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LA SRA. PRESIDENTA:

...diputats i diputades, primer permeteu-me que vos demani

a tots els grups parlamentaris una mica més de seriositat i

responsabilitat. Ja sé que els que sou aquí la teniu, ho dic per

totes aquelles persones que igual no han pogut ser-hi, no han

tengut problemes d’avió, que en aquest cas jo crec que sempre

aquesta comissió ha estat respectuosa i ha entès perfectament

que diputats que vénen de Menorca i d’Eivissa tenen una

situació diferent, però n’hi ha d’altres que no, i jo crec que hem

de demanar seriositat, no?

Dit això, si vos pareix, començam amb la sessió d’avui, i en

primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montserrat Seijas substitueix Alberto Jarabo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, entenem que no n’hi ha més.

Proposició no de llei RGE núm. 7653/15, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació de

la composició dels Comitès de coordinació aeroportuària i

de la regulació de les Comissions de coordinació d’aeroport.

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

Proposició no de llei RGE núm. 7653/15, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a la modificació de la

composició dels Comitès de coordinació aeroportuària i de la

regulació de les Comissions de coordinació d’aeroport.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula

l’Hble. Diputat Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Bon dia. Sent una certa recança insistir

en temes de gestió aeroportuària, però crec que essent un dels

punts més importants dels problemes cabdals per revifar la

nostra economia i per aconseguir que la mobilitat a què tenim

dret i els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears sigui

efectiva, la gestió dels aeroports és un punt fonamental. Així ho

ha entès aquest parlament i així ho han entès sempre les

institucions de les Illes Balears que han insistit, lamentablement

amb poc èxit sempre, però sempre així i tot han insistit davant

el Ministeri de Foment per anar avançant a tenir més capacitat

de decisió sobre els aeroports, instruments fonamentals de la

nostra economia i de la nostra societat.

Així, el desembre de 2010 la Llei de actuaciones en el

ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la

inversión y la creación de empleo s’inventava, creava, els

comitès de coordinació aeroportuària; simplement els apuntava

dient que reglamentàriament es desenvoluparien, i era un intent

tímid, tímid, de descentralització no tant de la gestió com de la

capacitat d’influència de les institucions de les Illes Balears i de

la societat civil sobre els nostres aeroports. Hauríem d’esperar

un any i mig, més d’un any i mig, perquè el Reial Decret Llei

20/2012, al seu article 33, modifiqués l’article 13 de la Llei

13/2010, que creava els comitès, i ampliés i especifiqués quines

eren les seves competències, i realment era una important passa

endavant, si s’hagués consumat així com estava, per als

aeroports de les nostres illes. Açò no obstant sí era una

important passa endavant perquè sí que els atribuïa més

capacitat de decisió. Vostès -he reproduït els punts més

importants a l’exposició de motius- ho poden seguir, que

realment tenien una certa capacitat d’incidència aquests comitès

sobre les decisions que havien de prendre en política

aeroportuària, bé haguera estat important aquesta passa

endavant si efectivament les nostres institucions tinguessin un

pes de calat dins aquests comitès, i si evidentment s’haguessin

constituït aquests comitès, comitès que lamentablement van

quedar, després d’aquesta modificació del Decret Llei 20/2012,

van quedar en standby, van quedar en l’oblit.

En aquest sentit el Grup Socialista, jo mateix, vaig dur una

iniciativa a aquest parlament el febrer de 2013, quan havia

passat el que entenem per un temps prou raonable com per

haver desenvolupat reglamentàriament el funcionament dels

comitès i per tant la possibilitat de posar-los en marxa, dic que

vam dur una iniciativa a aquest parlament en què demanàvem

que es desenvolupés d’una vegada per totes el reglament que

faria possible la constitució dels Comitès de coordinació

aeroportuària, que desenvolupés també les Comissions de

coordinació aeroportuària previstes. Faré un parèntesi: una cosa

és el comitè i una altra cosa són les comissions; el Comitè de

coordinació aeroportuària és l’òrgan, diguéssim, previst per una

comunitat autònoma, que és el paraigua, diguéssim, de les

grans decisions aeroportuàries de comunitat autònoma, dels

aeroports que tengui cada una de les comunitats autònomes; i

després aquest reial decret permetia que cada aeroport tingués

una comissió de coordinació específica per a aquell aeroport,

entenent que podien tenir singularitats els aeroports com per

poder-se crear comissions de coordinació específiques per a

cada un d’ells.

