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(Manca l'inici de la sessió)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Margaret Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 4307/15, del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la tarifa

d’estacionament a l’aeroport, i a la RGE núm. 4330/15, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions de regulació i

control de les party boats a l’àmbit dels espais litorals protegits

amb presència de posidònia oceànica.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

la tarifa d’estacionament a l’aeroport.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. ...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Disculpi, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bones tardes a tothom. Només dir que havíem, com a

mínim, aparaulat entre una part de nosaltres que, si no hi havia

cap inconvenient, invertíssim l’ordre de discussió dels dos

punts i començàssim per la qüestió de les party boats perquè

alguns dels diputats que som aquí presents hauríem de poder

agafar el vol de les 21.10 de la nit, que és el que tenim previst.

Per tant, si no hi ha inconvenient per part de ningú, els agrairia

que hi accedissin.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4330/15, presentada

pel Grup Parlamentari M ixt, relativa a actuacions de

regulació i control de les party boats a l’àmbit dels espais

litorals protegits amb presència de posidònia oceànica.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha cap, les podem capgirar. Idò començam amb la

de les party boats. Té la paraula la diputada Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, Sr. President. La raó per la qual la meva primera

proposició no de llei davant aquest parlament ha tractat de

party boats és perquè en el moment que va començar l’estiu

començàvem ja a tenir una pressió absolutament insostenible

d’aquest tipus d’activitat la qual fins fa un parell d’anys ningú

no parlava de party boats, ni tan sols se sabia massa bé a què

feien referència, però la realitat és que, ja sigui per manca de

regulació específica sobre les activitats d’excursions marítimes

a les Illes Balears, o ja sigui perquè, evidentment, es tracta d’un

producte turístic d’alta demanda i molt atractiu, especialment

entre els turistes d’edat més jove, la realitat és que l’illa de

Formentera, d’una manera especialment dura, rep tota la

pressió d’aquestes activitats.

El que fa set o vuit anys era una activitat anecdòtica, i ja li

dic, ni tan sols es parlava de party boats com a una activitat

turística d’esbarjo, ha acabat essent un fenomen absolutament

insostenible i absolutament contrari al model d’illa turística o

al model d’illa, en el seu conjunt, que tenim per a Formentera.

Però en aquest cas aquesta proposició no es fa només referida

a Formentera, perquè, com a diputada d’aquest parlament,

entenc que allò que sigui bo per a una illa, quan parlam

sobretot de sostenibilitat ambiental i de polítiques territorials,

generalment ho serà per a la resta d’illes.

Les conseqüències de party boats ja les sabem: persones

que moren, desembarcaments no autoritzats, gent que es tira

per la borda beguda i amb una ingesta d’alcohol

importantíssima, incompliment de qualsevol normativa de

seguretat la qual a un àmbit normal la tendrien dins una

discoteca, però una party boat no té sortides d’emergència, no

té instalAlacions contra incendis adequades, no té ni tan sols els

recursos humans que puguin garantir la seguretat dels mateixos

banyistes, perdó, dels mateixos excursionistes o de les persones

que els contracten. I és cert que són d’un gran atractiu

econòmic per als empresaris que les comercialitzen, això és

indubtable.

Cada party boat, cada tiquet d’entrada es comercialitza per

una mitjana d’entre 70 i 100 euros per persona, si això ho

multiplicam per la gran quantitat d’empreses que duen a terme

aquesta activitat sense autorització expressa, els puc dir que hi

ha un autèntic lucre que en realitat només reverteix sobre les

butxaques d’uns pocs, reverteix zero sobre les butxaques de

Formentera, això també els ho puc dir, i reverteix zero,

m’atreviria a dir sobre les butxaques de la majoria d’empresaris

de l’illa d’Eivissa.

Em consta que party boats no només en celebren a Eivissa

i Formentera, em consta que també se’n celebren a Mallorca,

pot ser d’una manera molt residual i de moment poc

significativa a l’illa de Menorca, però el que està clar és que si

el Govern de les Illes Balears no emprèn una actuació seriosa

per controlar aquesta activitat se’ns en va de les mans i en el

cas de Formentera ja se n’ha anat de les mans.

Jo convidaria a totes les persones que us trobau aquí que

vengueu qualsevol dia del mes de juliol o agost i presencieu

què suposa l’impacte d’una party boat en el nostre litoral. Els

turistes que venen a Formentera no paguen per anar a party

boats, les party boats no surten de Formentera, surten

d’Eivissa. I la gent que ve a la nostra illa paga per la

tranquilAlitat, paga per les platges netes, paga per una illa verge,

entre cometes, i paga per una illa que aposta per la seva natura

com a principal element del seu atractiu turístic.

Per tant, crec que queda sobradament demostrat que aquesta

activitat va directament en contra del model turístic de l’illa de

Formentera i del nostre model d’illa. I per tant he de dir que el

més sensat és que es faci extensiva la prohibició de les party

boats a tots els espais litorals que disposen d’una protecció
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ambiental d’aquest arxipèlag, per sentit comú, per una garantia

de millor protecció de les praderies de posidònia, per no haver

de suportar l’impacte acústic que això comporta, perquè no

compta amb una regulació expressa que permeti que se celebrin

amb garanties de seguretat amb idèntiques condicions que es

pot fer a un espai tancat i habilitat a l’efecte, i perquè, en

qualsevol cas és una activitat que, com ja els he dit,

senzillament no és compatible la seva realització dins un espai

natural o dins una reserva natural o dins un lloc d’interès

comunitari o dins qualsevol espai natural de les Illes Balears

que compti amb una protecció ambiental.

Per tot això, els agrairia el seu suport a aquesta iniciativa,

que sé que no és la primera que es presenta en aquest

parlament, em consta que hi ha hagut iniciatives prèvies, tot i

que, malauradament, no han donat tots els fruits que

segurament als seus proposants els hagués agradat i que a mi

mateixa m’hagués agradat.

Per tant, res més a dir, m’encantaria escoltar les

intervencions de la resta dels diputats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat una esmena

amb RGE núm. 5598/15, per part del Grup Parlamentari

Socialista. Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula

l’Hble. Diputada Sílvia Limones, per un temps de deu minuts.

No. Disculpau.

A continuació, passam al debat de la proposició no de llei...

No, ara m’he equivocat jo.

Disculpau una altra vegada. S’ha presentat una esmena amb

RGE núm. 5638/15, per part del Grup Parlamentari Popular.

Per a la defensa aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. María José.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President i senyores i senyors

diputats. Bé, com bé ha dit la diputada Sílvia, durant la passada

legislatura i en el marc de la Comissió de Turisme ja es va

tractar en diferents ocasions sobre la problemàtica de les party

boats. És cert que l’augment d’aquesta activitat turística a les

Illes Balears i especialment a les illes pitiüses, va posar de

manifest, bé, l’any passat ja i ja diversos anys, la mancança

d’una regulació específica i d’un control que, per altra banda,

sabem que és complicat, perquè hi han d’intervenir diferents

administracions que han de regular dins les seves competències

i que evitin així abusos i situacions de perill tant per a les

persones com per al medi natural on es realitzen.

