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EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió de la comissió suspesa dia 10 d’abril
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix David Abril.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

Compareixença del Sr. Antonio Deudero i Mayans,
director general de Ports i Aeroports de la Conselleria de
Turisme i Esports, acordada per la Comissió de Turisme,
a la sessió del 3 d’abril del 2014, i en relació amb el pla de
treball aprovat per la Ponència d’estudi de la situació del
transport aeri, per tal d'informar sobre la situació del
transport aeri a les Illes Balears. (Continuació).

EL SR. PRESIDENT:

Passam, a continuació, a la continuació de l’ordre del dia de
la comissió relatiu a la compareixença del Sr. Antonio Deudero
i Mayans, director general de Ports i Aeroports, acordada per la
Comissió de Turisme en sessió de dia 3 d’abril de 2014 i en
relació amb el pla de treball aprovat per la Ponència d’estudi de
la situació del transport aeri, per tal d’informar sobre la situació
del transport aeri de les Illes Balears.

Assisteix el Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general
de Ports i Aeroports.

I per tal de formular preguntes i observacions tot seguit
procedim a la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista, intervé el diputat Sr. Cosme
Bonet, ai, no!, el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Feim festa el mateix dia, però encara no
ens hem clonat.

Bé, abans de res, bon dia i agrair al Sr. Director general la
seva presència aquí, en aquesta compareixença, a una ponència
d’estudi, això no és una comissió de control al Govern sinó una
ponència d’estudi, aquí no venim a jutjar la seva feina ni venim
a jutjar la feina del Govern, ni tan sols venim a jutjar la feina del
ministeri, venim a intentar fer una diagnosi de la situació i
després a veure si entre tots som capaços de fer propostes de
cara al futur per millorar la situació del nostre transport aeri.

Una situació que, tot i la seva intervenció de l’altre dia, crec
que podem qualificar de problemàtica, si no fos problemàtica
aquest parlament no hauria, per unanimitat dels seus membres,
acordat la creació d’aquesta ponència, és a dir, no és costum
d’aquest parlament, no n’hi ha gaires de ponències d’estudi
davant situacions concretes, per tant, fa pensar que sí que tenim
un problema. Vostè veu el got mig ple i jo, potser, el veig mig
buit, potser vostè veu que el que hi ha dins el got és un líquid
molt agradable i igual nosaltres trobam que no té el gust que
hauria de tenir, però en tot cas problema n’hi ha. 

La veritat és que vostè va fer una intervenció prolixa de dues
hores fa quinze dies i avui recomençam la compareixença que
podríem dir, i li dic afectuosament i amb ironia, que pot ser una
compareixença en diferit, però que sigui en diferit esperem que
tampoc no sigui una simulació de compareixença. La Sra.
Cospedal feia contractes, simulació de contractes en diferit, no
tenim més remei que fer una compareixença en diferit, però
estic segur que no serà una simulació. Vostè ens va donar molta
informació i jo no em dedicaré a jutjar la informació que ens va
donar sinó que intentaré formular-li preguntes, qüestions, que
crec que són transcendents per a la nostra situació.

Ja li dic, no és una sessió de control, per tant, no li demanaré
què ha fet vostè per resoldre aquests problemes sinó quines
solucions veu a aquests problemes. Si fos de control, i li dic
amb tots els respectes també, qui hauria de ser aquí hauria de ser
el conseller, perquè així són les fórmules parlamentàries, vull
dir, com que evidentment feim una sessió de treball, d’estudi,
vull dir, és vostè qui ha d’assistir aquí i no el conseller perquè
vostè és qui directament coneix la situació, coneix els
problemes i vostè és qui els tracta dia a dia i crec que ningú
millor que vostè per part del Govern per tractar aquestes
qüestions.

Ja li dic d’entrada que no és la primera vegada que ho dic
que reconec la seva feina, la seva dedicació i la seva capacitat,
és a dir, no qüestionam el seu paper, vostè és un director general
crec que competent, tot i que això evidentment permetrà que no
necessàriament haguem de compartir totes les seves idees, les
seves propostes, vull dir, pensam en coses diferents, però sí que
és ver també que en altres sessions de compareixences del
conseller Delgado, per exemple, hem vist que sobre la situació
del transport aeri en moltes coses coincidim, és a dir, en moltes
situacions i en moltes propostes coincidim i açò jo crec que és
bo, no és gens dolent, m’alegra coincidir. Altres coses no les
compartim, no les compartim i intentaré jo abundar en aquestes
qüestions avui, esper de la benevolència de la presidència de la
comissió perquè evidentment una intervenció de dues hores
deixa molts d’interrogants, deixa moltes qüestions a l’aire i
moltes preguntes a fer, no li deman, Sr. President, dues hores,
sí li deman una certa generositat amb el cronòmetre simplement.

Podríem entrar en un joc pervers i començar a qüestionar les
seves estadístiques. Jo he dedicat aquests dies passats de
penitència a repassar, diguéssim, a aprofundir en la seva
intervenció, penitència perquè és Setmana Santa no per la seva
intervenció, tot i que evidentment la quantitat de xifres que
vostè va donar, vull dir, eren feixugues també de traginar,
feixugues de dur damunt i intentar contrastar. Per tant, no ho
faré.



TURISME / Núm. 59 / 24 d'abril del 2014 791

 

Podríem discutir perquè vostè agafa referències de vegades
parcials, de vegades sense les mateixes seqüències temporals,
diguéssim que les estadístiques que vostè ens plantejava podrien
ser qüestionables. Jo no entraré en aquest joc, no vull fer aquí
una intervenció de qüestionar si el percentatge que vostè dóna
és correcte o no és correcte, si, a més, aquest percentatge és
suficient o no, simplement li citaré Winston Churchill, Winston
Churchill, que era una persona, diguéssim, d’ideologia més que
indiscutible, un senyor amb moltes fòbies i una de les seves
fòbies eren les estadístiques, i deia Winston Churchill que en
aquesta vida hi ha veritats, mitges veritats, mentides i
estadístiques. Deixem-ho aquí.

En tot cas, més enllà de les estadístiques si tenim una
ponència, com li deia, és perquè tenim un problema. Vostè crec
que va ser molt optimista en la seva intervenció i jo ja li he dit
que per sobre de les xifres pures i dures, crec que el mateix fet
de tenir aquesta ponència significa que tenim un problema i si
no jo crec que bastaria fer un exercici que seria que algú
demanés a qualsevol dels diputats o diputades aquí presents,
possiblement excepte al Sr. Veramendi, que deu estar encantat
amb els números que vostè ens va posar, però als altres, a la
resta  diputats si ens fes la pregunta de si estam bé o malament
segur que no seríem tan optimistes com vostè i sobretot si
l’exercici el fa als diputats, dic diputats perquè no hi ha ni una
sola diputada d’aquestes illes, de les illes menors. Qualsevol
diputat d’Eivissa, qualsevol diputat de Menorca,
lamentablement no hi ha cap tampoc de Formentera, si no
encara la situació seria molt més pessimista, segur que no
compartiria la seva visió de la nostra situació. Però, si no, ho
demani també als consells insulars, al de Mallorca, al de
Menorca o al d’Eivissa, per cert, el president del Consell
d’Eivissa era membre d’aquesta ponència, l’hem vist poc, supòs
que té altres preocupacions més grans que les del transport aeri,
però evidentment el transport aeri, en tot cas, ho és. I si no ho
vol demanar als consells ho demani als ciutadans.

Jo no tenc per què donar-li consells ni crec que sigui ningú
per donar-li consells, però sí li recomanaria que no vagi vostè a
cap ràdio o a cap televisió d’aquestes tan xalestes com tenim
públiques i digui vostè que els ciutadans es queixen de vici quan
es queixen de la situació del transport, li recoman que no ho faci
perquè crec que no sortiria ben parat i, com que vostè em
mereix molta consideració, millor que no ho digui vostè. Crec
que va tenir un petit problema, va fer esment aquí, a la
compareixença, en la seva intervenció, també de caràcter
optimista, a un fòrum de transport aeri que es va celebrar a
Menorca i crec que val més que sigui un poc més prudent.

Vostè també va defensar el paper del ministeri en la seva
intervenció, vostè va parlar que havien incrementat el
descompte de resident, la quantitat global, sí, però la van
augmentar naturalment per pagar l’anualitat anterior, en què
havien baixat massa i no va poder liquidar l’anualitat; és a dir,
primer baixen, després pugen. Hem anat i hem vengut moltíssim
amb el descompte de resident per part del ministeri durant
aquests tres anys darrers i crec que millor no ho toquem, si no
que anem a veure en el futur què passa amb el descompte de
resident.

Vostè sobre el descompte de resident també va dir, i és una
cosa que reconeixem al ministeri, que s’ha universalitzat el
descompte de resident. Vostè en el llibre aquest sobre la guerra

dels mil dies que ha publicat el Govern, dic la guerra dels mil
dies perquè com que s’han barallat amb tothom, més que la
gestió dels mil dies sembla que és la guerra dels mil dies que
han presentat, vostè situava com per primera vegada en la
història la fita... sí... home!, jo no li neg el mèrit que el
descompte de resident s’hagi universalitzat, però adjectivar-ho
de per primera vegada en la història, crec que és una fita tampoc
no tan important com perquè mereixi aquesta epítet tan pompós,
però bé, en tot cas són opinions.

En tot cas, un tant a favor del ministeri amb la
universalització del descompte de resident. Vostè, en aquest
sentit, va treure molts de retalls de premsa per justificar moltes
coses, que no estàvem tan malament i va parlar de la doble
paradoxa en relació al transport per ferrocarril i el transport aeri.
Vostè deia que en relació, comparativament amb la resta de
transport aeri estàvem molt bé, si ho comparàvem amb el
transport de ferrocarril ja no estàvem tan bé. Jo no li treure gaire
retalls de diaris, però permeti’m que li tregui simplement una
dada oficial del Ministeri de Foment, que es titula el Ministeri
de Foment ell mateix, “Pastor destaca la apuesta del Gobierno
por los ferrocarriles de Castilla y León a los que se han
destinado 2.225,4 millones de euros entre 2012 y 2014",
2.225,4 milions en dos anys, tres anys. Açò és del 8 d’abril de
2014, vull dir, és recent, el propi ministeri ho diu.

