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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, començam la sessió d’avui i, en primer

lloc, demanaria si hi ha substitucions. He de comentar que el

Sr. Castells em va comentar que per temes de salut no podria

ser avui aquí i ens demanava que l’excusàssim, com així fem.

Hi ha substitucions?

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sílvia Limones substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

Proposició no de llei RGE núm. 2994/16, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris d’obertura

de l’aeròdrom de Son Bonet i correcta dotació dels serveis

d’emergència.

Passam, idò, a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 2994/16,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris

d’obertura de l’aeròdrom de Son Bonet i la correcta dotació

dels serveis d’emergències.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula el

Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Aquesta iniciativa que duim avui és

una iniciativa conseqüència d’unes circumstàncies que han

succeït últimament a l’aeròdrom de Son Bonet que d’alguna

manera s’expliquen a la proposició no de llei i que han fet que

tota una sèrie de canvis que s’han anat succeint en els darrers

deu anys o quinze anys a Son Bonet acabin perjudicant

l’activitat que entenem que és necessària que es pugui

desenvolupar en aquest aeròdrom.

Com vostès saben l’aeroport de Son Bonet és l’aeroport

més antic de Mallorca i de les Illes, és un aeroport que primer

va ser militar i que en aquests moments fa unes funcions,

diguéssim, importants, entenem informatives de tota una sèrie

d’empreses, escoles, d’acadèmies que la utilitzen per fer

formació aeronàutica, en el sentit més ample, moltíssim ample,

i també per a activitats recreatives de persones que es dediquen

a activitats aeronàutiques per gust, per oci i, a més, de donar

cabuda a diversos serveis d’emergències importantíssims per a

les Illes Balears.

Després de la crisi econòmica, AENA va fer alguns retalls

en horaris al funcionament, que sempre ha estat diürn, de

l’aeroport i va fer aquests retalls i aquests retalls varen dur

conseqüències amb uns retalls també de plantilla, especialment

pel que fa als sistemes d’emergències i bombers, es varen

retallar algunes places de bombers. En aquests moments AENA

està disposada a tornar a... no fer créixer l’horari del que ha

estat tradicional a Son Bonet sinó de recuperar l’horari que

havia estat els darrers vint anys, l’habitual, l’horari del llum del

dia perquè no té sistemes per funcionar de nit, de navegació

nocturna, sense, però fins ara cobrir les places d’emergències

que havien, diguéssim, quedat no amortitzades, però sí suspeses

els darrers anys.

Açò per criteris dels tècnics i per criteris també de sindicats

de Son Bonet entenen que no garanteix les operacions

tradicionals, habituals de sempre de Son Bonet, és a dir,

aquestes avionetes d’emergències i fins i tot les formatives no

es garanteix la seguretat suficient i, per açò, demanen que es

doti, que es recuperin totes les condicions de seguretat tant de

places com tècniques a aquest aeroport.

Supòs que vostès saben que és a Marratxí, està rodejat

d’una zona urbana i açò fa que tengui unes peculiars

circumstàncies. Així mateix, Son Bonet també és un aeroport,

diguéssim, que fa unes funcions subsidiàries de l’aeroport de

referència de Mallorca i és un aeroport que, entenem, que pot

ajudar al desenvolupament turístic de les Illes i també a

millorar l’activitat econòmica a través d’aquestes empreses,

especialment de formació, que hi ha.

Per açò és bo, seria bo que la seva gestió fos del Govern de

les Illes Balears i per açò reiteram aquí, una vegada més, la

petició que es traspassi la seva gestió al Govern de les Illes

Balears previ, evidentment, lògicament, l’acord per consumar,

per fer efectiva la transferència de la gestió dels aeroports no

d’interès general per part, diguéssim, del Ministeri de Foment,

del Govern d’Espanya, al Govern de les Illes Balears. 

Demanam també que l’aeroport de Son Bonet tengui les

taxes equivalents a la resta d’aeroports de la seva categoria. Els

pressuposts generals d’enguany i els d’almanco els dels tres

darrers anys impliquen que juliol i agost les taxes per operar a

Son Bonet són un 40% més altes que les de la resta d’aeroports

del mateix nivell. És a dir, tots els altres aeroports només tenen

una taxa per a tot l’any i Son Bonet té una taxa diferenciada

juliol i agost i aquesta taxa diferenciada puja un 40% en relació

amb les que té a l’hivern i amb les que tenen els altres aeroports

tot l’any.