Personalment he viscut la problemàtica ben de prop, ja que

al meu municipi, Sant Josep de Sa Talaia, juntament amb

Formentera, crec que deu ser un dels llocs on la major part

d’aquestes activitats es duen a terme, i a la vegada també tenim

una gran part dels espais marítims protegits d’Eivissa.

En qualsevol cas, el nostre grup parlamentari defensa que

aquesta activitat de party boats es pugui realitzar, ja que es

tracta d’una activitat turística que, com bé ha dit la diputada, és

una activitat complementària i pot suposar un atractiu més per

als turistes que ens visiten i, en el cas d’Eivissa, crec que sí que

se’n treuen beneficis. Però aquesta activitat ha de comptar

també amb les mateixes garanties i amb les mateixes

obligacions que qualsevol altra activitat turística i, en aquest

sentit, a la passada legislatura es va aprovar el Decret 20/2015,

de 17 d’abril, pel qual, entre d’altres, s’obliga a tenir un registre

i un control de les empreses que realitzen aquesta activitat, però

a la vegada aquest registre no els eximeix del compliment de la

resta d’obligacions que, per normatives, els siguin demanades.

Pensam que és una bona eina per tenir un control d’aquestes

empreses i regular-les.

Per això hem presentat l’esmena, perquè no entenem que el

punt número 3 de la seva proposició, no entenem dic..., sí,

perquè si volem prohibir que l’activitat de les party boats es

realitzi a l’àmbit de les zones protegides, no té res a veure amb

el que es proposa a aquest punt, on diu que es modifiqui o

s’elimini una normativa la qual precisament està feta per tenir

un control sobre aquestes empreses. En definitiva, si el que

vostès volen és prohibir totalment l’activitat, el nostre grup

parlamentari no hi pot estar d’acord. Però si el que volen, en

canvi, és controlar l’activitat de les party boats en els espais

naturals protegits de les Illes Balears i minimitzar-ne els efectes

negatius sobre el medi ambient aquí sí que nosaltres hi estam

totalment d’acord.

Per això, els demanam que acceptin l’esmena que els hem

presentat i, si fos així, el nostre grup suportaria la proposició,

perquè entenem que hem de donar una protecció clara i un

control efectiu sobre els nostres espais naturals i prohibir

l’activitat als espais especialment sensible, però permetre-la a

la vegada a d’altres espais que no siguin tan sensibles

mediambientalment, sempre, és clar, exigint que acompleixin

totes les altres normatives que els afectin.

I en definitiva, es tracta de trobar una convivència i un

equilibri entre l’activitat turística, la qual vull recordar que és

el nostre principal motor econòmic, i en la cura i el respecte als

nostres espais naturals els quals són una part important de

l’atractiu de les nostres illes per al turisme.

Quant a la resta de punts de la proposició, tendran el nostre

suport tant pel que fa a demanar que es prenguin les mesures

necessàries per fer complir la prohibició de l’activitat de les

party boats dins els límits geogràfics del LIC de Ses Salines

d’Eivissa i Formentera, com que es procedeixi a la tramitació

i aprovació del Pla de gestió de la resta de LIC marítims de

Formentera.

Quant a la petició a la Demarcació de Costes als efectes que

no autoritzi cap activitat d’excursió marítima a l’àmbit del

litoral de Formentera i de S’Espalmador, sense comptar amb un

informe favorable del Consell, a més dels altres organismes,

crec recordar, si no m’equivoc, que a hores d’ara no és

preceptiu, ja que la competència és de la Demarcació i ni el

Consell ni els ajuntaments no hi tenen competència. Encara que

sí que entenem que s’haurien de respectar els informes o els

pronunciaments que fan tant el Consell com els ajuntaments al

respecte ja que afecten directament el territori que envolta la

zona marítima.
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Per tant, també els suportaríem en aquest punt. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.

Diputat Sr. Aitor Morrás, per un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Es de todas y todos

conocido el problema que existe real con las party boats, por

eso nosotros apoyaremos en su totalidad, incluso si puede

recoger la enmienda presentada por la compañía del Partido

Popular, respecto a la extensión a todo el litoral LIC del

archipiélago balear.

Son actividades que ya no sólo por la insalubridad que

supone para las personas que lo disfrutan, suponen un ataque

frontal contra un turismo, ya no de calidad, no de calidad

entendido como de poder adquisitivo en cuanto a la

disponibilidad de gasto de dinero, sino a turisme respetuoso

con el medio ambiente y con las personas que residimos en las

Islas Baleares y con los otros visitantes que vienen. Por lo tant,

estamos totalmente en contra de esta actividad y llevaremos

también a cabo las medidas oportunas para llegar a prohibirla

en todo el ámbito de las Islas Baleares.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida

Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Jo volia agrair a la diputada de Gent per

Formentera la presentació d’aquesta proposició no de llei que,

amb aquest títol tan llarg, crec que a molts de nosaltres ens ha

obert els ulls en aquesta problemàtica de les party boats. He

estat revisant els debats i les iniciatives parlamentàries que hi

ha hagut en els darrers anys i veig que fins ara s’havia plantejat

la regulació d’aquestes activitats davant la Comissió de

Turisme, hi va haver una resolució el setembre del 2013 en

aquest sentit. Però és quan arriba a la Comissió de Medi

Ambient quan pens que la situam on li pertoca.

Evidentment, les party boats s’emmarquen en turisme, però

em preocupa que s’hagi contemplat sempre només com a una

activitat turística, d’excursió marítima que s’havia de regular sí

o sí. Com saben vostès, hi va haver un buit legal fins al Decret

20/2015, adoptat el mes d’abril, fa cinc mesos, que,

efectivament, les va regular i les va classificar com a activitat

de festes o balls o bord d’aquestes barques i s’hi va establir un

procediment de declaració responsable a l’administració insular

competent en matèria d’ordenació turística. Però tots sabem

que no només s’hi balla a dalt d’aquestes barques.

Per a mi i per als meus companys de MÉS, les party boats

són una mostra més de turisme de borratxera que, juntament

amb el pub crawling de Magaluf o el balconing ens fan

empegueir a tots els ciutadans cada estiu. És una oferta turística

que ja sabem que perjudica la imatge de les Balears, el turisme

de borratxera i de baixa qualitat, és clar; és una imatge que

suposa també una competència deslleial davant l’oferta

complementària. Però jo pens que en el cas de les party boats

és molt més.

Aquesta diputada i els seus fills han hagut de veure com els

turistes orinen des d’aquestes barques a Es Coll Baix o com

destrossen la posidònia a Cala Engossauba, tot això a Mallorca;

és a dir, s’estén aquesta pràctica. A Formentera evidentment es

nota perquè és més petita, però a Eivissa i a Mallorca han

arribat, són aquí i això és intolerable.