Jo crec que més que de doble paradoxa hauríem de parlar,
Sr. Director general, de doble sarcasme, crec que seria millor
que de doble paradoxa, però en tot cas... Vegem, vostè, ja ho he
dit, vostè va defensar molt el ministeri, el Sr. Lletrat que ens
acompanya ens va fer arribar fa uns dies, dia 10 d’abril, una
carta del Sr. Rafael Catalá, secretari d’Estat d’Infraestructures,
Transport i Habitatge, on contestava una petició de la presidenta
del Parlament on francament li diu que si volem dades que
mirem la web d’AENA. Si açò és el respecte que mereix la
presidenta del Parlament i el Parlament i aquesta ponència
d’estudi per part del ministeri, que ens diu que l’aeroport de
Maó varen sortir, una equivocació, l’aeroport de Menorca, en
tot cas posa Maó, trenta aerolíneas operando con cincuenta
aeropuertos, quince países. Ibiza cuarenta y cinco aerolíneas
con ochenta (...) aeropuertos y trece países... si açò és tot el
que ens ha de dir el ministeri sobre tot el que li vam demanar,
aquests informes de posada en marxa de l’OSP, aquestes coses
que és l’únic que el Sr. Veramendi ens va deixar que li
demanéssim i ni el que el Sr. Veramendi ens va deixar que li
demanéssim, no s’ha dignat contestar. Vull dir, si açò és
respecte al Parlament per part del ministeri... bé. Per tant, vull
dir, crec que..., no el defensem gaire, ha fet coses bé el
ministeri, no li negaré, després en parlaré, però evidentment
respecte al Parlament no en té.

Equilibri, equilibri entre els modes de transport i les zones
d’aquest país tampoc.

I vostè a la seva intervenció va dir que emprava xifres de
finals de 2012, Observatori de Preus 2012, és a dir, si el mes
d’abril del 2014 encara no tenim dades del 2013, no sé què està
observant amb el seu Observatori el Ministeri de Foment, o
igual és que ha posat el telescopi aquest a l’inrevés i miren al
revés i cada vegada som més enfora de Madrid en tost de més
prop de l’atenció del ministeri.
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M’agradaria que...,  vostè va parlar, tangencialment, de
l’informe, d’un informe, d’un estudi que ha fet públic el Consell
Insular de Menorca; també va parlar una mica de l’informe de
la plataforma, i crec que no va parlar gaire bé de l’informe de la
plataforma, és igual, no li deman per l’informe de la plataforma,
sí que m’agradaria que fes una valoració sobre què li mereix,
tan extensa com vostè consideri, què li mereix aquest estudi del
Consell de Menorca, perquè crec que se’n deriven coses
importants d’aquest estudi, que puc compartir o no, jo no dic
que necessàriament les hagi de compartir, però que m’agradaria
sentir la seva opinió d’expert sobre aquesta qüestió.

Vostè va fer una anàlisi molt exhaustiva també del sistema
de tarifes que tenim, vaig deduir que vostè les considerava
correctes dins el mercat aeronàutic, dins les lògiques que ens
movem de lliure mercat em va semblar que li semblaven
correctes, m’agradaria que m’ho confirmés, creu que estam bé
amb el sistema de tarifes? Vull dir, tant si estam bé com si troba
ajustats els preus de l’OSP entre illes, si troba que estan bé, em
va semblar sentir que sí, m’agradaria que m’ho confirmés amb
claredat. I també si troba bé els de la ruta Menorca-Madrid de
l’OSP. I també si troba que les lògiques de lliure mercat resolen
els problemes de preus en hivern i en temporada baixa, tot l’any,
però especialment en hivern, en temporada baixa, si troba que
les lògiques de lliure mercat responen a les necessitats que tant
els ciutadans com l’economia de les nostres illes i la indústria
turística necessiten, o troba que hauríem de fer alguna cosa més.
I si troba que hauríem de fer alguna cosa més, quina cosa més
troba que hauríem de fer sobre aquestes tarifes i què hi podríem
fer? Açò és un tema rellevant, podem actuar sobre les tarifes,
tenim alguna capacitat, què hi podem fer?

D’alguna manera també vostè, i li dic, va fer una molt bona
feina de diagnosi, de proposta amb el document que van
entregar a la ministra el gener del 2012, era un bon guió per fer-
hi feina aquell que vostès van elaborar i van entregar a la
ministra, no és la primera vegada que ho dic i ho reconec, i no
tenc cap problema, és un bon guió de feina. La veritat és que
tenc la sensació que poc cas li van fer a aquest guió de feina per
part del ministeri.

També sabem que vostès estan formalment en desacord amb
la privatització d’AENA, ho han dit, s’han manifestat en aquest
sentit, ho compartim, però igual discrepam en el model de
gestió i la importància dels comitès de ruta, comitès de ruta que,
com que no tenen finançament o tenen molt poc finançament,
creim que estan una mica descafeïnats. Igualment els comitès de
coordinació aeroportuària, que al final són cafè per a tots,
perquè tots els aeroports tenen uns comitès de coordinació
aeroportuària, també discrepam de l’eficiència que tenguin front
la manca de recursos econòmics per treballar i sobretot front la
privatització d’AENA, si privatitzam AENA podem tenir un
problema en aquest sentit. M’agradaria que em digués, què
pensa no tan sols de la privatització d’AENA, ja sé que hi estan
en contra, sobretot que em digui quin model de gestió creu que
seria el bo per als aeroports de les nostres illes? Centralitzat,
individualitzat, amb un AENA de les Illes Balears? Que m’ho
especifiqui un poc.

Taxes aèries. Compartim que penalitzen greument les
oportunitats de connectivitat, açò crec que ho compartim, jo no
li diré...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, aniré acabant, president, sí vaig acabant.

..., compartim el problema de les taxes. Barajas reduce
tasas para relanzar el turismo de Madrid. Acords d’Ibèria i
comunitat de Madrid i Ministeri de Foment per reduir les taxes
d’AENA, açò són notícies de fa pocs dies. Què hi podem fer res
aquí o ens conformam amb les rebaixes d’hivern, que crec que
han tengut molt pocs resultats per les xifres que tenim de
connectivitat d’aquest hivern?. No em consola, a jo, a vostè
igual sí que el consola, a mi no em consola que també fracassés
el Sr. Blanco, li dic, el Sr. Blanco va fracassar amb les seves
mesures, crec que les actuals també són un fracàs; crec que
ningú no l’ha endevinada, ningú, i crec que hauríem, per tant, de
pensar un poc més com ho fem.

El descompte de resident, el Consell de Menorca s’ha llançat
a demanar el 75% de descompte de resident per a Menorca,
Eivissa i Formentera. Comparteix aquest descompte asimètric,
no ho comparteix? Estarem d’acord que té un cert efecte pervers
sobre les tarifes, però comparteix aquesta proposta del Consell
de Menorca o no? Com veuria un sistema de tarifa plana i
universal? I aquesta tarifa plana i universal, per quines quanties
seria per a cada ruta que tengués aquesta tarifa plana i universal,
i en quines rutes creu que seria necessari?

Podríem parlar d’estratègies d’hivern, podríem parlar de la
situació que tenim, de la situació de les companyies que són
molt delicades, simplement, com que ja m’han cridat l’atenció
el president, un últim apunt, un últim apunt permeti’m, Sr.
President: considera vostè que s’ha d’estimular l’obertura de
noves rutes? Com, amb aliances amb companyies, amb el sector
turístic, a tres bandes? S’han de subvencionar companyies?
Vostè ens va citar moltes xifres, va parlar d’Andalusia i Balears,
va parlar de les quantitats, es va oblidar altres quantitats, segons
la Comissió Nacional de la Competència Balears va dedicar 6
milions entre el 2007 i el 2011, i va citar vostè Andalusia. A mi
em sembla molt bé que critiqui Andalusia, però també podria
parlar dels 84.279.000 euros de Castilla y León, el mateix que
els 2.200 milions que hi dedica la ministra al tren, i varen gastar
84 milions i busques a l’avió. I a sobre la ministra hi posa 2.500
milions per al tren.

Vostè va parlar de la legalitat o no de les ajudes, crec que
són més alegals algunes que ilAlegals i algunes són legals i
algunes són possibles. Vostè, supòs que coneix la legislació
europea i la legislació europea té condicions per ...
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EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

... les ajudes. Acab, Sr. President. 

Crec que vostè, permet la legislació algunes ajudes, vostè
considera que en algun moment pot ser bo per a alguna situació
concreta un sistema d’ajudes o no ho considera? Perquè tal
vegada nosaltres generam producte, però com que les
companyies esperen que s’estimuli el mercat un per l’altre no
avancem, i igual seria bo, no ho sé. 

En la segona intervenció intentaré incidir un poc més i ja
acab, perquè evidentment parlar de tots els temes dels quals
vostè ha parlat dues hores, jo en deu minuts i busques que m’ha
permès el president, evidentment tenc unes certes dificultats.

Gràcies, en tot cas, president, perquè sé que he rallat més de
deu minuts, ho sent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat, miri, tenim el temps que tenim que és
fins a la pròxima comissió i he repartit el temps de la manera...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si importa continuam altres dies, podem... perquè crec que
és un tema prou important com per poder seguir.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. Per part del grup Parlamentari MÉS intervé el
diputat Sr. Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Director General,
jo també vull emmarcar aquesta intervenció, que crec que no
necessitarà de la generositat del president quant al temps, crec,
dins el context d’una ponència parlamentària, per tant, que no
té com a objectiu ser una comissió de control al Govern o a la
gestió, ni tampoc no té la voluntat de ser un debat per aprovar
cap resolució, sinó tot el contrari, es mou en la línia de
confrontar dades, raonaments, arguments en la línia de
l’objectiu que justifica o que és la raó de ser d’aquesta ponència,
que és la que va encomanar el plenari, el Parlament als que són
membres de la ponència, és a dir, valorar la situació, analitzar
la situació de la connectivitat a les illes entre illes i d’aquestes
amb l’exterior i fer propostes de futur, un full de ruta per
millorar aquesta connectivitat.

