
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2016 Núm. 13

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Gabriel Company i Bauzá

Sessió celebrada dia 28 d'abril de 2016 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1959/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls i protecció de marca de productes agraris.182

2) RGE núm. 3117/16, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a ni una sola acció més

d’AENA en venda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186



182 ECONOMIA / Núm. 13 / 28 d'abril de 2016 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Isabel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Alguna més? Molt bé idò. L’ordre del dia d’avui

consisteix en el debat de les següents proposicions no de llei,

la RGE núm. 1959/16 del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a impuls i protecció de marca de productes agraris, i la RGE

núm. 3117/16 dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i

MÉS per Menorca, relativa a ni una sola acció més d’AENA en

venda.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1959/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls i

protecció de marca de productes agraris.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 1959/16. Per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Bé, aquesta PNL que presentem aquí ve una mica en relació

amb el debat que es mantenia el dimarts passat respecte de la

moció de l’economia balear, i també és la continuació, és a dir,

en aquell debat del dimarts en Plenari parlàvem que l’economia

balear estava terciaritzada i teníem un model de l’economia

basat en un turisme de masses, un turisme massificat, el qual es

dedica a un consum excessiu de recursos, tant naturals com

elaborats, i alhora també una destrucció del paisatge.

Front això, plantejàrem en aquella moció, en el debat, que

el model a seguir és un model d’una economia basada en la

sostenibilitat, en la sostenibilitat no sols de la indústria turística,

sinó també de la indústria productora. I a més a més, ara també

introduïm l’altre element que és la sostenibilitat en la indústria

agroramadera. És a dir, en definitiva, el que es pretén amb tot

aquest debat és que necessitam canviar el nostre model

productiu de la quantitat per la qualitat, produir no tant, però

produir millor i produir de manera més sostenible i més

arrelada al paisatge.

Per tant, dintre d’aquest procés queda clar que el paisatge

és l’element clau i per tant hem de continua mantenint aquest

paisatge amb l’estructura actual, amb un model de caràcter

tradicional, basat en un conreu de caràcter extensiu i un conreu

de caràcter de qualitat. Per això, el que hem de fomentar és

l’agricultura integrada, l’agricultura biodinàmica, on es faci el

menys mal possible al paisatge i es donin més inputs.

Què passa? Que per poder mantenir aquest paisatge, els

agricultors i ramaders han de tenir possibilitat de mantenir-ho

a través d’augmentar els seus ingressos i, per augmentar els

seus ingressos, han d’augmentar les seves oportunitats de

mercat i les seves oportunitats de transferir cap a la indústria

turística el seu producte. Per això, també la indústria turística,

que està basada en el monoconreu del turisme de masses,

necessita, per una banda, diversificar-se i, per una altra banda,

necessita desestacionalitzar-se. 

Per tant, hi ha tot un seguit de nínxols importants dintre de

l’oferta turística que podem desenvolupar, com és el nínxol del

gastroturisme, l’oleoturisme, el viticulturisme, l’etnoturisme,

etc. Tots aquests nínxols es basen en la producció agrària de

qualitat i la promoció agrària certificada. Per això el que hem

de fer és, per una banda, crear producte, un producte que sigui

de qualitat, un producte que sigui únic i diferent; en segon lloc,

el que s’ha de fer és crear marca, crear marca basant-se en els

aspectes tradicionals, o el paisatge o el lloc, i finalment

relacionar la marca amb l’origen i integrar-la dintre del circuit

turístic per poder, per una banda, augmentar les vendes del

sector agroramader, per una altra banda, diversificar l’oferta, i

augmentar el període.

Què fem? Per això el que ara volem, i a través d’aquesta

PNL és el que s’intenta, és que es desenvolupi la major

producció de producte de qualitat, la major producció de

producte agroramader de caràcter únic i un producte que estigui

certificat, bé a través de denominacions d’origen o a través de

zones geogràfiques protegides o, fins i tot, especialitats

tradicionals, és a dir, manera de produir tradicional amb

producte tradicional i producte d’un origen certificat.

Per això plantegem a la PNL tres punts, els quals es

refereixen a tres aspectes importantíssims: per una banda el

què, seria el desenvolupament de marca i per això instem el

Govern a iniciar un programa de promoció i desenvolupament

de marca i denominacions pròpies que facilitin la creació de

productes específics per a cada illa o cada territori. 

Després un altre aspecte, que seria un punt d’atenció

específica davant de la complexitat, és a dir, com ho fem, i per

això instem la creació d’un punt d’atenció específica per a la

creació i manteniment de marques pròpies de caràcter

agropecuari, a través del qual es faciliten les gestions

administratives necessàries. És que resulta evident que no sols

és complex aconseguir una denominació d’origen o una

indicació geogràfica protegida, sinó que també és complex

mantenir-la perquè requereixen un seguit de gestions.

I finalment abordem la part de qui ho ha de fer i per això

instem el Govern, en colAlaboració amb els consells insulars,

que són els que tenen la major part de competències en aspecte

agrari i mediambiental, a incentivar programes de formació i

ajudes específiques per a creació d’agrupacions agràries, per

facilitar aquests tipus de marca amb certificació, denominació

d’origen, marques, zones protegides o especialitats tradicionals.

Això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Torn de fixació de posicions, de major a menor.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per

un temps de deu minuts.
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Efectivament, com ha dit el portaveu del grup proposant

d’aquesta proposició no de llei, el portaveu socialista, podem

dir que ve també a colAlació de les dues darreres

interpelAlacions que hi van haver, una sobre teixit industrial i

aquest passat dimarts sobre mercat laboral i els distints sectors

productius, efectivament són els atesos, o l’exposició de motius

d’aquesta PNL també fa referència, podem dir, a açò, amb la

qual cosa ja manifestam que, en aquest sentit, hi estam d’acord

i donarem suport a aquesta proposició no del llei. Crec que és

obvi que va en concordança amb tot el que jo mateix vaig

manifestar i vostè mateix va manifestar aquest passat dimarts

en el Plenari, d’intentar diversificar l’economia, la qual cosa no

es fa tot sol, sinó que s’ha incidir i crec que les institucions, en

colAlaboració amb els sectors productius, són les que ho han de

fer.

Per tant, estam totalment d’acord amb els tres punts. No sé

si val la pena fer una esmena in voce o no, ho deix a criteri del

propi grup proposant, però, per exemple, en el primer punt,

quan diu “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a iniciar un programa de promoció i

desenvolupament de marques i denominacions pròpies, que

facilitin la creació de productes específics a cada illa o

territori”, jo crec que en certa manera, i no el Govern anterior,

fins i tot aquest, jo entenc que ja aquest mateix Govern ja fa

coses en aquest sentit, igual que també ho han fet governs

anteriors de consells insulars, independentment del color

polític, perquè crec que podríem posar exemples quasi segur de

cadascun dels consells insulars que intenten promocionar els

productes que tenim aquí a les Illes Balears. 

Per tant, jo la paraula “iniciar” sembla que mai no s’ha fet

res i no em referesc als quatre anys anteriors, sinó als anteriors,

o a distints governs de consells en aquest sentit. Em semblaria

més apropiat, ho deix a criteri, ja dic, del propi grup proposant,

de no ho sé, “a seguir continuar desenvolupant”, etc., el que

trobi oportú, perquè “iniciar” crec que s’ha fet feina en aquest

sentit, tots els governs, i estic convençut que l’actual govern fa

feina també en aquest sentit, per la qual cosa el que volem és

potenciar, que crec que és el que toca. També parlava..., per

tant volem manifestar el vot favorable als tres punts.

A partir d’aquí també només dues coses que justament crec

que val la pena remarcar, primer perquè hi ha un tema molt

important que surt aquests dies, que és la fira del camp de

Campos, que després de 37 anys per distints motius i perquè els

pagesos no es veuen amb el suport del Govern, idò es deixarà

de fer per primera vegada. Crec que aquí també, bé, és un tema

important per treure i comercialitzar els nostres productes, i no

ho dic tan sols per aquesta fira sinó també per la que avui

passarà a ser la més important, idò, de Balears, sense cap dubte,

la fira del camp que es fa cada any a Alaior a Menorca. Per tant

també és un poc contradictori però crec que el que deman en

aquest sentit, també, o que quedi en el Diari de Sessions palesa

la importància que té aquesta fira també per a un sector com és

el sector primari de les Illes Balears.

