tarifario, la tarifa media de la ruta en los meses
de operación de la OSP ha sido muy reducida e inferior a la de
referencia. A pesar de ello no ha servido para estimular la
demanda. Así, tal como ha constatado la comisión mixta, se ha
mantenido en torno a los 71 euros por trayecto, 35,5 euros para
residentes, muy por debajo de la tarifa de referencia, fijada en
130 euros. No se espera que se vaya a producir una variación
significativa en la tarifa media, ya que cualquier incremento
afectaría negativamente a la demanda. Por ello la tarifa de
referencia se va a mantener igual; es la tarifa considerada
óptima entre la prestación del servicio y que el concurso no
quede desierto. La licitación se prevé para un período de dos
años al objecto de poder revisar la situación del mercado en un
tiempo razonable. Si en este período de tiempo las necesidades
de la demanda varían de forma significativa, las condiciones de
la OSP se modificarán en consecuencia.
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Respecto al seguimiento de la OSP, esté tranquilo; éste se
hace en el marco de la comisión mixta Ministerio de Fomento
comunidad autónoma de las Illes Balears, en la que están
representados, además, el Consell de Menorca y el Consell de
Ibiza. Así, la comisión mixta ha manifestado que no ha
detectado incumplimientos de las condiciones de la citada OSP,
cumpliéndose en frecuencias, capacidad ofrecida y precio. 

Por tanto, Sr. Borràs, se lo he dicho otras veces: usted no
está en condiciones de intentar dar lecciones y exigencias en
temas de conectividad. Usted sabe que era el responsable
político insular en materia de conectividad; sabemos lo que se
hizo, nada, para mejorarla. El auténtico fracaso que usted
atribuye creo que es el fracaso de su gestión. Y, Sr. Abril, en
temas de conectividad le recuerdo que la competencia, la
directora general, creo que era de su partido. No intenten
aparentar un interés que cuando gobernaron no tuvieron. Ahora
que gobierna el Partido Popular y ustedes están donde les puso
la ciudadanía, en la oposición, usted, Sr. Borràs, se saca,
digamos de la chistera, tardía y confusamente propuestas. Se lo
he dicho: estas PNL suyas están obsoletas y desfasadas, y
continúa con ellas...

(Remor de veus)

...y tal como he explicado el trabajo se está haciendo
actualmente como corresponde para continuar mejorando
nuestra conectividad aérea.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té l’ús de la paraula per
contradiccions el Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Crec que el meu fracàs no servirà
d’ungüent a ningú, a ningú que necessiti volar, perquè qui es
consola perquè jo vaig fracassar -si és que vaig fracassar,
admetem que vaig fracassar-, si el consol que tenim és que jo
vaig fracassar i per tant tot el que fa el Partit Popular ho fa molt
bé perquè jo vaig fracassar, la veritat és que, Sr. Veramendi, no
s’aguanta per cap lloc.

I jo evidentment duré aquest tema i els temes que em sembli
bé, i el meu grup consideri, duré aquests temes al Parlament
tantes vegades com considerem, i per més que siguin barreges,
coses obsoletes, coses carrinclones, coses passades de moda,
coses antigues, coses..., com les prospeccions, que són antigues,
em sembla, totes aquestes coses les continuaré duent, per més
que vostè digui, i per més que vostè torni a llegir el cortar y
pegar de cada setmana, i per més que vostè ens repeteixi
l’argumentari del ministeri, que el tenc aquí davant i l’hi puc
llegir. Perquè que vostè sigui el repetidor oficial dels arguments
del ministeri no consola de res.

Ara m’ha dit diverses coses molt interessants, molt. Primer,
cosa que jo intuïa però de la qual no tenia certesa i vostè m’ho
ha dit, i diverses vegades, i per tant puc ja amb certesa ficar
tothom en el mateix vaixell: que el consell hi està d’acord i que
el Govern hi està d’acord; és a dir, el consell, que fins ara deia
que s’havia de batallar pel preu, que s’havia de batallar pel preu,
ara ja està d’acord amb el preu. Fantàstic! I el Govern, que
sempre està encantat de tot el que diuen a Madrid, també.
Fantàstic!

Celeritat de la declaració. La van fer tan ràpid, tan ràpid, tan
ràpid que no han tardat ni un any a haver-la de canviar.
Felicitats per la celeritat.