És un aeroport que jo crec que té un cert interès per a

AENA, cosa que demostra que s’ha anunciat fa pocs dies que

el proper hivern, abans d’acabar enguany, AENA invertirà 1,7

milions d’euros aproximadament a refer la pista, l’asfalt de la

pista, que està molt malgastat, però entenem que tot i aquestes

inversions necessàries a Son Bonet no hi ha perquè gravar-les

a les taxes dels usuaris que són, ja deim, escoles de formació,

avionetes petites, etc.

En aquest sentit, val a dir que avui mateix una revista, la

revista Preferente, una revista del món turístic que precisament

no té una ideologia trotskista, publica a la seva web que el fons,

un fons que és americà i anglès, The Childrens Investments

Funds, que té una part important d’AENA, ha vist regularitzada

en catorze mesos la seva inversió inicial de 9.000 bilions a

2.000. Vull dir que precisament no va malament als inversors

privats del 49% d’AENA les coses com perquè AENA hagi de

martiritzar els usuaris de Son Bonet també taxes

extraordinàries, etc.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602994
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A la proposició de llei que els presentàvem hi ha una

qüestió que els voldria explicar que ha generat una certa

preocupació, jo crec que per un error de mala explicació per

part meva, vull dir, evidentment no és un error d’interpretació

de qui llegeix sinó jo que no m’he explicat prou bé, crec, que

és fer pensar que quan jo parl de trànsits privats es pugui

entendre que els trànsits privats són qualsevol avió, diguéssim,

que no sigui de titularitat pública, quant a trànsit privat em

referia, precisament, a avionetes, a avionetes de petit calibre,

avionetes turbo hèlix, que són les que normalment tenen cabuda

a Son Bonet. Els avions de càrrega no poden aterrar perquè no

tenen, no reuneix les condicions, diguéssim, tècniques ni de

seguretat ni de llargada de pista, no té torre de control, no té

totes aquestes qüestions necessàries ni tampoc és... és a dir,

l’aviació privada de gran calibre, els jets, els jets privats, que

entenem que tampoc no tenen suficients condicions de pista per

poder aterrar. És a dir, són aeronaus de petita mida de què

parlam i propulsades per turbo hèlix.

Però, per evitar suspicàcies i per evitar aquestes

interpretacions, jo els suggeriria, si vostès hi vénen a bé,

suprimir aquesta referència, una referència que hi ha a

l’exposició de motius a açò i en el punt primer, que després, si

de cas ja els passaria a detallar, però simplement suprimir per

evitar suspicàcies, i perquè s’entengui bé el sentit de la moció,

de la proposició no de llei, que no és canviar les finalitats que

té Son Bonet sinó, diguéssim, de reforçar, potenciar, donar més

seguretat a les que ara té.

Sabem que hi ha un pla director que ja té crec almenys

quinze anys de vigència que preveu una sèrie de coses a Son

Bonet, és un pla director que ja va crear molta polèmica en el

seu moment i entenem que en aquests moments és antic i, a

més, no adequat a les circumstàncies ni a la ubicació de Son

Bonet i entenem que aquest pla director, la manera de superar

aquest pla director, és precisament la transferència de

l’aeroport, de l’aeròdrom al Govern de les Illes Balears, i que

sigui el Govern de les Illes Balears, d’acord amb l’Ajuntament

de Marratxí, d’acord amb el Consell Insular de Mallorca,

d’acord amb les entitats socials, cíviques, etc., en el municipi

de Marratxí que diguin quines són les funcions que són les

millors per a Son Bonet.

En aquest sentit vull dir que allò que entenc jo i entenc que

també pensa la gent de Marratxí va una mica en la línia de

l’esmena que ha presentat el Grup Ciudadanos i que, per tant,

l’acceptaríem -veig que no hi és, però...

(Se sent una veu de fons)

... en tot cas acceptaria l’esmena entenent que volia que m’ho

corroborés -si torna ja..., si tenc oportunitat ja li repetiré la

pregunta-, entenent que les activitats que ell apunta són

indicatives, és a dir, no tenen per què ser totes ni exclusivament

aquestes, sinó que és aquesta línia de qüestions més aviat, més

tost d’oci..., com diu, dotació d’equipaments esportius,

biblioteques, instalAlacions aeronàutiques recreatives, museu

d’aviació, etc., tot un entorn aeronàutic, però que entenem que

són positives.