Amb aquesta activitat turística la degradació del turisme de

borratxera pens que es passeja per totes les Illes, per les nostres

platges protegides, entra a ca nostra de matinada per l’escàndol

que fan. Aquestes festes, pens jo, no s’havien de regular,

senyors diputats, s’havien de prohibir, no només és un

problema del tot inclòs, sinó també és un problema del tot

permès, i això s’ha d’acabar.

Desconec per quin motiu un mes més tard de regular les

party boats, amb el Decret 48/2015, aprovat pel mateix Govern

del PP, es van prohibir les festes multitudinàries organitzades

en embarcacions turístiques a tot l’àmbit marí del Pla de gestió

del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, això es

va fer només respecte d’aquest LIC. Però pens que hauríem de

plantejar aquestes activitats en un àmbit que fins ara no s’havia

tocat, que és el de medi ambient, per aquí hem d’anar.

Gràcies per donar-nos la pista, Gent per Formentera. No hi

ha d’haver festes d’aquest tipus a cap espai natural protegit de

les Illes Balears i per això donam suport a tots els punts

d’aquesta proposició no de llei. Jo aniria més enllà i les

prohibiria a tot arreu, però entenc que aquesta no és una

competència d’aquesta comissió.

En tot cas, voldria compartir la reflexió que no podem caure

més baix del que hem caigut els darrers anys. Hem d’aturar la

degradació social i mediambiental que ens duen aquestes i

altres activitats turístiques irresponsables, no es tracta només de

protegir la posidònia oceànica, sinó fins i tot la nostra dignitat

com a poble.

Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula l’Hble.

Diputat Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, donarem suport

a aquesta iniciativa, estam d’acord amb el diagnòstic i amb la

motivació que ha explicat perfectament i magníficament la

proposant de la iniciativa.
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Pensam que s’ha de limitar aquesta activitat en els espais

naturals i voldríem fer una esmena in voce molt simple; que en

el punt 2 també es fes una expressa referència que aquest règim

que es proposa de limitació, de prohibició de les party boats

també s’estengui a la reserva d’Es Vedrà i dels illots de ponent

a Eivissa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, té la paraula la diputada Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca votarà

favorablement la proposició no de llei presentada per Gent per

Formentera, perquè entenem que un dels valors principals de

què disposa Balears és el seu medi ambient, la seva natura i la

pau, que és el que cerquen els seus visitants. Aquests són els

valors que hem de preservar i fer que les lleis protegeixin les

prioritats de les nostres illes, hem de lluitar per fer valer el

nostre entorn natural ric i la preservació dels hàbitats naturals.

Hem de tenir clar quin és el model turístic que volem per a

cada illa i evidentment aquest tipus de turisme de festa i alcohol

contravé la imatge que Formentera vol donar.

Per part de l’administració s’han de fer valer els interessos

prioritaris de la seva ciutadania i exercir un control més gran

sobre aquest tipus d’iniciatives turístiques que apareixen

descontroladament, tal pel que fa a la seguretat de les persones

que hi participen com per a la protecció del nostre espai natural

i la pròpia tranquilAlitat dels seus habitants i visitants. Hauríem

de prioritzar la protecció de l’entorn natural, no només per a

nosaltres, sinó com a gest solidari i de responsabilitat cap al

món on vivim.

L’any 2007, durant la segona conferència internacional

sobre el canvi climàtic i turisme, es va signar la Declaració de

Davos i un dels punts signats diu: “Fomentar els viatges

responsables que donin suport a un turisme sostenible, amb un

quàdruple compte de resultats per incorporar consideracions

climàtiques, ambientals, socials i econòmiques.” És la nostra

obligació caminar cap a aquest turisme sostenible, generar

turistes responsables amb el seu entorn, empreses

conscienciades amb la problemàtica del canvi climàtic.

Una de les tantes riqueses que tenim i que hem de preservar

són les praderies de posidònia, molt sensibles a la influència

humana, tenen una notable importància ecològica, exerceixen

una considerable tasca en la protecció de la línia costanera de

l’erosió i és considerada un bon bioindicador de la qualitat de

les aigües marines costaneres.

Per tant, pel valor de protecció de l’entorn i pel tipus de

model turístic necessari per a Formentera, donam suport a

aquesta proposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sílvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Hola, bones tardes. Jo també volia començar i donar les

gràcies a Sílvia Tur per haver presentat aquesta proposta no

de llei i bé, explicaré que pertenezo a un municipio donde esta

problemática la sufrimos a diario, que es Sant Antoni de

Portmany, con lo cual estoy, estamos totalmente de acuerdo

con la propuesta que ha presentado.

Es verdad que tenemos que limitar, o sea prohibir esta

actividad que repercute muy negativamente en toda la zona LIC

del Parque de Ses Salines en Ibiza y Formentera y también

buscar la modificación para regular y controlar que esta

prohibición no haga que la presión de esta actividad aumente

en otras zonas que no sean reserva natural, para evitar los

perjuicios que derivan de esta actividad, como son el turismo

de borrachera, el ruido y el desastre medioambiental que puede

suponer en las zonas donde se produce la actividad.

Creo que debemos ir hacia excursiones como las que había

antiguamente de enseñar el valor paisajístico de nuestras islas

y que son tranquilas y que pueden fomentar turismo y actividad

económica de la misma forma que lo hacen las party boats,

pero sin generar ninguna actividad negativa. Y por eso, pues,

daremos soporte a la propuesta no de ley presentada por Gent

per Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Es procedeix ara a la

suspensió de la sessió per un temps de deu minuts. Per la qual

cosa es demana al grup proposant si vol una suspensió de la

sessió o si podem continuar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Jo demanaria continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Intervenció del grup proposant per fixar la posició i

assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, en primer lloc, he de donar el

meu més sincer agraïment a tots els diputats i diputades que us

trobau aquí avui de tarda, i també a la Mesa evidentment,

perquè no es poden fer una idea de la importància que té la

decisió que avui s’adopta aquí, perquè fins al dia d’avui el que

hem tengut ha estat un enfrontament, un tira i afluixa, un sí però

no, un sí condicional, un no però sí, és a dir, situacions

ambigües que al cap i a la fi l’únic que han provocat és que hi

hagi un petit grup d’empreses moltes de les quals, de fet, ni tan

sols tenen base a Balears que, mentrestant, per manca de

regulació, per manca de definició i per manca de criteri

respecte del model que volem a Balears es lucren a la nostra

costa i es lucren a costa de menjar el nostre territori, esgotar els

nostres recursos i, el pitjor de tot, i no aportar-nos res.

