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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. Presidente, Jaime Fernández sustituye a Carolina
Torres.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a José María Camps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 8093/15, del conseller de Turisme i
Esports, solAlicitada per cinc diputats membres de la Comissió
de Turisme adscrits als Grups Parlamentaris Socialista i MÉS,
per tal d’informar sobre la privatització d’AENA.

Assisteix el Sr. Jaime Martínez i Llabrés, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat del Sr. Antonio Deudero i
Mayans; de la Sra. Cecilia Plasencia, cap de Gabinet; i de la
Sra. María José Merino Ruiz, cap de Premsa.

Té la paraula el Sr. Jaime Martínez i Llabrés per fer
l’exposició oral sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President, i molt bon dia a tots, senyores
i senyors diputats. 

El Ministeri de Foment ha concretat el procés d’entrada de
capital privat i ha fet feina a revalorar AENA i a aplicar una
política d’austeritat i reducció de despeses. Gràcies a la
profunda transformació basada en l’increment dels ingressos
comercials, la millora de l’eficiència i la gestió, la reducció de
la despesa i la racionalització de les inversions s’ha pogut
afrontar el deute i reduir-lo. Quan el Partit Popular va entrar al
Govern estatal l’any 2012 es va trobar que AENA tenia unes
pèrdues de 215 milions d’euros i un deute financer de més de
12.200 milions d’euros. Així, el 2013 el benefici net ha estat de
597 milions d’euros, i entre gener i setembre de 2014 el benefici
net ha estat de 371 milions d’euros. Va ser el govern socialista
el que volia malvendre AENA, i ara ens hem trobat davant una
decisió d’entrada de capital privat en un percentatge que no
supera el 49%.

Existeix una tendència mundial que ja va començar a finals
dels anys vuitanta cap a l’entrada de capital privat als operadors
aeroportuaris, i a dia d’avui els principals gestors europeus -
Fraport a Alemanya, ADP a França i Heathrow Holding a Gran
Bretanya- estan participats per capital privat i cotitzen en borsa.
El gestor aeroportuari espanyol no pot escapar d’aquesta

realitat. Aquesta tendència ha vengut acompanyada per un fort
desenvolupament de la regulació del sector per part de la Unió
Europea, i existeixen signes que aquesta línia continuarà en els
propers anys per la necessitat d’expansió d’actius aeroportuaris
i el creixement previst a curt i mig termini.

Amb l’entrada d’un 49% de capital privat a AENA els
ciutadans de Balears podran gaudir d’un gestor aeroportuari que
segueix les línies internacionals de desenvolupament de la
política aeroportuària i també en l’àmbit de la Unió Europea.
Únicament l’existència d’un gestor aeroportuari potent amb
expectatives de creixement internacional permetrà fer front al
poder del mercat de les aerolínies que operen a un mercat
global. 

L’entrada de capital privat suposa diverses coses: finalment
AENA ha sortit a borsa per valor de més de 10.000 milions
d’euros, el que suposa uns ingressos a l’Estat de més de 5.000
milions; s’ha tret a cotització de borsa el 49% del capital social,
concretament el passat dia 11 de febrer el preu per acció ha estat
de 65,11 euros, la sortida a borsa ha estat un èxit i les accions
s’han venut a un preu un 12,6% sobre els 58 euros inicialment
prevists; i, el que és més important, l’Estat manté el 51% del
capital mitjançant ENAIRE, l’empresa estatal propietària
d’aquest 51%. Així es garanteix la injecció d’una important
quantitat de diners a les arques públiques per ser AENA
Aeropuertos una empresa realment solvent i que dóna beneficis
importants.

S’ha de destacar que la titularitat i la gestió continuen essent
purament públiques, cent per cent públiques. AENA continua
essent l’operador aeroportuari que gestionarà els aeroports.
Això dóna tranquilAlitat i continuïtat. El total del capital que
s’ofereix al sector privat és del 49%, perquè el 51 restant
continua essent de titularitat pública, un extrem molt important.

El consell d’administració estarà format per 15 consellers,
dels quals 7 correspondran a l’administració i representaran el
51% del capital social; un altre serà el conseller delegat, José
Luis Vargas, actual president d’AENA, i dels 7 consellers
restants un serà el president del Grup Barceló, Simón Pedro
Barceló. Que un dels vocals del consell d’administració sigui un
empresari turístic de les Illes és una molt bona notícia per a la
nostra comunitat autònoma. Vull destacar el fet que la
insularitat balear tendrà així un lloc important dins AENA, que
fins al dia d’avui no existia. L’explicació, sempre difícil, del fet
insular davant el Govern central queda solucionada amb la
presència balear en aquest consell.

També és molt important recalcar que les decisions en
matèria de taxes aeroportuàries segueixen en mans del Govern
espanyol i no de la iniciativa privada. Ha de quedar clar que les
taxes estan congelades per als propers deu anys, però
transcorregut aquest temps serà l’administració que continuï
decidint la política de taxes. La ministra de Foment fins i tot ha
afirmat que gràcies a la millora de l’eficiència en la gestió les
taxes es podrien fins i tot rebaixar, vistes les bones dades de
trànsit aeri pels aeroports espanyols.
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Els treballadors de l’empresa AENA són empleats públics
i ho continuaran essent. El compromís és tan contundent per
part del Govern espanyol que els sindicats han desconvocat els
27 dies de vaga prevists perquè han arribat a un acord amb la
direcció d’AENA. A més la totalitat de la part de navegació
aèria d’AENA està al marge del procés, ja que navegació aèria
no forma part d’AENA Aeroports, SA, sinó d’AENA com a
matriu.

Dit això és important fer constar que el Govern balear
continua apostant per la cogestió aeroportuària i per una
autoritat aeroportuària de Balears, que al si de la mateixa AENA
prevegi que tant les institucions pròpies de les Illes com el
sector privat de Balears coparticipin en la gestió aeroportuària.
La titularitat aeroportuària continua essent de l’Estat, com és
allò desitjable. El Govern balear ja ha manifestat en seu
parlamentària i també en els mitjans de comunicació i al Govern
estatal que és partidari de la cogestió aeroportuària dels
aeroports de les Illes Balears. Qualsevol procés d’entrada de
capital privat ha de passar per tenir un tractament específic i
diferenciat per als territoris no peninsulars; per a Balears la
cogestió és un tema estratègic i així s’ha traslladat al Govern
d’Espanya.

El 90% dels turistes que vénen a les nostres illes accedeixen
per via aèria, fins que els aeroports insulars siguin, a més fent
que els aeroports siguin, a més de la porta de connexió dels
residents, també la porta d’entrada del primer sector econòmic
de les Illes, i per això tenen un valor estratègic fonamental. Hem
de participar en la seva gestió i per això s’ha de crear una
autoritat aeroportuària similar a l’ens que gestiona els ports de
l’Estat i al seu consell d’administració hi tenen cabuda els
representants locals, concretament el govern regional, ens
municipals i insulars, sector privat i també l’ens estatal, que no
perd la seva titularitat. Es tracta que l’ens aeroportuari compti
en la seva gestió amb els actors locals per a les decisions que
ens afecten. Sota el paraigua d’aquesta autoritat aeroportuària
hi hauria els aeroports de Palma, Menorca, Eivissa i Son Bonet,
instalAlacions aeroportuàries d’interès general. Aquesta fórmula
permetria posar en funcionament els pilars bàsics del sistema,
implicació de les institucions de les Illes Balears i dels agents
socioeconòmics en la presa de decisions, posada en
funcionament de polítiques de taxes pròpies que tenguin en
compte el fet insular, les dobles insularitats, l’estacionalitat i la
flexibilització de la política de tarifes i preus, que permetria
millorar la competitivitat, incentivar noves rutes i mercats i
treballar per la desestacionalització del producte turístic.

Ja s’han fet passes importants en aquest sentit, amb la
creació del comitè de coordinació aeroportuària i la posada en
marxa dels comitès de rutes dels tres aeroports. Pel que fa al
comitè de coordinació aeroportuària, el Consell de Ministres va
aprovar el 20 de setembre de 2013 el Reial Decret 697/2013, pel
qual es regula la composició, l’organització i el funcionament
d’aquest comitè. La valoració d’aquesta decisió és molt
positiva, perquè per primera vegada en la història la comunitat
autònoma pot participar en la coordinació aeroportuària, ja que
per decret es garanteix la participació de comunitats autònomes,
administracions locals i les organitzacions empresarials i socials
més representatives. Les funcions d’aquest comitè són de
naturalesa consultiva en diferents àmbits, com ara la qualitat
dels serveis aeroportuaris i l’activitat dels aeroports, la definició
de l’estratègia que s’ha de desenvolupar en relació amb els

aeroports o el coneixement de les propostes en matèria de
serveis aeronàutics i acústics. Aquest comitè està presidit per la
secretària general de Transports del Ministeri de Foment i a més
té deu vocals en representació del Govern de la comunitat
autònoma, de les entitats locals i del sector privat social i
empresarial. El 27 de gener de 2014 es va constituir aquest
comitè que ja s’ha reunit en dues ocasions, la darrera vegada dia
17 d’octubre.

L’altra passa important és la posada en marxa dels tres
comitè de rutes de Palma, Eivissa i Menorca; amb la
participació publicoprivada, amb l’aprovació dels plans
biennals, és un altre clar exemple de les passes donades aquesta
legislatura cap a la cogestió. Sector públic, privat i representació
social fent les seves aportacions dins l’àmbit aeroportuari de
Balears ja són fets d’aquesta legislatura i no paraules.