I també vull fer un esment molt breu. Quan parla el

portaveu del Grup Socialista d’augmentar els ingressos del

sector primari en aquest sentit, bé, per açò també s’havia fet

una llei agrària, i també vam fer esment en el passat plenari del

passat dimarts al fet que no... s’han de posar, diguem, les eines

en el sector, per exemple, del camp per tal de poder augmentar

els seus ingressos i poder diversificar les seves rendes. Jo crec

que açò era fonamental, que creim que la Llei agrària ho feia en

aquest sentit, i en aquest sentit també ja avanç que, com deuen

haver pogut veure també, la moció... que hi haurà en el proper

plenari, també, que fa referència a la interpelAlació, idò també

fa una reflexió que es tengui en compte el sector a l’hora de

poder tornar a mirar aquells aspectes, per exemple, de la Llei

agrària que anaven en benefici de poder augmentar els

ingressos del sector del camp i diversificar més aquests

ingressos.

En aquest sentit és el que volíem manifestar, i tornam a

reiterar el nostre vot favorable a aquesta proposició no de llei

que presenta el Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, crec que

aquesta proposició no de llei està en consonància amb el que

nosaltres consideram que és una aposta decidida per la

sostenibilitat i per la creació de marques pròpies. Sí que és

veritat que a l’exposició de motius es parla de consolidar aquest

model econòmic basat en el turisme; crec que podria haver

estat més encertada una altra exposició d’aquest tema en

referència a la diversificació -és veritat que en el seu discurs el

diputat ha aclarit que es vol apostar per aquesta diversificació-,

i pens que hi ha bases que es poden consolidar en aquest model

econòmic, en aquest model turístic, i hi ha bases que no són

consolidables, perquè tenim el risc de morir d’èxit. No fa falta

anar molt lluny, basta passejar-se pels carrers de Palma ara

mateix.

Crec que és important apostar per la qualitat envers la

quantitat de la producció, i crec que aquí ha mancat molt la

promoció de marques pròpies. Crec que s’han de generar

aquestes oportunitats des de les institucions perquè la gent que

ve aquí conegui l’oferta, perquè cada cop és més important,

com deia el diputat del Partit Socialista, la despesa de turisme.

Crec que cada cop es demana més la cuina mallorquina,

menorquina, la cuina, en resum, de les Illes Balears, i això

passa ara perquè evidentment hi ha una revolució en aquest

sentit en el nostre país en general, però a les nostres Illes

Balears precisament ha mancat molta de promoció, cosa que no

ha mancat al País Basc, a Galícia, a Catalunya, que casualment

són les comunitats històriques que reivindiquen una identitat

pròpia, i que reivindicant aquesta identitat també tenen una

repercussió en l’àmbit gastronòmic, en l’àmbit de creació de

marques pròpies de qualitat.

Per això crec que són importants els punts que reivindica

aquesta proposició no de llei, el desenvolupament d’aquestes
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marques, que afavoreixi també els petits productors, que doni

facilitats i que no només afavoreixi les grans empreses, perquè

sé que ho dic molt, però amb el tractat de lliure comerç que ens

ve a sobre serà molt difícil mantenir les denominacions

d’origen, i els petits productors, petits empresaris, idò estaran

en perill d’extinció. Per això crec que és bo anticipar-se i posar

mesures a l’abast de la nostra gent perquè això tingui manco

repercussió i lluitar també des de les nostres illes per

reivindicar els productes propis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

la Sra. Campomar, deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Seré breu perquè crec que, com tots

els companys diputats que m’han precedit han explicat, (...) la

necessitat i la conveniència de donar suport a aquesta moció, i

crec que al final en el que crec que estam tots d’acord i crec

que és una satisfacció, almanco per a MÉS per Mallorca, és que

com ja s’ha dit en aquest parlament ja es faci un debat quasi

diguem continuat sobre aquesta diversificació del model

econòmic, i que tots els grups presents a la cambra o que la

majoria de grups presents en aquesta cambra vegem la

necessitat precisament d’avançar en aquest sentit. 

Avui aquesta proposició no de llei és una passa endavant en

aquest sentit i nosaltres aquí li donam la benvinguda. Per la

nostra part, sé que no és el nostre grup però, bé, per la nostra

part donarem suport a la moció, i tampoc li donarem suport si

el Partit Socialista accepta l’esmena que ha plantejat el Partit

Popular de canviar; per a nosaltres també és cert que s’ha

d’entendre que amb més o menys intensitat, però sí que sempre

hi ha hagut proposicions a l’hora d’avançar cap a aquest

producte local. La qüestió és ara si realment les passes es fan

més grosses i es fa amb més intensitat entre tots i si aconseguim

aquesta fita o aquest repte que ens hem plantejat.

També aquí m’agradaria, només per..., que crec que s’ha de

posar en valor també la feina que fan en aquest moment totes

les empreses que actualment fan producte propi, que realment

crec que a les quatre illes hi ha una representació important, i

per tant també donam la benvinguda a aquest moviment o a

aquesta associació que s’ha posat en marxa aquests dies

precisament per potenciar aquest tema del producte local, que

crec que engloba més de vuitanta empreses, evidentment no

només de l’àmbit agropecuari, que és del que estam parlant

avui, sinó de molts d’àmbits, però crec que també hi ha una

gran presència de l’àmbit agrari. Per tant tots aquests

moviments creim que són positius i que ajuden, diguem, perquè

aquestes actuacions també s’han de fer d’acord i amb consens,

i amb un impuls també de la part pública molt important, però

també amb una conscienciació important, també, del capital

privat o de les empreses privades.

Sempre MÉS per Mallorca ha considerat que s’ha de

potenciar el sector primari, el sector agrari, i aquest crec que

potenciar aquest tema de marques és una manera també de

millorar, d’intentar millorar aquestes fonts d’ingressos, perquè

realment en aquest moment el sector primari és el que ha fet

possible, diguem amb la seva protecció del paisatge, com s’ha

dit abans, que hi hagués aquí un sector terciari, de serveis, molt

monocultiu en el turisme, que és el que..., i que se n’ha

beneficiat, i per tant nosaltres ja hem defensat tant en debats

que hem tengut a la cambra i que tornarem a tenir la setmana

que ve en el debat de la moció, entenc així que s’ha de fer un

esforç precisament per potenciar temes de qualitat, de

qualificació, de tecnologia, d’innovació, per millorar tot aquest

producte o totes aquestes empeses emergents que surten a les

nostres illes.

Per tant MÉS per Mallorca dóna suport a aquesta moció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltíssimes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS el Sr. Melià, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, nosaltres donarem

suport a aquesta iniciativa, compartim la immensa majoria dels

arguments que ja s’han expressat en aquest debat i, per tant,

atès que aquesta iniciativa va en el sentit de l’aposta per la

diversificació econòmica, per donar més força al sector primari

i al sector secundari i avança en una via per aconseguir aquesta

aposta que és la visibilitat del productors i donar-los més valor

afegit, nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, també per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres també estam d’acord,

estam d’acord amb el tema i estam d’acord amb l’argumentació

o amb la justificació. Ja s’ha fet referència a la qual vàrem tenir

l’altre dia que era sobre indústria, però d’alguna manera les

línies del discurs són les mateixes, tot el que sigui diferenciar

els nostres productes, la nostra producció, i en aquest sentit

gairebé posaria en el mateix sac en aquest sentit la producció

agropecuària i la producció industrial, són els productes que

generen les nostres empreses, doncs, que s’han de diferenciar

i s’han d’impulsar.

Per tant, com que hi estic a favor, doncs, votarem a favor.