I vostè ho ha dit, es van equivocar d’un 40%. Quasi res. És
a dir, no és que es varen equivocar d’un poquet, d’un 40%.
També ho ha dit vostè, són dades que acab de sentir.

I una altra cosa que em fa més gràcia, diu que no hi ha perill
que la tarifa passi de 72 euros, perquè és el que toca. Així per
què la posen de 130 euros? Sí que escolt, sí, Sr. Veramendi,
escolt. Però si la tarifa mitjana que s’ha pagat és de 72 euros...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diputat...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...i amb la compensació que hi ha, amb la compensació
d’1.200.000 euros és suficient, per què permeten a la companyia
que en pugui posar de 130 euros, si la mitjana és de 72? Posin
una tarifa màxima de 73!, i ningú no haurà de pagar... Ara em
dirà: “No, és que hi haurà gent després que no tindrà la ganga de
l’oferta”, però la ganga de l’oferta quan hi ha un servei públic
no és la qüestió; la qüestió és un preu just i equitatiu per a
tothom; açò és un servei públic, no taxes i preus a la carta, com
fa el Govern que tenim.

I em diu que s’ha d’adaptar els vols a la demanda.
Formidable, també, Sr. Veramendi. És a dir, 60 menorquins, 60
usuaris tenen dret a tenir un vol; 48, no, aquests 48 no tenen dret
a poder volar. Perquè vostè confon lliure mercat amb
intervenció pública. Si és un servei públic de l’Estat tots els
ciutadans són iguals, i si tots els ciutadans són iguals el
problema no és l’ocupació de l’avió, sinó la necessitat i el dret
a volar que tenen, i açò, sobretot els que venim d’illes menors,
ho entenem molt bé, i no fa falta ser de l’oposició per entendre
açò, és suficient ser d’una illa menor, n’hi ha prou. Igual des
d’una illa de Mallorca, que normalment no tenen tants de
problemes per volar -qualcun en tenen, però no d’aquesta
magnitud- igual no ho perceben tant i ja és més fàcil justificar
les velAleïtats i les insensibilitats del ministeri, però qui vengui
de...

Sí, vostè vagi remugant aquí sotto voce, però és així, Sr.
Veramendi.
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I vostè em diu “no, és que vostè arriba tard, perquè aquestes
coses ja s’han substanciat a la ponència”. No ho sé, igual hi ha
una ponència paralAlela, però la ponència encara no ha començat
a fer feina, i vostè, que em diu a mi que ara faig tard i no sé què
venc a contar ara perquè jo quan..., no sé què, vostè és el
coordinador de la ponència i no la convoca, perquè encara no hi
ha hagut una sola sessió del pla de feina de la ponència, i que jo
recordi el mes d’octubre o novembre de l’any passat vam ja
aprovar un pla de feina absolutament descafeïnat, absolutament
inservible, absolutament inútil, però un pla de feina, el que vostè
va voler, Sr. Veramendi, el que vostè va voler; el vam aprovar
i encara no l’hem començat a tenir, i per açò li deman i li
demanaré que vengui el director general a dir aquí què pensa de
la connectividad de les Illes Balears, el director general del
ministeri, que és qui té la paella pel mànec; li demanaré que
vengui AENA, que té la paella pel mànec, que vengui i ho digui.

I demanaré que donin les dades que vostè explica de la
comissió mixta de seguiment; vostè dóna informacions quan el
Sr. Delgado em diu, a mi, per escrit, en resposta parlamentària,
que no té les actes. Idò, ja li ho he dit una vegada, al Sr.
Delgado no el tenc per mentider, però si el Sr. Delgado em diu
que el ministeri no li entrega les actes, m’ho ha dit a mi en
resposta parlamentària i ho ha dit al Sr. Nel Martí en resposta
parlamentària, que el ministeri no els entrega les actes i que no
sap ni si estan aprovades, i si vol li faré còpia de les respostes
parlamentàries, i vostè em dóna dades, vostè em dóna les dades.
És a dir, que vostè és més, evidentment, que aquest parlament
(...)...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant, Sr. President. Posaran 1.200.000 euros de
doblers públics amb manco freqüències, amb la mateixes tarifes
i la mateixa “inservibilitat” de la..., i ja li ho he dit, millorarem
que l’avió dormirà a Menorca però serà l’únic que aconseguirà,
i si dorm a Menorca, vostè ho ha dit, s’espera que capti més
clients, i si capta més clients per què hem de donar més
compensació?, i per què hem de llevar freqüències si tindrem
més clients?, i parl de clients perquè és la paraula que vostè
entén, no d’usuaris ni de ciutadans amb drets, que és el que
realment importa i és el que realment un parlament ha de
defensar, no clients d’una companyia, no clients d’un ministeri
que funciona amb les regles del mercat i no amb les regles de la
justícia i l’equitat, sinó ciutadans, i ciutadans que pateixen una
doble insularitat, a més a més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En primer lloc passarem a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 10252/13.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