Els comitès de desenvolupament de rutes dels tres aeroports
varen aprovar els seus corresponents plans biennals 2013-2014
que han donat els seus fruits; aquests plans tenien com a
objectius prioritaris la recuperació del trànsit domèstic i del
britànic, i l’objectiu s’ha aconseguit. Aquests dies s’aproven els
plans biennals dels nostres aeroports per als anys 2015-2016,
que com els primers anys estableixen una sèrie d’incentius per
part de les institucions per incrementar el trànsit i les
freqüències amb les destinacions establertes com a estratègiques
en els plans. Aquests plans suposen que per primera vegada es
fa feina en les rutes tant des de la perspectiva turística com des
de la perspectiva de la connectivitat. 

En definitiva, tot això són passes que ens fan estar cada dia
més a prop d’una cogestió efectiva de la infraestructura
aeroportuària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Es procedeix ara a la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per la
qual cosa preguntam als grups parlamentaris si els prenem o
podem continuar.

Per tal de formular preguntes i observacions, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Podem continuar, perquè aquesta petició
de compareixença la vam presentar dia 28 del 8 de 2014, i ara
45 minuts més de retard a debatre sobre AENA crec que no
convenen. I no don la culpa al conseller, li agraesc la seva
presència aquí perquè a diferència d’altres consellers d’aquest
govern compareix i explica; açò no vol dir que estiguem d’acord
amb allò que explica però sí que evidentment té respecte al
Parlament i li ho agraesc. És el que toca, però vivim un temps
que agrair que el Govern es comporti així com toca és necessari,
perquè no és pràctica habitual; però com que el Sr. Conseller és
present en aquesta comissió sempre que se li demana i si ho fa
tard no és culpa d’ell, em consta, li agraïm la seva presència i
les seves explicacions, tot i que evidentment no les compartesc.
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Per què vam prendre aquesta petició de compareixença dia
28 del 8 de l’any passat. En aquell moment llegíem a premsa
que el Govern lluitava en contra del que es produeix, que estava
en contra del que es produeix, el president anava a la Cambra de
Comerç de Mallorca i es manifestava en contra del procés,
sentíem la CAEB i el Govern fent suport a les posicions de
CAEB, i tot açò hem vist que ha anat evolucionant. Primer hi va
haver un punt d’inflexió, que quan es va saber que una part, una
part significativa de les accions d’AENA, anava destinada
digitalment a grups com Ferrovial i la Corporació Alba, que és
del Grup March -crec que és Alba, si no en tot cas del Grup
March-, i açò va ser rebut, amb la presència del Grup March,
amb molta satisfacció, i així consta en els Diaris de Sessions
d’aquest parlament, per part del Govern. Després el Grup March
s’ha retirat de l’operació perquè no ho ha vist clar, entrar dins
aquesta operació per la revaloració de les accions, i avui hem
tornat sentir de la presència del Sr. Simón Pedro Barceló, i li dic
el llinatge en castellà perquè crec que li agrada així, i no
Barceló, que seria allò normal en la nostra llengua, en tot cas
hem sentit la gran notícia de la seva presència; però, clar, el Sr.
Simón Pedro Barceló forma part del consell d’administració
d’AENA escollit directament per qui correspon, i per tant sense
entrar en l’accionariat de la companyia; per tant pot ser remogut
de la mateixa manera que ha estat nomenat, és a dir, no té pes
econòmic, no té accions a AENA, i per tant la seva figura valdrà
la seva opinió, valdrà la seva opinió, entenc, en el consell
d’administració, però evidentment a l’hora de votar el seu vot
no està emparat per capital, i per tant...; tots sabem com
funcionen les empreses, encara que siguin empreses de moment
semipúbliques, i per tant dubt molt que açò tengui un gran valor
en les decisions.

Ha dit vostè que, bé, que AENA anava molt bé, i estam
d’acord, té uns rendiments econòmics importantíssims. Açò ha
fet que els accionistes, els inversos hagin decidit que les accions
valien molt més del que ha considerat el govern del Sr. Rajoy
que valien. Açò vol dir que en cinc dies han guanyat més de
1.000 milions d’euros, més de 1.000 milions d’euros en cinc
dies d’accionistes. Fins i tot hi ha una cosa que surt al diari
Expansión d’ahir, que hi ha quatre..., o com a mínim se sap de
quatre alts directius d’AENA que ja han venut les accions que
feia cinc dies que havien comprat amb uns beneficis
importantíssims, és a dir que ja hi ha algú que ja ha fet la seva
pilotada particular. I açò vol dir que si els accionistes han
guanyat 1.000 milions en cinc dies açò vol dir que l’Estat ha
deixat d’ingressar 1.000 milions en cinc dies. Gran negoci,
perquè l’infravaloració d’AENA ha fet que els accionistes la
trobessin infravalorada, com tothom, i com havien advertit
moltes veus autoritzades al Govern, i ha fet que evidentment si
les accions haguessin sortit un poc més altes del preu a què
finalment s’han venut l’Estat no hi haguera perdut res. Així i tot
el Grup March les va trobar cares, és a dir, que poc interès tenia
a entrar, si les ha trobades cares el Grup March, per tant poc
interès tenia a defensar els nostres interessos.

Però vostè també ha dit que açò és la tendència mundial. La
tendència mundial és ben bé una altra, Sr. Conseller, la
tendència mundial és la descentralització dels aeroports, la
descentralització efectiva, la gestió individualitzada dels
aeroports. En el model francès precisament no és l’estat que
participa en les decisions dels aeroports, són els ajuntaments,
són les regions, són les cambres de comerç. En el model
alemany no és precisament l’estat que gestiona els aeroports,
són els ajuntaments que gestionen (...). En el model d’Estats
Units, l’aeroport de Nova York no el gestiona el Sr. Obama,
sinó que el gestiona l’Ajuntament de Nova York amb la Cambra
de Comerç. I tota la resta..., excepte un país, excepte un país i
nosaltres: Lisboa, que té dos aeroports, perdó, Portugal, que té
dos aeroports, Lisboa i Porto, i Espanya són els únics que tenen
gestió centralitzada i única, i el sistema de privatització que ha
tirat el Govern espanyol endavant fa que es perpetuï aquest
model centralitzat, i fa que es vagi molt enfora, es vagi molt
lluny, moltíssim lluny, l’anhelada autoritat aeroportuària que
vostè defensa i que jo compartesc.

M’ha parlat del comitè de coordinació aeroportuària. A mi
m’agradaria que m’expliqués a quin comitè de coordinació
aeroportuària s’ha consultat la privatització; vostè ho deu saber,
perquè si a un comitè de coordinació aeroportuària hi participa
el Govern i no se li ha consultat el procés de privatització, igual
és que no serveix de gaire, aquest comitè.

I avui publiquen els diaris els resultats del comitè de rutes
d’ahir de Menorca, s’està fent ara, i hem vist que passen
comptes, passen comptes i poca cosa més, i per passar comptes
de com ha anat la temporada basta llegir les estadístiques que
publica AENA; per assabentar-nos que se n’ha anat (...) de
Menorca dos mesos però que no passa res i que esperam que es
recuperi..., per dir que l’IMSERSO..., que l’aeroport anirà bé
perquè hi haurà l’IMSERSO d’aquí a un parell de mesos..., per
açò no fa falta tenir un comitè de rutes. En tot cas no li dic que
no convengui, que hi hagi el comitè de rutes, convé, però
dotem-lo de contingut, dotem-lo de pes específic, i el procés de
privatització va en el sentit contrari. És la meva impressió,
m’agradaria que vostè m’ho confirmés.

Clar, açò d’establir tota la gestió no només del costat aire
sinó d’allò que se’n diu el costat terra, abans de la porta
d’embarcament, diguéssim, els serveis comercials dels
aeroports, açò d’establir de futur la gestió d’aquests espais,
millorarem la presència i la defensa dels interessos de les
empreses de cada una de les nostres illes als nostres aeroports?
És a dir, els transportistes que paguen una taxa, els autobusos
per anar a cercar turistes a Son Sant Joan, per posar un exemple,
ho tendran més barat gràcies a la privatització? Ho tindran més
barat les empreses locals per poder vendre els seus productes als
nostres aeroports?, i comercialitzar els nostres productes,
enfortir per tant la indústria de les nostres illes, enfortir el
comerç de les nostres illes; ho tindran millor amb la
privatització?
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Ho tindran millor totes les empreses de serveis de neteja...,
de tot?, o cada vegada les condicions de treball de totes aquestes
empreses a l’aeroport seran més i més dures, perquè AENA
cada vegada més anirà a escanyar els contractes i inflar els preus
comercials per donar rendiments als accionistes de borsa que hi
han invertit aquests 5.000 milions d’euros. O els preus
comercials milloraran a favor dels interessos de les empreses
que fan feina a l’aeroport, no només dels treballadors d’AENA,
perquè generosament se sacrificaran aquests fons inversors,
residents alguns d’ells a les Illes Caiman, gairebé tots de capital
no espanyol. Tindran principis de responsabilitat social
corporativa aplicada als aeroports? M’agradaria, ja que està tan
content, que m’ho expliqui.