Un cop dit això, perquè ja saben que jo som de vegades...

amb això m’agrada ser una mica puntós, ja saben que jo som

prou escèptic amb aquest tipus de proposició i normalment

sempre vull deixar el testimoni. És a dir, bé, des dels grup de la

majoria que instem el Govern a fer coses que d’alguna manera

ja es fan, doncs, bé, és una estratègia amb la qual no estic

d’acord, i jo no la practico i, per tant, quan algú la presenta,

amb tota la simpatia, jo li donaré suport, però jo simplement no
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la comparteixo, perquè, a part, estic prou d’acord, és a dir, crec

que aporta poques coses aquesta proposició no de llei, tots hi

estam d’acord, jo estic d’acord en aquest sentit amb el Sr.

Tadeo que bàsicament el que es demana aquí, doncs, s’ha fet i

es fa.

Aleshores, què aportam de nou? Un punt específic, un punt

d’atenció específic, precisament gairebé diria que és l’aspecte

amb el qual estic menys d’acord, no?, perquè els punts

específics, hi ha d’haver-hi tants de punts específics per a cada

cosa? No, jo crec que ha d’haver-hi més aviat punts genèrics

que funcionin bé, que informin específicament de cada una de

les coses, perquè si anam creant punts específics i a cada punt

específic hi posam un funcionari (...) necessitarem trenta

funcionaris, però tal vegada amb mitja dotzena en tendríem

prou per informar de totes les coses. 

Crec que això són defectes de la proposició que vénen del

que deia abans, del meu escepticisme sobre aquests temes. És

a dir, jo crec que potser més que instar genèricament el Govern

perquè faci coses que tots estam d’acord que ja es fan, doncs,

pot ser hauríem de veure en quins productes creiem que hi

hauria d’haver un treball específic focalitzat perquè

esdevenguin denominacions protegides en algunes de les

diverses formes de protecció. Llavors demanar, potser, sí instar

el Govern que es concentri en aquests productes, perquè, com

vostè ha dit molt bé, Sr. Casanova, hi estic totalment d’acord,

és molt difícil obtenir un reconeixement de marca, ja no parlo

d’una denominació d’origen, però les indicacions geogràfiques,

etc., és molt difícil d’aconseguir i, per tant, aquí ha d’haver-hi

un esforç molt focalitzat a l’administració per aconseguir en

alguns pocs productes, perquè, per exemple, clar, el que conec

més és de Menorca, hi ha moltes iniciatives, algunes de les

quals han estat abocades al fracàs perquè no s’havien orientat

ja bé originalment, moltíssims esforços dels productors, de

l’administració insular, després de l’administració autonòmica

per a iniciatives que per desconeixement de la normativa

europea, perquè al final aquí ens referim en alguns casos a la

normativa europea, estan abocades al fracàs.

Per tant, és a dir, tal vegada hauríem d’anar per aquí i més

perquè entenc que hi ha aquesta problemàtica a Eivissa, que

entenc, i que per això també encara li don més suport a la

proposició no de llei, perquè a Eivissa encara hi ha menys

aquesta cultura del reconeixement de la singularitat del

producte, que tal vegada a Mallorca i a Menorca doncs ja està

més madura. Per tant, entenc la seva preocupació i per això li

don suport, però potser podríem anar a la via més concreta de

concretar, bé, quins productes, de quins productes hem de

demanar a l’administració que faci una feina activa, perquè

evidentment que hi ha una feina passiva, aquesta feina passiva

ja la fa l’administració, té les seves oficines obertes i els

productors que vulguin doncs es poden organitzar i poden anar

a demanar el reconeixement del seu producte. També he de dir

que mai no podrem suplir aquesta iniciativa particular, és a dir,

tal vegada queda una part molt important que l’han de tirar

endavant els productors que han de veure la potència que té el

seu producte i que han d’empènyer l’administració perquè els

ajudi.

Però sí que crec que l’administració ha de tenir aquesta

visió estratègica de veure quins productes perquè clar, no

només perquè un producte sigui de qualitat pot tenir sentit una

indicació d’origen o de qualitat, perquè clar això està molt

relacionat amb el potencial de comercialització d’aquell

producte. Per tant, requereix de tota una sèrie d’estudis, una

sèrie de coneixements tècnics que normalment els productors

no tenen i, per tant, necessiten que l’administració els ajudi.

Un cop fetes totes aquestes consideracions, tal com he dit,

doncs, votarem a favor de la proposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Pericay, per deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Jo també seré breu. Evidentment

estam d’acord amb aquesta proposició no de llei, no és la

primera que va en aquest sentit, ja s’ha dit, que també hem

abonat. És ver que podria fer-se extensiu a altres camps i no

només al camp agropecuari, però ja està bé, diguem, que es faci

en aquest.

Jo només plantejaria dues coses. El concepte territori és un

concepte no molt precís i jo no sé si és voluntàriament imprecís

o si podríem afinar un poquet més amb la manera, diguem,

d’identificar.

I també, deix aquí una mica una altra reflexió, que és que,

bé, aquí no s’esmenta, si no record malament a cap moment, la

marca Balear com a marca, diguem, de comunitat autònoma, i

crec que també aquesta és una consideració que també podria

estar aquí relacionada amb això. És a dir, la marca ja global de

tota la comunitat i no només illa per illa, una cosa evidentment

no exclou l’altra. Insistesc, seria més aviat una consideració a

afegir que podria estar, en fi, inclosa en aquest territori, que no

acab de saber també exactament què vol dir.

Però bé, són detalls..., insistesc en el que he dit en el

començament, és a dir, la proposició no de llei em sembla bé i

per tant, evidentment, que l’abonarem.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Bé, té la paraula per contradiccions el grup

proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, únicament, en primer lloc donar

les gràcies a tots els grups per donar suport a aquesta iniciativa.

Crec que aquesta iniciativa és una iniciativa que està presentada

sí que n’hi ha una oportunitat, malgrat es fan coses, no és que

no es facin coses, sinó que es volen fer coses més específiques

a cada banda. Perquè, per una banda, no sols és l’oportunitat,

sinó que també és... hi ha un rerafons que és la intensificació,

és a dir, aquesta proposta intenta intensificar el que es fa, que

s’intensifiqui el programa que es fa, que tal vegada ja es fa, Sr.

Tadeo, i tal vegada potser podríem canviar la paraula “iniciar”

per “continuar desenvolupant”, per exemple, que seria... ho
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acceptaria, sinó que també, a més a més, aquesta proposta té

una intencionalitat de celeritat, és a dir, accelerar aquest procés.

Es fan coses, es fan coses a Menorca, a Mallorca, a Eivissa

la veritat és que es fan molt poques coses, a Formentera ja no

es fa gaire i, per això, aquí... però hi ha una oportunitat, és a

dir, si mirem... sols mirar el diari d’avui, per una banda, aquí

demana: “Los ganaderos reivindican una marca de calidad

para la leche de la isla”. Un altre... això és de l’Última Hora.

El Diario de Mallorca: “El turismo nos está asfixiando,

estamos muriendo de éxito”, parla també de la necessitat de

diversificació. Per tant, és un intent d’accelerar el procés i, per

això, he posat també no sols dintre de la denominació d’origen

també això de les especialitats tradicionals que inclouen no sols

els productors de productes agropecuaris, sinó primeres

transformacions, indústria agroalimentària de primera

transformació que pot aprofundir en aquest indret. 

El que està clar és que, tal com he dit, el que es demana, el

punt d’atenció específica, és precisament per això, a causa de

la seva complexitat i a les característiques del territori moltes

vegades n’hi ha. Tot aquest tema ve regulat per la normativa

europea, i està interferida per la normativa balear més allò que

pugui desenvolupar cada consell insular. Per tant hi ha una

barreja de legislació que ho fa encara més complex, per això jo

parlava d’un punt d’atenció únic que atengui totes les

diversitats.

I respecte de la tercera part de la proposta, es parlava de

formació i ajudes per a la creació d’agrupacions de productors,

precisament per introduir aquest aspecte que siguin els

mateixos productors els que s’organitzin i demanin la creació

de denominació d’origen, zona a protegir, zona geogràfica

protegida..., el que sigui, però formar aquests productors,

perquè els productors un per un no tenen les eines suficients, en

canvi el que es necessita és organitzar aquests productors.