Només els puc dir novament moltes gràcies, Formentera té

clar ser un model d’illa, ho tenc claríssim, rotundament clar, a
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mi m’encantaria que tothom ho tengui també molt clar i estic

convençuda que aquesta mesura, en el moment que el Govern

l’apliqui, perquè no s’acabi aquí, evidentment aquí comença

una feina important per al Govern de les Illes Balears,

evidentment vetllaré per la part que em toca perquè el Govern

faci la seva feina i apliqui aquesta regulació i impulsi les

actuacions que siguin necessàries.

Però bàsicament he de dir que n’estic molt agraïda i que

accept les esmenes que s’han presentat, tant la que ha presentat

el Partit Popular, la qual, bé, després l’hem renegociada i ha

quedat redactada com ara llegiré, i també l’aportació d’El Pi i

del Partit Socialista, referida a incloure la reserva natural d’Es

Vedrà i dels illots de ponent de l’illa d’Eivissa perquè,

efectivament, també són una zona d’elevat reclam.

Per tant, si al president li sembla bé, llegiré com quedarien

els dos punts que hem esmenat, amb l’acord de tots.

EL SR. PRESIDENT:

Endavant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, el punt 1 queda exactament igual que estava.

El punt 2 seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears que, en previsió de l’efecte cridada

que es pot produir per l’aplicació d’aquesta normativa a la resta

d’indrets del litoral de Formentera o indrets com la reserva

natural d’Es Vedrà i els illots de ponent i que es troben fora

dels límits del parc natural, es procedeixi a l’aprovació o

modificació dels plans de gestió de la resta de LIC marítims,

amb la inclusió de la mateixa prohibició expressa, en el termini

màxim de sis mesos.”

I després, el punt 3 seria: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears que, en el termini màxim

d’un any, aprovi les modificacions normatives adients en

matèria de medi ambient a fi de prohibir l’activitat anomenada

party boat en l’àmbit dels espais naturals protegits de les Illes

Balears.”

Per tant, si tothom hi està d’acord, aquesta seria la redacció

definitiva. I novament moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Podem procedir a la votació?

Sí? Moltes gràcies, queda aprovada per assentiment.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4307/15, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a tarifa

d'estacionament de l'aeroport.

Doncs, passam al debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 4307/15, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a la tarifa d’estacionament de l’aeroport. Per defensar-

la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur.

No, com estam avui... De MÉS per Menorca, Patrícia Font.

Sí, té la paraula. Moltes gràcies.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, resulta sorprenent que ens

trobem presentant per segona vegada una proposició no de llei

per tornar parlar dels pàrquings dels aeroports de Balears i, en

concret, de Menorca, bé, jo faré ara esment de Menorca, en

concret, però en realitat és per a tots els pàrquings de Balears,

amb els mateixos punts que la que ja es va presentar a l’any

2012.

Dia 1 d’octubre del 2011 AENA posava en marxa, per

sorpresa, un nou sistema tarifari per als aparcaments de

vehicles als aeroports de les Illes i començava a cobrar per

estacionar des del primer minut, sense respectar els trenta

minuts gratuïts de cortesia que vigien fins aleshores. La decisió

va suposar un abús més en la cadena d’abusos contra les

economies de les famílies illenques.

La proposició no de llei presentada l’any 2012 ja es va dur

a comissió, amb el RGE núm. 9306/2012. El dia 21 de febrer

del 2013 es va debatre a la comissió i dels tres punts que

demanava es va votar a favor el primer punt, que és el mateix

que tenen a la proposició no de llei d’avui. El tornaré repetir,

si no els sap greu: “El Parlament de les Illes Balears insta

AENA a retirar la tarifa per estacionar a l’aparcament dels

aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa durant els trenta

primers minuts, temps necessari per recollir i acomiadar

familiars i/o amics a l’aeroport.”

Tal i com hem expressat a l’exposició de motius de la

proposició no de llei que ara tractam, tot i l’acord unànime del

Parlament, el Govern de l’Estat i AENA van fer cas omís de la

resolució. Per açò ens trobem demanant, per segona vegada,

una cosa que aquest parlament ja va acceptar. És per açò que

als punts 1 i 2 de la nostra proposició no de llei instam a retirar

la tarifa del pàrquing i que AENA actuï, tal i com ja els ho

vàrem demanar la legislatura anterior. És a dir que l’Estat faci

acatar a AENA la decisió unànime del Parlament.

Des del Partit Socialista ens han fet arribar una esmena que

consideram fonamental incloure a la nostra proposició no de

llei, i diu: “El Parlament de les Illes Balears insta AENA a

revisar l’actual sistema d’abonaments en els pàrquings de

vehicles destinats als treballadors i a les treballadores de les

distintes empreses que operen a cadascun dels aeroports de les

Illes Balears, i l’insta a fer-ho de manera consensuada amb els

representants sindicals de les treballadores i els treballadors i

sense tenir en compte, com ara, exclusivament el benefici

d’AENA.”

Evidentment, incloure el sector dels treballadors se’ns havia

oblidat i agraïm al PSOE que ens ho faci recordar.

De tota manera, no podem deixar d’abordar un altre aspecte

fonamental que també tenim a un dels punts de la proposició i

és la gestió d’AENA. La nostra comunitat té una dependència

absoluta del transport aeri, els aeroports són la nostra entrada

i sortida, i no només rallam econòmicament, l’hem d’emprar

per qüestions de salut, d’estudis, de feina, de plaer,

evidentment, per la qual cosa demanar la gestió dels aeroports

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504307
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504307
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504307
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és voler i poder assumir una part fonamental de l’economia

illenca.

Algunes dades a tenir en compte, l’aeroport de Palma és el

segon aeroport, és el segon d’Espanya per beneficis, ja que

tancà l’any 2013 amb un superàvit de 97,61 milions d’euros,

solament per darrera de Barcelona El Prat, amb 168 milions, i

superant Madrid Barajas, 84,7. Son Sant Joan destaca també

per no tenir ni un sol euro de deute acumulat i contrasta així

amb Madrid Barajas que deu 5.374 milions d’euros i Barcelona

El Prat amb un deute de més de 1.300 milions d’euros.

L’aeroport d’Eivissa va tancar l’exercici 2013 amb

beneficis, va incrementar guanys i, a més, va reduir el seu deute

de 17,91 milions d’euros a sols 3,65.

L’aeroport de Menorca ha millorat també les seves xifres el

2013 respecte de l’any anterior, encara que continua amb

pèrdues. El passat any va ascendir a 6,6 milions d’euros,

mentre que el 2012 el resultat negatiu havia ascendit a 9,65

milions i va rebaixar també el seu deute el qual va quedar fixat,

a data 31 de desembre, en 164,55 milions d’euros.