I després demanàvem en aquesta proposició no de llei de

febrer de 2013, demanàvem..., a través d’una esmena que va fer

el PP que va ser acceptada, que d’una més específica hi

participessin els consells. Enteníem que els consells es podria

entendre del redactat del decret llei que hi entraven, però d’una

manera clara i específica no ens semblava malament, i per tant

al debat de dia 21 de març de 2013 vam aprovar aquesta PNL

per unanimitat amb la incorporació del Partit Popular, de

l’esmena del Partit Popular.

A partir d’aquí aquesta proposició no de llei semblava que,

com tantes altres que fa aquest parlament per instar el Govern

d’Espanya a prendre decisions, semblava que no havia servit de

res, semblava que no havien fet ni cas, fins que dia 21 de

setembre es publicava el Reial Decret 697/2013, d’organització

i funcionament dels comitès de coordinació. Podem pensar i

podríem creure que al final, encara que lentament, el ministeri

va fer cas de les nostres pregàries parlamentàries, però si

repassam la història d’aquests mesos veurem que

lamentablement no és així, que no va ser gràcies a les peticions

de Balears que tenim els comitès de coordinació, sinó que

varen ser lamentablement situacions molt més pensades en clau

aeroport de Madrid Barajas que varen fer possible la creació

dels comitès i no tant la petició d’aquest parlament. En aquest

sentit, per tant, el Reial Decret 697/2013 reglamenta els

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507653
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comitès de coordinació aeroportuària, per tant poden començar;

s’oblida, s’oblida dels consells insulars, és a dir, el reglament

diu que la representació serà de tres vocals en representació de

les corporacions locals designats a proposta de la Asociación

de municipios y provincias del ámbito autonómico más

representativo, i diu: “La representación propuesta por la

Asociación de municipios y provincias de ámbito autonómico

más representativo podrá ser de dos vocales en representación

de los municipios y un vocal en representación de las

provincias. En este caso la representación de los municipios y

las diputaciones podrá ser rotatoria, previa designación para

un determinado periodo de tiempo”. És a dir, no s’havien llegit

la proposició no de llei que havia aprovat per unanimitat aquest

parlament. És a dir, parla de diputacions, parla de províncies,

no parla, evidentment, de l’estructura de la nostra comunitat

autònoma, l’estructura política que l’Estatut determina que són

òrgans autonòmics de la nostra comunitat.

Però, és més, no només no ens escolta en açò, sinó que quan

reglamenta la constitució dels Comitès de coordinació

aeroportuària, que els dóna una importància cabdal perquè diu

que el comité de coordinació podrá delegar en las comisiones

de coordinación la totalidad o parte de las competencias, és a

dir, tot el que són competències del comitè de coordinació de

la comunitat autònoma ho pot delegar a la comissió de

coordinació d’un aeroport, és a dir, permet una

descentralització absoluta, és a dir que, diguéssim, les autoritats

locals i les entitats més representatives d’una illa podrien, si

açò s’hagués desenvolupat bé, hagueren pogut prendre

decisions realment importants de cara al seu aeroport. Per tant

li dóna una gran capacitat de decisió però diu que només serà

possible crear aquests comitès, aquestes Comissions de

coordinació aeroportuària en aquells aeroports de més de 8

milions de passatgers. Per tant en el cas que ens ocupa de les

Illes Balears només l’aeroport de Palma podria tenir diguéssim

un òrgan autènticament descentralitzat per marcar l’estratègia

aeroportuària que li interessés.