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

A continuació passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 1324/14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

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

En conseqüència queden rebutjades les proposicions no de
llei RGE núm. 10252/13, relativa a revisió de la declaració
d’obligacions de servei públic de la ruta aèria entre Menorca i
Madrid, i la RGE núm. 1324/14, relativa a renúncia de la
companyia Air Nostrum a operar la ruta aèria, subjecte d’una
declaració d’Obligació de Servei Públic, entre Menorca i
Madrid.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12857/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a contra la
privatització de l'espai públic de l'aeroport de Palma.

A continuació, passam al debat de la tercera i darrera
proposició no de llei, la RGE núm. 12857/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la contracta de la privatització de
l’espai públic de l’aeroport de Palma.

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, de nou. Al marge d’una altra qüestió que ha estat
fruit de resolucions unànimes d’aquesta cambra, com ha estat el
que afecta la privatització d’AENA, de l’ens públic estatal que
gestiona la xarxa d’aeroports, hi ha un altre problema que
preocupa el nostre grup i del qual hem rebut diferents queixes
de ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat, i és que des del
passat estiu, mentre arriba la privatització d’AENA, el que es
privatitza i d’una manera agressiva és l’aeroport públic de
Palma, on vostès saben que hi ha des del passat estiu, per
accedir a les portes d’embarcament, et fan passar
obligatòriament, sense llibertat d’elecció, per una tenda, que per
a la multinacional que gestiona ara el que abans era Aldeasa,
World Duty Free Group, que és un holding internacional, és la
tenda passarelAla més gran d’Europa, però que nosaltres pensam
que, no només dóna una mala imatge de cara al turisme, que
sembla que fins al darrer moment intentam vendre qualsevol
cosa al turista, sinó que també és un problema per als usuaris
perquè, entre d’altres coses, no tens..., una cosa és que hi hagi
comerços en els aeroports, i una és que l’aeroport que més
doblers fa de tot l’Estat, t’obligui a passar obligatòriament per
un establiment comercial. Nosaltres pensam que és negatiu, tant
pel que fa al servei com pel que fa a la imatge turística, perquè
donam una imatge d’escurabutxaques, de voler treure els
doblers a la gent fins al darrer moment.
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Mentre altres aeroports de la xarxa AENA, com la T4, molt
recentment, el que fan és inaugurar espais públics, per exemple
lúdics, per als nins, per a quan un ha d’esperar a l’aeroport,
doncs el que fa és treballar l’amabilitat de l’espai, no la
privatització de l’espai. Ja dic, cosa que és encara més
escandalosa quan parlam de l’aeroport de Palma, l’aeroport que
més doblers dóna a tota la xarxa AENA.

I ja el que és el súmmum és que el president de la World
Duty Free Group, de l’antiga Aldeasa, sigui el Sr. Arias
Salgado, l’exministre del Sr. Aznar, que, a més, el facin
president del consell d’administració sis mesos abans que es
doni l’adjudicació d’aquesta botiga, la qual fins i tot havia estat
denunciada pel president d’AENA a la Comissió Nacional de la
Competència, per l’agressivitat, diguem, d’aquesta companyia
respecte d’altres ofertes i d’altres companyies que es volien
presentar a la licitació.

Ja més enllà del tema de la porta giratòria, molt habitual i
molt conegut aquest pas de polítics dels grans partits, d’uns i
d’altres, a consells d’administració de grans empreses en
matèria energètica, aquest també pel pas del Ministeri de
Foment es veu que també és un clàssic, no?