Estava dient, Sr. Pericay, que li acceptaríem la seva esmena,

perquè entenem que va en la mateixa intenció que la proposició

no de llei, i pensam que aquestes -i això ens ho podrà

corroborar- que aquestes finalitats que vostè apunta a la seva

esmena no són ni exclusives ni exhaustives, és a dir, que són

indicatives, que són activitats que es podrien fer en aquest

aeroport però que no n’exclouen d’altres ni limiten. Per tant en

aquest sentit entenem que qui defineixi al final els usos futurs

de Son Bonet ha de ser, un cop transferit, el Govern, com deia,

amb Consell de Mallorca, Ajuntament de Marratxí i les entitats

cíviques i socials, i les empreses també, evidentment,

aeronàutiques que donen vida a bastant gent al voltant de

l’aeroport de Marratxí.

Quan entrava també el portaveu del Grup Podem m’ha

presentat unes esmenes. A penes he tingut temps de llegir-les.

En principi no em semblen malament, si els grups hi venen a bé

-esper que ell les expliqui- les acceptaria. Entenc que quan

parla de moviments socials es refereix a les entitats, als grups,

als colAlectius que hi ha, diguéssim, que tenen preocupació

sobre aquests temes aeronàutics, ambientals o socials a Son

Bonet; vull dir que moviments socials està en un sentit ampli,

no excloent, tampoc. I en aquest sentit també li he de dir que

algunes de les tantes, evidentment que s’instalAli enllumenat que

garanteixi seguretat, evidentment crec que ningú no hi pot estar

en desacord, hi estam d’acord. I també quan diu que s’insti el

Ministeri de Foment, i una que diu que s’insta que la zona de

l’aeròdrom de Son Bonet que no té activitat es converteixi en

zona verda gestionada per l’ajuntament i que els veïns puguin

gaudir-ne, entenem que la millor manera per aconseguir açò,

que hi estem d’acord, ho compartim, és precisament que es

transfereixi l’aeroport i que es faci un pla director nou que ho

revisi tot, perquè evidentment modificar el pla director AENA

per a açò crec que és molt més lent, molt més complex i molt

més ineficient que la transferència i que siguin les autoritats i

les entitats socials de les Illes que decideixin què n’hem de fer,

de Son Bonet, evidentment entenent que estam d’acord que allò

que no s’empra sigui zona verda també en el sentit més ampli,

vull dir (...) compatible necessàriament a la seguretat, i entenem

que en un sentit ampli perquè si hem de tenir activitats

pedagògiques i (...) una sèrie de coses es poden utilitzar també

aquests espais lliures com millor utilitat social puguin tenir,

però açò ja ho determinarà en el seu moment la nova

planificació que estem d’acord, i estic segur que hi estem

d’acord tots els grups, ha de fer compatible la tranquilAlitat dels

vesins -així ho demanava la PNL-, fer compatible el respecte al

medi ambient i fer compatibles les activitats aeronàutiques,

diguéssim, que s’hi han fet tradicionalment, han tingut lloc

tradicionalment, perquè la gent que s’hi ha guanyat la vida fins

ara s’hi pugui seguir guanyant la vida amb les seves activitats

que s’hi practiquen.

I res més, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. S’ha presentat una esmena pel Grup

Parlamentari Mixt, Ciutadans, RGE 4091/16, i per a la seva

defensa per part del Grup Mixt té la paraula el Sr. Pericay, per

un temps de deu minuts.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604091
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,

nosaltres, la proposició no de llei, la votarem a favor, i estam

d’acord, en fi, tant amb l’exposició de motius com en general

amb l’exposició que ha fet el Sr. Borràs aquí mateix.

El que ens pareixia, i d’aquí ve la nostra esmena, és que

deixant de banda la qüestió estrictament més..., o incloent

dintre de la qüestió més estrictament aeronàutica, era una

ocasió aquesta també per afegir un component més cultural.