En aquest sentit, per tant, tenim una paradoxa; es pot

interpretar demagògicament, però crec que si entenem la

realitat de cada lloc -el que diré respon a una realitat i no a una

exageració en absolut- tindrem que un aeroport absolutament

secundari en el transport aeri d’aquest país, ho dic amb tot el

respecte, com el de Pamplona, que amb 138.312 passatgers

l’any passat té autopista i té AVE, vull dir que té un comitè de

coordinació aeroportuària per a ell tot sol; l’aeroport de

Badajoz, que té 39.600 passatgers l’any passat, té autopista i té

AVE, té un comitè de coordinació per a ell tot sol; i un

instrument estratègic per al desenvolupament de l’illa

d’Eivissa, amb 6.212.198 passatgers no té AVE, no té aeroport,

no té autopista, no tenen capacitat les autoritats locals de

decidir amb un ens específic per al seu aeroport. Ja no parlem

de Menorca, que tampoc ho tendria i que té també dificultats

especials per poder tirar endavant solucions aeroportuàries de

connectivitat.

Vostès tenen a l’exposició de motius les funcions del

Comitè de coordinació aeroportuària, que podrien ser de les

comissions de coordinació, per tant, aquestes capacitats de

decisió que atorga el Decret Llei de 2013 podria tenir-les

aquest comitè, i veuran que són importantíssimes les capacitats

d’incidir sobre la planificació, sobre la capacitat de tria de

rutes, d’estratègies de comercialització aeroportuària, i per tant,

de comercialització de captació de nous mercats turístics, de

noves borses de negoci turístic i comprendran que és

importantíssim en aquest sentit.

Per tant, demanam una vegada més que es modifiqui el

reglament perquè sigui possible tant la constitució de les

Comissions de coordinació aeroportuària, demanam també que

els comitès de rutes es fusionin reglamentàriament amb els

comitès de coordinació i amb les comissions de coordinació,

evidentment si no hi ha comissions de coordinació, no té sentit

que es fusionin amb res els comitès de rutes, però sí que

entenem que duplicar esforços seria millor unificar comitès de

rutes i comissions i comissions de coordinació, fer una sòlida

comissió de coordinació i que tiressin endavant les estratègies

que corresponen.

En aquest sentit, evidentment també demanam que d’una

vegada per totes els comitès de rutes, l’ens que en resulti, sigui

dotat econòmicament i de mitjans humans, perquè els comitès

de rutes, així com els hem conegut fins ara, amb màxima

voluntat, molts de plans i estratègies, però sense recursos.

I vaig acabant, Sra. Presidenta, finalment simplement dir

que evidentment tot açò no lleva i així consta a la petició, no

lleva que açò és una petita passa, però que no és la passa

importantíssima que volem donar que és aconseguir una

capacitat de decisió efectiva en els nostres aeroports a través de

la cogestió aeroportuària. És a dir, no renunciam a res a canvi

d’açò que demanam, sinó que és una passa molt fàcil per

aconseguir poc a poc i finalment tenir la capacitat de decisió

dels nostres aeroports a les nostres illes.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré muy breve, votaremos a favor

de esta propuesta. Todo lo que sea ir en la linea de la mayor

coordinación y cogestión para las distintas islas es bueno. 

Simplemente hacer una llamada de atención, porque, aparte

de todo esto tenemos que conseguir que sean operativos todos

estos comités. Por no entrar en detalle de las propuestas, a mi

me da la sensación de que queremos que haya tanta

participación, que al final lo que podemos hacer es que no sean

operativos. Pero bueno, en cualquier caso creemos que es

operativo que haya esta mayor coordinación y mayor cogestión,

todo lo que vaya en esa linea desde el Partido Popular lo

apoyaremos.