I ja per acabar també vull dir al Sr. Pericay que la paraula

“cada territori” està posada intencionadament, està posada

intencionadament perquè la denominació dels territoris o dels

aspectes de diferents territoris a cada illa és diferent. Una illa

per si és una illa, però dintre de cada illa hi ha zones, àrees,

mancomunitats, vendes, comarques, (...), que són índexs

menors o poden ser índexs menors. En el cas de la paraula

“balear”, no surt perquè jo parteixo de la idea que el territori de

les Illes Balears és un territori discontinu, és un territori en el

qual no hi ha una continuïtat, per tant no hi ha una uniformitat.

Si parlem de productes agropecuaris que es basen en paisatge,

es basen en territori, es basen en clima, la diversitat territorial,

la diversitat climàtica, la diversitat biogenètica de les Illes

Balears és molt complex, per tant no hi ha una única

especialitat balear, sinó que n’hi ha moltes, d’especialitats

balears, a causa de la diversitat climàtica, etc. És a dir, la

producció d’oli, és diferent l’oli d’Eivissa, l’oli de Formentera,

de l’oli de Mallorca, perquè hi ha una pluviositat, hi ha una

humitat diferent a cada zona i hi ha uns microclimes diferents.

Per tant l’aspecte final del producte no pot ser únic, no pot ser

únic; per tant no hi pot haver una única marca balear quan són

productes agraris específics, per això no està posat, i allò del

territori sí que està posat intencionadament perquè podríem

parlar a Eivissa de vendes, o de quartons, o de comarques, o del

que sigui; per tant vaig posar territori precisament per evitar

(...).

És tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam, si ús pareix, a la votació de la

Proposició no de llei 1959/16. Anam per assentiment?, per...?

Sí? Estupend, idò.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

1959/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a impuls i protecció de marques de productes agraris.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3117/16, dels grups

parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,

relativa a ni una sola acció més d’AENA en venda.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 3117/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a ni una sola acció més

d’AENA en venda. Per defensar-la té la paraula la Sra.

Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, senyor... Bé, aquesta proposició no de llei realment

té un objectiu, que és un compromís de garantir un control

públic d’AENA, perquè creim que és un factor molt important

per a la nostra economia i per als nostres residents. La

connectivitat de les nostres illes és un fet tan important que té

repercussions en tots els àmbits, i el sector econòmic és un dels

més importants.

Per fer una mica d’antecedents és vera que el 23 de gener

de 2015 el Consell de Ministres diguem que va aprovar l’oferta

pública de venda d’accions d’AENA, i suposà la segona fase

d’aquesta privatització del 49% d’AENA, que ara es diu

ENAIRE, i que ja s’havia iniciat el juliol de 2014, quan ja

s’havia produït la primera venda d’un 21% a inversors, aquests

anomenats de referència, o VIP, el que se li vulgui dir, com la

corporació financera Alba, el Grup March, Ferrovial, etc., etc.,

un grup d’inversió també d’aquests lliures, TCI, d’aquests que

s’anomenen agressius i per tant diguem que posa en perill que

en qualsevol moment aquests fons sempre es regeixen pel fet de

beneficis sense tenir en compte les repercussions socials ni

qualsevol altra repercussió en el territori o el lloc on es mouen.

Per tant nosaltres creim que aquesta empresa AENA o

ENAIRE, com ara es diu, és una empresa que ja sabem tots que

és sostenible; el 2015 va tenir un resultat positiu superior als

700 milions d’euros, de l’ordre de 729, i els aeroports de les

Illes s’estima que el 2014 varen representar al voltant de 180

milions d’euros. Per tant creim que aquesta privatització s’ha

duit amb l’únic objectiu de fer caixa a curt termini, però per

afavorir sobretot interessos privats. Aquest ingrés que va tenir

l’Estat de 4.300 milions d’euros per aquesta privatització és a

costa, diguem, d’un percentatge important després de donar els

beneficis a mans privades.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603117
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Per tant nosaltres pensam que el Govern de l’Estat va dur a

terme diguem aquesta privatització, que va sortir l’oferta

pública per subscriure al voltant de 50 euros, i que pocs mesos

després ja estava en valor en borsa de 100 euros l’acció. Per

tant creim que és una mala venda, perquè és quan es posa en

evidència que aquesta empresa no tenia el perquè ser

malvenuda a mans privades.

Creim que aquesta privatització va en contra de reiterats

acords contraris que s’han pres en aquest parlament, diferents

institucions i la majoria de governs i de la societat balear, que

han fet peticions fonamentades en la importància dels nostres

aeroports per a la nostra economia i la nostra mobilitat. Per

això creim que aquest model d’AENA, que continua sense

permetre la participació de les nostres institucions, sense la

seva gestió, encara que hagi introduït un instrument de

regulació aeroportuària però que no permet que ningú, ni el

Govern de les Illes Balears ni cap altra institució, no hagi

participat en la tramitació d’aquest document, que és que posa,

diguem, les condicions de diferents serveis que han de donar

els diferents aeroports gestionats per aquesta empresa, per tant

ens trobam davant sempre..., en mans d’un capital privat,

especulador, que tendrà més poder de decisió, encara que

només sigui nominalment d’un 49%, en els aeroports de les

Balears que les nostres institucions.

Com sempre aquí els beneficis que generen els nostres ports

i aeroports són superiors al que aporta l’Estat tant pel

descompte de residents com les inversions que fa directament

en aquests ports i aeroports. Realment si comptam el 2014 uns

beneficis o uns ingressos al voltant de 200 milions d’euros,

mentre que la quantitat, diguem, per a subvencions de transport

està al voltant de 100 milions, fins i tot les inversions que s’han

fet als aeroports de Balears entre 2013 i 2015, han superat molt

poc els 100 milions, al voltant de 112 milions d’euros. Per tant

continuam sempre amb una riquesa que es genera aquí però que

al final augmenta aquest desequilibri de la balança fiscal i que

no es correspon amb el finançament que rebem a les nostres

illes. Al final és com si l’Estat fa negoci de la nostra insularitat,

i creim que això és una situació insostenible a curt i a llarg

termini.

Per tant aquesta situació creim que ha canviat molt la

situació dels nostres aeroports, i a més ha empitjorat, perquè el

Govern estatal va prometre als inversors que els donaria

anualment un dividend per acció equivalent al 50% dels

beneficis. Creim que això és un repartiment massa generós per

al sector privat i que realment compromet la política

d’inversions necessària per reconduir i millorar la nostra

connectivitat en els nostres aeroports. 

Des del punt de vista..., com ja diu aquesta proposició no de

llei, el fet que aquests mateixos inversors privats creuen que

aquest 51% de control diguem públic no ajuda al creixement de

l’empresa, però fins i tot diguem que ho critiquen, diguem que

han fet manifestacions, com diu aquesta proposició de llei, que

és molt difícil dur a terme el desenvolupament internacional,

que si AENA no tengués aquest control públic, ve a dir, tendria

moltes més oportunitats. Però en canvi aquí l’únic que es pretén

és augmentar aquests beneficis privats, sense tenir en compte

diguem aquest sentit de territori i de necessitat de connectivitat

dels territoris que no són iguals a tots els llocs.

Per tant, els objectius d’aquests gestors aeroportuaris

privats, no són altres que augmentar les seves fonts d’ingressos,

sense tenir en compte altres objectius. Per tant, creim que

aquestes manifestacions, que suposam que ja es donen en els

consells d’administració i que es van reiterant, de necessitat que

sigui rendible per als accionistes, etc., creim que fa necessari

posar en valor i comprometre que realment aquesta situació de

control, d’aquest control públic de l’empresa, que té a les seves

mans, com és el cas d’AENA o ENAIRE, té a les seves mans

la nostra connectivitat, no perdi aquest control públic. 

