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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors, començarem la sessió d’avui i en primer

lloc demanaria si es produeixen substitucions, per favor.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, Elena Baquero substitueix Bel Oliver.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat

de les proposicions no de llei RGE núm. 3361/16, dels Grups

Parlamentaris Socialista i MÉS per Menorca, relativa a la

revisió de la declaració d’obligacions de servei públic a la ruta

Menorca-Madrid, i RGE núm. 3474/16, dels grups parlamentari

MÉS per Menorca i socialista, relativa a inversió de 16 milions

d’euros en la millora i adequació del Port de Ciutadella de

Menorca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3361/16, dels Grups

Parlamentaris Socialista i MÉS per Menorca, relativa a la

revisió de la declaració d’obligació de servei públic a la ruta

Menorca-Madrid.

Per a la defensa per part del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Damià Borràs.

... o... Sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdoni, Sra. Presidenta, bon dia, si em permet la paraula

un moment, no la volia interrompre, simplement dir-li que he

parlat amb una part dels diputats i diputades que són aquí i els

he demanat, com a prec, si hi havia cap problema per invertir

l’ordre de debat de les dues proposicions iniciant en primer lloc

amb la de Ciutadella pel fet que m’he d’absentar a partir de les

12 del migdia, per raons d’agenda, si ningú no hi té

inconvenient i si és possible, ho agrairia molt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no hi ha cap...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. No, jo preferiria mantenir l’ordre

del dia tal com el tenim.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici d'intervenció no enregistrat)

...Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Borràs, per un

temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Crec que la proposició no de llei

s’explica prou amb els seus termes, però en tot cas intentaré

abundar-hi en alguns punts.

Menorca es va quedar a l’any 2012 sense comunicacions

directes amb Madrid, la fallida de la companyia Spanair, que va

causar tants de problemes i tant de rebombori en aquestes illes,

una de les conseqüències directes que va tenir va ser que

Menorca es quedés incomunicada amb Madrid. Madrid no és

la principal destinació dels ciutadans de Menorca, però sí que

és evidentment, per raons que... supòs que ho compartirem tots,

una ruta fonamental tant com a destinació final per als

ciutadans i ciutadanes de Menorca com per servir l’aeroport

d’enllaç amb rutes internacionals importantíssimes per a

l’economia de Menorca.

Així mateix, evidentment, també és una ruta fonamental per

a l desenvolup am ent  tu r ís tic  i  e ls  es fo rços de

desestacionalització de Menorca, del turisme de Menorca

passa, entre altres coses, també per garantir una connectivitat

d’hivern suficient amb la ciutat de Madrid, que dóna servei,

diguéssim, el seu aeroport a una massa importantíssima de gent,

no només de Madrid, sinó del cor, del nucli de la península

ibèrica.

Davant la circumstància d’haver-se quedat sense vols

directes a Madrid, el Ministeri de Foment, d’acord amb el

Govern de les Illes Balears i el Consell de Menorca van llançar

una iniciativa de declarar la ruta durant vuit mesos d’obligació

de servei públic. Va ser una decisió positiva la qual vam

celebrar tots els grups d’aquesta cambra, perquè evidentment

era millor que no disposar de cap vol directe amb Madrid, tot

i així hi ha alguns punts qüestionables en aquella declaració que

fan que en aquests moments haguem de repensar-nos les seves

condicions.

Les condicions que ja eren en aquells moments

qüestionables eren els horaris, les franges horàries dels vols,

que després van ser millorades, i també, evidentment i sobretot

la més qüestionada era el preu. Havent-hi dubtes, dubtes

importants per part de molta gent a Menorca, especialment dels

cercles econòmics de Menorca i les empreses vinculades amb

l’economia turística que qüestionen també el període de

vigència anual d’aquesta declaració que és de vuit mesos.

Intentaré explicar-me.

Es van programar inicialment dos vols diaris per cada sentit,

un a primera hora al matí, un d’anada Menorca-Madrid, una

tornada Madrid-Menorca i un vol en el període d’enmig del

dia, amb una tarifa mitjana de 130 euros que podia pujar 25%

per alt, 25% per baix, és a dir, la companyia tenia una

flexibilitat per jugar comercialment amb aquesta ruta amb

aquestes quantitats.

La companyia va operar aquesta ruta i quan duia poc temps

operant amb aquestes condicions, que va acceptar amb una

baixa de 700.000 euros damunt el 1.200.000 per dues

temporades que li havia ofert..., perdó, per temporada que li

havia ofert el ministeri, va comunicar que renunciaria, si no es

modificaven les condicions, perquè no podia suportar
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econòmicament... s’havia equivocat en els comptes,

especialment en els comptes de demanda i no podia suport

econòmicament la ruta.