Si bien es cierto, como ya dijimos en la sesión del pleno

hace dos semanas, nosotros no vemos con malos ojos el hecho

de que haya participación privada en la gestión de los

aeropuertos, cosa que el resto de partidos políticos sí ven que

es un problema.
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En cualquier caso, nuestro apoyo a la propuesta y trabajar

en la linea de que haya mayor cogestión y mayor coordinación

en los distintos aeropuertos de las islas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I bé des del nostre grup

parlamentari volem començar fent una mica de crítica, encara

que votarem a favor d’aquesta proposició, però llanço la

pregunta: realment tindran algun poder per solucionar els

problemes reals aquestes comissions i aquest comitè? Aquesta

és la primera pregunta que es fa present. Moltes vegades el

tema de la connectivitat que avui patim, com saben

perfectament molts dels diputats i diputades que residim a les

diferents illes, la mancança de vols, fa un moment comentava

al Sr. Castells que em sembla increïble per als ciutadans que hi

hagi només deu minuts de diferència dues companyies que

venguin aquí a Palma i que després hem d’esperar hores.

I és interessant veure com en un dels punts, promou el punt

g), concretament, de l’article 4, diu: “Promover las acciones

que sean necesarias para el fortalecimiento de la conectividad

aérea mediante el establecimiento y promoción de nuevas

áreas internacionales y nacionales”. Una altra vegada més,

venim aquí a intentar solucionar problemes que vénen des de

Madrid, moltes vegades problemes de monopoli en el cas de les

Illes Balears, davant d’Air Nostrum, excepcionalment hem

tingut l’entrada d’altres companyies. Però sincerament aquí

tenim un problema que continua sense solucionar-se.

El Sr. Borràs ja ha comentat com en el cas de l’aeroport

d’Eivissa, i també parlo ara del de Sant Joan, dos dels aeroports

més importants d’Espanya, sobretot en el trànsit que hi ha a

l’estiu, realment no puguem tenir cap tipus de decisió, no

podem veure..., hem escoltat moltes vegades en el ple i en la

comissió, la demanda d’algun partit de la cogestió dels

aeroports i d’infraestructures que ajudin realment que els

ciutadans i ciutadanes de les diferents illes que patim doble o

triple insularitat, puguem solucionar uns temes que són heretats

de moltes legislatures i, sincerament, ni des de Madrid, ni des

d’aquest Govern realment no s’ha fet feina per solucionar

aquests problemes. 

Realment ens crida molt l’atenció com des de Madrid, i el

Sr. Borràs també ho ha fet present, com les Illes, com els

consells insulars són completament ignorats davant una

administració pública completament centralista i ja és hora que

realment entre totes les forces puguem fer front i fer molt

present a Madrid, concretament, al Govern central, les

necessitats i realment promoure..., torn llegir un altre dels

articles: “Promover las acciones que sean necesarias para... -

perdón- canalizar las actuaciones relacionadas con la

promoción del transporte aéreo en el ámbito de sus

competencias”. Sincerament instem el Govern perquè realment

la connectivitat a les nostres illes sigui un element, el Sr. Borràs

també ho ha fet molt present, autopistes, autovies, trens, AVE,

etcètera. Per a nosaltres, per a la gent de Formentera, Menorca

i Eivissa l’única forma d’arribar aquí o de poder sortir moltes

vegades de les nostres illes, és mitjançant els vols o els vaixells.

I per tant, votarem a favor al respecte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Presidenta. En primer lloc avançar que

donarem suport a la proposta. Fer un aclariment respecte de la

composició, perquè respecte de la darrera norma citada que és

el Reial Decret Llei 20/2012, respecte de la composició de les

comissions de coordinació aeroportuària, va ser modificada pel

Reial Decret Llei 8/2014, i no és una modificació substancial,

però bàsicament s’afegeix un representant del Ministeri de

Foment, que passen a ser dos, i se’n lleva dels representats

d’AENA, que passen de 3 a 2, i s’afegeix un representant de les

organitzacions econòmiques i socials més representatives, que

passen d’1 a 2, i s’afegeix el delegat del govern. 