Enguany justament es compleix, aquest mes de juliol, el

centenari del primer vol entre Mallorca i Barcelona, entre

Palma i Barcelona. No va aterrar allò on hi ha Son Bonet però

va aterrar a Son Banya, l’aviador Hedilla; pareix que, en fi, és

una efemèride. També hi ha altres celebracions per part de la

Federació Aeronàutica de Mallorca durant aquests..., durant

enguany, i ens pareixia que era una bona oportunitat també

posar en marxa una sèrie d’iniciatives culturals vinculades al

món de l’aeronàutica, i d’aquí el sentit de la nostra esmena, que

és aprofitar realment el condicionament, bé, al darrer punt de

les diferents proposicions de la proposició no de llei, aprofitar

aquest component cultural i afegir-lo als altres.

Des d’aquest punt de vista celebr que l’esmena sigui

acceptada i incorporada a la proposició no de llei, i

pràcticament no tinc res més a afegir, és a dir, voldria

simplement recordar el que he dit fa un moment, és a dir, que

probablement hauríem de fer, en fi, també el possible des

d’aquest parlament perquè aquestes celebracions que s’estan

programant encara, per desgràcia amb un poc de retard, puguin

tenir un efecte també des del punt de vista cultural sobre la

nostra població, la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel torn de fixació de posicions té la

paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Gijón, per un

temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Aquí hay una extraña costumbre,

en este parlamento, de, sobre acuerdos ya adoptados, añadirles,

o quitarles, o restarles lo que se les ocurre en cada momento, o,

como es el caso, presentar propuestas que en su momento no

fueron aceptadas e intentar ahora gracias a la mayoría poder

hacerlas, pero yendo en contra o en paralelo a acuerdos que ya

se han tomado.

En el caso de Son Bonet ya se acordó por parte de este

parlamento solicitar..., creo que formalmente lo que se solicitó

fue la desclasificación del aeropuerto de Son Bonet, y por tanto

lo que habría que preguntarse es qué ha hecho el conseller en

estos diez meses, o el Govern, en estos diez meses cuántas

veces ha solicitado o reiterado que el aeropuerto de Son Bonet

sea desclasificado. Y nos dejamos de tonterías, tantos puntos

para algo que estamos todos de acuerdo. Pues lo que hay que

hacer es hacer el trabajo que ha encomendado este parlamento

al Govern balear y reclamarlo una y otra vez, y que se

desclasifique, y cuando esté desclasificado, y por tanto sea

transferido a la comunidad autónoma, que sea el Govern

mediante las indicaciones que le marque el Parlamento quien

decida los usos, con el consell insular, con el Ayuntamiento de

Marratxí, con el Ayuntamiento de Palma, porque recuerdo que

hay una línea de autobús que pasa por el aeródromo de Son

Bonet, y todos los homenajes, todos los museos, todos los usos

lúdicos que se quieran hacer, los hacemos. Pero es que yo,

sinceramente, cada vez que veo estos acuerdos me imagino que

esto se tendrá que transferir o se tendrá que remitir al Gobierno

central, y, bueno, deben de tener un cacao tremendo, porque

unas veces pedimos una cosa y al día siguiente pedimos otra en

función de cómo sean las mayorías.

¿No estamos de acuerdo en la desclasificación? Pues nos

ahorramos todo esto, y si quieren reiterar la desclasificación, la

reiteramos, pero me gustaría saber qué ha hecho el Govern en

estos diez meses, me gustaría saber si ha habido una sola vez

que se haya reunido el conseller con el responsable del

ministerio, o el director general de Aviación con el responsable

del Gobierno central. Me gustaría saber si lo ha hecho, me

gustaría saber si ha habido alguna ocasión en la que se le ha

reiterado por escrito una decisión que se tomó en este

parlamento hace ya un año y medio o dos años. Bueno, pues...,

al final parece, llego a la conclusión de que todas estas

propuestas se hacen para rellenar un cupo, porque no hay

verdadero interés. ¿De qué sirven los cinco puntos iniciales si

en lo que estamos de acuerdo es en el punto 6? 