I, serem capaços d’influir d’una manera diferenciada? Serem
capaços de demanar un règim de taxes especial, que és el que
necessitam, perquè els nostres aeroports tenen uns beneficis
immensos. Recordem que l’Aeroport de Son Sant Joan, ho va
recordar el Sr. Pedro Meaurio diumenge passat, es va construir
amb importantíssimes aportacions de fons públics europeus, que
ara es privatitzen, no sé què en deu tenir a dir la Unió Europea
d’açò, però ha passat. Algunes coses de l’Aeroport de Barajas,
perquè el dèficit que vostès es van trobar d’AENA té noms i
llinatges: es diu Barajas i es diu El Prat, que són dos aeroports
que xuclen d’AENA, no aporten, perquè sempre sembla que els
grans aporten i els petits xuclen i és a l’inrevés, Palma aporta,
Eivissa aporta, Madrid xucla, ha xuclat fins ara, Barcelona fins
ara ha xuclat. I açò té noms i llinatges i amb fons europeus o
sense fons europeus. I no li parl de la participació de Gürtel aquí
dintre, perquè també hi és, però simplement els grans dèficits de
megainfraestructures brutals ha fet que AENA tingués aquell
forat que tenia, forat que remunta amb les pujades de taxes que
s’han fet, que han estat contradictòries amb els nostres
interessos.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab. I ara les taxes s’han congelat, 25 anys, però per què
s’han congelat? S’han congelat... -i açò crec que vostè ho deu
saber conseller-, perquè eren ilAlegals la darrera pujada de taxes,
hi va haver un pacte de la ministra de Foment amb les
companyies, de congelació de taxes abans que el portessin als
tribunals europeus per ilAlegalitat de taxes, perquè no havien
estat consultades, no havien seguit el protocol que tocava. 

En tot cas he vist que vostè està encantant, és un canvi
d’opinió. Jo crec que aquesta autoritat portuària que vostè
defensava, defensa i ha continuat defensant avui aquí, li podem
dir adéu, crec que podem dir adéu a la gestió individualitzada
dels aeroports; crec que podem dir adéu a la defensa dels
interessos de les Illes Balears. El temps dirà, lamentablement
compareixences com aquesta del conseller s’hauran de reproduir
i s’hauran de reproduir, no per dir que tenia raó el Grup Popular
defensant la privatització, sinó per dir tot el contrari.

Gràcies President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari MÉS
intervé l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia president, bon dia a totes i a tots, bon dia conseller
i al seu equip.

Jo el primer que vull fer notar és el canvi de discurs del
Partit Popular i del Govern sobre aquesta qüestió i és una cosa
que està escrita, no que m’ho inventi jo, sinó que està escrita en
el mateix Diari de Sessions, perquè moltes vegades hem estat
d’acord i hem anat de la mà, crec que tots els grups polítics i al
llarg de diferents legislatures, perquè evidentment no és la
primera vegada que es parla de l’amenaça de la privatització,
també es va fer a un Govern socialista amb el ministre Blanco,
que es va fer enrera, i en aquell moment el Partit Popular, com
a partit, va posar el crit en el cel. 

Hi ha hagut un canvi de cantet, i ara ja oblidam totes
aquelles resolucions, tots aquells posicionaments en comú que
hem tengut i es parla de tot això que vostè ens ha vengut a
vendre, com a una espècie de catàleg de comercial, quasi
d’AENA, dels que han justificat i han duit endavant aquest
procés de privatització: és un procés de modernització; és una
tendència mundial; és un procés d’entrada de capital privat, però
es manté el caràcter públic; es millora l’eficiència; es
racionalitza la despesa, etcètera.

Amb matisos, és vera que havíem tengut un posicionament
comú, amb matisos i amb diferències, jo record, per exemple
debats amb el Grup Popular i per exemple hi havia diferències
sobre la titularitat, nosaltres defensam una AENA pública,
record el Sr. Borràs i el Sr. Veramendi, i gestió pública, i des
del Grup Popular se’ns deia, no, la titularitat pública, però la
gestió ja ho veurem.

Però bé, no és cert que després d’aquest procés AENA
continuï sent cent per cent pública, perquè senzillament el 49%
ha estat privatitzat i, per tant, la titularitat del 49% ja no és
pública. És que això és quasi de Barrio Sésamo, no importa que
aprofundeixi molt en aquests arguments, perquè és així. Si li vol
dir entrada de capital privat, bé, això és una privatització del
49%, que és una part important.

Així han començat tots els processos de privatització en
aquest país. Ens hem de remuntar a l’època del Sr. Aznar per
trobar-nos un procés de privatització d’una empresa o d’un
organisme pública d’aquesta magnitud, de la magnitud que és
la privatització d’AENA.
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I una de les coses pitjors d’aquest procés, que vostè..., el
pitjor és que ens defensa aquí, ens defensa aquest procés, és no
només això, no només que sigui el procés de privatització més
bèstia, sinó que ha estat dels més poc transparents i el que ha
tengut més poc control, no diguem ja social o ciutadà, sinó del
mateix Parlament. La ministra de Foment a hores d’ara encara
no ha comparegut en el Congrés dels Diputats a retre comptes
d’aquest procés de privatització. Ahir, ahir el secretari d’Estat
d’Infraestructures, per primera vegada, va intentar, supòs que
com vostè ha fet avui conseller, vendre que això és una gran
meravella.

Jo vull recordar, o fins i tot li ho demanaria, quina valoració
fa del procés de privatització d’empreses públiques, de
monopolis públics -els quals també tenen la seva part negativa-,
com Endesa, Repsol, etc., al llarg dels anys? Algú realment
pensa que la immensa majoria dels ciutadans, com a
consumidors en aquest cas hi hem guanyat? O senzillament el
que hem creat són nous oligopolis privats, molt més difícils de
controlar i que fins i tot suposen un problema per a l’Estat i per
a la ciutadania, per exemple amb el dèficit tarifari. Perquè
aquest és el recorregut històric de les grans privatitzacions que
hi ha hagut en aquest país, on òbviament hi ha gent que hi surt
guanyant.

Què més s’ha fet malament en aquest procés de
privatització? Idò que no ha estat un procés de privatització, ha
estat un autèntic robatori, perquè el 49% d’AENA està valorat
en més de 30.000 milions d’euros, perquè al final s’ha tret per
4.200 milions d’euros a borsa, però és que abans de Nadal el
volien treure per 2.800. Això atenent només el valor patrimonial
que hem perdut tots, perquè fins i tot me’n faig càrrec de
l’Aeroport de Lleó, amb prou menys passatgers que el de
Menorca, que es posa moltes vegades d’excusa per dir que no
és rendible.

Però és que si a sobre anam a l’oferta pública de..., a l’oferta
d’accions, clar, només amb el que en menys d’una setmana han
guanyat els que han comprat, o sigui, han pujat les accions
d’AENA en més de 1.000 milions que ha deixat de tenir l’Estat,
però clar, en teoria una de les grans excuses de la privatització
d’AENA era tapar el forat del deute, i de fe, en teoria, és això el
que ha dit en Montoro a què volem dedicar els 4.200 milions
d’euros, que està per veure que ho puguin fer. Però a més,
també pugen el valor del mercat de les empreses que han
adquirit les accions d’AENA, no només les accions d’AENA,
no és que sigui un gran negoci, és que és un regal en tota regla.
Ara això sí, continuam parlant d’eficiència, d’eficàcia,
d’eixugar el deute, de gestió responsable i de no sé quantes
coses més.

No és cert que AENA fos un llast per a l’Estat, no és cert, i
molt manco en el cas dels nostres aeroports, els quals, juntament
amb els de Canàries, ho he dit moltes vegades, són dels més
rendibles. Si la meitat dels aeroports de la xarxa AENA que
generen..., que permeten que AENA sigui rendible i que
generen ingressos són els de Canàries i els de Balears. Nosaltres
som aquí plorant i lamentant-nos de què volem la cogestió dels
nostres aeroports i el que hauríem de reclamar quasi quasi, com
supòs que reclama legítimament ara qualsevol dels que ha
adquirit accions d’AENA, amb el seu percentatge proporcional
d’accions respecte de la possessió de la companyia, és que el
que haurien d’exigir és la cogestió del 25% dels aeroports de

tota Espanya, amb el que generen els nostres aeroports. I
encara..., i anam allà com qui demana almoina. 1.800 milions
d’euros de benefici l’any passat els aeroports d’AENA, per tant,
encara és més regal quan atenem les xifres de gestió.

Supòs que hi haurà portes giratòries en aquest procés. Ja era
lleig que l’exministre de Foment del Sr. Aznar sigui el president
de la companyia que controla més del 80% de les tendes dels
aeroports de tota Espanya, ja no diguem ara amb aquest gran
regal que s’ha fet a diferents companyies, a diferents fons, que
moltes vegades no sé sap ni d’on vénen. És que el mateix
Ministeri de Foment està empegueït de dir qui ha comprat les
accions. La Banca March saben que ha perdut, perquè clar, com
que era tal el regal, hi va haver tanta demanda d’accions, que els
paquets grossos que s’havien pactat amb grans inversors
d’Espanya, per dir-ho així, per allò d’intentar que AENA
continuï essent espanyola, que tanmateix és un doi si no vigila
per als interessos dels espanyols i de la ciutadania, la Banca
March al final s’ha hagut de retirar perquè la demanda d’accions
va fer que pugés tant el preu, que la gent amb qui s’havia pactat
prèviament perquè hi hagués un mínim de control, n’hi ha molts
que s’han retirat, com el cas de la Banca March. 