Clar, a un organisme on demanam que hi hagi més

participació local, en aquest cas a través dels consells, no es fa

això, sinó que, a més, a un organisme hi participa el delegat del

Govern, que se suposa que representa el Govern en un

organisme que ja està sobradament representat, el Govern de

l’Estat em referesc.

A part d’això, a part de deixar constància d’aquesta

modificació que no afecta el fons, sí que compartim un poc

l’escepticisme que ha manifestat el representant de Podem,

quant a l’operativitat d’aquesta comissió de coordinació, o

aquest comitè de coordinació aeroportuària, tot i que

evidentment defensam la proposta i que hi puguin participar els

consells que hi tenguin veu, però dubtam de l’operativitat

sobretot d’ençà de l’aprovació precisament d’aquest Reial

Decret Llei 8/2014, que, entre altres coses, ve a regular com es

mantindrà l’interès general arran de la privatització del 49%

d’AENA. I ho fa..., llegesc la finalitat d’aquesta regulació i cit

textualment de l’article 16, apartat b), diu: “La fijación de los

niveles de calidad del servicio y de los estándares de

capacidad de las infraestructuras aeroportuarias integradas

en la red, así como el régimen de las condiciones mínimas de

servicio de dichas infraestructuras, el régimen de inversiones

y los ingresos máximos por pasajero que reconocerán

solamente los costes que sean eficientes, no discriminatorios

y objetivos a través del documento de regulacion

aeroportuaria”.

És clar, arran de la semiprivatització d’AENA el Govern de

l’Estat es veu en la necessitat d’incloure aquest nou instrument,

que és el document de regulació aeroportuària, que ve a ser

l’equivalent a uns plecs que regulin l’equilibri econòmic dins

AENA perquè dins... arran de la participació privada hi hagi un

equilibri entre... bàsicament que els inversors no perdin

doblers, bàsicament és això per dir-ho clarament.
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És clar, aquest document de regulació aeroportuària regula

tot el que afecta els ingressos i les despeses per mantenir

l’equilibri econòmic de la inversió privada. És clar, els comitès

de coordinació aeroportuària no tenen cap poder de decisió

sobre aquest document de regulació aeroportuària, per tant, no

tenim capacitat de decisió sobre tot el que afecti ingressos i

despeses de la gestió aeroportuària, per tant, a l’hora de

plantejar, per exemple, inversions o a l’hora de plantejar el

tema de taxes. Per això entenem que... no ja estar en contra de

la gestió privada o la participació privada és que en aquest cas

la participació privada el que fa és deixar sense virtualitat la

possibilitat de participar en la gestió de la comunitat autònoma

dins aquest comitè de coordinació, que sempre estarà supeditat

a aquest document de regulació aeroportuària.

Aquest document, el reial decret llei regula la seva

aprovació, els actors que hi intervenen, és aprovat pel ministeri,

se sotmet a informació pública..., a informació pública no, a un

període de consultes amb les associacions d’usuaris, però

curiosament no se sotmet a informe tampoc dels comitès de

coordinació, únicament pel que fa als comitès de coordinació...,

i volia citar exactament la norma... quan regula tot el procés de

les consultes i d’informes que s’han recaptar finalment diu que:

“Asimismo se remitirá para conocimiento -textualment- una

copia de la propuesta a los comités de coordinación

aeroportuaria”.