El que sí ens agradaria també advertir, des del nostre grup,
és que, a més de tot això que els he contat, pensam que també,
i sense haver iniciat ni tan sols la privatització d’AENA com a
ens públic, com a xarxa d’aeroports públics, macrosubhastes
com aquestes el que fan és, de cara a un futur, on també tots
estam d’acord, i també hi ha resolucions d’aquest parlament que
diuen que hem d’anar cap a la cogestió aeroportuària,
evidentment licitacions com aquestes i maneres de gestionar
l’espai públic de l’aeroport, que també és l’aeroport, encara que
parlem de gestionar el trànsit aeri, però els aeroports serveixen
per a moltes més coses, el que fan és limitar les possibilitats de
la cogestió, si a un moment donat on la comunitat autònoma i
els agents econòmics també de la comunitat podem intervenir
en aquesta gestió.

I a més, és curiós que amb el poc cas que ens fa el Ministeri
de Foment, i n’acabam de parlar per a les proposicions no de llei
del Grup Socialista en altres coses, en matèria aèria, en matèria
aeroportuària, en matèria d’aeroports, hi hagi tanta manega
ampla amb empreses multinacionals, en holding, com aquest
que gestiona la tenda de Palma davant una situació, a més, en la
qual el Govern de les Illes Balears ni tan sols no ha piulat, no ha
dit ni la seva opinió, ha anat a la inauguració i ja està. I ara hi ha
aquestes ciutadanes i bé, no passa res.

Aquesta proposició no vol abundar en una adjudicació que,
a la vista de les informacions, com els he comentat és més que
qüestionable al nostre parer, però sí que hi ha d’haver la
possibilitat d’alterar, de modificar les condicions d’un contracte
que afecta els serveis que reben els usuaris i els contribuents els
quals pagam també aquest aeroport amb els nostres imposts i
amb els turistes que arriben a la nostra illa de Mallorca i se
n’han d’anar i han de passar obligatòriament per aquesta botiga.
Per tant, el que planteja la nostra proposició és molt senzill, per
una part, revisar les condicions, acordar-les fins i tot amb el
govern autonòmic. No hi ha un Comitè de Coordinació
Aeroportuària on es puguin parlar, per exemple aquestes coses?

I l’altra, afavorir un espai públic, instar AENA, instar el
Ministeri de Foment a afavorir un espai públic més amable a
l’aeroport de Palma, i estaria per dir que en el conjunt
d’aeroports de les Illes Balears, perquè em tem que aquesta
tendència, supòs imitada per la necessitat, per dir-ho així, de
l’Estat d’aconseguir cada vegada més ingressos a costa del que
sigui, es convertirà en una tònica habitual. Però jo pens que en
aquest cas s’hauria de revisar, que és una cosa molt senzilleta i
molt de sentit comú el que demanam amb aquesta proposició no
de llei i m’agradaria que tots hi estiguessin d’acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Supòs que, per una banda, estarem
d’acord tots els grups, perquè el Grup Popular, que és
l’impulsor i defensor dels emprenedors, supòs que estarà
d’acord amb açò, que l’aeroport de Palma, i després ja amb una
esmena in voce que li faré, Sr. Abril, proposaré també l’aeroport
de Menorca, estarà d’acord que no pot ser aquesta via que ha
seguit el ministeri i que, per tant, crec que el Grup Popular no
hi estarà d’acord. A no ser que, com que després el movimiento
se demuestra andando, vull dir, els emprenedors als quals tant
dóna suport el Grup Popular siguin el projecte de 55.000 metres
quadrats de zona comercial a Eivissa, Platja d'En Bossa, del Sr.
Matutes, petit emprenedor com tothom sap, o bé les ampliacions
de Carrefour i totes aquestes coses que impulsa, i el Sr. Bauzá
n’és tan feliç, a Mallorca.