Lògicament, com també deia el Sr. Borràs, açò es fa perquè
es parteix almanco d’una percepció negativa, negativa en el
sentit crec que també coincident amb la ciutadania que no tenim
una bona connectivitat, nombre de connexions, nombre de
freqüències, preu d’aquestes rutes i crec que aquesta realitat que
és molt evident, com es deia, entre Eivissa, Formentera i
Menorca, però també a Mallorca, crec que és aquest el punt de
partida d’aquesta ponència.

He llegit amb atenció i amb interès la intervenció de la
passada comissió de dia 10 d’abril, on he pogut trobar dades,
algunes de les quals coneixíem, d’altres no i en aquest primer
sentit voldria proposar a la ponència, en aquest cas al director
general, que per fer una feina crec que coherent i en la mateixa
línia el lògic seria que tots poguéssim fer feina amb les mateixes
dades. Una de les dificultats que ha tengut aquesta ponència
precisament ha estat aquesta, la de tenir accés a dades, crec que
seria interessant que totes les referències de les fonts d’AENA,
de la Comissió Mixta de Seguiment, dels comitès de rutes, de
l’Observatori de Preus, etc., de les diferents referències, les
diferents fonts a les quals es remet el director a la passada
intervenció, doncs, també siguin dades que puguem tenir tots els
membres de la ponència per tal d’analitzar de forma completa
cadascuna d’aquestes fonts i el conjunt de les dades que..., bé,
no tenc cap dubte que en la passada intervenció doncs no es
podia posar de forma extensa tot el contingut de cadascuna
d’aquelles fonts, se n’utilitzava una part per seguir un
raonament, em sembla bé, però crec que seria lògic que els
membres de la ponència poguessin tenir tots aquests recursos.
Per tant, proposaria poder tenir accés, facilitat pel Govern, a
totes aquestes fonts a les quals es fa referència.

Deia, idò, que a part de les fonts, coincidirem o no amb
l’anàlisi, hi coincidirem o no, menys amb les conclusions, però
en qualsevol cas crec que el gran objectiu sí que és coincident.
Jo també..., el nostre grup ho ha reiterat altres vegades, amb
l’anterior conseller vàrem tenir diverses oportunitats per posar
de manifest tot allò que teníem en comú, el conseller Delgado,
que és molt, els grans objectius són molt coincidents i per tant,
la nostra responsabilitat jo diria que és major, perquè davant
tanta coincidència la ciutadania no entendria i no entén que no
apropem postures en el full de ruta cap a aquests objectius.

En aquest sentit, vull partir d’una informació i d’una posició
que em sembla molt important, que és cert que afecta molt més
directament a Eivissa, Formentera i Menorca, però crec que
afecta també a Mallorca i al conjunt de la comunitat autònoma,
i es refereix a les connexions entre illes. I no puc deixar,
lògicament, de fer referència -ja ho ha fet també el Sr. Borràs-
als estudis que des de la societat civil o des de les institucions,
les màximes institucions a cadascuna de les illes, han fet i s’han
posicionat, no? 

Fa no massa i el Sr. Director també hi va participar, el
Consell Insular de Menorca duia endavant unes jornades per
analitzar la situació precisament també de la connectivitat i per
fer propostes; per fer-ho es basava en un estudi que va
encomanar el mateix consell insular, que era un punt de partida
d’aquelles jornades. En qualsevol cas, per a mi més important
és que, arran d’aquelles jornades, arran d’aquell estudi, el
Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular de Menorca, perdó,
aprova, per unanimitat, com també ha fet el Parlament, però en
aquest cas el Consell Insular de Menorca, jo diria que amb un
nivell de concreció molt més elevat, una proposta, una proposta



794 TURISME / Núm. 59 / 24 d'abril del 2014 

 

molt clara que el director coneix, que és la d’instar el Govern i
el Ministeri de Foment a millorar, a seguir fent feina en la
connectivitat aèria tenint en compte les conclusions de l’informe
que va elaborar l’empresa Avio Consulting, que el Consell
Insular de Menorca fa seves, i que són les d’apostar per fixar
una tarifa plana d’entorn als 35 euros per trajecte en vols a
Mallorca i també, com a mesura transitòria i fins que aquesta
tarifa plana universal fos efectiva, fos viable, augmentar el
descompte de resident entre el 70 o el 75% posa l’estudi, la
resolució del consell parla del 75 del descompte de resident,
com deia, per a passatgers de les illes d’Eivissa, Formentera i
Menorca en les seves rutes.

Deia també i a més sortia publicat ahir als mitjans de
comunicació de Menorca, que precisament aquest acord i aquest
estudi es traduirà en una proposta per part del consell que el
president Tadeo farà arribar dimarts que ve al president de la
comunitat autònoma, Sr. Bauzá, en aquesta mateixa direcció.
Per tant, no pot ser... no podem deixar de tenir en compte quina
és almanco la voluntat, la posició del Consell Insular de
Menorca, que crec que és coincident amb el d’Eivissa i
Formentera en la mateixa línia i per tant, crec que és molt
important saber quina he estat la feina, quina és la posició i
quina és la voluntat, quina és la viabilitat que veu el Govern
respecte d’aquesta proposta.

He de dir que aquesta proposta, ara institucional, del consell
insular, va en la mateixa línia de la que fa mesos i anys va fer la
societat civil, en aquest cas també menorquina, eivissenca i
formenterera, de revisar les obligacions de servei públic entre
illes o crear noves obligacions de servei públic basades en
tarifes planes dins un mercat obert, sense una situació de
monopoli en la mateixa línia, xifres si vol diferents, no tant,
diferents, però que actuen o van en la mateix direcció. 

Dic mesos o anys perquè vull recordar que l’inici d’aquest
període legislatiu parteix d’un moment en què en campanya
electoral..., bé, l’anterior campanya electoral, la que va donar els
resultats i la representació parlamentària que tenim avui, en la
qual a Menorca concretament tots, tots els grups que es
presentaven i tots els grups que tenim avui representació aquí
signàvem públicament un compromís, un document elaborat
precisament per la plataforma El Transport Aeri Ofega
Menorca, entre els quals hi havia el Grup Socialista, el Grup
MÉS o el PSM-MÉS per Menorca i el Grup Popular, el Partit
Popular, que anava precisament en la mateixa direcció que
defineix la plataforma i que aprova el consell insular, i en aquest
sentit he de dir que el consell insular, almenys en la literatura,
almenys en els seus objectius, els seus propòsits polítics, doncs
coincideix amb allò que ja anys enrere vam signar tots.

En segon lloc, també m’agradaria fer un esment, també s’ha
comentat, d’un document, un document que va elaborar el
Govern i que va ser la base de la reunió amb el Ministeri de
Foment, dia 24 de gener del 2012, que nosaltres també
valoràvem com un document molt adequat, molt oportú amb la
tasca que s’encomanava a si mateix el Govern i un dels punts
que sempre ens ha preocupat, que també forma part de la
coincidència, que és el de la gestió o cogestió aeroportuària,
cogestió, per referir-m’hi amb els mateixos termes que fa aquell
document. També al Parlament ens hem expressat prou vegades
de forma unànime en aquest sentit, creim que és fonamental per
millorar la connectivitat, per incidir en mesures que permetin

crear noves connexions, millorar les freqüències, que existeixi,
que sigui una realitat aquesta cogestió, però, en canvi veim que
des de Madrid no s’actua en aquesta línia. Una cogestió que,
com bé diu el document del Govern, necessita d’una gestió
individualitzada dels aeroports, una gestió pública, una gestió
amb la presència dels ens socials, empresarials, institucionals,
però en canvi les propostes que es gestionen des de Madrid no
van en aquest sentit. Per tant, ens preocupa a tots i estic
convençut que al Govern també, aquest distanciament entre allò
que vol i ha pronunciat aquesta comunitat autònoma a través del
seu parlament i el que es decideix a Madrid. 

Crec que en aquest sentit seria important saber quina és la
valoració que fa el Govern en aquest sentit, quina és la tasca que
s’ha encomanat per aquests propers mesos o si vol anam més
enrere, què en sap en aquest moment de tot allò que hem pogut
llegir o hem pogut seguir pels mitjans de comunicació respecte
d’aquesta possible o no possible gestió aeroportuària que
reclamen les illes?

I finalment, també voldria fer referència a un altre element
bastant coincident, però que des del nostre grup hem reivindicat
com un punt en el qual possiblement no s’ha insistit en la... en
el valor, en la importància que té, i és el règim especial per a les
Illes Balears. Som a un moment crec que oportú, molt oportú
per parlar-ne, hem aprovat, i algunes vegades sense acord, però
he de dir que amb esmenes del Grup Popular, amb una línia
també de coincidència, en el sentit de posar de manifest que “el
règim especial de les Illes Balears -i estic llegint una proposta
del Partit Popular, eh?- hauria de poder recollir les actuals
necessitats de transport aeri com a elements específics i
diferencials de la insularitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears”.

Supòs que el Partit Popular igual que el Grup Socialista i el
nostre grup, ho feim pensant en la línia que pot ser una via
d’estabilitat, de donar estabilitat a una qüestió que no pot
dependre dels governs de torn, ni de Madrid ni d’aquí. 

La connectivitat no és parlar que demà hi haurà una línia
més o hi haurà una freqüència més, és donar estabilitat perquè
donar estabilitat és donar confiança als sectors empresarials, a
tot aquell que té iniciativa i ganes de proposar i de tirar
endavant iniciatives lligades amb el nostre motor econòmic que
és el turisme, per tant, té una importància cabdal i és el moment
clau per parlar-ne.

També m’agradaria en aquest sentit, plantejar o saber del
Govern quin és el seu plantejament, quina és la seva valoració
i la seva anàlisi, perquè crec que ha de ser un punt que aquesta
ponència hauria de recollir i hauria d’atorgar la importància que
crec que pot tenir en aquests moments.

Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé el Sr. Veramendi, per un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la presencia
del director general de Puertos y Aeropuertos del Govern que,
tal como se acordó en el plan de trabajo de la Ponencia de
estudio de la situación del transporte aéreo de nuestras islas,
aprobado tanto en la ponencia como en esta comisión,
comparecería, como se hizo tanto en la pasada sesión como hoy
nuevamente, debido a lo extensa que fue su intervención. Por
ello, agradecerle su completa, clara y realista -repito, realista-
intervención sobre la situación actual de nuestra conectividad
aérea.