Nosotros votaremos en contra de esta propuesta. Por cierto,

el punto 3 habla alegremente de garantizar la seguridad de las

operaciones del aeródromo de Son Bonet. A mi me gustaría

saber quién ha dicho que hay falta de seguridad en el

aeródromo de Son Bonet, cuándo se ha visto perjudicada la

seguridad en el aeródromo de Son Bonet, porque, que yo sepa,

los temas de emergencias están saliendo sin ningún problema

del aeródromo de Son Bonet y no ha pasado absolutamente

nada, y aquí decimos alegremente “garantizar”, como si no

hubiera normas internacionales y normas nacionales que

garanticen la seguridad, y damos por hecho, porque aquí lo

dice, un acuerdo, el Parlamento da por hecho que hay que

garantizar la seguridad. Bueno, vamos a ver si de verdad se ha

puesto en riesgo en algún momento la seguridad; a lo mejor

ustedes tienen información que no tiene el resto de los grupos

parlamentarios. Lo dudo.

Por tanto nosotros votaremos en contra, y si dejamos sólo

el único punto de reiterar el acuerdo ya adoptado por este

parlamento, pues evidentemente votaremos a favor. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, presidenta. Volia demanar disculpes a la

resta de partits per haver entregat aquest matí aquestes

esmenes, però el motiu d’haver entregat en l’últim moment

aquestes esmenes es perquè portem ja més d’una setmana
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parlant amb la presidenta de l’Associació de veïns del Pla de

Na Tesa i amb el regidor de Participació, i ens han fet, com ja

ha comentat el Sr. Borràs, al final alguna modificació sobre la

seva iniciativa, ens han fet arribar diferents propostes i això són

les esmenes que hem presentat i les comentarem molt

ràpidament.

Comentava com ha dit el Sr. Borràs, i estic d’acord en certa

forma amb el Sr. Gijón, que aquest tema de Son Bonet ja en el

seu moment es va tractar a la Comissió de Territori una

iniciativa molt semblant, en la Comissió de Territori el 23 de

setembre, on es demanava la transferència dels aeroports, de

Son Bonet i de Sant Lluís, i per tant això és una qüestió ja

històrica.

Faig, present també, i m’imagín que tothom ho sap, que fa

molts pocs dies, això és una notícia del 28 de març, fa un parell

de setmanes, no arriba, també el nostre senador, el Sr. Antich,

també ha presentat una moció en el Senat per la qual demana

també la transferència que moltes vegades i avui es demana.

Bé, i comentar que una de les qüestions importants és que a

l’hora de demanar les transferències, sempre el tema de tenir o

no tenir un pressupost suficient quan es demanen aquestes

transferències, al final es demanar coses o demanar poder

gestionar determinats àmbits o en aquest cas unes instalAlacions

que vull recordar que tothom sap perfectament que són unes

instalAlacions velles, que allà, com ja el Sr. Borràs ha comentat,

hi ha determinades entitats, es fa una feina, però realment es

necessitaria una major inversió i ja no només per part de

l’Estat, sinó que, com s’ha comentat, de les diferents

administracions públiques per intentar dinamitzar o millorar les

instalAlacions, d’acord?

Estam d’acord... imaginem com ha argumentat... s’ha

comentat anteriorment va en l’estil, no?, quan parlem

d’equipaments esportius, podem fer pistes de bàsquet o a quin

tipus d’equipament esportius es fa referència? M’imagín que

fer una biblioteca allà tal vegada sí que podria ser una

biblioteca especialitzada sobre aquesta qüestió, no?

El tema de les instalAlacions aeronàutiques, en necessitem

més o es necessita una remodelació? Entenem perfectament que

bé, el tema de (...) que bé, veiem una mica aquesta esmena,

entenem el fons de la iniciativa, però encara no ho veiem clar.

I referent a... i voldria comentar les esmenes que hem

presentat per intentar aclarir què modifiquen del text que ha

presentat el PSOE, tant en el primer punt com en el segon punt,

es recollia només que la competència, llegeixo textualment...,

és: “instar el Ministeri de Foment a prendre les mesures

oportunes consensuades amb el Govern de les Illes Balears” i

nosaltres hem ficat en aquest primer i segon punt, com he

comentat, que “siguin l’Ajuntament de Marratxí i els

moviments socials dels municipis afectats.” 

Això, com ha comentat també el Sr. Borràs, allà no només

hi hauria l’Associació de Veïns del Pla de Na Tesa, també de

Palma, i qualsevol altre moviment que realment ha estat

intentant lluitar o que pensi que pot aportar en aquesta qüestió.