Per tant, d’aquí aquesta proposició no de llei que du a terme

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, creim necessari un

compromís... i sobretot ara que ens trobam davant quasi unes

noves eleccions, el compromís d’aquest sector estratègic per a

la nostra ciutadania i per a les nostres empreses. I per tant,

demanam en aquesta proposició no de llei, en primer lloc que

el Parlament insti el Govern espanyol a garantir que aquest

compromís no rebaixi en cap cas el control públic actual del

51% de les accions de l’ens aeroportuari. 

Que també aquest Govern estudiï la possibilitat de revertir

la privatització i incrementar progressivament aquest 51% de

control públic, si s’escau, fins arribar al cent per cent, però que

es faci aquest estudi i aquestes possibilitats.

I després també instar l’Estat a fer possible aquesta cogestió

dels aeroports de les illes, que realment ha estat demandada per

part de tots els governs, crec que tant sigui d’una..., diguem que

hagi governat el Partit Popular o que hagin governat aquí

pactes, que creiem que hi ha hagut consens en aquest sentit que

les institucions de les Illes Balears tenguin una participació i la

societat civil en un model de desenvolupament d’aquests

aeroports de les nostres illes i, per tant, tan important per al

desenvolupament econòmic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. També per defensar-la té la paraula el Sr.

Castells, deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, des del nostre punt de

vista, la dignitat, la viabilitat i la prosperitat de les Illes Balears

passa ara mateix per cinc qüestions bàsiques, que van

apareixent en els nostres debats de forma molt recurrent: d’una

banda, el finançament; d’altra banda, el règim especial; d’altra

banda, el respecte al marc competencial de la comunitat

autònoma, sense invasió de les seves competències; en quart

lloc, potser alguns grups més implicats que altres en aquest

punt, el desenvolupament d’una arquitectura institucional que

se sustenti en els consells insulars, i per últim, la connectivitat

aèria i marítima, que té una especificitat, la podem incloure

dintre del règim especial perquè té una especificitat pròpia.

Dintre d’aquest apartat de connectivitat, la cogestió

aeroportuària és un element fonamental, la cogestió

aeroportuària que moltes vegades hem defensat, s’ha defensat

des d’aquest Parlament. Una cogestió que sintèticament es basa
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en tres eixos: una gestió individualitzada, una per aeroport; una

gestió participada, amb els consells insulars i els ajuntaments,

i la gestió pública. I vull insistir en aquest model, perquè, tot i

que no és exactament el model de MÉS per Menorca, és el que

de forma reiterada ha consensuat i ha reivindicat aquest

Parlament, almenys fins a l’arribada del Sr. Bauzá al poder,

hem defensat aquest model.

La privatització d’AENA que avui debatem, suposa tirar per

terra el model de gestió aeroportuària i el que estableix

l’Estatut quant a la participació de les comunitats autònomes en

la seva gestió, i per això ens mobilitzem en contra. I a més a

més, tal com ja ha fet alguns apunts la Sra. Campomar, suposa

una gran estafa. La privatització d’AENA és una gran estafa.

La gestió i el compliment del servei públic per part

d’AENA evidentment són totalment millorables i hem presentat

moltes propostes en aquest sentit. Però a pesar d’açò, AENA

com empresa pública ha anat complint la seva funció i ho ha fet

sempre amb uns resultats econòmics positius, o raonables. En

canvi veiem que els resultats posteriors a la primera

privatització no són raonables ja, són de luxe, són d’escàndol

els resultats econòmics que ha tingut després de la

privatització.

AENA ha estat sempre una empresa pública que no ha

costat ni un cèntim als ciutadans, que s’ha autofinançat amb els

seus propis recursos. Els dèficits, que n’hi ha hagut, han estat

ocasionats per elevadíssimes inversions realitzades durant els

darrers anys en infraestructures, no pas per la gestió. No em

centraré ara a analitzar la conveniència o no d’aquestes

inversions, però sí que és important deixar clar que només la

T4 de Barajas i la T1 d’El Prat, sumen 12.000 milions d’euros

d’inversió, que és la major part del deute acumulat, que l’any

2014 era de 12.065 milions. La xifra, sense cap dubte, no pot

deixar indiferent ningú, però cal posar-la en el context de les

xifres d’AENA, i quines són? 

Doncs bé, l’any 2014 AENA va tenir uns beneficis de 715

milions d’euros i només en quatre anys, segons la Comissió

Nacional dels Mercats i de la Competència, AENA reduirà el

seu deute en 3.285 milions. I així serà, perquè només en el

primer semestre del 2015 el benefici net d’AENA ha estat de

275,6 milions d’euros, un 79,9% que el mateix semestre que el

2014. És a dir, en un any hi ha hagut una variació interanual del

79,9%. És per això que deim que els resultats posteriors a la

privatització no són raonables, sinó que són d’escàndol. AENA

val avui un 80% més que quan va sortir a borsa fa uns mesos.

Amb aquests resultats ningú no pot afirmar que AENA no

és una empresa pública viable, rendible i eficient

econòmicament. Ho era abans de la primera privatització, en

què els beneficis eren públics, i ho és ara amb el 49% de la

propietat, que és privada. I per tant, amb beneficis privats. La

venda com hem dit, va ser una venda d’escàndol. Entre el 2000

i el 2010 es van invertir més de 20.000 milions d’euros, es van

gastar en inversió més de 20.000 milions d’euros, i després es

van vendre el 49% del capital per 3.400 milions d’euros, quan

només la Terminal 4, com hem dit, va costar més del doble.

Per açò dic i m’he estès, que la privatització d’AENA va ser

i és una gran estafa, un robatori a la ciutadania. Tot amb

l’engany d’un dèficit, producte d’inversions extraordinàries,

que en cap cas no es pot dir que fossin inassumibles, ni que

posessin en perill el grup d’AENA. Aquest dèficit va ser el

pretext per dur a terme aquesta privatització.

Privatitzar els aeroports, ho hem explicat per activa i per

passiva i, per tant, ara no m’hi estendré, tindrà conseqüències

negatives per a tots els ciutadans de l’Estat, però les tindrà

especialment per als ciutadans de totes les illes, de les nostres

illes. En contra d’això nosaltres creiem que la descentralització

i la individualització del nostre sistema aeroportuari és

imprescindible per millorar la competitivitat i alinear

l’estratègia de la gestió aeroportuària amb les nostres

polítiques, amb les que afirma aquest Parlament, amb les

necessitats de l’economia i el transport de cada àmbit insular i

del conjunt de les Illes Balears. Aquesta és l’única manera de

desplegar estratègies aeroportuàries diferenciades, amb rutes,

mercats, política tarifària, decisions comercials. És a dir, un

element fonamental de qualsevol política comercial, o política

turística que no és més que una part de la política comercial.

Per tot açò i tal com ja ha explicat la Sra. Campomar, el que

proposam és la paralització de qualsevol nou procés de

privatització; estudiar la viabilitat de revertir la venda del 49%

del capital d’AENA, i respectar, en definitiva, el que estableix

el nostre Estatut d’Autonomia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un

temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Una proposició no de llei que crec que és un tema ja

àmpliament debatut també en altres ocasions en aquesta seu

parlamentària, supòs que també en comissions i en plenari,

lògicament durant el mandat o la legislatura anterior.

A partir d’aquí, en aquest sentit seré breu, entre altres coses

ens podríem remetre a..., ja s’ha dit en altres ocasions, per no

ser reiteratiu. Dir que, al marge del propi argumentari, que ja a

l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei, o en els

atesos que du abans dels tres punts concrets, obviant una part

i... també obviant una part, podríem dir de les paraules dels dos

portaveus que m’han precedit que defensaven aquesta

proposició no de llei, podríem dir que en altres aspectes doncs

sí que hi estaríem d’acord, en aquest sentit que clarament no es

pot davallar, baix cap concepte, del 51% de les accions dels ens

aeroportuaris d’AENA, el control públic en aquest sentit, crec

que açò és fonamental, per tant, donaríem suport al punt 1.

Valgui açò també per dir que demanaríem votació separada

dels tres punts.