I ja per acabar, només recordar, com tots sabem, aquests

dies ha sortit la notícia que hem tengut un estiu rècord, de

xifres rècord per als aeroports de les Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. S’ha presentat una esmena,

la RGE núm. 5598/15, per part del Grup Parlamentari

Socialista. Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula

l’Hble. Diputat Damià Borràs. Té deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president, maldaré no exhaurir-los, tot i que em

serà difícil. Ja ho ha dit la proposant, la Sra. Font, que és una

PNL recurrent, que la vam discutir a principis del 2013, però

és un problema que, com tants que afecten AENA, són

recurrents i per tant crec que hem d’agrair al Grup MÉS per

Menorca que insisteixi en aquesta iniciativa perquè

evidentment fins ara AENA s’ha fet el sord, com sempre

acostuma a fer-s’ho en tots els casos. No és evidentment el

problema més greu que tenen els nostres aeroports, tant de bo

fos aquest el problema més greu que tenen els nostres

aeroports, en tenen de molt més greus, sobretot la incapacitat,

la impossibilitat de decidir com s’han d’organitzar, com han de

funcionar, cap on han de créixer, quines són les estratègies

comercials dels aeroports per part dels governs, tant de la

comunitat autònoma, com insulars, com dels ajuntaments, com

de la societat civil, aquesta incapacitat és un dels greus

problemes que tenen els nostres aeroports.

Aeroports que, com ha dit també la diputada Sra. Font, són

uns aeroports que, diguéssim, aporten a les arques d’AENA una

quantitat important de diners, molt important, en milions

d’euros. I he emprat el temps verbal malament i ho he fet

intencionadament, perquè no aporten a les arques d’AENA

unes grans quantitats de doblers, açò era abans, ara els aporten

una gran quantitat a fons buitres -em neg a emprar la paraula

“voltor”, que és un animal molt noble, per dir el que són una

part dels accionistes privats que el Govern del Partit Popular ha

incorporat a AENA, una empresa absolutament rentable que ha

vist multiplicar els seus beneficis, els accionistes, d’una manera

brutal, des de la privatització, fa poquíssims mesos, com fins

ara, la qual cosa demostra que és una privatització que ha estat

d’una enorme generositat cap als inversors privats i d’una

enorme irresponsabilitat cap a l’interès general d’aquest país,

especialment de les illes, en què evidentment els nostres

aeroports són un instrument fonamental per als ciutadans i

ciutadanes, i també per a la nostra economia i per al treball de

la gent d’aquestes illes.

Pagar trenta minuts o no pagar trenta minuts a un aeroport

quan anam a cercar una persona que, per necessitat, ha hagut de

viatjar a una altra illa, a la península, evidentment és un cost

afegir d’un viatge que normalment els ciutadans de les Illes

Balears fem per obligació, el percentatge de viatges que els

residents, els ciutadans de les illes, de cada una de les illes, i

especialment de les menors, fem per oci és insignificant dins el

global de viatges que fan els residents, i, per tant, l’aparcament

de l’aeroport és una part d’aquest viatge, com ho és el transport

en autobús quan tenen l’oportunitat, que no sempre la tenen els

ciutadans, de poder aprofitar un autobús. I d’una manera molt

especial ho és en el cas de Formentera on el viatge en avió s’ha

d’entendre el viatge des de la barca, en el trasllat des de la mar,

des de la barca, fins a l’aeroport, fins que arriben al destí i

després el retorn. Per tant, el concepte de viatge és sencer i per

tant no podem desagregar el cost de pàrquing que moltes

vegades hem de pagar els ciutadans per viatjar per necessitat,

per estudis, per salut, per feina, per mil i una necessitats que

tenen els ciutadans per venir.

Ho deia, és recurrent aquesta iniciativa, però benvinguda

sigui aquesta recurrència. Dia 21 del 2013 la va defensar aquí

l’Hble. Diputada Joana Lluïsa Mascaró, dic honorable diputada

i honorable senyora, no per acomplir el protocol d’aquesta

casa, sinó perquè la Sra. Joana Lluïsa Mascaró era una senyora

en el sentit moral de la paraula i era honorable en el sentit més

digne de la paraula honorable, molt més que la protocolAlària,

per tant bona diputada i honorable senyora com és va marxar

d’aquesta casa per causes que crec absolutament injustificades

i injustes i per tant aprofit aquest moment per fer-li el

reconeixement públic.

La Sra. Joana Lluïsa Mascaró va defensar aquesta iniciativa,

deia, a principis del 2013, el mes de febrer, i vam tenir un debat

ja aquí prou interessant, també vaig parlar en aquell debat de fa

un any i mig, tirant a dos, del problema dels treballadors dels

aeroports, perquè AENA també feia poc que havia modificat el

sistema d’abonaments per als treballadors i treballadores de les

empreses que fan feina a l’aeroport. Perquè, curiosament, els

treballadors d’AENA, dins la mateixa AENA, tenen

aparcament de franc a l’aeroport, són els treballadors i

treballadores de les empreses que hi fan feina els que paguen.

I açò és un cercle pervers molt viciós, perquè, evidentment

AENA, amb les seves taxes que cobra a aquestes empreses,

diguéssim, força que els salaris d’aquests treballadors siguin

absolutament minsos, perquè evidentment l’àvid de dòlars que

és AENA fa que les empreses que necessiten operar a

l’aeroport hagin de pagar uns cànons molt durs els quals

repercuteixen evidentment les conseqüències en els seus

treballadors. I per tancar aquest cercle viciós, després AENA

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505598


36 MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL / Núm. 3 / 16 de setembre de 2015 

 

els cobra uns cànons absolutament abusius, unes taxes

absolutament abusives als treballadors per poder aparcar a

l’aeroport, quan, moltes vegades, no tenen cap oportunitat més

d’anar a treballar. Pensem en les dones, majoritàriament dones,

però també homes de neteja que a les cinc del matí, sis del matí

han de ser a un aeroport, no tenen sistema públic de transport

per arribar-hi i evidentment per poder fer feina necessiten pagar

una taxa aeroportuària dura per poder aparcar durant un mes.

Ja era dura de per si i amb els darrers canvis que ha fet AENA

és molt més dura.

Vam tenir un debat curiós, com solen ser els debats..., eren,

els debats de transport aeri en aquesta casa els quatre anys

passats i, simplement, perquè crec que és necessari recordar-ho,

pràcticament el mateix dia que AENA, que la Sra. Joana Lluïsa,

la Mesa d’aquesta comissió acceptava per debatre aquesta PNL

que va presentar la senyora, va defensar la Sra. Joana Lluïsa

Mascaró, el Sr. Deudero, antic director general d’Aviació Civil,

de Ports i Aeroports, que és com Mío Cid i cavalca després de

mort, perquè veig que ara, no sortia mai pels diaris, ara surt

cada dia menyspreant el que fan els seus successors, no el

sentíem mai, ara tot és ilAlegal, tot està mal fet (...), està bé, està

bé que surti, ens agrada sentir-lo, el Sr. Deudero es reuní amb

AENA per resoldre el problema dels trenta minuts aquests i

com que el Sr. Deudero justament coincidint amb el fet que

s’havia de debatre aquesta PNL aquí va parlar amb AENA ens

va dir el Partit Popular que, com que el Sr. Deudero havia anat

a Madrid a parlar amb AENA, tranquilAlitat, que estava tot

resolt, i el Sr. Veramendi, el diputat portaveu del Partit

Popular, que sempre tenc present a les meves oracions laiques,

sempre el tenc present a les meves laiques oracions, ens deia

unes coses que eren bastant interessants, com..., ens deia que,

li demanava la Sra. Mascaró que no donés lliçons, i li deia que

la reunió mantinguda “el jueves pasado mismo con AENA el

director general de Puertos y Aeropuertos solicitó la gratuidad

del aparcamiento de los tres aeropuertos insulares en los

trenta primeros minutos” i concluïa: “¿lo ven, que monta

totalmente la PNL sobre incertezas?”, se li deia que eren

incerteses el que deia la Sra. Mascaró, dia 21 de febrer de

2013, li deia el Sr. Veramendi. 