Esta ponencia, que me corresponde coordinar, tal como se
acordó es una ponencia de estudio de la situación, no otro
término que intenten sacar, estudio de la situación. Por ello es
importante la intervención en este caso del director general del
ramo para explicar desde la perspectiva autonómica del Govern
la situación de una materia tan estratégica para los intereses de
esta comunidad como es la conectividad aérea.

Una vez más, también recordar que a pesar de que la
conectividad aérea es competencia estatal, como recordó el
director general, este govern, consciente de su importancia,
tanto para la movilidad de los residentes como, no lo olvidemos,
las necesidades turísticas, principal motor de nuestra economía,
desde el primer momento, y se ha constatado en este parlament,
se puso a trabajar desde múltiples aspectos sin mermar recursos
públicos, que no todos lo pueden decir, desarrollando políticas
para garantizar y mejorar nuestra conectividad aérea, teniendo
desde el principio unos objetivos al respecto con un claro
carácter reivindicativo y la implicación -y ayer se vio una vez
más- personal del presidente Bauzá.

Mucho y bueno, lo he dicho otras veces, es el trabajo de este
govern que, que en estas dos sesiones de la ponencia, usted, Sr.
Director General, representa, respecto a nuestra conectividad
aérea propiciando solución y resolviendo posibles problemas,
como corroboró su intervención. Como se desprende también de
su intervención, con los datos objetivos, datos son datos, no
mentiras, datos son datos, la situación actual y real, no es como
la pintan algunos, no se pueden hacer intervenciones siempre
basadas en conjeturas, malinterpretaciones y siempre esa fuerte
carga demagógica, intentando crear siempre confusión hasta que
se les ve la luz.

Los avances en los diversos aspectos sobre el transporte
aéreo en nuestra comunidad en esta legislatura son evidentes.
Recordemos para mejor ubicarnos que en esta materia este
govern, su dirección general, se encontró con cuatro años en
blanco, cuatro años en blanco, gastos, gastos había y deuda,
mucha deuda de la pasada legislatura, que cada uno asuma su
responsabilidad. Ya les vuelvo a recordar esa inactiva, sin
objetivos y costosa Dirección General de Transporte Aéreo y
Marítimo del anterior govern, entre otros responsables, alguno
hoy también aquí presente. Atrás han quedado esas prácticas del
anterior govern, como expuso el director general tan claramente,
de repartir dinero de todos a compañías aéreas y touroperadores

con el triste efecto de que cada vez venían menos pasajeros,
muy ilustrativo el gráfico exhibido al respecto, intentando
mantener artificial y costosamente el mercado que contribuyó
incluso a desviar la demanda a compañías low cost que en
muchos casos luego dejaban las rutas.

Recordarles al respecto el citado informe negativo de la
Comisión Nacional de la Competencia a estas ayudas, que tan
a la ligera alguno ha querido pasar como explicó el director
general, y su investigación por las autoridades europeas.
Además, como también ha explicado el director general, en
nuestros aeropuertos en 2013 en temporada alta se han batido
récords históricos, son datos, incluso reflejados en prensa, de
pasajeros. Se han abierto nuevas rutas, esto está clarísimo, y se
ha prorrogado la temporada turística, hecho muy importante. En
temporada baja los datos señalan un dato de tendencia hacia la
mejora destacando los incrementos de las islas menores de Ibiza
y Menorca, reforzándose el trafico internacional  siendo -y lo
dijo el director general- denominador común en los tres
aeropuertos insulares, que continua habiendo más oferta que
demanda de plazas, un dato objetivo, estando cubiertas las rutas
con las principales ciudades peninsulares. Recordemos,
comparando datos, datos son datos, que las principales pérdidas
de pasajeros se produjeron tal vez en la anterior legislatura,
como así fue.

Respecto al tema de las tarifas, que con tanta falta de rigor
hablan algunos, metódicamente, agradecer las clarificaciones y
concisas aportaciones efectuadas por el director general donde
se constata que las rutas sometidas a la OSP interislas y la ruta
sometida a OSP Menorca-Madrid la tarifa media real está por
debajo de la de referencia, así como las aportaciones dadas de
otras rutas domésticas tan clarificadoras.

Al respecto, también destacar la medida clave para
garantizar la conectividad aérea de las insularidades que ha
supuesto la puesta en marcha por el actual ministerio -por el
actual ministerio de la Sra. Pastor- del Observatorio de Precios
y Conectividad, comprobando enlaces aéreos y facilitando el
control efectivo de las tarifas, permitiendo saber a qué precios
se ha bajado de media, no con especulaciones o imaginaciones.

Respecto al mencionado descuento de residente, al que tanto
alguno se adhiere, pero que no hizo nada para mejorarlo ni pidió
nada cuando podía hacerlo, quiero también recordar los intentos
de la oposición en este parlamento de crear falsas alarmas para
irresponsablemente intentar sacar un posible rédito político,
afirmando -esto lo pasamos quince días- que se reduciría. Ya les
dijimos que el único que sí anunció una reducción efectiva fue
el ministro socialista Sr. Blanco en 2010, que el Partido
Popular, en la oposición, paró.
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Como decíamos no sólo no ha sido así, sino que a pesar de
la situación de contención presupuestaria la partida
presupuestaria por este concepto se ha incrementado, además de
universalizarse este derecho extendiéndolo -importante- a
residentes no comunitarios, reivindicación histórica de estos
ciudadanos cumplida por este gobierno, además de adoptarse
medidas para evitar el fraude en el uso de estas bonificaciones
-a pesar de que usted, Sr. Borràs, en alguna intervención haga
broma sobre este uso fraudulento detectado; un poco más de
responsabilidad en las acciones judiciales contra el fraude, Sr.
Borràs-, estando claro que si alguien ha hecho más en todos los
aspectos por este derecho está claro que es en esta legislatura.

En relación a las dos declaraciones de OSP que rigen en
nuestra comunidad, a pesar de que a alguno le pese lo que le
pese, estos dos hitos han sido conseguidos siempre gobernando
el Partido Popular, la OSP Menorca-Madrid en esta legislatura,
y como sabrán los menorquines, reivindicación histórica de la
isla de Menorca cumplida, puesta en marcha en tiempo récord,
a pesar de bromas, y sin quedar desierta, como el director
general bien citó de otras rutas OSP, y que como manifiesta el
informe de la Defensora del Pueblo gracias a ella es posible
contar con un servicio regular y tarifas más asequibles,
habiendo funcionado de forma completa y sin incumplimientos.
Pero tras su análisis se ha constatado que el número de usuarios
de la ruta ha quedado por debajo de las previsiones, con un
descenso de ingresos para la compañía que presta la ruta, lo que
ha llevado a que ésta cese en su operatividad en tal ruta,
habiéndose procedido por parte del Ministerio de Fomento con
una gran celeridad, és dato objetivo, a una nueva licitación
pública del servicio para esta ruta, revisada y actualizada,
ajustando frecuencias a demanda real y mejorando horarios,
adaptándose las nuevas condiciones mejor a las necesidades de
los residentes en Menorca, y a la vez se posibilita mejorar los
rátios de funcionamiento de ésta. Ayer mismo, en reunión del
presidente Bauzá con la ministra, se anunció el compromiso del
ministerio de que sería efectiva el 1 de octubre.

Respecto a los importantes avances en esta legislatura en lo
que muchos hablan pero poco hicieron de cogestión y
participación de instituciones propias en las cuestiones relativas
al transporte aéreo, quiero destacar también la constitución del
Comité asesor de cogestión aeroportuaria, y los comités de ruta
de cada uno de nuestros aeropuertos, y la comisión técnica de
cada comité de ruta, con el fin de coordinar iniciativas de
desarrollo de rutas, canalizar actuaciones de promoción de
destino en origen y fortalecer la conectividad, que muchos la
dan por habitual y ha sido este govern el que la ha llevado
adelante. Se reúnen periódicamente, y suponen una importante
labor de colaboración interadministrativa y con el sector
privado, sumando esfuerzos y, lo que está claro, la aprobación
de los planes bianuales 2013-2014 de objetivos de cada comité
de ruta, suponiendo tener por primera vez un plan
preestablecido para promocionar nuestros destinos a través de
cada aeropuerto. Quiero darle la enhorabuena en nombre del
Grupo Popular por el cumplimiento de estos objetivos y el buen
resultado que están dando, tal como expuso.

Además se ha ampliado la participación de entidades propias
en la Mesa del transporte aéreo. También hemos de destacar el
gran paso llevado a cabo con la creación por el Ministerio de
Fomento del Comité de coordinación aeroportuaria,
reivindicación de este gobierno, el actual, para desarrollar

estrategias propias a nuestra realidad insular, donde por primera
vez instituciones propias participan de forma descentralizada
por primera vez en la gestión aeroportuaria. Ya recordemos que
el pasado 27 de enero se constituyó el de nuestra comunidad;
también quiero recordarles que es el tercero constituido a nivel
nacional. 

Mención a parte requiere, como se ha expuesto, lo
conseguido en un tema fundamental como son las tasas
aeroportuarias. Este gobierno era consciente y trabajó en
conseguir un tratamiento diferencial, como expuso el director
general, para nuestros aeropuertos, para ser más competitivos,
consiguiéndose, con la decisiva participación nuevamente del
presidente Bauzá, dos hechos muy importantes: la introducción
del concepto novedoso de esta legislatura de meses valle, de
noviembre a marzo, y la introducción de bonificaciones en
dichas tasas que favorezcan una mayor conectividad de los
residentes y ayuden a la desestacionalización turística,
bonificaciones que han ido aumentándose en diversos años y
presupuestos de esta legislatura, gracias a la labor de este
gobierno y la sensibilidad mostrada en este tema por el
Gobierno del Estado.