I el Ministeri de Foment està empegueït de coses com
aquestes. “La compañía no detalló el nombre de los inversores,
más allá del fondo de Children’s Investment Fund., que
solicitaron puesto en el consejo de administración de la
entidad, tras perder su posición de socio de referencia”. Una
altra, “los diarios apuntan que entre los nuevos accionistas se
encuentran George Soros, a través del Fondo Soros Fund
Management; gestoras estadounidenses como Fidelity y
BlackRock y otros fondos de Catar, Noruega, Abu Dhabi y
Dubai”, països tots ells molt donats a la democràcia i a facilitar
aquesta cogestió, que el conseller ens ve a dir que està més a
prop que mai, després d’aquest procés! De veres, de veres, de
veres!

No sé què troba el conseller d’això que també li ha comentat
el meu company, el Sr. Borràs, de què troba que una persona, jo
crec que autoritzada, amb experiència i que va fer, pens que
independentment del seu color polític, però sobretot és un
gestor, el Sr. Meaurio trobi que el procés de privatització no és
com cal. I jo no estic d’acord amb tot el que diu el Sr. Meaurio,
perquè el Sr. Meaurio diu: “AENA pertenece a un sector
estratégico y debería ser pública totalmente, no privatizarse”,
cosa que amb la qual estic d’acord. I diu altres coses amb les
quals no estic d’acord, diu: “si quieren regalar a intereses
privados una infraestructura que ha costado millones de
millones, a mi no me parece bien, aunque están en su derecho
a hacerlo porque gobiernan”. Jo no estic d’acord en què
estiguin en el seu dret, sobretot quan la ministra de Foment ni
tan sols no ha comparegut en el Congrés dels Diputats per
explicar això, si és que parlam de molts de milers de milions
d’euros, però sobretot parlam d’una infraestructura estratègica
per al conjunt de la ciutadania i molt particularment per a la
ciutadania de les Illes Balears.
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El darrer, i vaig acabant, és que pens que vostès no han estat
a l’alçada, vostès no han estat a l’alçada, si això ho hagués fet
un govern del PSOE haurien posat el crit en el cel, com ja varen
fer quan el Sr. Blanco va insinuar el tema de privatitzar la
loteria i AENA, haurien muntat un crist! Aquí..., jo crec que...,
ja li ho he dit, és que trob que és un escàndol que vengui a dir
que gràcies a tot això la cogestió està més a prop que mai; si,
per exemple, prosperàs aquesta proposta que vàrem aprovar
l’altre dia, que nosaltres hi vàrem votar a favor, del Grup
Popular, de participar en la gestió dels slots, l’única cosa
aparentment bona, que jo l’agaf amb pinces, com és la
congelació de taxes, vostè diu, per trobar qualque cosa bona
enmig d’aquest burball, la congelació de taxes aeroportuàries,
...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... bé, si participant de la gestió dels slots, si hi ha aquesta
congelació per la part de dalt, quin marge de maniobra tenim
per exemple a l’hora de rebaixar taxes si volem afavorir que hi
hagi vols a l’hivern i poder modular una mica les franges
horàries, els vols i tal? O sigui, a veure si al final fins i tot el
tema de la congelació de taxes es girarà en contra d’aquesta
possibilitat mínima de cogestió que jo crec que davant d’aquesta
operació tenim. 

I el darrer, el darrer, el darrer, per què no han estat tampoc
a l’alçada? Perquè no han fet allò que ha fet, per exemple, el
Govern de Canàries, agafant el nostre Estatut, els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears en primera instància, en segona, si
volen, o en primera, és indistint, perquè supòs que l’Estatut és
això, i els nostres aeroports són infraestructura bàsica, ho hem
aprovat aquí entre tots per unanimitat mil vegades, i ells sí que
almanco han tengut la dignitat de recórrer al Suprem, encara que
sigui de manera preventiva, i jo crec que això un estat
democràtic ho ha d’entendre, que encara que hi hagi els del teu
mateix color polític a una comunitat, si es posa en qüestió els
interessos dels seus ciutadans, i a més tenim una llei, una
norma, que hi és per salvaguardar-los, s’ha de posar en pràctica
i haurien d’haver fet com a mínim el que ha fet Canàries, que és
recórrer al Suprem aquest procés de privatització perquè no és
cert, no és cert que la cogestió sigui més a prop que mai, és més
enfora que mai, en tot cas la cogestió d’aquest capital privat tan
modern i tan generós, que no crec que miri gens per als nostres
interessos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidente. En primer lugar agradecer la presencia
del Sr. Conseller de Turismo y Deportes y de parte del equipo
de la conselleria que le acompaña. También agradecerle sus
explicaciones, agradecérselas porque otros en la pasada
legislatura, por idéntico tema, ni las dieron, ni algunos se las
pidieron.

Como recordarán el martes pasado en el Pleno, le pedí al
Grupo Socialista, y en este caso vuelve a intervenir el Sr.
Borràs, que hiciesen examen de conciencia de lo que hicieron
por la conectividad aérea de nuestras islas cuando gobernaban.
Pues en el caso de la comparecencia de hoy es más flagrante, ya
que no sólo no han hecho examen de conciencia, sino que hoy
tenemos un nuevo alarde de incoherencia del Grupo Socialista.

Miren, en el año 2010 gobernando los socialistas en el
Gobierno del Estado y con el llamado pacto de progreso
gobernando en nuestra comunidad, se inicia el proceso de
entrada de capital privado en AENA. Y nadie de la actual
oposición dijo nada, ni pidieron la comparecencia del Sr.
Vicens, conseller entonces de Movilidad, por cierto, Sr. Abril,
de su coalición y de su misma conselleria, ni presentaron
ninguna iniciativa al respecto, como sí que han hecho ahora y
que hace poco debatimos en el pleno.

¿Saben por qué no lo hicieron la pasada legislatura? Claro,
estaban gobernando, estaban tan bien ahí que no querían
molestar a Madrid y no les preocupó para nada este proceso. Y
ahora, siendo un proceso diferente y situación diferente, se
rasgan las vestiduras y presentan PNL, preguntas y esta
comparecencia. Vuelven nuevamente a quedar patentes las
incoherencias de en este caso del Grupo Socialista, de cuando
gobiernan o cuando acto seguido están en la oposición, como
este caso.  Pero creo que es bueno hacer un ejercicio
recordatorio para que puedan hacer ese necesario examen de
conciencia que les pedimos, para que no intenten caer en más
posturas incoherentes, como suelen hacer.

Miren, el 1 de septiembre del 2010, el Sr. Rodríguez
Zapatero, que a todos nos suena, en el Congreso anuncia la
privatización de AENA. Posteriormente el 25 de febrero de
2011 el ministro socialista, Sr. Blanco, arranca la privatización
constituyendo AENA Aeropuertos, calificando la privatización,
leo literal, “buscar un enfoque empresarial de la mano del
capital privado”, esto el ministro socialista. Los sindicatos
convocaron una huelga acusándoles, literal “de venta a
empresas amigas por un precio irrisorio y dejando la deuda de
los aeropuertos en manos públicas”. Lo calificaron de fraude
monumental. El ministro socialista, Sr. Blanco, a pesar de ello
ratificó la privatización que mantenía el proceso.

El 6 de abril de 2011 en el Congreso, compareció tal
ministro socialista, acumulando cuatro solicitudes de distintos
grupos, donde intentó explicar el proceso de privatización que
llevaba a cabo, donde afirmó, literal, “la privatización de AENA
defiende el interés general”, ministro socialista Sr. Blanco.
¡Vaya por Dios Sr. Borràs! ¡Vaya por Dios! ¡Y con su mismo
carnet!
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

President, president, una qüestió d’ordre. No sé si som jo el
compareixent en aquesta comissió.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El Sr. Borràs me cita indiscriminadamente y tiene la piel
muy fina cuando le citan...

(Remor de veus)

Mire, el Consejo de Ministros...

(Remor de veus)

¿Sigo?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Siempre pasa lo mismo.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, abans de parlar per favor els record que han de
demanar la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President, li deman la paraula, president.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El Consejo de Ministros, de 15 de setiem...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

President, li deman la paraula. Me l’atorgui o me la denegui,
però li he demanat la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No haga usted lo mismo, Sr. Borràs. El Consejo de
Ministros de 15 de julio del 2011...

EL SR. PRESIDENT:

Perdò, parlen els dos a la una i no ho he entès.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No, m’ha dit que abans de parlar li havia de demanar la
paraula, li ho deman. Vostè té el dret a denegar-me-la, no me la
doni si vol, però contesti’m, simplement. Si em diu que li
demani, jo la deman, vostè contesti’m i ja està. I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs no té la paraula en aquest moment.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Puede continuar.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente, por restablecer el orden. Miren, el
Consejo de Ministros de 15 de julio del 2011, acabando la
legislatura, autoriza la licitación de los aeropuertos de Madrid
y Barcelona...

(Remor de veus)

...y la privatización...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats, que, si no, no es pot entendre el
que diuen.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Puedo seguir, presidente? Gracias. Acabando la legislatura
autoriza la licitación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona
y la privatización parcial del capital social de AENA. Por lo
tanto, el Gobierno socialista puso en marcha y autorizó la
privatización de AENA. Acusándole el Grupo Popular en la
oposición de malvender AENA como pretendían hacer. 