Per tant, en aquesta barreja de PNL que vostè presenta, Sr.
Abril, perquè evidentment deu ser una barreja la seva també,
supòs que el Partit Popular li donarà suport. En tot cas, el Grup
Socialista sí n’hi donarà i esperem que m’accepta la
incorporació de Menorca, per una cosa molt curiosa: a Menorca
ens ha passat, sembla que a Eivissa encara no, encara no, però
tot arribarà, a l’aeroport, també va sofrir una transformació a la
mesura de la World Duty Free Group del Sr. Arias Salgado i
companyia, l’antiga Aldeasa, que ha fet que una generosa
esplanada que teníem, just passar control d’embarcament, els
ciutadans, els usuaris, els turistes a Menorca, i on donava, cosa
miraculosa, una certa prioritat d’accés als petits comerciants
menorquins que havien, petits si empreses de primer ordre que
exporten sabates com Jaime Mascaró es poden considerar petits,
evidentment petits davant Aldeasa i davant el Sr. Arias Salgado,
estaven a primera fila i tenien una certa prioritat. I va resultar
que amb la nova concessió a World Duty Free Group, vull dir,
va aparèixer d’un dia per l’altre una immensa paret, una espècie
de mur de Berlín blanc immens, més mur de Berlín blanc que
impedia el pas, i obligava que per anar del centre a l’oest havies
d’anar fins a l’est tot passant per Aldeasa i torna enrera, la qual
cosa, vull dir, a part de fer passejar inútilment els turistes,
perquè els usuaris dels vols domèstics som a la banda est, que
és la més propera, a part d’açò, evidentment amagava i feia que
el negoci s’esfondrés dels petits emprenedors de les indústries
locals, de bijuteria i de sabates que eren als locals petits els
quals han quedat (...) de tot i pràcticament invisibles.
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Però, és clar, a World Duty Free Group resulta que a
l’hivern no li interessa tant el negoci i ha decidit tancar la meitat
de la seva immensa zona comercial, i tanca la meitat, amb la
qual cosa barra el pas, pel que han tirat a baix el mur, que
tornaran aixecar quan comenci la temporada turística, i han
deixat allà un trosset de mur només amb una porta, una porta
que no du enlloc perquè evidentment només hi ha el pany de
mur de la porta.

Realment, si és penós l’àvida de dòlars del Ministeri de
Foment, ridícul és el que fa a l’hivern tirant baix aquest mur,
perquè Aldeasa hi perdia doblers perquè hauria de tenir més
vigilants que no botigues dins el “xiringuito”.

Als aeroports hi ha una tendència arreu del món, jo no és
que hagi viatjat tant, però bé, un dia el Sr. Bauzá, que sí que
viatja molt pel món ens ho podria contar, els aeroports
importants internacionals és ver que es converteixen en destins
ells mateixos com a immenses ciutats comercials; però açò, que
pot ser una estratègia de negoci a altres aeroports, aeroports, per
cert, privats, no públics i d’una xarxa com el nostre, sinó
aeroports que es gestionen d’una altra manera ben distinta,
aquests aeroports, a més, són aeroports que fan la funció de hub,
és a dir que tenen hotels al seu voltant, tenen tota una sèrie de
serveis perquè és gent que diguéssim enllaça allà, vull dir, fa un
enllaç de vol i és tradicional que hi hagin de fer hores esperant
connexions o bé que hagin de dormir una nit esperant
connexions, açò podria ser el cas de Madrid i tot si volen, però
evidentment no és el cas d’aeroports turístics com els nostres,
els quals són aeroports de destí, no són aeroports d’enllaç,
normalment. Tot i que a algú li agradaria que els menorquins i
eivissencs per anar a qualsevol banda haguéssim de passar per
Palma, i no dic que sigui la gent de Mallorca, sinó determinades
companyies, que ja els agradaria, vull dir, no és un aeroport...,
té un hub Air Berlín, però evidentment no és la seva funció de
hub la que té l’aeroport de Palma, sinó un aeroport de destí.

I com a un aeroport de destí, aeroport d’una comunitat, com
el de Menorca i el d’Eivissa també, turística, la seva obligació,
com a servei públic que és un aeroport, o era fins que la Sra.
Pastor hi va posar mà, s’entén que ha de ser per servir la
comunitat i l’economia de la comunitat on radica, no els
interessos comercials globals d’AENA, sobretot tenint en
compte que, tot i que Menorca no és rendible per les grans
inversions que s’hi han fet, sobretot, Mallorca és l’aeroport, li
solen dir la joia de la corona d’AENA, i per tant té uns beneficis
immensos només pel seu trànsit aeri que no necessita recaptar
amb l’avidesa que recapta, i que fa que, evidentment, lesionin
els interessos del comerç local, perquè és el tòpic tantes vegades
repetit: no, tranquil, ja ho trobaràs a l’aeroport..., una
ensaïmada, un bòtil de Palo, un bòtil de Gin, un formatge,
tranquil, ja ho trobaràs a l’aeroport, per què l’has de traginar
fins a l’aeroport, ja ho trobaràs allà.