A mi me gustaría -usted me ha citado y yo le citaré también
esto, Sr. Borràs- que no se meta en jardines de quién falta o
quién no falta. Yo creo que su portavoz es miembro de esta
comisión y no la hemos visto nunca en la Comisión de Turismo,
ni hoy que viene un representante del Gobierno. Y, Sr. Borràs,
el escrito que cita es el que acordamos pedir en la ponencia;
nadie le dejó o no le dejó pedir nada, pidió lo que quiso, pero
otra vez, nuevamente, ya se lo dijimos, (...); y no se lo dijimos
nosotros, se lo corroboró el Ministerio de Fomento. Por ello por
lo menos no se jacte de sus peticiones erróneas.

Sr. Martí, ahora usted hace una solicitud verbal documental.
Elaborando el plan de trabajo pidió lo que consideró pedir, y por
escrito además, y se discutió. Ahora sorprende que nos
proponga otra petición.

Para finalizar esta intervención, Sr. Director general, quiero
destacar lo importante, a pesar de no tener las competencias, de
la tarea que lleva a cabo, y volver a agradecerle su extensa
exposición en la anterior sesión, su amplia y pormenorizada
visión de la situación actual y real, foto real, del transporte aéreo
en nuestras islas desde una perspectiva del Gobierno, para que
contribuya sin duda -consideramos que será así- a poder
efectuar unas mejores conclusiones y propuestas a esta ponencia
de estudio de la situación, por mucho que otros le llamen de otra
manera, de la situación del transporte aéreo en nuestras islas.

Muchas gracias.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President, demanaria la paraula per alAlusions. Som a una
ponència d’estudi, a una compareixença del Sr. Director
general, i el portaveu del Grup Popular no fa més que dirigir-se
a jo...
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Borràs, el primero que ha citado al Sr. Veramendi ha
sido usted sin yo haber intervenido. Le pido un poco de respeto.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Veramendi. No li ha fet alAlusions perquè li està
contestant una cosa que vostè havia plantejat a la primera
intervenció. Per tant...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President, és una compareixença del Sr. Director
general...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted ha comenzado citando “el Sr. Veramendi dirá...”; yo
no había hablado todavía.

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Veramendi, no está en uso de la palabra.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Borràs, vuelve a equivocarse.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, simplement m’agradaria que consti en acta que em
sembla que és una falta de respecte total i absolut al Sr.
Deudero, al Sr. Director general, que es dediquin a contestar...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ha comenzado usted.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...al portaveu de la (...).

EL SR. PRESIDENT:

Passam... Té la paraula el director general de Ports i
Aeroports per contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé per contestar individualment
cada una de les intervencions dels portaveus.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PORTS I
AEROPORTS (Antonio Deudero i Mayans):

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots. Procuraré
fer una resposta individualitzada de cada un dels punts que
s’han tractat a les intervencions de cada un dels portaveus dels
grups polítics.

Voldria començar fent una reflexió global reiterant que,
efectivament, aquest director en principi ha estat citat per
comparèixer en el Parlament a l’hora de poder fer un punt de
feina i donar trasllat a la cambra de la gestió diària des del punt
de vista de la direcció general per poder fer una radiografia el
més fidel possible a la realitat de la connectivitat. 

Dit això, hi afegim una qüestió que ja vàrem explicar el dia
de la meva compareixença. Vaig fer la reflexió al començament
que nosaltres consideram la qüestió de la connectivitat aèria
com una qüestió estratègica, perquè importa, interessa molt als
ciutadans de les Illes Balears com a resultat del fet insular com
a fet diferenciador i que ens distingeix de la resta del territori
continental o peninsular. Ara bé, aquesta qüestió estratègica és
una idea que vull repetir aquí avui; no és una qüestió que per se
sigui una problemàtica, és a dir, el fet que com que és una
qüestió que deriva clarament del fet insular automàticament es
consideri que és un problema, jo el que he volgut és donar una
radiografia clara, amb dades concretes, contrastades, per fer
front al fet que a vegades interioritzam certes idees que no es
corresponen després amb les dades concretes del sector, i això
és el que he volgut fer.

En conseqüència no compartim -i entr aquí a la intervenció
del Sr. Borràs en representació del Partit Socialista- que la
situació sigui problemàtica. No és cert. La situació de la
connectivitat és una qüestió estratègica i d’atenció permanent
per part de qualsevol govern que governi a unes illes, a una
insularitat, afegint les dobles i triples insularitats que tenim a
Balears, però no és una problemàtica per se. 

Diu que vaig fer una intervenció en què pensàvem que
teníem el tassó mig ple. Bé, el que vaig fer és, sense entrar a fer
valoracions de caire polític, una transcripció de les dades que
ens donen les diferents administracions, i en conseqüència la
qüestió de veure el tassó mig ple en lloc de mig buit és una
conclusió que deu haver interioritzat el portaveu del Partit
Socialista, perquè jo no vaig fer cap valoració en positiu, vaig
transcriure les dades concretes amb les quals feim feina. En
conseqüència pensar que veim el tassó mig ple és una conclusió
de les dades que vàrem donar, però no és una conclusió que jo
vaig fer a la meva intervenció. Ni mig ple, ni mig buit, dades el
més estrictes i el més asèptiques possible.

Ha fet menció el portaveu del Partit Socialista al fet que la
meva compareixença ha estat en diferit. Jo desgraciadament no
puc controlar que s’hagin de suspendre les compareixences i
reprendre-les un parell de setmanes més tard. En conseqüència
li agraesc la reflexió que m’ha fet però no és culpa meva.

Vostè ha fet menció també al fet que no qüestiona les dades
i que no entrarà a fer un debat de dades perquè no ho considera
adient. Bé, jo li diré que aquestes dades són les dades oficials;
en conseqüència són dades asèptiques, i com que després ha fet
menció a certs dubtes respecte d’aquestes dades, malgrat no les
qüestiona, per favor digui’m quines dades concretes considera
que no es corresponen, perquè, si no, no tendrem llum respecte
de les conclusions que puguin treure en aquesta ponència, entre
d’altres amb la meva intervenció.
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Jo li vull fer una reflexió en aquest punt. Tots els documents
que s’han enviat des de la direcció general i des de la
Conselleria de Turisme i Esports cap al ministeri, vostès els
varen demanar. Ho tenen tot, tot. Per a mi és una gran
satisfacció comprovar que una vegada que han tengut tota
aquesta documentació no han fet batalla política pel fet de veure
que no hi ha qualque reclamació que no s’hagi fet, perquè això
significa que hi ha un vistiplau tàcit al fet que la reivindicació
permanent i constant del fet insular des del Govern de les Illes
Balears cap a Madrid és clara i contundent. En conseqüència
això és un tema que voldríem donar.

Amb la referència que ha fet a Churchill, verdades, luego
estadísticas, bé, si em pogués dir la dada concreta miraríem de
veure si efectivament hi ha qualque error, qualque fórmula que
no s’hagi aplicat correctament, i en conseqüència... Però donar
un dubte genèric sense concretar quan durant pràcticament una
hora i cinquanta minuts vàrem batre, desgranar la situació de la
connectivitat a les Illes Balears, ens colAloca un poquet en la
impossibilitat de treure conclusions d’aquestes reflexions fetes.

Ha fet menció respecte dels diputats de les dobles
insularitats, fins i tot les qüestions que ens traslladen des dels
consells insulars de les dobles o triple insularitat, respecte al fet
que consideren que hi ha una problemàtica respecte del tema de
la connectivitat. Li vull fer un comentari respecte a aquest punt.
Aquest senyor que li parla està casat amb una eivissenca, és a
dir, jo no vaig i venc cada setmana a Eivissa o a Menorca, o fins
i tot fins a Formentera, però sí un pic per mes. En conseqüència
participam i coneixem directament quina és la situació de la
connectivitat de les dobles insularitats perquè les palpam cada
vegada que viatjam. Després faré menció a la situació del
Consell Insular de Menorca i l’informe que també ha demanat,
però n’hi donaré una pinzellada. El mateix informe que han
encarregat revela, i així ho vaig fer públic aquí, o vaig reiterar,
millor dit, aquesta idea, i és que la situació de Menorca com a
doble insularitat res a veure no té amb la situació d’Eivissa. En
conseqüència, dobles insularitats han de tenir de tenir un
tractament diferenciat a Eivissa i a Menorca, perquè a Eivissa,
a Eivissa concretament, per exemple, dada específica i
indubtable, el mes de gener va ser el millor mes de gener de la
història dels vols entre illes Palma-Eivissa o tornar, malgrat que
a Menorca va ser el pitjor. En conseqüència pos en dubte que fil
per randa les conclusions de les dobles insularitats siguin les
mateixes, com vostè ha dit a la seva intervenció. No ho
compartesc en absolut.

Hi ha una sèrie de decisions del ministeri de les quals també
ha posat en dubte la seva bonança. Descompte de resident; sí, és
un fet històric que s’hagi universalitzat, sí, en conseqüència, ho
hem dit, però és una dada específica. S’ha universalitzat. Hem
anat a Formentera com a Govern i ens han donat l’enhorabona
i les gràcies per part de sectors d’immigrants que no tenien dret
a aquest descompte i que ja gaudeixen d’aquest descompte per
la seva circumstància de resident permanent, i són ells mateixos
que ens ho han dit, i en conseqüència permeti que si hi ha una
cosa ben feta es digui, però que no es posi en dubte. 

Nosaltres, per part del ministeri, a més, hem aconseguit una
sèrie de qüestions que crec que són molt importants i cabdals i
a les quals també vaig fer menció, a rel de les apreciacions que
ha fet respecte del tema de decisions preses pel ministeri. Per
primera vegada en la història l’any 2013 es decideix modificar
la Llei de seguretat aèria per incloure una sèrie d’articles que no
existien per reconèixer el passatger en connexió, perquè
beneficia les insularitats. L’aeroport estacional, bonificacions
específiques per aquestes circumstàncies, i ho eleven a categoria
de llei. En conseqüència ara ja no deim si han d’incloure o no
conceptes pel fet insular, ara ja discutim si ens basta un 10%, un
20% o un 30; és que el canvi és radical, ja no parlam de fet que
coneguin aquestes circumstàncies. En conseqüència no deim
que sigui el tassó ple del tot, però efectivament sí que ha
d’entendre que hi ha passes donades clares amb decisions
concretes que s’han fet a través del ministeri.