En definitiva, reiterar que donam suport a la proposta i que

no hem de renunciar a tenir veu on puguem tenir veu, però

també manifestar aquests dubtes sobre la utilitat real que

tendran aquests comitès ara que hauran d’estar supeditats a

aquests nous instruments que ha aprovat l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula el diputat Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari

donarà suport a aquesta iniciativa. El Pi és un partit que defensa

que la gestió de l’aeroport de les Illes Balears hauria de recaure

sobretot en les institucions d’autogovern de les Illes Balears i

per tant, tot i que sabem que aquest objectiu és complicat

perquè hi ha una tendència a Espanya al règim centralista de

gestió conjunta dels aeroports, que representa AENA i que és

una anomalia a tota Europa, tot i saber que això serà complicat

i que no és una lluita fàcil, entenem que qualsevol passa que es

faci endavant per donar veu i participació a les institucions de

les Illes Balears benvinguda sigui i, com que aquesta iniciativa

va en aquest sentit, no podem fer més que donar-li suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo després d’haver sentit el

Sr. Aguilera, el Sr. Reus i el Sr. Melià, realment quasi m’agafen

ganes de votar en contra, ho dic en broma, evidentment. Ho dic

perquè és clar..., el possibilisme té aquestes coses, no?, que de

vegades acabem aquí dedicant temps a intentar millorar coses

que ja estan mal plantejades d’inici, no? I evidentment, és clar,

comparteixo aquest escepticisme expressat i també

l’enfocament ideològic, que en aquest cas l’ha formulat més el

Sr. Melià, en la visió de conjunt d’aquest problema.

Dic que m’agafen ganes de votar en contra perquè jo, molt

aplicadament, com abans comentava al Sr. Borràs, m’he posat

en el pla possibilista de mirar quina proposta podríem fer des

d’aquest parlament que realment fos acceptada per l’Estat, per

aconseguir aquestes engrunes, aquestes engrunes que realment

poc poden aportar, però que sempre dins aquest possibilisme

poden donar més capacitat d’incidència a les nostres

institucions.

Llavors, dintre d’aquesta visió possibilista pens, Sr. Borràs,

que el que demanem..., és clar, vostè ja d’alguna manera quan

ha explicat la prehistòria o els antecedents d’aquesta proposició

ja ha dit que realment no ens van fer gaire cas en l’última

proposició que van fer, per tant, tampoc no crec que puguem

abrigar gaires esperances que ens en facin en aquest cas.

Però crec que realment, tal com està plantejada la

composició dels comitès autonòmics de coordinació

aeroportuària és gairebé demanar un impossible que s’incorpori

de forma directa i nominal els Consells insulars de Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera perquè, malgrat aquesta

modificació que ens ha comentat el Sr. Reus, és clar, aquestes

composicions estan plantejades d’una forma general per a tot

l’Estat. 

Aleshores, aquí posats a posar-nos possibilistes, hagués vist

més plausible plantejar, per exemple, que és una idea que li

plantejo perquè vostè em digui si li sembla bé, que diguéssim

que els tres vocals en representació de les corporacions locals,

per exemple, demanessin que en aquest punt de l’article 2,

s’afegís un paràgraf que digues que “en el cas de comunitats

autònomes insulars, els tres vocals seran designats pels consells

o els cabildos de les illes que disposin d’aeroport”, no sé si

aquesta podria ser... aquesta podria ser diguem una solució més

d’acord amb la filosofia d’aquesta norma. 

Jo som totalment escèptic que ens facin cas, però veuria

més acceptable açò, és a dir, realment en el nostre cas... bé, més

que parlar d’associacions de municipis, que també les tenim,

simplement, tenint en compte que tenim tres aeroports, aquests

tres vocals en representació de les corporacions locals podrien

correspondre als de diferents consells insulars i a Canàries ja

s’haurien de fer rotativament, açò sí, perquè en tenen més de

tres.

Després també respecte de l’article 10, que parla de les

comissions, també més que demanar que els aeroports de les

Illes Balears puguin disposar de les comissions, simplement es

tractaria de dir que “es podrien constituir comissions de

coordinació en aquells aeroports insulars o que registrin un
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trànsit anual superior als 8 milions de passatgers”, amb la qual

cosa ja ens oblidem del nombre de passatgers i de les nostres

illes, en concret, sinó simplement que quan es tracti d’aeroports

insulars podrien haver-hi, es podrien autoritzar aquestes

comissions de coordinació.