Evidentment, les certeses no només no eren incerteses, sinó

que era un problema real que encara continua sent real. Per

cert, després el Sr. Veramendi va votar a favor de la proposta

en aquest punt, el punt que va fer la Sra. Mascaró, però no li va

fer, evidentment, ni cas AENA, com no van fer cas a una sola

iniciativa. I també advertia el Sr. Veramendi que els partits de

l’esquerra, i el Partit Socialista especialment, demanava coses

quan era a l’oposició i després quan governava no en feia cas

i rallava dels intents de privatització aeroportuària. 

Deia el Sr. Veramendi que “el Gobierno socialista intentó

la privatización aeroportuaria que el Gobierno del Partido

Popular ha paralizado”, perquè el Partit Socialista la vendía a

saldo, segons el partit del Sr. Veramendi, a saldo la vendían,

ni así se reunieron, ni así, es referia al Govern de les Illes

Balears amb el Govern del Sr. Zapatero, el saldo, qui l’ha

venuda a saldo, AENA, lamentablement, és el Partit Popular,

no defensaré l’intent de privatització del Sr. Blanco, del Sr.

Zapatero, no el defensaré perquè és indefensable, per tant, no

el defensaré, vull dir, hi estic en contra, m’hi vaig manifestar en

contra i continuo estant en contra d’aquell intent, però

evidentment qui la privatitzar finalment va ser el Partit Popular,

no?

Els presentaria, si no els sembla malament, una esmena in

voce que simplement intenta aclarir... per ser més efectiva la

PNL i m’explicaré. Els aeroports, en aquests moments els

pàrquings dels aeroports estan en règim concessional amb

empreses privades, si instam AENA que faci aquestes

modificacions és fàcil que ens contestin, com solen fer, sortint

per la tangent i ens diguin que com que està concessionat no hi

poden fer res. 

Per tant, els proposaria que al punt 1 i a l’esmena que seria

el punt 3, no 2 bis, sinó el punt 3 de la... que els he presentat

per escrit, de la proposició no de llei, afegir-hi simplement

aquesta frase final als dos punts que digui: “tot i que, si el cas,

això impliqui revisar i/o renegociar els termes de la

corresponent concessió administrativa”, és a dir, si no ho pot

fer directament AENA que negociï la concessió, els allargui

tres mesos la concessió o el que faci falta, però que no serveixi

d’excusa que està concessionada administrativament per no fer-

ho. Si m’accepten aquest afegit in voce crec que... no aporta res

important, però sí que impedeix que AENA pugui fugir

d’estudi com massa costum té AENA.

Res més, simplement agrair la proposta del Grup MÉS per

Menorca, lamentablement haurem de parlar-ne molt, moltíssim,

en aquesta comissió...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...estic acabant...com n’hem estat parlant durant molts

d’anys en aquest parlament, de temes transcendents, importants,

molt greus, però que necessitam continuant-ne parlant perquè

AENA és un elefant, un elefant insensible que avança sempre

en contra dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les

Illes Balears.

Gràcies, president, per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, lògicament i

com ja vàrem fer a l’anterior proposició no de llei que es va

presentar i que es va debatre en aquesta mateixa comissió,

votarem a favor, estam completament a favor i completament

d’acord que es torni a recuperar la gratuïtat dels primers trenta

minuts als estacionaments dels aeroports de Balears, a més... un

temps, jo me’n record almenys a l’aeroport de Menorca hi

havia un estacionament que era gratuït, ara ja no tenim

estacionament gratuït i, per tant, es fa encara més necessari el

poder tenir aquesta mitja hora, el que deia la diputada Font, de

cortesia, per poder acomiadar els amics, per poder rebre els
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familiars que arriben d’un viatge o el que sigui, tenir aquella

mitja hora de cortesia creim que és molt necessari i és molt

important poder-ho recuperar.

Nosaltres, si el partit MÉS per Menorca ho creu oportú

també faríem una esmena in voce i és que, a causa que volem

recuperar aquests trenta minuts gratuïts també afegir-hi que es

puguin revisar, i fent cas també al Sr. Borràs, també demanar

que es pugui renegociar amb l’empresa concessionària que es

puguin revisar les actuals tarifes d’aparcament de forma que

aquestes també es redueixin de forma substancial. 

Consideram que aquestes tarifes són abusives, els diputats

que som de Menorca, d’Eivissa i també de Formentera sabem

perfectament com són d’abusives  aquestes tarifes i entenem

que ja que demanam la petició dels trenta minuts gratuïts, hi

haurem d’afegir també aquesta qüestió que per a nosaltres

suposa una despesa, no per a nosaltres, sinó per a tots els

ciutadans de Balears, una despesa enorme quan se’n van de

viatge o quan deixen el cotxe a l’aparcament.

Quant a la gratuïtat dels primers trenta minuts he d’afegir

que des de la Conselleria de Turisme, i el Sr. Borràs ho ha

recordat també molt bé, vull dir que.... concretament el director

generals de Ports i Aeroports, es va fer una reclamació per

escrit a AENA, es varen fer gestions telefòniques, es varen fer

gestions presencials, es va reclamar aquesta gratuïtat dels trenta

minuts, és a dir, el govern anterior no va quedar de braços

creuats en aquesta qüestió.

No és cert, per tant, el segon punt que ens presenta avui la

moció, no és cert que no es va fer res, no és cert que hi hagués

passivitat, el que sí és cert és que no vàrem recollir els fruits

d’aquestes gestions. Per tant, nosaltres..., és a dir, tant de bo el

nou govern pugui aconseguir aquestes qüestions que nosaltres,

que tots, crec que tots hi estam d’acord i reclamam. 

Per tant, em permetran que al segon punt no li puguem

donar suport perquè entenem que el govern anterior va fer les

gestions oportunes, el que passa és que després els fruits no hi

varen ser. Per tant, nosaltres consideram que o bé es refà el

segon punt o nosaltres, evidentment, no li podem donar suport

perquè precisament entenem que sí vàrem ser actius en aquesta

qüestió, el que passa, ja dic, és que no vàrem tenir els fruits

oportuns.