Por tanto, ustedes actual oposición, ¿qué hicieron en ese
momento? Pues nada y estaba aprobada y en marcha la
privatitzación de AENA. Menuda postura selectiva que tienen,
estaban gobernando y como si no pasase nada. Igual pasó con
las prospecciones. Es triste esta postura, ahora la magnifican y
antes ni decían nada. Ahora salen en la prensa manifestando una
supuesta preocupación, incluso se reunieron con un sindicato,
como siempre sólo para hacerse la foto, pero en su momento no
se reunieron, ni les preocuparon las protestas sindicales. Menos
golpe de pecho ahora, que menudo papelón continúan haciendo
con la supuesta privatización de AENA. 

Pero el culmen de la incoherencia socialista al respecto se
produce en esta misma legislatura. Miren, en el Congreso el 30
de mayo del 2012, esta legislatura, una iniciativa socialista
instaba al Gobierno del Partido Popular a introducir -leo literal-
a la mayor brevedad posible la participación privada de ciertos
aeropuertos, así como su entrada en el capital de AENA,
calificando el Grupo Socialista -literal- de error histórico la
decisión del momento de suspender las licitaciones de esos
aeropuertos y planteaba la necesidad de incorporar la
colaboración público privada, ésta se rechazó con los votos del
Grupo Popular por no ser estas propuestas idóneas en ese
momento como se encontraba AENA.
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Yo, francamente, lo del Grupo Socialista es de traca, en
Madrid instan esta misma legislatura a continuar la
privatización y aquí dicen lo contrario, la misma legislatura,
menudo desbarajuste llevan, así les va, ni con lo de la historia
de Podemos veo que no se aclaran tampoco mucho. 

Decirles también que en el Consell de Mallorca han hecho
el mismo papelón. En el pleno del pasado 10 de julio también
intentaron aparentar ahora que les preocupaba la situación de
AENA, incluso con la paradoja de que la iniciativa fue
defendida por la consellera de MÉS Sra. Campomar que era la
secretaria técnica de la Conselleria de Movilidad de la pasada
legislatura durante el proceso de privatización de AENA por el
gobierno socialista y ahora en la oposición, otra que se rasga las
vestiduras. Yo... es un poco parodia esto, que por cierto
terminaron transaccionándola en el consell con una alternativa
del Grupo Popular que se aprobó por unanimidad. A más inri
nada que ver con lo que defienden ustedes aquí en el Parlament,
otro despropósito de lo que hacen.

Por cierto, tanto que ahora dicen que les preocupa la
supuesta pérdida de puestos de trabajo, miren, según datos
sindicales en los aeropuertos de nuestra comunidad de 2008 a
2010 se destruyeron 2.315 puestos de trabajo, motivados por el
cierre de empresas del sector y el traslado a la península de
otras, con muy poca respuesta por parte del anterior govern, el
que ahora es oposición.

Respecto a AENA el agujero dejado tras la etapa socialista
fue de 14.942 millones de euros, como dice el Tribunal de
Cuentas: fruto de la mala gestión, inversiones de nula
rentabilidad y un descenso del tráfico.

Efectivamente, este gobierno le ha realizado una
transformación con incremento de ingresos comerciales,
eficiencia en la gestión, reducción de gastos y racionalización
de inversiones, como así se ha explicado. En 2013 salió de los
números rojos, reduciéndose además la deuda existente junto a
un cambio de tendencia en su tráfico aéreo, siendo ahora el
mayor operador aeroportuario del mundo en número de
pasajeros, datos objetivos.

Respecto a la privatización de operadores aeroportuarios,
como ha expresado el Sr. Conseller, existe una tendencia
mundial, que algunos no ven, que empezó a finales de los 80 a
que estén parcial o totalmente privatizados, años 80, y coticen
en bolsa, con signos de que la tendencia hacia la entrada de
capital privado continuara en los propios años como hizo el
gobierno socialista.

Respecto a la actual entrada de capital privado en AENA,
ésta se ha modificado respecto a la etapa anterior socialista,
efectivamente, es de un 49%, un 21% se ha ofrecido a entidades
estables de referencia y un 28% mediante OPV, así el Estado es
el principal accionista con un 51% del capital de AENA y con
una mayoría pactada del 72, sumando los socios institucionales.
Por tanto, la titularidad sigue siendo pública y la gestión
mayoritariamente pública, extremo que alguno obvia, pero que
es muy importante. Así, entre otras, las decisiones -como se ha
dicho- de tasas aeroportuarias sigue estando en manos públicas,
incluso su presidente lo designa el sector público. Además -
como se ha explicado- la parte de navegación aérea de AENA

está al margen de este proceso, pues no formaba parte de AENA
Aeropuertos.

Un dato que quiero recalcar -como ha hecho el Sr.
Conseller- es que la disposición transitoria sexta del Real
Decreto 8/2014, de 4 de julio, ha establecido la congelación de
tasas aeroportuarias hasta el año 2025, son diez años desde éste
de congelación de tasas o su reducción, como ha anunciado
recientemente la ministra de Fomento como no hacía el anterior
gobierno socialista que solo hacía subidas de tasas.

Respecto a la participación de instituciones y entidades de
nuestra comunidad en tema de transporte aéreo, recordarles que
se han producido siempre gobernando el Partido Popular, en
2005 gobernando el Partido Popular se creó la Mesa del
Transporte Aéreo y el Comité de Cogestión Aeroportuaria y en
esta legislatura -como ha dicho el conseller- se han constituido
los comités de ruta y sus comisiones técnicas, además del
Comité de Coordinación Aeroportuaria. Como ven, no pueden
intentar dar lecciones de cogestión y participación de
instituciones propias al Partido Popular cuando otros gobiernan,
nada de nada de cogestión.

Por lo que respecta a algunas afirmaciones efectuadas sobre
la postura negativa generalizada a este proceso, me gustaría que
matizaran sus afirmaciones, no es cierta su afirmación o según
qué afirmaciones de negativa general. 

Muy clara es la postura que ha tenido siempre este govern -
como ha recordado el conseller- y el Grupo Popular que le da
apoyo. Defendemos la titularidad pública de los aeropuertos de
nuestra comunidad por ser infraestructuras estratégicas para los
intereses económicos y sociales de nuestra comunidad. Además
defendemos la cogestión y con hechos se ve: con un modelo de
gestión más descentralizada con la máxima participación de
instituciones propias y de agentes socioeconómicos de nuestra
comunidad para desarrollar claramente estrategias
aeroportuarias propias más adecuadas a las necesidades y
particularidades de cada aeropuerto y de la realidad insular.

Les recuerdo que hace dos días el Grupo Socialista se
abstuvo en una propuesta del Grupo Popular de mayor
participación en la gestión de nuestros aeropuertos y agradecer
que contó con el apoyo del Grupo MÉS.

Efectivamente, la figura que hemos propuesto siempre es
una autoridad aeroportuaria de Baleares, bajo la cual estarían los
aeropuertos de nuestras islas. Tal postura se ha hecho saber por
parte del Govern al Gobierno en diversas ocasiones. Por tanto,
nuestra postura siempre es la misma, es clara y concisa, como
se ve, y este gobierno está trabajando para que esto pueda ser
efectivo; la de la oposición es tan variable, unas veces cuando
gobiernan, otras veces en la oposición, un mes una cosa, otro
mes otra, queda nuevamente patente y quedan retratados con
comparecencias con afán de preocupación como la de hoy.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar preguntes i
observacions formulades, té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme i Esports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, crec que hem de realçar
una altra vegada que aquesta legislatura s’ha aconseguit més
que mai en matèria de transport aeri i en matèria aeroportuària
a pesar de la difícil situació econòmica i no ha costat ni un euro
als ciutadans de les Illes Balears. Els faré un recordatori que
crec que és important sempre en aquestes compareixences
analitzar el que ha estat el... el que s’ha anat aconseguint en
matèria aèria i aeroportuària.

S’ha aconseguit la declaració de l’OSP de Menorca-Madrid,
i record que les dues OSP que tenim, les interilles i la Menorca-
Madrid, han estat declarades governant el Partit Popular. A
petició d’aquest govern s’ha creat i constituït el Comitè de
Coordinació Aeroportuària com hem comentat abans. S’han
posat en funcionament els comitès de rutes dels tres aeroports,
altres aeroports del grup 1 d’AENA com València o Alacant
volen copiar el nostre sistema de funcionament. Són de vital
importància perquè suposen un important treball de
colAlaboració interadministrativa i amb el sector privat; com he
dit també abans aquests comitès de ruta han aprovat els plans
biennals, primer el pla 2013-2014, perquè abans no s’havien
aprovat, i ara el pla 2015-2016, el de Palma es va aprovar el mes
de gener; el de Menorca, ahir mateix, i el d’Eivissa i Formentera
s’aprovarà probablement dilluns vinent.

S’ha universalitzat el descompte de resident per a residents
no comunitaris. S’ha creat l’Observatori de Preus a petició
també d’aquest govern. L’any 2012, a petició nostra, es varen
modificar les taxes aeroportuàries durant els mesos d’hivern un
10% i al 2013 aquesta bonificació es va incrementar en el 20%.

A més, al pressupost de 2013 es varen preveure
bonificacions a taxes de passatgers per obertura de noves rutes
un 50% el primer any i un 25% el segon i als pressupostos de
2014 es varen establir nous incentius, per a aerolínies que
augmentin el nombre total de passatgers es redueix un 75% la
taxa de passatger per a viatges addicionals en una ruta, per a
noves rutes tan nacionals com internacionals les companyies es
beneficiaran de fins a un cent per cent de bonificació en la taxa
per a passatger i per altra banda, s’augmenten els descomptes
per a passatgers en connexió que passaran a ser del 30% el
2014; 35%, 2015, i 40% 2016, constatant que això és de gran
ajuda per a la connectivitat del resident insular.