I evidentment, si açò fossin només els productes que es
venen a l’aeroport, diries, bé, encara donen joc a la indústria
local, però evidentment el “ja ho trobaràs a l’aeroport” és roba,
és qualsevol cosa. Una cosa que sí em va fer molta gràcia és que
no puguis dur un paraigua perquè és una arma que pots emprar
dins l’avió, per seguretat, però sí que el puguis comprar una
vegada que has passat el control a qualsevol “xiringuito” de
l’aeroport, es veu que ja no són perillosos si els compres allà
dins. No, resposta: interès comercial pur i dur d’AENA i dels
operadors que l’operen.

Per tant, crec que la missió que tenia el debat que havíem
començat en aquesta illa sobre la cogestió aeroportuària no
només passava pel trànsit, diguéssim per l’operativa, és a dir, de
portes d’embarcament cap enllà, és a dir, la part de la pista, és
a dir la part de vol, la part d’operació de vols, sinó que també hi
havia gent que pensava que podria ser bo participar en la gestió,
perquè, diguéssim, la imatge que es donàs de destí l’aeroport a
la seva zona comercial, el que vengués, les empreses que hi
fossin representades, fos un reflex, un mirall de la realitat del
destí i fos una continuació del destí, comercialment parlant.

Evidentment, no és el cas, i l’argument tot era, perquè s’ha
de rememorar un poc, l’argument era per donar lliure
competència, per millorar la lliure competència, perquè fins ara
hi havia un excés de monopoli, eren els arguments que donava
AENA per fer el nou concurs. La lliure competència ..., hi ha
més monopoli que abans, dues companyies s’han quedat tots els
aeroports, quasi gairebé tots, 15 l’antiga Aldeasa i evidentment
s’ha quedat Aldeasa tots els més profitosos, els de més trànsit i
els de més usuaris, i ha menystingut i tenen l’altra companyia
els que tenen manco trànsit.

I tot, l’altra qüestió, per incrementar el volum d’ingressos,
per volum d’ingressos; sembla que de l’any 2011 va tenir per
ingressos comercials AENA 535 milions, sembla que espera
arribar, a l’any 2014, 700 milions d’ingressos amb les noves
adjudicacions; de cara, tot açò, a la privatització, de fer més
golosos els aeroports per poder privatitzar-los i continuar
l’escalada de negoci, àvida de dòlars d’AENA. I em sembla bé
que AENA sigui rendible, però sempre i quan no sigui en
perjudici ni del comerç, ni de la imatge, ni de la societat de les
Illes Balears. 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.

Ah, perdó, Sra. Bosch, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente, Sr. Abril, con esta
propuesta su grupo demuestra que está al cabo de la calle, que
sabe cuáles son los problemas que preocupan a la gente, de qué
adolecen la familias, sí señor, esto sí que es un problema de
verdad, de los serios. No hay concejal ni alcalde que no nos
transmita día a día las quejas de los ciudadanos, la angustia de
los que saben que al día siguiente deben partir en avión, es
decir, embarcar.

Cuando he tenido que viajar, he podido observar de primera
mano la tragedias en la zona comercial, la gente negándose a
entrar, llorando desesperada, padres abrazando a sus hijos,
animándose unos a otros, transmitiéndose coraje, fuerza para
poder atravesar la zona minada, ¡ay, no, perdón, quiero decir la
zona mercantil!, los malvados dependientes, ignorando crueles
su sufrimiento estaban sonriéndoles con un peligrosísimo frasco
de perfume en la mano, las chocolatinas, los licores, el tabaco
y todo el mundo obligado a comprar, sin opción alternativa, sin
escapatoria posible. No quiero ni recordarlo, hay cosas que es
mejor olvidar.

Hasta aquí el relato de ciencia ficción, y ahora vayamos a la
realidad, Sr. Abril, el sistema de venta que se aplica en el
aeropuerto de Palma es un sistema vanguardista y se aplica en
los aeropuertos punteros de todo el mundo. Para información de
la oposición, la financiación de AENA se hace sin cargo a los
presupuestos generales del Estado, es decir, su fuente de
ganancias son los ingresos aeronáuticos y comerciales. AENA
ha dotado al aeropuerto de Palma de Mallorca con una amplia
y variada oferta comercial para todos los usuarios y compañías
aéreas, con el fin de poder seguir ofreciendo unas tarifas
competitivas y un servicio de la más alta calidad.