Una altra qüestió, i és quant al tercer punt, idò... també hi

estaríem d’acord sempre i quan es modifiqués una qüestió: en

lloc de posar “gestió aeroportuària” posés “cogestió

aeroportuària”, hi ha una diferència, no és el mateix gestionar

els aeroports únicament i exclusivament des de Balears que

cogestionar també amb l’Estat. Entenem que és un servei públic

que té una dimensió nacional, nacional d’Espanya i, per tant,

perquè hi hagi una bona coordinació en tot cas hi ha d’haver

una cogestió, mai una gestió particularitzada per comunitats

autònomes.

De totes formes, sí que m’agradaria fer un poc d’història i

a més ens sembla molt bé que el Grup MÉS avui es preocupi

per aquesta qüestió, durant l’anterior legislatura també hi va

haver moltes propostes en aquest sentit, però jo sí que voldria

recordar que quan la conselleria en el segon pacte de progrés

estava gestionada pel PSM, el que ara és MÉS, en aquella

legislatura existia el que es deia Comitè de Cogestió

Aeroportuària de Balears, en quatre anys aquest comitè de

cogestió aeroportuària de Balears no es va reunir ni una

vegada. Per tant, em sembla molt bé aquest interès sobtat del

Grup MÉS en aquesta qüestió, però vull recordar que en

aquells quatre anys quan tenien l’oportunitat, quan tenien la

gestió de la Conselleria de Mobilitat, quan tenia la Direcció

General de Ports i Aeroports en aquell moment, idò ja dic no es

va reunir ni una sola vegada aquest comitè de cogestió.

De fet, tots els avanços que s’han fet en gestió aeroportuària

han estat sempre amb governs del Partit Popular i la darrera

gran passa va ser l’any 2013 quan vàrem aconseguir que el

Ministeri de Foment, mitjançant un reial decret, creés el Comitè

de Coordinació Aeroportuària, Balears va ser la tercera

comunitat autònoma de tot Espanya a disposar d’un ens

d’aquestes característiques, un ens reconegut pel ministeri i en

aquest comitè estan representats el Govern, consells,

ajuntaments, sindicats, entitats empresarials, etc., és -diríem-

una passa intermèdia per aconseguir la cogestió, que crec que

és l’objectiu que hauríem de tenir tots, arribar a cogestionar

conjuntament amb l’Estat els aeroports de Balears.

Per tant, entenem que la proposició no de llei hauria de

modificar aquesta qüestió, de gestió a cogestió, crec que

concreta més i crec que és el que avui per avui és possible, que

l’Estat ens doni la gestió exclusiva a nosaltres de ports i

aeroports, ja li dic jo ara que és impossible, metafísicament és

una cosa impossible. Per tant, demanar impossibles, tampoc no

crec que sigui una funció del Parlament. Per tant, crec que el

que sí és possible és la cogestió, per tant, centrem-nos com a

objectiu que sigui la cogestió.

Per tant i ja per finalitzar, votaríem a favor al primer punt,

independentment que s’accepti o no la nostra esmena, però en

qualsevol cas nosaltres li donaríem suport; votaríem que no al

segon punt; votaríem que sí al tercer punt sempre i quan es

modifiqués allò de gestió per cogestió, i també votaríem a favor

de l’esmena del Partit Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, nos encontramos

una vez más con las situaciones injustas que se derivan de

políticas económicas de privatización y hacer caja de todas las

empresas públicas. Una vez más estas políticas nos llevan al

perjuicio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad

y también del resto del Estado en otros ámbitos.

Por lo tanto, nosotros vamos a estar a favor de que no se

cobren esas tarifas en los aparcamientos de los aeropuertos de

las islas porque entendemos que todo lo que suponga un

perjuicio para la ciudadanía debemos evitarlo, entendiendo que

en términos absolutos económicos individuales a nivel de esa

gratuidad tampoco supone excesivo dinero para los usuarios,

pues son 96 céntimos en Palma, 86 en Menorca y 58 en Ibiza,
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pero lo que supone en economía de escala para las empresas

que gestionan esos espacios es demasiado beneficio y ello

redunda también en el perjuicio para lo que es el tránsito del

aeropuerto. Es decir, por el beneficio de que unas empresas se

llevan, por el beneficio global de que unas empresas privadas

o la privatización de esos espacios, se llevan de los

aparcamientos, el resto de los usuarios y taxis y profesionales

del aeropuerto y turistas también se ven abocados a soportar

todo lo que es el tránsito de vehículos en las zonas comunes

porque se han eliminado las zonas de estacionamiento

temporal, para que tengamos la obligación de estar en los

aparcamientos. De esta forma si se facilita el acceso gratuito a

los aparcamientos descongestionaríamos también las zonas

estas de aparcamiento temporal.

Además, el perjuicio económico que sí que obtienen es

proporcionalmente no tan grave, suponiendo que o sabiendo

que en el segundo semestre del 2015, en el primer semestre

perdón, de AENA los beneficios han sido 275 millones de

euros, entonces toda esa voracidad, creo que tenemos la

obligación de pararla de una vez.

De hecho, es posible realizarlo y de hecho han estado o

hemos estado durante seis años disfrutando de esa gratuidad,

además hay que hacerlo extensible, no sólo aprovechando que

estamos hablando de aparcamientos, no sólo a lo que suponen

los aparcamientos en los aeropuertos, ya decimos que estamos

a favor, estamos a favor también de la revisión de los precios

de los bonos de los trabajadores, como no puede ser de otra

forma, y también estamos a favor de la propuesta del Sr. Camps

de revisar también, toda la revisión de las tarifas, pero claro,

todo esto de las tarifas de aparcamientos y esas privatizaciones

de todos los aparcamientos no sólo es en aeropuertos, también

lo tenemos en hospitales donde las familias están pagando una

cantidad ingente de dinero, pues a lo mejor 20 euros la noche,

en Ibiza son 2,10 euros la hora y pagan a lo mejor las familias

20 euros la noche por estar cuidando a un enfermo, entonces

también es lo que tendremos que plantearnos, el instar al

Gobierno para que vuelva a negociar esos contratos de

privatizaciones de aparcamientos, pero bueno, es hacer un poco

extensiva toda la situación de aparcamientos y todo lo que

conlleva toda la privatización de los espacios públicos y esa

mercantilización de los espacios que deberían ser de todas y de

todos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Entenem que en aquesta proposició no

de llei es plantegen dues reclamacions a les quals donam

suport, una reclamació que és la gestió autonòmica dels

aeroports i una altra que és la gestió dels aeroports adaptada al

fet insular.