Per tant, bàsicament és ampliar només aquest consens i intentar

que realment des del Govern, l’ajuntament i els veïnats puguin

realment participar en aquesta decisió.

També hem presentat dues esmenes d’addició que seria el

punt setè i en el qual..., llegeixo textualment: “el Parlament de

les Illes Balears insta el Ministeri de Foment que la zona de

l’aeròdrom de Son Bonet, que no té activitat, es converteixi en

zona verda gestionada per l’ajuntament i que els veïnats en

puguin gaudir”. 

El motiu d’aquesta esmena és intentar aprofitar moltes

vegades la falta o... la falta d’espais... pens que la ciutadania en

molts de municipis no tenim i en aquest sentit és un espai molt

ample i creiem que, com s’ha comentat, les administracions

públiques podrien aprofitar aquest espai per intentar donar-li un

caire més verd.

La segona esmena que voldríem afegir, també llegeixo

textualment: “el Parlament de les Illes Balears insta l’organisme

que pertoqui que s’instalAli l’enllumenat pertinent en el

perímetre de les instalAlacions de l’aeròdrom de Son Bonet, a fi

d’assegurar la seguretat ciutadana i la viària dels veïnats”.

Des de l’associació de veïns, com he comentat abans, ens

han fet present la falta d’una correcta ilAluminació en el

perímetre i per tant, instem que, des d’aquest parlament, ja

sigui una competència de Foment o de l’ajuntament dependent

d’on estigui aquest enllumenat, idò que s’habiliti.

I també li voldria demanar al Sr. Borràs que justament a

l’exposició de motius, i això també és una qüestió que li

trasllado des de l’associació de veïns, que justament al principi

de l’exposició de motius... eliminar la frase “tot entenent que

pot complir un important paper complementari de la indústria

turística”. Entenem que aquest concepte -i acabo, Sra.

Presidenta-, entenem que realment és completament residual i

hi ha una por per part dels veïnats i per tant, demanaria que

aquest fragment també s’eliminés.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. El nostre grup donarà suport a la

proposta. Entenem que el punt més rellevant per a nosaltres és

el punt sisè, el punt de reiterar la petició de la transferència de

gestió de l’aeròdrom de Son Bonet. No entenem que a dia

d’avui aquest aeròdrom segueixi essent competència exclusiva

del ministeri perquè sigui declarat d’interès general i el

ministeri en vulgui dur la gestió. Entenem que, com... que

aquest s’hauria de desclassificar, com deia el Sr. Gijón, i hauria

de passar a ser gestió del Govern, i mentre això no passi,

evidentment, ens semblen bé les altres propostes que es

realitzen en els punts anteriors.

Reiterar aquesta petició, a nosaltres no ens sembla sobrer,

vull dir, com més gent ho demani, sigui el Govern, sigui el

Senat o sigui aquest parlament, insistir crec que és la clau

d’aconseguir les coses i per tant, no veim problema en el fet

que això ja s’hagi debatut. Crec que està bé que s’hi insisteixi.
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L’esmena que presenta que presenta el Grup Ciutadans a

nosaltres també ens sembla bé.

I respecte de les propostes que ha fet avui Podem, només...

sí que... tal vegada, crec que els proposaria canviar la paraula

“moviments socials” per “societat civil”, crec que tal vegada

seria més encertat, societat civil inclou igualment les

associacions de veïnats, però crec que la redacció seria més

encertada, s’entén més a què es refereix, societat civil a les

associacions de municipis i altres associacions que hi pugui

haver que no moviments socials.

I això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per dir que el nostre

grup parlamentari donarà suport a la iniciativa, consideram que

es tracta d’una iniciativa dirigida a millorar una infraestructura

i dirigida a ampliar les competències d’autogovern de les Illes

Balears i per tant, coincidim amb el plantejament i amb el fons

de la iniciativa i li donam suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Els he de comunicar, com ja heu vist,

diputats i diputades, que el Grup Podem ha registrat, ara fa uns

moments, aquesta sèrie d’esmenes que estan fora de termini, el

termini acaba el dia anterior, a les dues, si no vaig errada, no?

Llavors, aquestes esmenes, per poder ser debatudes i

acceptades o no, primer de tot hem de saber si tots els grups

accepten que es parli d’aquestes esmenes, el primer de tot...

no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

D’acord, idò..., perdonau, em diu el lletrat que si el Sr.