Al punt tercer, com que ja s’ha manifestat també des del

nostre grup parlamentari i governs del Partit Popular hem dit

que estam d’acord amb el tema de la cogestió aeroportuària,
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crec que és molt important en aquest sentit, està més que dit,

més que argumentat també.

I al segon punt, que demana instar el Govern espanyol a fer

un estudi sobre la possibilitat de revertir la privatització

d’AENA incrementant progressivament el 51% del control fins

a arribar, si escau, al cent per cent, faríem una abstenció.

En aquest sentit, sobretot, en el punt 1 i en el punt 3 crec

que hi ha una unanimitat de tots els grups parlamentaris que

avui conformen la cambra, no els d’ara, sinó també dels

d’abans en aquest sentit. I en el segon punt, ho reiter, faríem

una abstenció. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que... bé, des de Podem,

a part de defensar els drets culturals, reivindicam també un

millor finançament, reivindicam el REB en el qual treballam

entre tots els grups i que anirem a presentar al Congrés dels

Diputats, i creiem que hem de reparar aquesta injustícia de falta

de finançament, i això també té a veure amb la sobirania, té a

veure amb la cogestió dels aeroports i crec que som una de les

forces estatals que pot tenir marge per fer-ho i per reivindicar

aquesta cogestió o aquest millor finançament i aquest nou REB.

Crec que el debat que tenim aquí moltes vegades és sobre

si han de primar els interessos privats o els interessos comuns

en les diferents circumstàncies, i això té a veure amb la

democràcia i té a veure amb la sobirania, perquè si els

aeroports no són un eina de control polític també i si no es

poden canviar determinades circumstàncies si la gent així ho

vol, el que es fa és expropiar el que és de tothom per donar

beneficis a uns pocs.

Crec que hi ha veus de vegades en aquest parlament que em

fan pensar una pregunta i és: fins on podem arribar a

privatitzar? Hi ha límits? Es pot privatitzar absolutament tot?

I em faig aquesta pregunta perquè crec que hem d’apostar

pels interessos generals i pensar més en la rendibilitat social i

no en la rendibilitat a borsa o dels accionistes, perquè crec que

aquestes estructures que són públiques, de titularitat pública,

han de donar un servei tan primordial com el transport de les

persones, però també passa amb els hospitals, també passa amb

les escoles, també passa amb els serveis socials.

Record, fa vuit anys, quan anaves a un aeroport que es

trobava a dues hores d’una gran ciutat europea, gestionat per

Ryanair, bàsicament, et feien passar per la tenda per anar a les

portes d’embarcament, i això en aquell temps sorprenia tothom,

semblaven centres comercials dels quals sortien avions i no

aeroports. Ara mateix és el que passa al nostre aeroport, has de

passar per aquest centre comercial i després pots agafar l’avió,

i crec que té molt a veure amb el paradigma neoliberal, amb

aquesta doctrina de la llibertat, sí, tu ets lliure d’usar els nostres

serveis, però has de passar per on nosaltres et diguem.

Crec que a part de primar un bon servei als aeroports

d’AENA ha de primar la qualitat en el treball i no només els

beneficis empresarials dels accionistes que es comenten també

en aquesta proposició no de llei, perquè jo volia dir al Sr.

Castells, per què val més AENA ara que abans? Idò perquè hi

ha projeccions en les quals s’assumeix que s’han de gastar

manco doblers en determinats serveis, en pagar els treballadors,

i això fa que les previsions dels accionistes siguin tenir més

doblers al final. I crec que això no és pensar en els interessos

generals, sinó pensar en els interessos d’unes poques empreses,

i en aquest cas d’una empresa pública que té beneficis, que

sempre escoltam que les deficiències de la gestió pública són

evidents, no?, per part d’algunes veus del Parlament. Això no

és una despesa evidentment, és una inversió.

Crec que sense control públic d’AENA és molt difícil exigir

respectar els drets laborals, unes condicions mínimes a

l’aeroport. I aquesta privatització crec que els nombres denoten

un poc la intencionalitat d’aquesta privatització: per què s’ha

privatitzat un 49% d’AENA i no un 51? Perquè així fa la

sensació que encara és pública, amb un 51%, perquè encara

tenim un 1% més de control públic que de control privat.

Crec que des d’aquest parlament i des del Govern de les

Illes Balears s’ha d’intentar que aquesta visió de maximitzar els

beneficis cada cop vagi a menys, perquè aquesta intenció

suposa un manco benestar en les persones que treballen als

aeroports. I és clar, sempre es parla d’intervencionisme quan es

parla de les forces que aposten per la intervenció pública, però

no hi ha intervencionisme en el cas que es vulgui privatitzar

una empresa pública com AENA i no hi ha intervencionisme en

el fet que les polítiques que haurien de ser públiques i en una

eina que hauria de tenir un control públic, idò... s’utilitzi només

de forma privada i no per beneficiar tothom. Jo crec que això

és una mena d’expropiació en tota regla.

Crec per això que AENA ha de ser per a tothom i que, bé,

donarem suport als tres punts d’aquesta proposició no de llei.

A més, també estam d’acord amb la cogestió aeroportuària,

perquè té a veure amb la sobirania i amb el control de l’entrada

a la fàbrica turística de les Illes Balears, i crec que denota una

intencionalitat que és la primacia d’allò polític, d’allò

democràtic envers d’allò econòmic.

Hem de demanar aquest compromís de no rebaixar el 51%

i intentar revertir aquesta privatització. I a mi m’agradaria que

el Partit Popular no s’abstingués i que es posicionés en el punt

2, perquè crec que és un punt molt important, i si no es dóna

suport al punt 2 es deixa la porta oberta perquè AENA sigui

privada totalment en el futur.

Res més, crec que és una bona iniciativa i crec que tots els

grups parlamentaris hem d’estar d’acord amb els punts que han

presentat MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, s’ha absentat. I per tant, passam

al pròxim grup que és el Grup Parlamentari Mixt, Sr. Pericay,

per un temps de deu minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el primer que em ve -

diguem- al cap és allò de tornem-hi, torna-hi, perquè és

aquella... no l’he revisada en aquest moment, però em sona

pràcticament calcada d’aquella proposició no de llei que vàrem

debatre a l’hemicicle en aquell cas, i bé, allà nosaltres ja vàrem

manifestar el que pensàvem... crec que del mateix que es

planteja aquí.

Creiem que, per descomptat, en el punt 3 vàrem manifestar

que estàvem d’acord amb aquesta cogestió, per tant, no hi tenc

ara inconvenient.

El primer punt tampoc no em sembla lògic, l’únic que jo

també aquí demanaria això de garantir el compromís dóna per

fet que hi ha un compromís, o el que demanam és que el

Govern de l’Estat es comprometi? Són dues coses diferents,

com que no sé si aquesta compromís existeix, en tot cas

demanaria als grups proposants que després m’aclarissin si això

vol dir “es comprometi” o vol dir “garanteixi un compromís

existent”, seria el dubte que tenc en això.

I el segon punt, crec que no té sentit, és a dir, està fora de

sentit, entre altres coses perquè evidentment una

nacionalització, per dir-ho així, que és el que es demana, com

es deia anteriorment, d’aquestes accions d’AENA que en

aquest moment són de titularitat privada, evidentment tindria un

cost, entre molts d’altres factors, tindria també un cost que des

del punt de vista del que en aquest moment pot estar en

condicions el Govern de l’Estat de recomprar, incloent-hi el fet

que aquestes accions són accions que han pujat enormement de

valor, em sembla que està totalment fora de qualsevol

possibilitat. I per altra banda, tampoc no crec que el Parlament

hagi d’instar el Govern espanyol a això.

Per tant, nosaltres votarem a favor, si hi ha votació

separada, per descomptat votarem a favor dels punts 1 i 3 i

votarem en contra del punt 2.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Borràs, deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El Sr. Carlos Saura es feia una pregunta,

que entenc retòrica, fa un moment sobre quines coses es podien

arribar a privatitzar, mirin, jo he vist privatitzar les presons al

Regne Unit i he vist privatitzar en aquest mateix país algunes

de les funcions de la policia, és a dir, que podem arribar a

veure-ho tot amb aquesta avidesa de passar a mans privades

gestions que haurien de ser sempre públiques.