Pel que fa a la gestió autonòmica dels aeroports, entenem

que l’hem de reclamar per tres motius: un és que el model

espanyol va en contra de la tendència mundial que existeix al

sector aeroportuari que és el de la descentralització, jo entenc

que el Sr. Camps cregui en la metafísica i que sigui

metafísicament impossible aconseguir cap canvi, però bé, jo li

recomanaria la lectura de l’estudi de 2004 de la Comissió

Nacional del Mercat i de la Competència, El sector

aeroportuario en España, situación actual y recomendaciones

de liberalización, on precisament parla d’això, que el sistema

espanyol està massa centralitzat, aleshores s’organitza tot el

model entorn d’un monopoli de propietat pública, AENA

Aeropuertos Sociedad Anónima, i això va... bé, anam

contracorrent en aquest sentit i en altres aspectes.

En segon lloc, per què una gestió autonòmica dels

aeroports?, bé, perquè és un sector estratègic, ja ho saben, per

a les Illes Balears pel que fa al trànsit de passatgers i

mercaderies i sobre aquest sector estratègic no tenim cap tipus

de gestió, aleshores ho reclamam.

Finalment, pel que fa a aquesta gestió autonòmica,

recordam que els aeroports illencs són elevadament rendibles,

però els ciutadans balears no tenim cap benefici d’aquest

superàvit, i aquest superàvit es podria reflectir tant en les taxes

aeroportuàries com en aquests serveis que són els dels

pàrquings dels aeroports. Donam suport a la part d’aquesta

proposició no de llei referida a la gestió autonòmica.

Pel que fa a la gestió adaptada al fet insular, entenem que el

sistema tarifari aplicat als nostres aeroports és una mostra més

del menyspreu i de la ignorància del Govern central cap als

ciutadans balears i canaris, perquè en aquest sentit també estan

així, és a dir, fins a l’any 2011 la Llei 25/1998 preveia que no

s’abonés la primera mitja hora als aeroports de Balears i de

Canàries i a partir de 2011 s’elimina aquesta excepció sense

tenir en compte molts dels motius pels quals en aquesta

proposició no de llei es planteja reclamar com a mínim aquests

trenta minuts. 

Aquesta decisió de 2011 al nostre parer reflecteix que

AENA funciona com a un operador econòmic que només cerca

maximitzar els beneficis dels aparcaments situats en domini

públic aeroportuari que, a més, no té en compte que els

aeroports són un factor essencial per a la cohesió del territori i

en concret per a la mobilitat dels illencs i tampoc no té en

compte que 10 dels 46 aeroports espanyols d’AENA estan

situats en illes i AENA no té en compte ni les dificultats de

desplaçaments que tenim ni tampoc el superàvit dels nostres

aeroports a l’hora de preveure un marc especial per als

aeroports insulars que hauria d’incloure, seguint aquesta

proposició, les taxes d’aeroport. 

Aleshores, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, donam

suport a aquesta proposició no de llei i per descomptat

reivindicam la plena capacitat des de Balears de gestió i decisió

dels nostres aeroports. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat

Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Anunciam també el vot favorable a

aquesta proposició no de llei. Feim nostres en gran mesura els

arguments expressats tant per la portaveu de MÉS per Menorca

com per la portaveu de MÉS per Mallorca. És evident que

AENA gestiona els aeroports d’una manera absolutament

centralitzada i amb una lògica perjudicial per a les Illes

Balears, perquè els nostres aeroports no estan gestionats en

funció dels interessos del nostre territori i de les nostres illes

sinó en funció del compte del resultats d’una empresa que es

diu AENA, sigui privatitzada o no sigui privatitzada, perquè la

lògica perversa d’AENA era bastant similar abans de la

privatització i després de la privatització, i crec que això s’ha

de remarcar perquè algun portaveu ha semblat que tot era culpa

de la privatització i jo crec que això convé aclarir-ho.

I quina és aquesta lògica perversa? La lògica perversa

d’AENA és l’autofinançament, és a dir, els aeroports que donen

beneficis han d’eixugar les pèrdues dels altres aeroports. Clar,

aquest sistema no funciona per a l’AVE, l’AVE, que és

evidentment la gran aposta de connectivitat espanyola, funciona

amb una altra lògica, i és evident que per a les Illes això és un

perjudici total i absolut, perquè, clar, nosaltres no tenim

l’alternativa de l’AVE, cosa que sí passa a la península, amb la

qual cosa aquesta lògica ens és doblement perjudicial, i els

nostres aeroports haurien d’estar al servei del territori i haurien

de donar connectivitat i haurien de gestionar-se absolutament

d’una altra manera.

I jo crec que no és metafísicament impossible, perquè com

bé deia la portaveu de MÉS per Mallorca a Europa hi ha molts

de models diferents d’aquesta centralització, d’aquest monopoli

que és AENA, i la lliure competència i la gestió

individualitzada són el futur de com s’han de dur els aeroports,

i per tant jo crec que és el model al qual hem d’aspirar. Que és

difícil?, segur que és difícil, tot és difícil i no s’aconsegueix

d’un dia per l’altre, però crec que no ens hem de posar cordes

a les cames i hem d’intentar caminar i aspirar i ser ambiciosos

en els nostres plantejaments, i per tant nosaltres coincidim

plenament que la gestió aeroportuària dels nostres aeroports

sigui de les institucions de les Illes Balears, creim que aquest

és un objectiu bàsic perquè realment aconseguim que els

nostres aeroports estiguin al servei del nostre territori, i no al

servei d’un compte de resultats amb accionistes privats o sense

accionistes privats.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Bé, doncs, amb les esmenes que

han anat sorgint fins ara procedeix la suspensió de la sessió per

un temps de deu minuts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair a la resta dels grups

polítics parlamentaris l’acceptació i l’aprovació de gran part

dels punts d’aquesta proposició no de llei. Accept totalment

l’esmena que han fet el PSOE i el PP respecte del tema de les

tarifes i la concessió. La darrera esmena que ha fet el PP en el

tema de gestió i cogestió (...) no l’acceptarem, i també volia

aprofitar per fer una sèrie de comentaris, a més a més.

Té raó la portaveu de MÉS per Mallorca en el tema de la

centralitat d’AENA, és un cas bastant especial dins Europa si

comparam altres països amb la mateixa població i tot açò, vull

dir que sí que és cert, que és un cas una mica de rara avis. I

també vull agrair l’aportació que ha fet el Sr. Melià amb el

tema de l’AVE, tan polèmic el tema de l’AVE que al final

resulta que hem de pagar entre tots però aquí no reverteix en

absolut. 

Vull dir que d’aquest manera quedaran..., què hem dit?,

quedarien quatre punts, trob, a la proposició no de llei, no? Bé,

jo de moment call i continuam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Bé, votarem punt per punt.

Primer punt. Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

Segon punt. Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Queda aprovat el punt número 2 per 8 a 4, 8 a favor, 8 en

contra... 

(Remor de veus i algunes rialles)

Perdó, estic molt espès, avui; 8 a favor, 4 en contra.

Tercer punt, esmena del PSOE. Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

Quart punt. Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat: 8 a favor, 4 abstencions.

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

sessió. Moltes gràcies.
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