A més, tenim la notícia molt positiva en relació amb
connectivitat que també hem recordat i és que AENA ha decidit
congelar, com he reiterat i seguiré reiterant, les taxes
aeroportuàries fins a l’any 2025, quan a més l’acord amb les
companyies per a 2015 era d’un augment de més de tres punts.

Seguirem lluitant perquè la bonificació arribi al 30% per a
l’aeroport de Palma i al 50% per als aeroports de Menorca i
Eivissa i perquè la bonificació s’apliqui al preu final de bitllet.

En aquest punt, Sr. Borràs, m’agradaria també comentar-li
un parell d’aspectes que ha comentat. Tornaré repetir que la
presència d’un conseller d’una gran empresa turística
mallorquina de Balears és molt important, lògicament sí que es
poden canviar els consellers, però vol dir que des d’ara hi ha un
posicionament dins el Consell d’Administració on el fet insular
està representat, no sé si serà aquest conseller durant no sé
quants d’anys, però el fet insular ha de seguir estant representat,
està representat el fet de l’estacionalitat i està representat el fet
turístic. Per tant, aquests tres punts de vista crec que és de vital
importància que, encara que no tengui titularitat d’accions,
estigui representat al Consell d’Administració.

El Comitè de Coordinació Aeroportuaria, em demana si va
consultar aquesta injecció de capital privat, es va... donar
compte i consta a les actes la nostra oposició i la nostra proposta
de la cogestió aeroportuària que contínuament hem estat
reclamant.

El Comitè de Rutes, entenc que vostè no li doni importància
perquè no es varen desenvolupar en cap moment, no varen
aprovar cap tipus de pla biennal, però li diré que hi ha
aportacions de tots els sectors, el sector privat i el sector públic,
crec que dir que no, no serveix de res, és un insult a la feina que
tothom fa. És un pla biennal que a més hi ha més de dues-centes
accions, hi ha aportacions de tots els participants.

En tema de taxes, crec que està demostrat, sobretot en el que
ha passat fins ara i seguirà passant que tenim aquí un règim de
taxes especials perquè tenim taxes i bonificacions de taxes que
no tenen en un altre territori peninsular i hi ha hagut una política
de taxes específica per a les Illes Balears, ja li he comentat:
meses valle, passatgers amb connexió, bonificació de noves
rutes, fins i tot es va modificar la Llei de seguretat aèria
precisament també per poder bonificar altres aspectes i
diferenciar l’estacionalitat o amb connexió.

Per una altra banda, que també... serveix un poc per
comentar el que ha dit el Sr. Abril, l’opinió del Sr. Meaurio
lògicament és absolutament respectable, però m’agradaria
demanar-los si vostès han demanat l’opinió als més de vint
membres de la Mesa de Transport Aeri que també existeix i que
es reuneix, és a dir, està molt bé agafar banderes, però
demanaria que també demanin l’opinió a tots els que formen
part..., que fins i tot, idò també a la Mesa del Transport Aeri hi
ha tot el sector públic, el sector privat, inclosos sindicats i
inclosos experts en la matèria.
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Sr. Abril, crec que no hem fet cap canvi de discurs, és a dir,
jo no diria que defensam, que estam defensant un procés, el que
estam fent és analitzar i valorar aquest procés. El que és clar és
que no perquè nosaltres estiguem en contra de segons quin tipus
de procés, aquest no es produirà, per tant, la nostra
responsabilitat és valorar-ho, analitzar-ho i analitzar que
realment la titularitat continuï sent pública i el control de tots els
aspectes aeris i aeroportuaris que hi havia fins ara segueixen
absolutament igual. Per tant, no és una defensa, sinó una anàlisi
i una valoració perquè la nostra defensa la sabem ben clara
perquè el mateix parlament ja s’ha pronunciat en aquest sentit.

Vostè em parla que ens fixam molt a eixugar el deute, en
una gestió responsable, eficaç, eficient.., lògicament, és que no
pot ser d’altra manera, crec que és la nostra obligació i la nostra
responsabilitat. Entenc que a vostè li agradaria més crear
companyies aèries públiques regionals i que l’eficiència,
l’eficàcia i... no eixugar deute, idò anàs aparellat amb aquestes
propostes que vostès varen anunciar.

Opacitat, opacitat en el procés, jo no la veig enlloc, les
valoracions.... ha estat definida i ha estat marcada pel mercat,
per tant, més transparent que el mercat, crec que no hi ha res.
Per una altra banda, la llista de compradors és pública, està a
internet i a més es publica a la Comissió del Mercat de Valors,
per tant, no veig l’opacitat, sinó que el que veig és una absoluta
transparència en el procés i en la informació que ha d’estar a
l’abast de tothom.

Fins i tot quan parla de la xarxa AENA, el Sr. Borràs també
ho ha dit, que hi ha països on no està centralitzat, bé, en aquest
cas diria que aquesta centralització beneficia també aeroports
d’aquestes illes, és a dir, beneficia l’aeroport de Menorca perquè
aquesta solidaritat entre aeroports dins aquesta... dins l’empresa
AENA lògicament beneficia aquells aeroports que no són
rendibles.

Sr. Abril, el tema de Canàries, només li faria una reflexió i
és per què no fa el mateix el Govern de Canàries a reclamar la
titularitat dels ports que són en aquests moments de titularitat
estatal. 

Dit això, no entenc com tornen dur aquest tema aquí quan
varen ser vostès -ja els ho hem recordat- que varen posar en
marxa aquest procés, el seu era un procés de privatització, el
nostre és un procés d’injecció de capital privat, que no varen
completar perquè varen perdre les eleccions.

Pel Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, el Sr. Zapatero
va proposar la venda del 49% d’AENA i la privatització dels
aeroports de Barajas i del Prat, i vostè sap perfectament que
després venia el de Palma de Mallorca, vostè ho sap
perfectament. El Sr. Zapatero volia tancar l’operació abans de
les eleccions, però com que es varen avançar, com que les va
avançar o com que el varen obligar a avançar les eleccions no
ho va poder dur a terme.

Davant aquesta decisió, vostès varen quedar amb els braços
creuats, tan pobra va ser la seva reacció davant de les intencions
de Madrid que ni tan sols varen convocar el Comitè Regional de
Cogestió Aeroportuària que es va crear el 2006, precisament
amb un govern del Partit Popular, i que des de 2007 a 2011 no
varen tenir la capacitat de convocar-lo ni una sola vegada en
quatre anys.

No el varen convocar malgrat els avanços amb què es
trobava un procés de privatització d’AENA pel qual segur que
s’hauria malvenut perquè en aquells moments era ministre José
Blanco.

Per què en quatre anys no varen convocar el Comitè
Regional de Cogestió Aeroportuària?, no els interessava el tema
en aquell moment?, no els importava i no els preocupava el
procés de privatització, que era un procés de privatització?, ja
li dic que l’aeroport de Palma s’hagués malvenut, això sí que
s’hagués malvenut.

La resposta, la veritat, és que crec que el seu grup
parlamentari canvia d’opinió i de discurs en funció -ja els ho he
dit altres vegades- de si el seu partit governa o no governa a
Madrid. 

La titularitat pública dels aeroports és un tema estratègic per
a nosaltres, i així ho hem fet saber a l’Estat, a totes les reunions
que hem mantingut, a tots els nivells el president, l’anterior
consellera, el director de Ports i Aeroports i jo mateix. 

A vostès en canvi no els interessa la connectivitat, a vostès
els interessa la connectivitat per fer política i demagògia i així
ho han demostrat abandonant la Ponència de Transport Aeri on
podrien haver cridat també el Sr. Pedro Meaurio que ara en
l’entrevista que ens treuen cada vagada..., idò hi fan esment.

No els interessa l’opinió dels experts, no els interessa, no
volen escoltar les dades oficials, no volen conèixer les possibles
solucions, només volen fer ús polític d’un tema que per a
nosaltres sí que és estratègic. Vostès no tenen criteri i es mouen
absolutament per conveniències polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Borràs per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Li record, Sr. Conseller, que encara té
una altra rèplica, si m’ha dit tot açò ara, què guarda per quan jo
ja no li pugui contestar? Podem obrir el paraigües ràpidament.
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Si el president de la comissió m’autoritza estic disposat a
comparèixer aquí ara mateix i explicar què vaig fer i què vaig
deixar de fer, què va fer el govern anterior, tot i que
evidentment jo no era membre del govern anterior, ni cap dels
que han intervingut aquí, però sí que, com que sé que no ho farà,
simplement diré dues pinzellades, un acord de Consell de
Govern en contra del procés de privatització iniciat pel Sr.
Zapatero, açò per part del govern anterior, un acord de Consell
de Govern; per part del consell insular, perquè m’ha alAludit a
mi, acord plenari per unanimitat en contra de la decisió del
Govern Zapatero i firmava jo la moció, personalment, en contra
de la decisió del Govern Zapatero. 

Li explicaré i el dia que jo pugui comparèixer aquí li duré
els documents oficials perquè ho pugui comprovar.
Evidentment, estava en contra d’aquell procés de privatització
i estic en contra d’aquest procés de privatització. I vostè, ara
acab d’entendre, m’ha dit que dins l’acta del Comitè de
Coordinació Aeroportuària, que jo li he demanat si s’havia
reunit o no i m’ha dit que havia estat informat, que una cosa és
informat i l’altra consultat, la funció consultiva és una altra
cosa, però vostè m’ha dit que constava la seva oposició al
procés. Com quedam? Vostè ho ha dit, o jo l’he sentit
malament, si l’he sentit malament li deman disculpes, però en
tot cas m’agradaria que ho expliqués.