Tenia raó el Sr. Pericay que en el període de sessions

anterior vam aprovar, després d’un debat en el Ple del

Parlament, una proposició no de llei signada pels Grups MÉS

per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem i Grup Socialista, que

demanava d’alguna manera les mateixes coses que demana

aquesta, però crec que, n’hi que sigui per les declaracions que

després va fer el Sr. Vargas, i que, diguéssim, aquesta

proposició no de llei que debatem ara d’alguna manera se’n fan

ressò, fins i tot a l’exposició de motius es recita, són motiu

perquè continuem debatent d’AENA, jo duc lamentablement

molts de debats sobre aquesta qüestió en aquest parlament en

els darrers cinc anys i, lamentablement també, crec que no serà

el darrer debat que haurem de tenir sobre AENA, és a dir, que

en vindran prou més.

Algunes coses, s’han apuntat aquí els resultats d’AENA, el

Sr. Carlos Saura també es feia una altra pregunta, afirmava que

allò que fa uns anys era normal en determinats aeroports

europeus de, diguéssim, segon ordre, en aquests moments ho

tenim a cadascun dels aeroports de les illes, és a dir, que has de

passar per una autèntica rambla comercial per poder arribar a

la porta d’embarcament del teu aeroport.

Miri, ahir ho publicava un diari local, el diari Ultima Hora,

Son Sant Joan va aportar de beneficis comercials aeroportuaris

a AENA l’any passat 70 milions d’euros -70 milions d’euros.

I aquests 70 milions d’euros són un argument per donar

resposta a la reflexió que feia el Sr. Pericay sobre la possibilitat

de privatitzar o no, si AENA tengués una altra política de taxes

i preus per a les botigues dels nostres aeroports, en aquests

aeroports igual en lloc de les multinacionals que venen a les

botigues dels nostres aeroports, hi hauria productes de les

nostres Illes, hi hauria marques comercials com les que hem

demanat defensar a la proposició no de llei anterior, i açò faria

que s’enriquís, primer, l’economia de les nostres Illes, perquè

les nostres petites empreses de productes propis de les Illes

podrien tenir cabuda en aquests aeroports, i segona, i els

beneficis evidentment quedarien a les Illes Balears i, segona,

evidentment els turistes que se’n van de les nostres Illes serien

ambaixadors dels productes comercials de les nostres Illes i per

tant, de retruc també tendríem un benefici afegit. 

Evidentment, no tendrien aquests 70 milions de beneficis,

les accions d’AENA baixarien i per tant, es podrien recomprar

per part de l’Estat perquè l’Estat,  i AENA amb el 51% encara

és de titularitat pública, no... hauria canviat de política

comercial i per tant, les accions valdrien manco i els accionistes

estarien més predisposats a vendre que a seguir engreixant els

seus beneficis a partir del preu que tenen. I si, i si AENA a més

de fer aquesta política comercial fes una política laboral

diferent, directament o indirectament diferent la política

laboral, també baixarien les accions. No vol dir perquè AENA

deixés de ser rendible, vol dir que baixarien les accions, que

són dues coses absolutament distintes. 

Per què? Perquè evidentment si pugessin els salaris dels

treballadors d’AENA i sobretot -sobretot, sobretot-, més que

pujar els salaris dels treballadors d’AENA, deixessin les

empreses que presten serveis a AENA, com els serveis de

handling i altres serveis dins els aeroports, deixessin

d’estrangular els seus treballadors per culpa de les condicions

de les contractes i els concursos que fa AENA i paguessin

dignament els treballadors i tinguessin els treballadors amb les

condicions laborals i de salut i de seguretat molt millors en el

seu treball, que molts arriben a fer tres feines a l’aeroport per

poder arribar a final de mes, si tot açò fos possible, també

baixarien les accions d’AENA i els beneficis d’AENA
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baixarien, baixarien, però tindríem unes millors condicions

laborals dins AENA.

I evidentment, si baixessin també els preus que cobren els

transportistes d’autobusos, etc., tota la gent que fa feina a les

empreses de manteniment que entren dins l’aeroport d’AENA,

dels aeroports de les Illes, si baixessin també el que han de

pagar, les taxes que han de pagar, també pujarien, millorarien

les condicions laborals dels treballadors d’aquestes empreses...

que a més AENA podria condicionar aquesta situació laboral

amb clàusules socials en els seus concursos públics i açò també

faria baixar les accions d’AENA i l’Estat les podria recomprar.

Però és més, si AENA fes polítiques de taxes en els

aeroports, política aeroportuària d’acord amb els interessos de

les Illes Balears, també baixarien els ingressos d’AENA, també

baixarien les accions, però les Illes tendrien una millor i més

eficient connectivitat aèria, més destinacions turístiques i amb

més vols, diguéssim, per als ciutadans i ciutadanes de les Illes

Balears, açò també faria baixar les accions i milloraria la

connectivitat de les nostres Illes.

Per tant, una altra política d’AENA faria possible la

recompra d’accions, no parlam de nacionalització, parlam de

recomprar a un preu just les accions, i un preu just és inferior

al preu que les va vendre AENA, entenem-nos, perquè AENA

va regalar les accions -va regalar les accions- i podríem veure

les coses d’una altra manera.

Quan parlàvem en la passada legislatura d’AENA i de la

privatització d’AENA el Sr. Bauzá, es deia aquí, i el Sr. Bauzá

va dir que hi havia un compromís del ministeri, -i amb açò

contest al Sr. Pericay-, hi havia un compromís del ministeri de

no privatitzar més del 49% d’AENA, és a dir, de mantenir la

titularitat pública d’AENA, el Sr. Bauzá sempre ens deia que

bé, que la privatització a les Illes Balears, estava salvada la

privatització perquè estam ben representats perquè teníem dos

representants al Consell d’Administració d’AENA. I cert,

d’alguna manera tenia raó perquè, evidentment, hi ha dos

representants que són nomenats directament pel ministeri i que

formen part del Consell d’Administració d’AENA, i si aquests

dos representants de les Illes Balears gasten ni que sigui un

10% dels 1.090,36 euros que cobren per cada assistència a cada

consell d’administració d’AENA, si en gasten alguna part aquí,

idò miri, l’economia de... i perdonin el meu sarcasme,

l’economia de les Illes Balears igual anirà millor. No diré el

nom d’aquestes dues persones, tots vostès crec que els saben i

crec que és millor no citar-los, però en la Comissió de Turisme

en parlam molt sovint, perquè tenen a veure amb aquest negoci

i altres persones que teòricament tenen un cognom mallorquí,

però crec que de mallorquins en tenen més tost ben poc

actualment.

Però on som, on som? Ahir el Sr. Vargas, president de...

conseller delegat d’AENA, feia una conferència a Madrid, i

tenim un problema perquè no hi ha govern a Madrid, i com que

no hi ha un govern doncs AENA no pot seguir expandint-se, no

pot seguir creixent, hi ha d’haver govern, perquè AENA encara

està fermada per aquest 51% públic. I el Sr. Vargas es queixa,

el Sr. Vargas es queixa, perquè és clar si el Govern li dóna

permís o si ell no depèn del 51% del Govern dons podrà seguir

expandint, podria seguir amb les seves polítiques comercials,

aquestes polítiques que donen tants de beneficis de les

botigues, que donen tants de beneficis de les taxes -després en

parlarem un momentet- i podria seguir creixent i comprant

aeroports a l’estranger i seguint les polítiques que ha fet fins

ara. 