Jo no vaig defensar el ministeri, jo no vaig defensar el
ministeri especialment; vaig donar les dades concretes de les
qüestions que hem traslladat i que han tengut una resposta
concreta, i puc afegir també tot el tema dels comitès de rutes, la
comissió de coordinació, que crec que és una passa fonamental
en un tema de la possible futura cogestió aeroportuària, no
suficient però sí fonamental, i en conseqüència això també és
una reflexió que he de dir respecte al fet de posar en dubte les
decisions del ministeri.

Ha fet menció vostè a una carta del secretari d’Estat Rafael
Català. Jo d’aquesta carta em permetrà que no pugui dir res
perquè no sé què és aquesta carta. En conseqüència, una vegada
que l’hagi poguda llegir li podré donar la meva opinió.

Ha fet menció al fet que les xifres que havíem donat eren del
2012. Li he de dir que és una mitja veritat, totes les xifres eren
del 2013, excepció feta del tema tarifari, okay? En conseqüència
les xifres eren del darrer any complet, 2013. Tota l’estadística
aeroportuària era del 2013, que és el darrer any complet abans
de la meva intervenció a la ponència, i l’únic punt que vaig dir
que eren dades 2012, perquè era tot l’any complet que teníem,
era l’informe de preus de l’Observatori de preus, i vaig fer la
reflexió que havíem demanat al ministeri que ens fes arribar
l’informe 2013 quan estigui enllestit, i ens han contestat que ens
el faran arribar. És vera que som al mes d’abril i que no el
tenim, però hi ha un compromís del ministeri de tenir-lo. I
voldria afegir una reflexió: és un observatori de preus que fa un
any i mig, dos, aquesta legislatura, que s’ha posat en marxa, i ja
comença a fer els seus informes per tenir radiografies clares del
que ha estat el tema de la connectivitat. I pel que fa a les dades,
l’any 2012, que ja governava el Partit Popular aquí a Balears, ja
es posava el dubte el tema tarifari, ja es tenia la idea que hi
havia una problemàtica tarifària. En conseqüència vaig voler
aportar aquestes dades pel fet que es tengués en compte amb
claredat quina és la tarifa indubtable que des del ministeri es
contrasta per a cada una de les rutes de què vaig poder donar les
dades i que consten en acta.
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Em demana vostè que faci una reflexió, una valoració
respecte de l’estudi del Consell Insular de Menorca i de
l’informe de la Plataforma El transport aeri ofega Menorca. Bé,
jo li vaig fer aquesta valoració detallada, crec que hi ha diverses
pàgines, concretament dues pàgines i busques, o una pàgina i
busques de la meva intervenció que vaig dedicar a fer menció
d’allò que jo considerava que era rellevant d’aquest informe.
Una de les qüestions que era rellevant i crec que és
imprescindible insistir-hi avui, és el fet de la dualitat, de la
doble insularitat d’Eivissa i de Menorca, que res a veure tenen
una amb l’altra i la problemàtica concreta respecte aquest tema.
I si vostè em demana la qüestió posterior del fet que el Consell
Insular de Menorca, per unanimitat, hagi aprovat una proposta
i del fet que des del Consell Insular de Menorca, ahir, a través
dels mitjans, facin públic que faran arribar una carta, un
esborrany que ha de redactar una assessora externa, jo li podré
fer les reflexions que he fet sempre, i que crec que es trobaran
amb tota la ratificació per part de vostès i són aquestes: demana,
com a conclusió primera, el fet de fer un augment en el 75% del
descompte del resident; i això s’afegeix a una reflexió del
portaveu del PSM, que també ha fet, i així ja contestaré les dues,
cada vegada que hi ha hagut un increment del percentatge de
pujada, hi ha hagut un increment de la tarifa de bitllet, això ho
sap tothom. 

Segon punt, com a primera idea, la inquietud respecte de
tenir una decisió d’aquest tipus era provocar una
universalització d’un preu, entorn els 30 euros, amb una tarifa
plana i universal, que aquest augment del 50 al 75% no
compleix en absolut, perquè seria mantenir el mateix sistema,
però augmentat un 75% per a les dobles insularitats. En
conseqüència, no s’universalitza una tarifa plana de 30 euros, ni
de 35, en conseqüència, el primer objectiu que es pretenia amb
aquesta mesura, pel fet de demanar un 50 fins a un 75%, no
s’acompleix. 

Però és que hi ha més, l’informe fa la reflexió que aquest
augment del 50 al 75, aquest 25% afegit de descompte, ho paga
el Govern de les Illes Balears. Nosaltres des del Govern de les
Illes Balears hem defensat un criteri, el descompte de resident,
el seu esperit és la totalitat dels espanyols aporten dels
pressuposts generals de l’Estat una part de doblers per
compensar el fet insular als residents a les illes, donant-se la
paradoxa en aquest sentit que si es pretengués pagar pel del
Govern de les Illes Balears una part del descompte, el Govern
de les Illes Balears es pagaria a si mateix el fet insular, com a
fet compensador, això és total! Això és un problema que a
més..., i és un punt que també volia dir, ja passa a marítim i és
un gol que ens varen fer, i nosaltres lluitam perquè aquest
descompte a marítim ho pagui qui ho ha de pagar, que és la
compensació del fet insular de tots els espanyols en els territoris
no peninsulars, no continentals, per part del Govern central,
però no que un govern autonòmic es pagui a si mateix el fet
insular, és un absurd majúscul aquesta deriva. Vull dir, però
això està clar, i ja ho hem dit en altres ocasions.

Però és que, a més, aquí hi va haver un fòrum de les
insularitats, on una de les conclusions va ser que es posaven en
dubte aquestes ajudes socials als passatgers, pel fet que els preus
màxims oferts no estan controlats i en conseqüència s’hauria de
tenir una eina. I això, és clar, ens fa entendre que no, que no és
una opció, vull dir, no. Podríem parlar i fem feina per a d’altres
solucions, per discriminacions positives cap a les dobles

insularitats i cap a la triple insularitat, però no és aquesta, no és
aquesta, segons l’opinió del Govern. 

Respecte de l’informe que diu una tarifa plana i universal,
en principi es parlava de 30 euros. A mesura que vàrem fer els
informes, ho pujàrem a 35. I en el mateix informe d’Avio
Consulting, hi ha una pàgina que ja parla de 38. És a dir, resulta
que a mesura que veuen que puja el tema, hem de pujar aquesta
tarifa màxima per intentar adaptar que la despesa que pugui
provocar una decisió d’aquest tipus no sigui tan desorbitada. Li
faig menció que per tenir aquesta tarifa, hauríem de detreure una
part dels doblers del descompte de resident, per dedicar-lo a
aquest tema, això ho deia la plataforma. Avio Consulting també
en fa menció. En conseqüència, detreure un descompte de
resident, que és una mesura excepcional per als residents, pel
seu fet insular i directament donar-lo a una companyia, a un
operador, per tal que pugui venir un turista, això xoca
frontalment amb la normativa de la Unió Europea. Si no hi ha
un canvi, no podem fer-ho, és ilAlegal fer-ho d’aquesta manera.

A més, no es té en compte, no es parla a cap línia, que
aquest sistema faria que s’hagués de conviure amb dos sistemes
diferents, perquè clar, no renunciarem al descompte de resident
en els trajectes domèstics, o sí? No es diu; és a dir, tendríem un
descompte de resident del 50% per als trajectes Menorca-
Madrid, o Menorca a qualsevol altra banda, o Palma-Sevilla, i
per una altra banda, interilles tendríem una tarifa plana i
universal, a compte d’una part del descompte de resident. En
conseqüència faríem conviure dos sistemes, com es fa això? No
es diu, és una alternativa que s’hauria de veure.

Però és que, a més, això ha de tenir en compte que quan el
Govern central d’Espanya, a Madrid, rebi una mesura
d’aquestes ens demanarà: i a Canàries què en pensen d’això? I
a Ceuta i a Melilla? I tampoc no es diu res, no hi ha res dit de tot
aquest tema. En conseqüència hauríem de saber a veure..., i
quina repercussió tendria això per a altres destinacions també
espanyoles que tenen el fet no continental? No se’n fa menció.

Es vol fer una tarifa plana universal perquè venguin més
turistes a Menorca. A l’estiu, en els mesos forts, arribam a una
planta hotelera ocupada, pràcticament tota oberta el mes de
juny, juliol i agost, la qual arriba a un 85-90% d’ocupació. Si
això es fa a l’estiu i si efectivament les dades que dóna l’estudi
són correctes, on ficam la gent que vendrà amb aquesta tarifa,
on la ficam? Hem de construir més hotels a Menorca? No hi ha
cap solució. Però a més, si l’efecte que es pretén és que venguin
turistes a l’hivern, la problemàtica és global. En conseqüència
que donen del nombre de turistes que vendrien a l’estiu, s’ha de
fer un estudi específic de nombre de turistes, que són pocs els
que vénen a l’hivern, d’aquests quants estarien disposats anar a
Menorca i amb aquest nombre si la planta hotelera estaria
disposada a obrir o no. Clar, i això tampoc no ho diu. 
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En conseqüència, massa incògnites per unes decisions que
a nivell tècnic són pràcticament ilAlegals i a més tenen tots
aquests dubtes. Això sense entrar a valorar què costaria, la qual
cosa preferesc no dir-ho perquè és, bé, brutal, milions d’euros,
parlam de milers de milions de pessetes per intentar aquesta
fórmula. Que no, jo li don la meva opinió i és aquesta, no ho
veig. Fem feina amb altres possibles solucions, això també li ho
dic, però em permetran que no anticipi qüestions que es troben
en un estat embrionari.

Em demana si consider correcte el sistema de tarifes, si la
ruta Menorca-Madrid em pareix correcte la tarifa, si el lliure
mercat cobreix o no i si hi ha alternatives. Jo li dic, el sistema
tarifari cobreix correctament la connectivitat de les Illes
Balears, sobretot durant tot el ventall de 9 o 10 mesos de
temporada alta i mitjana, molt bé, molt correctament. Tenim una
qüestió a l’hivern, on el sistema tarifari no cobreix
correctament. I què es va fer? Es va fer una OSP interilles, amb
una tarifa tancada de referència amb una declaració de servei
públic i una OSP Menorca-Madrid, on es va veure que hi havia
una mancança. I en conseqüència, li dic: el sistema tarifari per
a aquestes qüestions on hi ha problemàtica, consider que s’han
d’emprar les eines que tenim a nivell normatiu. 