També li voldria dir una cosa, no m’ha contestat gairebé a
res del que li he plantejat, gairebé a res, li he parlat del preu
d’AENA, però vostès s’han dedicat a acusar-me part del temps,
mentre el president de la comissió li deixi vostè va fent, però
vostè s’ha dedicat a acusar a altres governs, a acusar-me a jo, a
acusar, (...) que feim política, jo no sé... en els parlaments venir
a fer política miri, sí que és rar, m’estranya. És cert, hi ha coses
que són de traca, però hi ha coses que són d’“atrac”. 

El que pens és que, i li seré sincer, conseller, és que els
consells no estam d’acord i això és el problema que tenim, vostè
no ho pot dir, i jo això ho puc entendre. Podria subscriure tots
els punts dels apunts que el Sr. Delgado amb el Sr. Deudero,
aquí present, varen entregar a la ministra el febrer, si no record
malament, de 2012. Els podem subscriure tot dos. Vostè m’ha
dit tots els grans èxits d’aquesta legislatura, ni un dels apunts
s’ha complert. Hem avançat, jo no diré que no hem avançat,
hem avançat i li diré més, no reconec èxits anteriors, és a dir, on
vostès han fracassat nosaltres també vàrem fracassar, no tenc
cap problema a dir-li, sincerament. En aquesta comunitat ningú
no pot estar orgullós d’haver avançant en transport aeri, ningú,
i li reconec alguns avanços. Vostè em dirà, hem aconseguit el
servei públic a Madrid, i jo li diré, miri, i amb el Govern
Zapatero vàrem aconseguir el 50% de descompte i cap de les
dues coses són transcendents. Miri, què vol que li digui?

Si vostè s’estima més pensar que vostè ho ha fet molt bé i
els altres ho han fet molt malament, molt bé, jo li dic, i no és la
primera vegada que ho dic en aquest parlament ni davant vostè,
no estic orgullós d’haver aconseguit èxits per al transport aeri a
les Illes Balears, i no tenc cap problema a reconèixer-ho, ni un.
Ara, vostè crec que no pot ser eufòric tampoc, li dic amb la
mateixa sinceritat que li he dit l’anterior.

En aquest document es parlava d’una política de taxes
pròpies per a les Illes Balears, política de taxes pròpies, vostè
creu que la privatització d’AENA va cap aquí? Vostè creu que

la privatització D’AENA ajudarà a aconseguir aquestes coses
amb les quals estam d’acord com l’Autoritat Aeroportuària de
les Illes Balears? Creu que va cap aquí? Jo no vull recordar, crec
que és un lapsus, vostè i els portaveus populars han utilitzat el
mateix argument i han dit tot dos, literalment, que aquest procés
de l’entrada de capital privat en els aeroports continuará en los
próximos años. Si ara estam en el 49% i continuarà els pròxims
anys vol dir que els pròxims anys tendrem més del 49%. Ho han
dit, repassi, si ho du per escrit ho pot repassar, si no, ja llegirem
el Diari de Sessions. Si ha de continuar els pròxims anys, vull
dir, virgencita, virgencita que em quedi amb el 49%, encara que
sigui amb fons inversors estrangers, etc.

Vostè en aquest document citava el llibre blanc, en aquest
document citava el Tractat d’Amsterdam, creu que la
privatització d’AENA ajuda a avançar en les línies del llibre
blanc? Per cert, la seva autora és la Sra. Loyola de Palacio, i,
creu vostè que avançam en allò que demana el Tractat
d’Amsterdam del tractament...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... vaig acabant, de la insularitat? Creu que anam bé? Vostè ha
fet un exercici de defensar el Govern d’Espanya, ho puc
entendre, he governat i sé que moltes vegades per més que
siguin amics els altres governs la situació és incòmoda i a
vegades és molt difícil trobar una posició, ja li he explicat quina
va ser la nostra davant l’intent de privatització del Sr. Zapatero.
Crec que vostè continua pensant que no ens va bé, que no ens
ajuda a nosaltres aquest procés de privatització, sé que vostè no
ho pot dir i ho entenc, ara, que intenti llevar-se el mort de
damunt donant la culpa a tothom de tot menys al magnífic
govern del Sr. Rajoy crec que ha fet una mica llarg. 

Simplement li reiteraré una pregunta de les que li he fet la
primera vegada, m’oblidaré del costat aire perquè estic
convençut que no millorarem, anem al costat terra, creu que és
bo per a les empreses de les Illes, per als treballadors de les Illes
que fan feina a l’aeroport, les petites empreses que operen, els
transportistes, petits comerços, la gent de mantenir les petites
empreses, creu que és bo això per a tot açò? O que els preus
comercials sota l’exigència dels consells...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... vaig acabant, Sr. President-, les exigències dels consells
d’administració no serà cada vegada més forta davant la pressió
que tendran els inversors? Perquè, evidentment, tot allò que puja
a borsa és susceptible que davalli i quan AENA a borsa davalli,
evidentment, els accionistes no es quedaran aturats i, qui ho
pagarà?, qui ho pagarà la nostra connectivitat i ho pagaran els
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treballadors i les empreses de les Illes Balears que operen a
l’aeroport i qui ho pagarà a la llarga la societat de les nostres
illes, la nostra economia i el nostre turisme. Puc anar equivocat,
tant de bo vagi equivocat, conseller, tant de bo vagi equivocat,
però em tem que tenc raó i em tem que vostè ho sap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el Sr. Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, gràcies. Jo aconsellaria al Sr. Veramendi, abans li he
mostrat el titular, que consulti l’hemeroteca abans de fer segons
quines afirmacions, sí, li he mostrat, a més, un titular de premsa,
eh? Ho dic perquè el que era el meu grup, que evidentment era
una coalició diferent de la que tenim ara, sí que va dur, de fet va
ser l’únic partit, que va dur a les Corts Generals l’amenaça de
privatització d’AENA feta a tres mesos de dissoldre’s la
legislatura, ho vull recordar, i crec que per això no hi va haver
cap iniciativa aquí ni del Bloc, en aquell cas, ni tampoc del
Partit Popular sobre la privatització d’AENA, que, per altra
banda, no es va concretar, ni molt manco, al nivell de dur-la a
la pràctica com ara -insistesc- com he dit abans, sense que ni tan
sols la ministra de Foment hagi comparegut a donar
explicacions d’això, que és un indicador molt clar que el procés,
per molt que digui el conseller, no ha estat tan transparent. Si el
mercat fos tan transparent segurament segons quines bombolles
que han donat lloc a la crisi econòmica més dura de les darreres
dècades no s’haguessin produït, tan transparent que és el mercat.

Vostè, ara en la seva segona intervenció, ens vol intentar
vendre que la posició del Govern o que aquesta operació és una
operació com a neutral l’operació de privatització d’AENA,
però es fa trampes a vostè mateix perquè ja ha fugit d’aquesta
neutralitat i fins tot la seva conclusió, en la primera intervenció,
en la segona ja no ha insistit tant, és que estam més a prop de la
cogestió que mai gràcies al procés de privatització. Llavors ho
ha mesclat amb la feina que han fet. Ara posem que jo li accept
que han fet una feinada i una bona feina per aquesta qüestió i,
de fet, hi ha coses que nosaltres no li hem qüestionat en aquesta
qüestió, el comitè de rutes i tal, tot ens hagués agradat que
hagués anat més ràpid, però entenem que la burocràcia de
l’Estat i particularment del Ministeri de Foment és mala de
moure, però realment vostè està convençut que tenim garanties
que tota aquesta feina que vostès han fet no se’n vagi en orris
amb aquest procés de privatització?

Jo, per exemple, una garantia que realment això no se’n va
en orris és que la comunitat fos en el consell d’administració de
la nova AENA. No el Sr. Simón Pedro Barceló, que té els seus
interessos. També aprofit per demanar-li, l’han avalat des de la
comunitat autònoma perquè ell hi sigui? Perquè per a mi no és
un representant de la comunitat autònoma, és la comunitat que
ha de defensar els interessos públics, no un actor privat que sí,
serà una empresa d’aquí, però també li vull recordar que no té
cap problema i farà inversions de millora hotelera, però també
opera a més d’una desena de paradisos fiscals amb els
beneficies que treu, per tant, vull dir, és un representant que a
mi no em representa i crec que a la immensa majoria dels
ciutadans tampoc. És la comunitat que hi hauria de ser, per
exemple, per posar un exemple de garantia que tota aquesta

feina que han fet va endavant i que realment estam més a prop
d’aquesta fita que hi hagi una autoritat aeroportuària de Balears.

Realment vostè creu que segons quins fons, d’aquests alguns
d’ells fons d’això que s’anomenen fons voltor dels nous
inversors que ara formen part del cos d’accionistes d’AENA,
que alguns d’ells també ha entrat al consell d’administració de
la nova AENA, veuran amb bons ulls, atenent-nos a la
transparència del mercat, la creació d’una autoritat aeroportuària
a Balears o a cap comunitat? Perquè justament aquesta
transparència del mercat a mi em fa veure que en aquest fons i
en aquests inversors que han entrat amb força al procés de
privatització el que els agrada és la lògica del macro no la lògica
del micro i que totes aquestes peticions i tota aquesta feina que
han fet vostès crec que bàsicament xoca amb els seus interessos,
xoca amb els seus interessos que són els nombres purs i durs.