De la mateixa manera, l’article 11, quan parlem de la

composició, igualment, clar, aquí sí que simplement hauríem de

dir que “en el cas, en su caso, hauria d’haver-hi també a cada

comissió un representant del corresponent consell o cabildo

insular”. 

Bé, són, és a dir, no arriben ni tan sols al nivell d’esmena,

però simplement, és a dir, ho plantejo com una possible manera

d’aproximar les nostres peticions més en la lògica en què ha

estat concebuda aquesta norma i potser d’aquesta manera

aconseguir l’objectiu, que és que vulguin prendre-les en

consideració i, si escau, modificar aquesta norma en aquest

sentit. Això és tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup, en concret

Ciutadans, en aquest cas, ja vàrem manifestar en el Parlament

el nostre suport, quan es va presentar l’altra proposició no de

llei, a una forma de cogestió aeroportuària, per tant, en

coherència amb aquest punt de vista, és evident que també

donarem suport a aquesta proposició no de llei. Sobretot perquè

és una proposició no de llei, en fi, que allò que realment cerca

és l’eficàcia, una major representativitat i una adequació, per

dir-ho així, a la situació de Balears. Des d’aquest punt de vista,

per tant, tendrà també el nostre vot favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam, idò, ara a l’altra part. Té la

paraula per contradiccions el grup proposant, per un temps de

cinc minuts, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Abans de res agrair als grups el seu

suport a aquesta proposta. La proposta és cert, és possibilista,

però si els llegesc el punt cinquè, el darrer punt de la

proposició, que diu: “El Parlament de les Illes Balears reitera

-reitera- al Govern d’Espanya l’exigència clara i decidida de

dur un procés polític i institucional per tal d’incorporar les

principals institucions de les Illes Balears, així com les més

rellevants entitats socials i econòmiques a l’hora de la

planificació, programació, gestió i decisió efectiva dels

aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa. En aquest sentit, el

Parlament de les Illes Balears fa palès públicament que allò que

es demana a la present proposició no de llei en els seus punts

1, 2, 3, 4 només s’ha d’entendre com una situació transitòria,

fins que no s’assoleixi allò que s’estableix en aquest últim”, és

a dir, ja ho diem a la mateixa proposició, que açò és, diguéssim,

una situació transitòria, un pegat per anar endavant.

És cert que hi ha el Decret 18/2014, l’ha citat el Sr. Reus,

que encara complica més les coses, però així i tot aquests

comitès tenen capacitat efectiva de decisió. Hem d’informar els

plans directors dels aeroports, hem d’informar les servituds

aeronàutiques i acústiques. Fa molt poc a Eivissa hem vist un

problema d’ampliació d’aeroport, problemes també de renous

veïns, totes aquestes coses haurien d’informar les

administracions de la nostra comunitat que en aquests moments

no tenen pràcticament ni..., no diguem no vot, ni veu tenen a les

decisions aeroportuàries. 

És cert, estic d’acord amb el Sr. Gijón, que començam a

tenir massa ens i que pot ser que hauríem de simplificar per ser

operatius, que crear més instruments de vegades complica la

cosa. Tenim la Mesa de transport aeri, tenim la Mesa de

cogestió aeroportuària, tenim els comitès a les comissions que

demanam que se substitueixin i tenim els comitès de rutes. Vull

dir, pot ser és massa cosa, per açò jo deia que simplifiquem els

comitès de rutes, els assumim amb el comitè aquest i

simplifiquem i ordenem, però sobretot hi pugem recursos,

perquè evidentment sense recursos i una part dels duros, dels

euros que els beneficis dels aeroports de les Illes que se’n van

a la caixa general d’AENA es podrien destinar a millorar la

connectivitat tant, diguéssim, de residents com turística de les

nostres illes.