Actualmente, el aeropuerto de Palma de Mallorca dispone
de dos zonas infantiles en las diferentes zonas de embarque del
aeropuerto, para la utilización de los pasajeros. Asimismo, el
aeropuerto está dotado de asientos disponibles en cada una de
las zonas, por ejemplo, cerca de 150 en cada una de las puertas
de las zonas de embarque y más de 300 en la zona de
facturación en las que pasajeros y usuarios cómodamente
pueden descansar y/o leer mientras están en las instalaciones o
a la espera del inicio de su viaje. También podemos destacar el
gran solárium en el bulevar de salidas que puede disfrutarse por
todos los usuarios del aeropuerto antes de pasar a la zona de
embarque. Por lo tanto, son compatibles las tiendas con las
zonas infantiles, de ocio y de lectura.

En el aeropuerto, Sr. Abril, hay espacio para todo. Y no se
equivoquen, defendemos la titularidad pública de los
aeropuertos; son infraestructuras absolutamente estratégicas
para los intereses económicos y sociales de nuestra comunidad,
y así lo ha hecho saber el Gobierno balear al ministerio en
distintas reuniones mantenidas a todos los niveles, presidente,
consejero y director general. Así lo manifestó el consejero en su
comparecencia la semana pasada, así lo manifestamos en el
pasado pleno y así lo defenderemos ante quién sea, todas las
veces que sea necesario. Tenemos muy claro cuáles son
nuestros objetivos.

Y además de defender la titularidad pública, defendemos la
descentralización del sistema de gestión aeroportuaria para
desarrollar estrategias aeroportuarias más adecuadas a las
necesidades, nuestras y propias, y particularidades de cada
aeropuerto a la realidad insular, pero nada tiene que ver con ello
la gestión de los espacios públicos de dentro de los aeropuertos.

El Gobierno estatal trabaja para revalorizar AENA y aplica
una política de austeridad y reducción de gastos que sólo en
2012 supuso un ahorro de 200 millones de euros. En estos
momentos el organismo público dispone de 600 millones de
euros en caja, por aeropuertos de AENA viajan 200 millones de
pasajeros y el Gobierno quiere incrementar la competitividad de
los aeropuertos.

En la sesión de la comisión del pasado 20 de febrero, usted
ya habló de esta cuestión, no quiere que los turistas pasen por el
duty free y que compren, “se les obliga a comprar” dijo usted,
no se obliga a nadie a comprar, Sr. Abril, compra quien quiere,
parece que están en contra de todo, también están en contra de
abrir las tiendas del centro de Palma los domingos en horario de
cruceros, ¿ustedes quieren realmente que la gente trabaje?, ¿por
qué están en contra del comercio?, viven en el pasado, no
podemos volver a las cuevas y vivir exclusivamente de la caza
y la recolección, eso ya pasó hace siglos. Están en contra del
progreso, sin empresas rentables no hay puestos de trabajo, Sr.
Abril, conciénciese de una vez por todas. No va a ser usted
quien dé trabajo a la gente que sufre el paro y por si acaso me
adelantaré a su posible réplica explicando una vez más que el
Ministerio de Fomento está concretando el proceso de entrada
de capital privado, pero no ha hablado en ningún momento de
privatizar el 60% de los aeropuertos como se ha publicado en
diferentes medios de comunicación.

En este momento, simplemente se dispone del dictamen del
Consejo Consultivo de privatizaciones, una entidad
independiente del informe, que es preceptivo, pero no
vinculante, por lo que aun no hay nada decidido. El Ministerio
de Fomento no se marca plazos para la entrada de capital
privado y será finalmente el Consejo de Ministros el que decida
al respecto.

En resumen, en relación al proceso de privatización de
AENA, es una cuestión de la que no hay nada concreto ya que
se trata de cuestiones publicadas en los medios sin que hasta la
fecha el ministerio haya manifestado concretamente qué proceso
de privatización tiene previsto desarrollar.