Una darrera reflexió, tant per al conseller com per al Sr.
Veramendi, què troben que el Partit Popular fa pocs dies,
setmanes, només enguany, només dins enguany, als cabildos de
Canàries hagi votat en contra de la privatització de... el Partit
Popular, no Coalició Canària ni el Govern de Canàries, hagi
votat en contra de la privatització d’AENA? O en els millors
dels casos en alguna excepció s’hagin abstingut. Per què allà sí
i aquí no? Perquè allà no governen i aquí sí? 

Si creguessin realment, jo crec que si valorassin aquesta
feina que han fet i que jo els reconec la seva feina, la feina que
ha fet aquest govern, jo crec que si més no haguessin intentat
cobrir l’expedient respecte de la posició, respecte de les formes
que ha de mantenir, jo crec, un govern que governa per a
aquesta comunitat i no per a la ministra de Foment, no perquè
traurà profit d’aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

... procés de privatització, però jo pens i el nostre grup pensa
que ni tan sols han estat capaços de guardar les formes en
aquesta qüestió i davant d’aquesta privatització, i amb això hi
perdem tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Veramendi, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Déjeme una cuestión previa, Sr. Abril,
sí que hubo iniciativa del Grupo Popular, mírela, aquí la tiene,
diciembre de 2010, búsquela y la podrá leer, fue el único grupo
que presentó una iniciativa en este parlamento.

Como bien ha dicho el conseller, efectivamente, en esta
legislatura para nuestra comunidad se han conseguido
importantes avances en materia de conectividad aérea, y los
datos cantan. Tras el paréntesis e inactividad de la pasada
legislatura, también en materia de conectividad aérea, se puede
considerar una legislatura que se ha conseguido -repito- más que
nunca. El Sr. Conseller nos ha ido explicando tales avances
conseguidos para la conectividad aérea en nuestras islas.
Considera muy positivo la desconvocatoria de huelga prevista
por parte del personal de AENA, que alguno obvia, cuando hay
huelga lo cita, cuando se desconvoca no lo cita, por haber
alcanzado un acuerdo con la dirección de AENA, consideramos
que tal desconvocatoria es muy buena noticia para todos, pero
especialmente para nuestra comunidad.

Mientras que otros sólo hablan de conectividad aérea cuando
están en la oposición, y además con poco fundamento, el
Partido Popular, tanto cuando gobierna como cuando ha estado
en la oposición, ha trabajado e impulsado iniciativas en aras a
mejorar la conectividad aérea en nuestra isla. Considero que hay
que prestar más atención, lo que continua a nivel mundial es la
tendencia a entrada de capital privado en gestores
aeroportuarios. Le repito a algún portavoz que no magnifique
posturas de otros sobre este proceso, porque no son así.
Efectivamente, la salida a bolsa ha sido superior a las
expectativas iniciales, algo significará esto claramente. Decirle
al Grupo Socialista que tantas vueltas ha dado hoy que otra vez
ha perdido el rumbo, hoy era proceso de entrada de capital
privado de AENA, ni Obama ni las Islas Caimán que tanto saca
a colación últimamente. Por cierto, ese régimen nuevo de tasas
que ahora pide el Grupo Socialista debe ser el de las subidas de
tasas aeroportuarias, como hizo el Gobierno Socialista. Quiero
recordarles que quien paró la privatización socialista de AENA
fue el gobierno popular porque la vendían a saldo, a saldo, y no
debía ser así. Aquí ni mutis, claro, molestaba a Madrid, no toca.

El Gobierno del Estado ha dado las explicaciones
pertinentes, las hemos leído todos, menos alguno que acusa de
ocultismo en los medios de comunicación y en ruedas de prensa
así lo ha explicado. Hay quien intenta justificar lo que no hizo,
por algo debe ser, menos oponerse a Madrid nos han explicado
muchos fuegos artificiales que dicen que hizo. Repito, 2.315
puestos de trabajo se perdieron la pasada legislatura en nuestros
aeropuertos y el gobierno de entonces, el gobierno del pacto, no
hizo absolutamente nada y ahora nos quieren dar lecciones de
que se perderán un futurible que ni él que lo dice lo conoce.

Por último, volver a agradecerle al Sr. Conseller sus
explicaciones porque, como ya he dicho antes, otros la pasada
legislatura en el proceso privatizador de AENA ni las dieron ni
las pidieron, sólo pidió explicaciones, aquí está el Diario de
Sesiones, el Grupo Popular.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller de Turisme i Esports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Borràs, li tornaré a dir
que sí estam orgullosos de tot el que hem aconseguit aquesta
legislatura: les taxes, l’OSP, el Comitè de Coordinació, el
funcionament del Comitè de Rutes, els plans de màrqueting del
Comitè de Coordinació, els plans biennals, la promoció de tots
els mercats emissors; i jo crec que, a més, els resultats els veim.
Per tant, sí que estam orgullosos de tot el que hem fet aquesta
legislatura perquè al final sí que hi ha hagut una política de
taxes específiques per als territoris insulars, com són aquests.
Tot el que voldríem? No, per això seguim reclamant i demanam
més, però sí que hi hagi hagut una part d’això.

No crec, a més, que aquest procés que, ja li dic, no defens,
analitz i valor, no crec que aquest procés dinamiti la defensa
dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears perquè no
canvia en res la situació global d’això. La nostra posició, ja ho
hem dit i ho hem remarcat, cogestió i autoritat aeroportuària,
crec que som molt clars i en temes dels treballadors no canvia
absolutament res perquè no canvien les regles del joc i no
canvia l’entorn laboral on funcionarà l’empresa d’AENA.

Sr. Abril, el tema de les garanties de tot això que hem
aconseguit, que li agraesc que ho reconegui, és a dir, crec que
veim que va cap aquí, és a dir, un anunci de congelació de taxes
durant deu anys lògicament va en defensa de tot el que hem
aconseguit i seguirem aconseguint perquè entenc i estic segur
que se seguirà i s’entendrà el fet insular i les necessitats
diferenciades respecte del territori peninsular. 

Respecte del Partit Popular de Canàries, de la mateixa
manera que hi ha hagut vots en contra i abstencions hi ha hagut
vots a favor, però també, ja li dic, no entraré en la defensa
d’aquesta injecció de capital privat sinó a valorar i a analitzar
aquestes decisions que no són autonòmiques sinó estatals. 

De totes maneres, sí que voldria entrar en dades, per acabar
de fer aquesta anàlisi, perquè a més vostès també varen anunciar
que aquest anunci d’AENA, de privatització d’AENA, duria una
caiguda del 15% de la connectivitat, hi ha una nota de premsa
seva que deia que hi hauria una baixada del 15% de la
connectivitat a les nostres illes, i només li faré una reflexió i és
que això es va anunciar i el novembre i el desembre ja se sabia
i no va tenir cap efecte i no té cap efecte. Per tant, no facin por,
no facin por a ningú perquè seguirem amb aquesta política de
taxes específiques per a les Illes i ser més competitius, com ara
li respondré amb dades. 
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Miri, l’aeroport de Menorca ha tengut el mateix trànsit de
l’any passat aquests dos mesos, el de Mallorca prop d’un 5%
més de passatger i el d’Eivissa quasi un 10% més. Vueling ha
anunciat, després dels anuncis de privatització, que amplia vols
a París i augmenta la seva oferta a Balears amb més d’un milió
de seients. Volotea amplia l’oferta en 140.000 places i obre una
nova ruta a Toulouse. Eivissa té noves connexions amb Bilbao
i Eindhoven i Air Europa entra a l’OSP interilles. 

Pel que fa a tot el 2014 a Palma el trànsit aeri s’ha
incrementat un 1,53% respecte de 2013, a Menorca s’ha
incrementat un 0,37% i Eivissa ha tengut quasi mig milió més
de passatgers que suposa un increment de l’11,7% respecte de
2013. 

Pel que fa a la temporada alta els nostres aeroports per
mesos: abril va registrar una pujada del 6,11%, maig un
increment de l’1,57, juny del 3,73, juliol del 2,97, agost del 6,82
i setembre del 3, 38. Tot pujades. Aquestes dades indiquen
també una consolidació dels principals mercats que són:
Alemanya, Espanya, és a dir, rutes també domèstiques, i Regne
Unit. Cal destacar que els aeroports balears han superat els 3
milions de passatgers en el mes i, a més, en només tres mesos,
juliol, agost i setembre, s’han superat els 13 milions.

Pel que fa als mercats emissors, creixen els deu mercats
principals, on destacam, una altra vegada, Alemanya, Regne
Unit i Espanya, mercat domèstic. Concretament el nacional ha
registrat una pujada del 2,3% i el suís també d’un 12%, com a
exemple.

Pel que fa als mesos de temporada baixa les previsions
indiquen una pujada del 10,7% de les places ofertes el febrer i
del 3,4% del mes de març. Les places ofertes aquesta temporada
baixa en els nostres aeroports són d’un 7,6% més amb relació a
l’any passat. Vostè sap que a nivell de tot Espanya puja un 5,1%
de manera que Balears se situa per sobre d’aquesta mitjana
espanyola. 

Jo crec que les dades ho diuen tot, crec que la feina que s’ha
fet es veu reflectida en les dades que, a més, ahir i avui hem
tengut oportunitat de presentar. Només dir-los que nosaltres sí
continuarem fent feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només ens queda
agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs que
l’acompanyen.

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



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