Borràs accepta aquestes esmenes, és el cas que jo els he de

proposar si vostès accepten que siguin, diríem, incorporades

dins aquest text, o sigui, si el Sr. Borràs les accepta després

podrem votar-ho.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Entenia que ho donava implícit a la

meva intervenció, que sí les acceptava amb aquesta matisació

que també ha fet el Sr. Reus, que entenem moviments socials

com a societat civil en el seu conjunt, i en aquest sentit sí que

les acceptaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, bé, de totes maneres ara passam a..., entenem que sí,

que tots els grups les accepten?

(Remor de veus)

D’acord. Entenem que sí.

(Més remor de veus)

Hem de suspendre deu minuts? No, continuam, idò.

Recomençam..., continuam la sessió, millor dit, i així... una

intervenció de cinc minuts, ara som, del grup proposant, per

fixar la posició i acceptar totes les esmenes que accepta i com

queda tot.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. No he tingut temps de cercar-ho, no ho

puc fer de memòria, no tenc capacitat de memòria jurídica,

però crec recordar que la Constitució Espanyola, l’Estatut

d’Autonomia i l’ordenament, també, electoral, diu que tots els

ciutadans espanyols tenim dret a ser electors i podem ser també

elegibles, no només els immortals i les persones que tenen la

certesa absoluta de les coses. Per tant n’hi ha que acabem

sortint essent diputats i duim propostes bajanada a aquest

parlament, però bé, mentre no canviem la Constitució i

prohibim als simples mortals presentar-nos a les eleccions, idò

igual hi continuarà havent propostes bajanada en els

parlaments.

Mirin, ho he intentat dir finament a la primera intervenció.

En aquests moments AENA pretén recuperar dues hores

d’horari que havia llevat fa tres anys amb menys personal de

seguretat, i açò són els problemes de seguretat que hi ha. S’ha

hagut de demanar, d’acord amb els sindicats i els treballadors

de Son Bonet, que es recuperin les plantilles, i açò és el que

diuen els punts 1, 2, 3 i 4; i després hi afegim el 5 i el 6 perquè

si no haguéssim reclamat i reiterat (...) de cogestió segur que

haurien dit que ens oblidàvem de demanar la cogestió, i com

que ens haurien dit que ens oblidàvem de demanar-la i que era

allò important, que estic d’acord que és l’important, hem

reiterat la petició de la cogestió. 

No és nova la petició de la cogestió; el gener de l’any 2012

el Sr. Delgado ja ho va demanar a la ministra, el Sr. Delgado,

un tot poderós Sr. Delgado ho va demanar a la Sra. Pastor, la

cogestió. Dia 17 de gener de 2013 el Sr. Carlos Veramendi, a

qui sempre tenc present a les meves oracions, el Sr. Carlos

Veramendi registrava una PNL aquí per reiterar aquesta petició

-la tenc aquí i l’he poguda llegir- lloant tota la gran feina que ha

fet el govern del Sr. Bauzá i del Sr. Delgado -la tenc aquí

present- per aconseguir la cogestió que està per caure, que està

per caure, gener de 2013. Dia... el 20 de febrer d’enguany, 20

de febrer d’enguany, la Sra. Pastor es digna a rebre el Sr.

Boned, conseller de Territori fins aquest matí, per primera

vegada, i li demana açò; però és que ha estat, des que va

prendre possessió fins al dia 20 de febrer, no ha estat rebut el

Govern de les Illes Balears pel ministeri, i em demanen què ha

fet el Govern de les Illes Balears per aconseguir açò. Miri..., si

estem de gener de 2012, com a mínim, perquè ja hi havia hagut

iniciatives anteriors, reclamant açò, ha fracassat el Sr. Delgado,

ha fracassat el Sr. Deudero, ha fracassat el Sr. Martínez, ha

fracassat el Sr. Veramendi..., perquè la Sra. Pastor no ha volgut

saber res d’ells, que són del seu propi partit i que eren molt
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millors, segur, que no el Sr. Boned i la Sra. Armengol, què ha

fet el deu mesos el govern d’Armengol?; idò miri, aconseguir

en deu mesos que la ministra s’assegui amb el Govern. Açò ho

hem aconseguit, i ha estat difícil, i ara li ho hem demanat i la

ministra ha continuat dient que no, com sempre. 