En cualquier caso, volvemos a repetir, el actual gobierno
popular está por la cogestión aeroportuaria porque cada isla
pueda decidir cuáles son los intereses que mejor apoyarían a la
comunidad y realmente la gestión privada de AENA, en la
gestión de los espacios públicos tiene lugar... hay lugar y hay
cabida para todo, para zonas de lectura, para zonas infantiles y
para zonas comerciales.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, té la paraula el Sr. Abril per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

En primer lloc vull agrair el suport del Grup Socialista, no
tendria cap inconvenient a introduir el tema de l’aeroport de
Menorca o fins i tot una referència als aeroports de les illes,
evidentment després de la intervenció de la portaveu del Grup
Popular està clar que no hi ha ni molt manco unanimitat sobre
aquesta qüestió. Tanta burla per part de la portaveu del Partit
Popular per al final acabar fent de comparsa del Sr. Arias
Salgado, no sé si també li donaran un lloc a Aldeasa o al Duty
Free Group, de totes maneres estic segur que si presenten al
currículum la impressió del Diari de Sessions d’avui,
segurament l’hi donaran.

L’aeroport no està tan bé com vostè ens l’ha pintat, que ja
dic que semblava no només una comercial del World Duty Free
Group, sinó una comercial d’AENA o de l’Aeroport de Palma
quan li he dit que fins i tot AENA ha denunciat a la Comissió
Nacional de la Competència la pràctica d’aquesta companyia,
d’aquest hòlding per haver-se fet amb aquesta adjudicació, però
bé, a l’aeroport de Palma per no haver-hi no hi ha ni papereres
a molts d’espais, eh?, no em vengui a dir que és un espai amable
per passar el temps d’espera.

En el tema dels nins, també ha frivolitzat, hi ha unes
normatives en l’àmbit estatal sobre publicitat d’alcohol i tabac
que se les passen pel forro a l’hora d’obligar-nos, no són vostès
els de la llibertat d’elecció?, d’obligar-nos..., una cosa és la
llibertat de mercat i una altra cosa és la llibertat d’elecció o que
t’imposin haver de passar per un espai que entre altres coses és
nostre i és de tots, no és ni d’AENA ni de l’empresa que explota
aquesta tenda.

No em posi l’argument de la feina damunt la taula, perquè
això ja és del tot demagògic i, si no, vagin-se'n a Bauhaus que
també havia de donar molt aquesta ferreteria gegant, que també
havia de donar molta feina i que sis mesos després ja tenia
només un 60% de la plantilla que havia anunciat sense comptar
la quantitat de ferreteries que han tancat a Mallorca i
concretament als municipis de Marratxí i Palma, que són els
més afectats. No val l’argument del tema de la feina i no val tot,
primer perquè parlam d’un espai públic i se suposa que són
vostès el de la llibertat d’elecció i se’ns està obligant, se’ns està
imposant que això es dóna a un negoci privat, que no és ni molt
menys deficitari. I segon, perquè ara mateix mentre debatíem
això un company que fa feina a una de les companyies de què
hem parlat abans que es vol quedar amb allò dels vols
interinsulars m’envia un missatge i em diu “mira, a partir de dia
1 ens pugen les taxes aèries; dia 1, una pujada i dia 30 una altra
pujada”, això ja és riure’s del personal, són corsaris, o sigui...,
fan un dineral, AENA ja ho sé que no depèn del pressupost de
l’Estat, ja li aniria bé a l’Estat que hi depengués, amb el dineral
que dóna l’aeroport de Palma i el d’Eivissa, Menorca és un altre
cas, però amb el dineral que fan encara ens pugen les taxes, bé,
si almanco aquests negocis..., si volen els accept una transacció,
que dediqui una part proporcional del negoci a reduir les taxes
aèries, però és que t’estan anunciant només per a aquest mes

que ve dues pujades de taxes, home!, això ja és riure’s de la gent
i sincerament si això és un exemple de bona gestió, el que s’està
fent amb aquesta botiga a Palma i confien que aquest és el camí
que hem de seguir, que Déu ens agafi confessats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
12857/13.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 12857/13, relativa a contra la privatització de l’espai
públic de l’Aeroport de Palma.

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

Pregaria als portaveus, Sr. Veramendi, Sr. Abril i Sr. Borràs
si poden passar un moment per la Mesa per fer uns aclariments.
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