Per tant, és un problema, necessita un govern que li acabi de

privatitzar AENA o que li faci d’escolar de mena en les seves

inversions per poder seguir creixent. Perquè, a més, necessita

un govern, però que li aprovi una cosa que es diu DORA, que

és el Documento de Regulación Aeroportuaria, imprescindible,

imprescindible per fer una cosa que AENA ven com una gran

cosa i una gran notícia, que és la congelació fins a l’any 2021

de les taxes aeroportuàries. Allò que necessita AENA és que li

aprovin aquest document per evitar que la Comissió Nacional

del Mercat i de la Competència l’obligui a baixar les taxes

aeroportuàries i fa de la necessitat virtut, abans que l’obliguin

a baixar-les es compromet a congelar-les. Perquè l’obligaran,

perquè amb els beneficis que té i amb la trampa que ha fet

AENA comptable, perquè AENA ha dividit i ha separat els

ingressos comercials, és a dir, els que rep de les botigues, 70

milions d’euros només de l’aeroport de Palma, ha dividit el de

les Illes aeroportuàries i es compromet a amortitzacions de

capital i a inversions en noves infraestructures només per a allò

que rep d’ingressos aeroportuaris, i els 70 milions de Palma i

els milions que rep d’altres aeroports per la part comercial van

en vena a repartir als accionistes.

A partir d’aquí, com que la Comissió Nacional del Mercat

i de la Competència li ha vist la jugada, li ha dit que "na nai" i

la vol obligar a baixar les taxes aeroportuàries i a incorporar els

ingressos comercials als ingressos total d’AENA i, per tant, fer

els comptes d’una altra manera, i ja obliga, això obliga a baixar

les taxes. I abans que açò passi, s’inventen el DORA perquè les

taxes no pugin, simplement es congelin. Evidentment, qui s’han

congelat són les companyies aèries que han de pagar les taxes

brutals que paga AENA.

I, d’on venim? D’on venim? Venim d’una cosa que em

oblidat molt fàcilment, però dia 3 de novembre de 2012 els

diaris publicaven un ERE de 100 persones als aeroports AENA

de les Illes Balears, un ERE que varen acabaren negociant amb

els sindicats, però que va costar 100 llocs de feina que no s’han

tornat a cobrir. Aquest ERE va ser a base de jubilacions, va ser

un ERE raonablement ben fet, pactat pels sindicats, però açò no

vol dir que es van perdre 100 llocs de feina que haguéssim si

més no precaritzat i, en molts de casos, no s’ha tornat a cobrir.

I AENA bravejava en aquell moment que era la primera

empresa espanyola que aplicava el reial decret que permetia a

les empreses suposadament amb pèrdues a fer ERE. Dos dies

desprès d’aprovat el decret AENA feia un ERE, açò és

eficiència, una gran eficiència per part d’AENA, en 48 hores

ERE damunt la taula.

Ara, hem pujat, hem pujat els ingressos d’AENA per

aquestes polítiques i perquè les circumstàncies internacionals

fan que el trànsit aeri s’hagi disparat i hagi crescut a l’any 2015

més d’un 15% en els aeroports de la xarxa d’AENA...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, que ja en du onze i busques.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -estic acabant, president, és que m’embalo quan parl

d’AENA. En aquests moments, vull dir, la situació, el trànsit

d’AENA ha pujat i açò també ha permès les pujades

d’ingressos. 

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei que

és una segona, una segona no, una cinquena o una setena

insistència davant el Govern d’Espanya que, com a mínim, allò

del viatge aquell a Lourdes, no?: Virgencita que me dejen como

estoy, i si és possible que, evidentment, ens torni sans i estalvis,

no com estam, sinó sans i curats en cogestió i amb una AENA

pública, amb capacitat de decisió de les administracions de les

Illes Balears i de la societat civil de les Illes Balears.

Gràcies, president, per la seva comprensió.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Bé, té la paraula per contradiccions

la Sra. Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, aniríem per punts, si de cas en el

primer punt, com que sí que és vera que la redacció, com ha

comentat el Sr. Pericay, es pot entendre que hi havia un

compromís, malauradament aquest compromís no existeix, tal

vegada es mal interpreta, per tant, nosaltres proposam canviar

la redacció, perquè quedi una mica més clar, que “insta el

Govern espanyol a garantir que no rebaixarà, en cap cas, el

control públic actual del 51% de les accions aeroportuàries.” Si

això es manté, diguem, el suport que han dit els diferents grups,

un poc per aclarir aquest mal, tal vegada, possible mala

interpretació que deia el Sr. Pericay.

Pel que fa al tercer punt veiem que tothom està d’acord que

aquí s’ha reivindicat en moltes ocasions aquesta cogestió i, per

tant, agraïm aquest suport. És evident que nosaltres acceptarem

la votació separada, perquè el que cercam realment és un

compromís de tots els grups d’aquesta cambra, o de la majoria

de grups d’aquesta cambra possible, perquè realment aquest

control públic de l’ens aeroportuari no es perdi, perquè creiem

que els serveis públics no s’han de basar només en els beneficis

que donen, en aquest cas, als privats sobretot, i que per a les

Illes els nostres aeroports són serveis públics essencials i no ens

podem permetre, diguem, aquest luxe de no poder controlar.

Crec que el fet del segon punt, en el qual ni el Partit Popular

ni Ciutadans hi donen suport, crec que tant el Sr. Saura com el

Sr. Borràs han explicat molt, prou extensament, quin era el

tema, diguem, la problemàtica dels beneficis i com realment

aquest augment de beneficis en el sector privat es dóna per

pèrdua també de les condicions laborals i també, jo crec que

també, en perjudici de condicions tècniques i de condicions de

mobilitat dels nostres aeroports. Per tant, lamentam que no hi

donin suport, però evidentment ho lamentam perquè crec que

l’acció valenta seria davant la ciutadania realment reivindicar

aquesta... intentar fer feina per aconseguir un altre pic aquest

cent per cent de control públic. Perquè, com ja he dit, jo ja

exprés en aquesta proposició no de llei en els seus antecedents,

i com ha explicat, entenc jo, el Sr. Borràs, les declaracions que

es fan des de la mateixa direcció d’aquest ens, actualment, hi ha

unes prioritats per la direcció d’aquest ens, que és l’expansió

internacional a qualsevol preu, guanys comercials on aquests

beneficis d’aquest ens aeroportuari a Espanya és la palanca

tractora per als inversors a cost pràcticament zero, que si

haguessin de fer a títol privat els costaria molts d’interessos al

banc. Per tant, el que pretenen és amb aquests beneficis fer

aquesta expansió internacional que a nosaltres, crec que, com

a residents d’aquí, no ens interessa, no tenim cap intenció o no

és la nostra prioritat que el nostre controlador aeroportuari

tengui aeroports a la Xina o tengui aeroports a qualsevol punt

d’Àsia o d’Estats Units sinó que ens interessa que ens

garanteixi una bona connectivitat i un bon servei.

Per tant, creiem que amb aquestes... ja la proposició no de

llei ja manifesta aquestes declaracions en març, com ha dit el

Sr. Borràs, ahir mateix en una conferència aquesta direcció ja

posava de manifest el que ells consideren un llast, que és aquest

51% control, consideren un llast que és per a l’empresa, però

per a l’empresa només, només des d’un punt de vista de

benefici privat, que no coincideix amb el que nosaltres

consideram que ha de ser, diguem, el benefici a la ciutadania

que és un servei públic bàsic.

En qualsevol cas, com he dit, acceptam la votació separada,

si els sembla bé aquesta petita rectificació del primer punt per

la contradicció que ha comentat el Sr. Pericay, perquè quedi

clar. I, bé, i gràcies a tots pel consens perquè crec que en aquest

moment que ens trobam davant unes noves eleccions, encara

que sigui una reiteració de fets als quals ja hem donat suport,

crec que és positiu que aquesta cambra es manifesti en aquest

sentit de cara al proper govern a nivell estatal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Si els sembla, idò, passaríem a la

votació d’aquesta proposició RGE núm. 3117/16.

El punt 1 i el punt 3 els podem considerar per assentiment?

Sí? Correcte.

Idò, farem la votació del punt 2. 

Vots a favor? 7. Molt bé.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 4.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 3117/16, presentada pel Grups Parlamentaris MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a ni una sola acció

més d’AENA en venda.

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