Per tant no és res estrany que reiterem la petició. No és gens

estrany perquè la ministra no té cap interès a fer complir, per

una banda, allò que diu l’Estatut d’Autonomia, que és la

transferència dels aeroports no d’interès general al Govern de

les Illes Balears, no en té cap interès; i tampoc no té cap interès

a desclassificar Son Bonet i que passi a gestió del Govern de

les Illes Balears per fer tot allò que sembla que tots estam

d’acord i que vol la societat civil de les Illes Balears que es faci

a Son Bonet. Per açò ho reiteram.

Però la intenció de la proposició no de llei era recuperar les

plantilles de bombers i d’emergències de l’aeroport, que donin

aquesta seguretat que està amenaçada perquè AENA és capaç

de permetre..., i açò no ho volia dir, però ho he acabat per dir,

permetre que un fons radicat a les Illes Caiman passi, recuperi

1.400 milions en poc més d’un any de beneficis, però no es

capaç de permetre dues nòmines d’emergència a Son Bonet,

dues nòmines. I en aquests moments l’aeroport de Menorca ha

estat a punt d’haver davallat de categoria per un mes perquè no

s’han cobert les places necessàries de bombers a l’aeroport de

Menorca, un aeroport que ha donat nombres positius l’any

2015; però encara que hagués donat nombres negatius

evidentment la seguretat de les operacions està per damunt dels

recursos econòmics.

Per açò feim aquesta PNL i per això feim bajanades com

aquesta PNL. Si Son Bonet operi amb menys bombers dels

necessaris és una bajanada, m’estim més fer bajanades i fer el

ridícul en aquest parlament que no callar.

Acceptarem les esmenes, com ja he dit, de Podem, i

acceptarem l’esmena de Ciutadans, i esperem que no haguem

de tornar a dur mai més una proposició no de llei sobre Son

Bonet, i que si l’hem de dur sigui per instar el Govern de les

Illes Balears a fer alguna cosa perquè efectivament la

transferència de gestió hagi estat feta al Govern de les Illes

Balears.

Gràcies, presidenta, i res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Entenem, idò, que s’accepten totes les

esmenes, però sí que voldríem que ens llegís exactament així

com queda la proposició no de llei per tenir-ho ben clar, Sr.

Borràs.

Ho pot fer? Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Ho maldaré. Entenc que el primer punt pot ser substituït per

la proposta de redactat que ha presentat el Grup Podem,

entenent que m’ha semblat que sí que li semblava bé dir el que

són..., l’únic canvi, allà on diu... el punt primer..., sí...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, però al primer punt no afecta, és a un altre punt. 

Sí, sí, exacte, perdó, a la segona..., exacte, sí.

Després el punt 2 entendríem que queda substituït per la

proposta del Grup Podem.

Després els punts tercer i quart entenem que queden

iguals..., si no he perdut alguna esmena, que entenc que no.

El punt cinquè quedaria també talment està redactat.

El punt setè entenc que queda substituït per l’esmena que

també acceptaríem del Grup Ciutadans; sisè, perdó, del Grup

Ciutadans.

I els punts setè i vuitè són d’addició també del Grup

Ciutadans, que també acceptaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, entenc que ha quedat clar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sra. Presidenta, sí, havíem comentat també al principi que

a l’exposició de motius s’havia d’eliminar un fragment. És per

si de cas amb el lletrat ho podem modificar; és eliminar.

LA SRA. PRESIDENTA:

No se sotmet a votació, però. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Jo havia proposat a la primera intervenció suprimir des

de..., diguéssim que del tancament del parèntesi que alAludeix

a l’Estatut d’Autonomia, que la coma passaria a ser un punt i

seguit, fins a “per altra banda”, quedaria suprimit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està clar, així, per tots els grups, idò, com queda aquesta

proposició no de llei i podem passar a la votació? 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Molt bé.

Queda, idò, aprovada aquesta Proposició no de llei, RGE

2994/2016. I sense...

Sí, has comptat? 8 i 4.

(Se sent una veu de fons que diu “8 a favor i 4 en contra.”)

Sí. Gràcies, idò, i s’aixeca la sessió.
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