I hi ha un afegit, que també ho vaig dir a la meva primera
exposició, està identificada una situació on efectivament es crea
una qüestió desorbitada entre preu i el servei i és quan arriba un
pont, quan arriben les festes de Pasqua, quan arriba una qüestió
d’aquest tipus, on tothom vol sortir amb l’avió el mateix dia, a
la mateixa hora; si un primer de març, festa de la comunitat
autònoma, cau en divendres, tothom voldrà sortir el dijous
capvespre. I això, com que hi ha un sistema de lliure mercat
tarifari i hi ha un sistema de gilt managament quan un fa la
reserva, significa que amb més reserves, més puja el preu.

Que vostès em demanen: hi està vostè d’acord? No, i jo li
dic, que crec que per aquestes circumstàncies hauríem d’anar a
la possibilitat, per a circumstàncies excepcionals, de tenir una
mesura legal que ens permeti intervenir. Ben igual, que quan
cessa una aerolínia, va cessar Spanair, es varen disparar els
preus, el ministeri va haver d’intervenir i va haver de posar unes
tarifes de rescat, perquè tothom pogués comprar un bitllet barat,
a preu econòmic, per poder donar aquest servei. I jo hi estic
completament d’acord amb aquesta mesura, però, en general, el
sistema de tarifes funciona i funciona prou bé. Però tenim
aquestes qüestions, però com a qüestions puntuals, per no elevar
una conclusió de què tenim un problema, tenim qüestions
puntuals, però no és un problema global, és una qüestió
estratègica, sí, però no per a ser un problema.

Ha fet menció del document de la ministra. El document de
la ministra és el full de ruta que seguim. I el fet d’arribar a
bonificacions de taxes aeroportuàries és una mesura que s’ha
pres arrel d’insistir i tornar insistir, perquè Madrid, vostès ho
saben molt bé per l’experiència política prèvia, no dóna una
passa endavant que no se li hagi insistit amb contundència, i
aquestes qüestions significa que s’ha insistit amb contundència.

Poc avanç, que no s’ha avançat molt. Bé, jo crec que a nivell
de concepte s’ha avançat una barbaritat, el fet d’aconseguir els
criteris de passatgers amb connectivitat, d’aeroport estacional,
de bonificació de mesos vall, etcètera, etcètera, són conceptes
que no hi eren i ara ja no som en el tema de si han de reconèixer

o no, ara som en si ens basta el 20%. O sigui, ja és una altra
discussió, i en conseqüència crec que és un avanç substancial i
molt important.

Comitès de rutes i comitès de coordinació aeroportuària,
falta de recursos, procés de privatització. Jo li faig menció, els
comitès de rutes i els comitès de coordinació aeroportuària, ben
igual que el que he dit abans, ara ja parlam de si li hem de donar
més contingut, si li hem de donar més recursos, però ja no
parlam de què s’hagin de constituir o crear. En conseqüència, el
que fem és fer feina amb la capacitat econòmica que avui per
avui té el Govern de les Illes Balears, que és pràcticament zero.
I en conseqüència amb això es fa feina, però no només és el
Govern, que té dos representants, hi ha els consells insulars,
Delegació del Govern, administracions locals, municipis,
cambres de comerç, CAEB, en conseqüència, és una eina que
dóna els seus fruits. Ja vaig donar dues pinzenllades també del
Pla biennal, el fet que ja fem feina amb la memòria i tancam el
2013, fem feina ja amb l’esborrany del Pla biennal 2015-2016,
s’identifiquen objectius, es prenen mesures i hi ha resultats.

Per exemple, Menorca, turisme britànic, turisme clàssic de
Menorca que havia caigut en barrina, ja es recupera en un
percentatge d’un 18-20%. Això és molt important. Què no és
exclusivament feina del comitès de rutes? D’acord, però que ha
ajudat molt anar a veure els majoristes de viatges i les aerolínies
per insistir que venguin, que de vegades un comentari ja basta
per fer tornar girar la gent perquè miri cap a Menorca o cap a
Mallorca o cap a Eivissa o Formentera. 

El Comitè de coordinació aeroportuària. Per primera vegada
a la història tenim el Ministeri de Foment assegut a la mateixa
taula per parlar de coordinació aeroportuària, i això és un tema
fonamental. Que no és la cogestió aeroportuària definitiva?
Totalment d’acord. No tenc la vareta màgia, i aquest govern no
la té, ni el president, ni el meu conseller, per resoldre de manera
immediata una cogestió aeroportuària, però la passa,
indubtablement, és també molt important.

Quin model volem? Ho ha dit el president, ho ha reiterat el
conseller, insistim, volem un model aeroportuari que tengui les
Illes Balears com una unitat. I tenim un símil que funciona i
funciona bé i és l’Autoritat Portuària, on membres del consell
d’administració, presidència, són designats pel Govern,
coparticipa el sector privat, coparticipen també les institucions
municipals i en conseqüència podem donar una empenta amb
aquesta idea. I en això fem feina. I a més, permet al ministeri i
al Govern central no perdre la titularitat i mantenir la titularitat
i amb un fons de compensació també ajuda a la solidaritat
interaeroportuària de la xarxa d’AENA.

Taxes AENA, les taxes aeroportuàries. Hem aconseguit les
bonificacions. El president va ser ahir amb la ministra i ho va
tornar reiterar, volem una davallada de taxes, que tengui una
discriminació positiva cap a Menorca i cap a Eivissa, per donar-
li encara un impuls més fort si cal, pel fet que es pugui millorar
la situació, li va dir el president a la ministra.
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Li he comentat el tema del descompte de resident del 75%
i la tarifa plana i universal abans.

Estimular noves rutes, subvencionar companyies. 84 milions
Castilla y León. Jo li diré molt clar, crec que ho vaig dir a la
meva primera intervenció, des del punt de vista com a director
general, sempre elevaré propostes de no subvencionar
artificialment rutes. Castilla y León pot tenir una política
d’impulsar rutes de 84 milions d’euros, vostè ho ha comentat
per una dada que ha duit aquí, però no tenc constància que dins
la xarxa d’AENA Castilla y León tengui una situació destacada
pel fet d’haver invertit tota aquesta doblerada, Balears sí, i no
hem invertit res aquests dos anys i mig, zero.

No és ver que fossin 5 milions. L’informe de la Comissió
Nacional de la Competència, parla de 5 milions d’euros perquè
és el que va donar directament Turisme com a Foment de
Turisme a les aerolínies. Però a part d’això també hi va haver 13
milions d’euros més per a majoristes de viatges, també a rutes,
per a majoristes de viatges. En conseqüència, varen ser 18
milions d’euros; 18 milions d’euros són molts de doblers. I totes
les dades de minva de passatgers són d’ençà del 2007, no són
del 2011, són d’ençà del 2007. En conseqüència, eren
significatives les coordenades d’aquesta gràfica i eren
significatives per la paradoxa.

Ha fet menció a la comparativa amb el tema ferroviari. Té
tota la raó, és el que vàrem dir; és a dir, tota la infraestructura
portuària i aeroportuària va a càrrec de taxa, en conseqüència la
paga qui la utilitza. Això és un criteri que des del continent, des
de la península es veu bé, com que no en faig ús, no pag la taxa
i en conseqüència no em costa res. Però això té un efecte
pervers per a l’insular i això ho hem dit per escrit a Madrid i
enganxa amb el tema del règim especial. Escolti, és que jo o
qualsevol ciutadà de les Illes Balears fa l’esforç cap el
pressupost general de l’Estat, amb els seus impostos, que
paguen carreteres, paguen ferroviari, paguen alta velocitat,
paguen transport discrecional, de passatgers i mercaderies en el
continent i a part, he de pagar la taxa del meu aeroport i del meu
port. Això és el que nosaltres hem identificat com a doble
paradoxa i ho hem fet saber, perquè és una injustícia, perquè si
no tenc alternativa soc ostatge de la meva situació d’insularitat,
i això sí que ho hem reivindicat.

En conseqüència, qualsevol xifra que vostè em doni respecte
d’inversió ferroviària, li he de dir que sí, té tota la raó i amb
això no hi ha cap qüestió que enfronti el partit que vostè
representa amb el que es fa des del punt de vista del Govern de
les Illes Balears, i crec que és on realment es crea aquest greuge
comparatiu que no existeix en aeri. Si comparam avions amb
avions d’altres insularitats, hi ha insularitats que vénen a veure-
nos per veure com ho fem, perquè consideren que estam millor
que ells. Això no vol dir que jo estigui amb el tassó mig ple i
encantant de la vida, no, perquè crec que aquest greuge
comparatiu amb el tema ferroviari fa mal i en conseqüència s’ha
de compensar, però és un altre tema.

Jo estic convençut que les ajudes són més de caire ilAlegal
que no alegal, però això no ho diré jo, és la meva opinió, ho dirà
la Unió Europea quan resolgui l’expedient que té obert.

I respecte d’ajudes a moments concrets, jo crec que el que
hem de tenir són eines, normatives que ens permetin intervenir,
però amb la màxima idea que com més llibertat de mercat hi
hagi millor. Aquesta és una mica la idea del que volia traslladar.

Respecte de la intervenció del portaveu PSM-MÉS, la
percepció negativa..., ha fet menció de què no hi ha
connectivitat, no hi ha preu, no hi ha freqüències, crec que el
resum que he fet a la meva intervenció amb la contestació al
portaveu del Partit Socialista, si després vol que li aclareixi
qualque cosa més, però crec que no és que hi hagi..., hi ha una
percepció negativa, els mitjans de comunicació se’n fan ressò,
a Menorca especialment per la seva doble insularitat; hi ha
qüestions que, efectivament, es corresponen amb qüestions
reals, però hi ha qüestions que no, i jo el que vaig voler intentar
rompre a la meva primera intervenció era que hi ha certes idees
que s’interioritzen que després no es corresponen amb la realitat
quan un mira les dades. I això també s’ha de tenir en compte,
perquè de vegades entren en una dinàmica que no es correspon
amb la realitat; el fet de pensar que amb una low cost tothom
viatjava a 30 euros a Madrid, no és cert, hi havia gent que
aconseguia un bitllet a 30 euros i el de la vora n’havia pagat
180. Vull dir, no són..., aquests conceptes..., m’agradava, i per
estic agraït de comparèixer aquí a la ponència, pel fet de poder
donar aquesta radiografia concreta per fer feina sobre unes
dades que són les dades oficials.