Jo deia que evidentment no era gràcies a nosaltres que

havíem aconseguit els comitès per abundar en l’escepticisme

que molts de vostès especificaven, si recorden l’estiu 2013 va

ser especialment sonat perquè va ser l’aeroport de Barcelona,

El Prat, va superar per primera vegada en la història el nombre

d’usuaris a l’aeroport de Madrid, Ibèria era quan tenia el procés

privatització..., perdó, de venda a IAG d’Ibèria i hi havia una

gran crisi a Madrid turística i que el diari El País titulava aquell

agost: “Iberia arrastra a Barajas que lidera la caída de vuelos

de Europa desde mayo”, hi posaven açò.

Dia 18 del 9 veim que un titular d’Hosteltur que diu:

“Pastor se reúne con Ana Botella para abordar la próxima

constitución del Comité de coordinación aeroportuaria de

Madrid”. Després veim que l’endemà el mateix Hosteltur deia:

“Auxilio a Madrid Barajas, creará el Comité de coordinación

aeroportuaria”. Açò era dia 19, dia 20, l’endemà, el BOE

publicava el reglament dels comitès. És a dir, no és que ens

fessin cas a nosaltres, és que tenien un problema a Madrid, com

sempre. És a dir, quan Madrid es refreda Espanya tus. 

Açò és el que realment passa, per açò el meu escepticisme,

però evidentment que hagi estat per Madrid, hagi estat pel que

hagi estat que al final han tirat endavant aquests comitès crec

que és important que les nostres institucions hi puguin dir cosa,

i sobretot que puguem acabar decidint, de veritat, perquè a la

primera sessió del comitè de coordinació aeroportuària de

Madrid es va decidir fer un pla estratègic, diu: “Nuestro primer

encuentro ha servido para hacer una primera valoración y el

comité ha encargado la elaboración de un plan de promoción

del transporte aéreo”, plan de promoción del transporte aéreo,

la primera sessió del comitè de Madrid, és una nota del

ministeri. 
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A la primera constitució de la primera reunió del comitè de

Balears, que va ser un mes i poc després de constituir-se el de

Madrid, el tercer a constituir-se, va mirar com estaven les

coses, “(...) se presenta un análisis de la situación actual de los

aeropuertos que sirva de punto de partida para el desarrollo

de nuevas medidas”.

Un pla, els altres ens ho mirarem. Sí, estam així, és cert,

però crec que hem de fer un esforç per donar oportunitats a

millorar i evidentment si les nostres institucions poguessin ser,

ni que sigui en aquests comitès de coordinació ni a les

comissions de coordinació, com a mínim podrien fer la funció

d’aquell cansat, d’aquell que insisteixi i insisteix en un

problema a veure si per insistència ens fan cas. És a dir, costa

a aquestes alçades pensar que treurem endavant qüestions de

transport aeri perquè evidentment les frustracions, els intents

fracassats són excessius com per ser optimistes, però

evidentment crec que no podem... la funció del Parlament és

intentar ajudar a resoldre coses, fer propostes, ser propositius

i si, evidentment, si no fóssim possibilistes no podríem fer

propostes. És a dir, amb una única proposta ja podríem tancar

i (...) la propera legislatura. Per tant, hem d’intentar ser

propositius sistemàticament. 

Acab ja, Sra. Presidenta. Els vols entre illes també és un

problema important, ahir vam registrar un intent de solució, de

millora també possibilista de la situació dels vols entre illes

perquè sabem també que fins que no es barati l’actual model

d’actuaciío tampoc no resoldrem res, res important, però

sempre intentam donar oportunitats que la feina del Parlament

de les Illes Balears tengui un sentit, tengui valor i ni que sigui

per insistència al final qui ens ha d’escoltar, que

tradicionalment ens ha escoltat poc, al final ens faci ni que sigui

una mica de cas.

Gràcies, presidenta, i gràcies a tots els grups pel seu suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esperem que així sigui. Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam

idò a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7653/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aprovada per unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 7653/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la modificació de la composició dels

Comitès de Coordinació Aeroportuària i de la regulació de les

Comissions de Coordinació d’Aeroport.

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

Gràcies, diputats.
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