Em demana que hi ha unes dades que són conegudes,
d’altres no, jo totes les dades que tenc per tenir aquesta
radiografia les vaig donar i són a l’acta de la meva intervenció:
a excepció feta del tema de preus, totes són de fonts obertes
d’informació, es publiquen mensualment a les pàgines web dels
proveïdors. I nosaltres tenim cura d’anar a recollir-les i jo les
vaig traspassar a un document per tal de poder-les llegir i tenir-
les clares, perquè no podia tenir totes les dades memoritzades,
però són a l’acta i són les que són.

L’Observatori de Preus no, i per què? Ja ho vaig dir aquí, el
tema de preus, el tema tarifari és un tema de decisió estratègica
de la companyia, en concret la que sigui, i és un tema que està
en reserva. Això ho podem compartir o no, però des del
ministeri, des de la Direcció General d’Aviació Civil, la qual
posa en marxa l’Observatori de Preus, cada vegada que ens
envia un informe ens ho fa saber a la primera pàgina, a cada
pàgina a peu de pàgina, al final, que són dades reservades,
perquè poden donar llum que la companyia ics, quan dóna la
informació a Aviació Civil li pugui donar a la competència
informació que tal vegada pugui modificar-li les seves decisions
estratègiques, i això no està permès. En conseqüència, ho vaig
comentar a la meva primera intervenció, tal vegada pel tema de
la substitució no ha tengut possibilitat de saber-ho, però ho vaig
dir: és com si l’Agència Tributària li demana a vostè la seva
declaració de renta i després, segons quines dades, per
considerar tal, doncs que es publiquin. No és tan senzill, i totes
les dades que s’han fet, excepció feta de l’Observatori de Preus,
són dades de fonts obertes d’informació.
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Hem d’aproximar postures perquè hi ha una qüestió
estratègica i que, en conseqüència, el tema de la connectivitat
ens interessa tenir-lo tots controlat i el més seguit possible. Hi
estam d’acord, l’informe que han assenyalat les dues forces
polítiques que han parlat per part dels que no són del Partit
Popular, han fet la mateixa menció, que era un informe, un
document de reivindicació del Govern que era correcte, perquè
hi havia una sèrie de punt en què coincidim tots. Vàrem fer una
tramesa de correu electrònic als tres grups amb la finalitat que
fessin aportacions per nodrir i donar contingut a aquest informe
fa dos anys, el 2012, no hi va haver cap resposta.

En conseqüència, ... 

(Remor de veus)

... -sí, sí, sí, jo tenc la còpia de la tramesa, és, fins i tot, com
que hi va haver dubtes de si s’havia enviat o no, vaig demanar
que em traguessin per impressora la tramesa.

Però, en qualsevol cas, la segona passa que s’ha donat és la
unanimitat de totes les forces polítiques a l’hora de posar en
marxa la ponència i poder venir, per exemple, jo mateix, en la
meva condició de director general, a donar el punt de llum que
des de la nostra part podem donar i, en conseqüència, la idea és
poder treure unes conclusions que aportin, que aproximin
postures i poder treure conclusions concretes per identificar les
qüestions com pertoca.

Del tema interilles, dobles insularitats, ja li he pogut
contestar, crec que prou àmpliament, amb la intervenció que he
fet contestant al portaveu del Partit Socialista, li reiteraré que
crec que ens coincideix al cent per cent amb les conclusions que
té Menorca, amb les que té Eivissa i Formentera. Jo, el
compromís amb la Plataforma diu que hi havia una campanya
electoral a Menorca, un compromís de totes les forces amb la
Plataforma, etcètera, si anam en la mateixa direcció. Jo li he de
dir que no, que no és exactament així. La Plataforma, per
exemple, sempre ha estat en contra de pujar el descompte de
resident, és a dir que la proposta que va al Consell Insular de
Menorca avui, de pujar d’un 50 a un 75% no és la fórmula que
defensa la Plataforma, la Plataforma defensa una tarifa plana i
universal, a compte d’una part dels doblers que es dediquen al
tema del descompte de resident, i indica, segons els seus
números, que, com que la partida seria menor, provocaria un
estalvi i que, en conseqüència, el Govern central no hi hauria de
tenir inconvenient.

Jo, de les dades que he fet, els números que he fet, la xifra
seria major, però, en qualsevol cas, la Plataforma mai no m’ha
defensat, i he tengut molts de contactes amb el Sr. Anton Soler,
etcètera, mai no m’ha comentat la idea de pujar un 75% el
descompte, perquè el que volen és universalitzar la taxa, la
tarifa, el preu.

Del tema del document a la ministra, ja n’hi he pogut fer
menció, en general.

I també de la reflexió que ha fet del REB especial per a les
Illes Balears, és indubtable que això s’ha de tenir en compte, tot
aquest tema. Dins l’àmbit de transport intermodal, els manuals
dels catedràtics, els manuals dels experts, tenen un manual (...)
sempre, de connectivitat, de transport intermodal, i després
tenen una addenda dels territoris no continentals. Nosaltres, és
la nostra obligació, i de totes les forces polítiques, és fer veure,
quan anam a reunions al Govern central que per a nosaltres han
d’aplicar l’addenda, no el manual, i això és un tema. Perquè,
segon, hem de tenir la inquietud, perquè moltes vegades les
decisions es prenen llegint el manual del territori continental i
no fan menció a les addendes del territori, i esper que entenguin
la meva visualització de les coses per tal de tenir-la en compte.

Connectivitat és estabilitat, vostè ho ha dit molt clarament
i hi estam totalment d’acord, i mantenir el servei, i sempre i
quan es pugui fer amb lliure mercat serà la millor de les
decisions. I quan no hi ha hagut possibilitat hem posat en marxa
les declaracions de servei públic, que són les eines que tenim
legal amb la finalitat de garantir la connectivitat dels residents.
I a més, impulsar, en la mesura de les possibilitats, la fluïdesa
de connectivitat del turista, que és la primera indústria. I és ver
que no hem d’estar a càrrec de cada govern, que faci o no faci,
nosaltres això ho tenim claríssim i per això creim que totes les
passes que es fan van en una idea global de defensar la
connectivitat del resident insular, doble insular i triple insular i
del turista que ve.

I per acabar, voldria fer menció també, dues paraules ràpides
per al tema de la intervenció del portaveu del Partit Popular i
agrair les paraules i fer menció que, efectivament, vàrem trobar
que en aquests quatre no hi havia part de qualque informe
concret, no hi havia passes fetes específiques. Això és una tasca
que havia dut endavant concretament el Grup PSM-MÉS,
probablement crec que per una falta d’inquietud especial, em
sorprèn avui que se’ns demani respecte, és ver, d’un tema del
Comitè de Cogestió Aeroportuària del es Illes Balears i d’una
cogestió aeroportuària perquè hi havia un comitè constituït l’any
2007, 2006, i de l’any 2007 al 2011 no es va convocar mai, en
quatre, la cogestió aeroportuària, el comitè específic de Balears,
que havia de tractar i traslladar a Madrid aquestes qüestions, no
es va convocar en quatre anys, la Mesa del Transport Marítim
sí, la Mesa del Transport Aeri també, però el Comitè de
Cogestió, zero.

No es va donar tampoc res respecte del descompte de
resident, no hi ha, no hi ha, crec que la diferència en aquest
sentit, universalitzant, ampliant la partida, etcètera, creim que és
molt important.

La lluita contra el frau també s’ha fet des d’aquesta
legislatura a nivell estatal.

Un exemple, per exemple, de la ruta Menorca-Madrid, el fet
que ara tenguem garantit que a l’octubre tornarà a posar-se en
marxa, amb un procés de nova licitació, que no és gaire fàcil, ha
de passar per ministeris, Economia, ha de passar pel Ministeri
d’Hisenda, ha de passar per Intervenció, ha de passar per
publicació i notificació a la Unió Europea, en fi, no és un tema
fàcil; tornar-lo a tenir a l’octubre una altra vegada amb un temps
rècord és brutal.
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I la qüestió que qualque vegada s’havia comentat que l’OSP
Menorca-Madrid no havia estat ben dissenyada, bé,
efectivament s’ha identificat, per excés, no per defecte, 30.000
places, 20.000 places per excés, 20.000 places que han volat i
que no s’han ocupat. I vàrem fer aquesta reflexió, per exemple
al portaveu de CAEB Menorca, que efectivament ja està en
marxa a les empreses, i sobretot a l’aerolínia per tal de poder
donar sortida a aquest excés de places, per poder emprar-les
perquè venguin turistes.

Ha comentat, ja preparam el Pla biennal 2015-2016, tancam
la memòria 2013, jo crec que tot això és una feinada molt forta.

El tema del Comitè de Coordinació Aeroportuària com a
primer punt de descentralitzar, on administració local,
autonòmica, sector privat i municipal siguin aquí representades
és molt important.

I del tema taxes aeroportuàries, tampoc no em vull estendre
molt, però és ver que els conceptes ja els té Madrid, ja els tenim
reconeguts i a partir d’ara qui va a les reunions ja parla de quan
ha de ser el descompte, no de si han de tenir descompte o no han
de tenir descompte, i això és molt important.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Director General.

Arribats a aquest punt, jo demanaria un minut de recés i que
es podrien atracar els portaveus un moment a la Mesa per parlar
per qüestió de temps.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió.

Una volta haver parlat amb els portaveus, suspenen la sessió,
la qual recomençarà el dia 2, a les 10:30 hores.

I no havent-hi més temes a tractar avui, acomiadam el Sr.
Antonio Deudero i Mayans, director general de Ports i
Aeroports.

I no havent-hi més assumptes a tractar avui, s’aixeca la
sessió.
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