El ministeri va fer cas a la companyia i abans que,

diguéssim, renunciés a la ruta, va arribar a un acord, va tornar

licitar amb un increment de la dotació econòmica i amb una

reducció dels vols. És a dir, si fins a aquell moment eren dues

freqüències diàries per sentit van passar a tres freqüències

diàries per sentit, la majoria dels mesos de la declaració, perdó,

tres..., dues freqüències diàries durant tres dies a la setmana, els

dos mesos de la declaració, i els altres sis mesos eren quatre

dies que només tenien dues freqüències diàries, és a dir, que es

va reduir una part importantíssima dels vols i així i tot es va

mantenir el sostre màxim de subvenció, el qual, diguéssim, la

companyia va acceptar sense renunciar, és a dir, va passar a

ingressar 700 euros més.

En aquest sentit, per tant, la companyia ha operat amb

aquestes condicions molt beneficioses per als seus interessos,

aquesta ruta, l’està operant fins ara que és final de maig, acaba

aquest contracte i és necessari, si es vol continuar amb aquesta

declaració de servei públic, tornar licitar per part del ministeri.

Si algú té curiositat pot veure com la companyia ja no

anuncia vols Menorca-Madrid per al mes d’octubre, per al mes

de novembre, en aquests moments no hi ha vols directes que es

puguin comprar a les webs de la companyia per als mesos de

l’hivern que ve a l’espera, supòs, de si surt un nou contracte de

servei públic.

Fa aproximadament dos anys el govern insular de Menorca,

el consell insular va publica un estudi al qual s’arribava a la

conclusió que amb un avió tipus com els que en aquests

moments estan operant la ruta Menorca-Madrid, un CRJ-1000,

és un avió reactor de cent places, el cost de volar, de fer un salt

Menorca-Madrid o viceversa era de 6.200 euros, és a dir, el

cost amb el benefici industrial lògic d’una companyia aèria de

volar Menorca-Madrid és de 6.200 euros per trajecte.

Si agafam el nombre d’usuaris que té la companyia i agafam

el nombre dels preus mitjans dels bitllets, que s’han publicat o

que es donen a conèixer per part del Ministeri de Foment a

través de les liquidacions dels descomptes de residents, però

evidentment el descompte de resident és un... s’ha de

multiplicar per dos, perquè és d’un 50% i per tant, ja tenim el

preu mitjà total aproximat de què val volar a Madrid, tindrem

que la companyia pot arribar-hi a guanyar, depenent de quan ho

mirem, amb les xifres dels darrers vols que ha estat operant la

companyia aquest hivern, pot arribar a guanyar un 40% per vol.

Els ingressos que paguen efectivament els passatgers més la

subvenció són un 40% més que 6.200 euros que costa, segons

l’estudi del consell, i entenc que el consell va fer un estudi

correcte a través d’una consultora especialitzada en aquestes

qüestions. I, per tant, entenem que aquest 40% dóna un gran

marge de benefici, 40% al qual hem de sumar el benefici

industrial, comptat dins els 6.200 euros, és a dir, realment és

més d’aquest 40%.

I per tant, entenem que la companyia té uns beneficis molt

més que raonables, entenem que una companyia aèria ha

d’operar amb beneficis, com qualsevol companyia de qualsevol

negoci, però evidentment cap companyia no pot esperar uns

beneficis del 40%, i menys al transport aeri, perquè el transport

aeri és molt car, quan parlam d’un 40% estam parlant de molts

diners, perquè un 40% de 6.200 euros són evidentment molts

diners. 

Facin vostès els nombres i veuran quins beneficis, si

multipliquen pels vols que fa la companyia amb vuit mesos,

veuran que els beneficis són importantíssims, si aquestes xifres

són correctes, evidentment aquestes xifres poden tenir marges

d’error, tant el cost com els beneficis, però evidentment fins i

tot en el cas més favorable... més desfavorable per a la

companyia de beneficis, veuríem que són beneficis

importantíssims. Per tant, hi ha marge, hi ha marge.

A més, hem vist, no repetiré aquí les inversions en AVE del

ministeri, els costos que té l’AVE, totes aquestes coses que

insistim cada dijous en aquesta comissió per justificar que

demanar que es passi d’una tarifa de 130 euros flexible a una

tarifa de 60 euros màxim per trajecte no és cap excés, tenint en

compte com estan les coses i els beneficis que té la companyia.

És a dir, una part d’aquesta rebaixa hauria d’anar a compte,

diguéssim, dels beneficis de la companyia i una altra part

podria anar a compte, diguéssim, de l’esforç, tímid esforç, que

fa el Ministeri de Foment de subvenció d’aquesta ruta. 

Tot açò, ja dic, amb uns nombres que previsiblement si

l’oferta en millors horaris, l’oferta en millors condicions han de

créixer el nombre d’usuaris d’aquesta ruta i si creix el nombre

d’usuaris d’aquesta ruta, per tant, creixeran els ingressos

directes a la companyia i, per tant, l’esforç del ministeri haurà

de ser encara menor. És a dir, que pensam que si a l’hivern

tenim vols de màxim de 60 euros, del voltant de 60 euros, entre

Menorca i Madrid estimularem el mercat d’entrada cap a

Menorca turístic a l’hivern, i açò pot ajudar.

A més amb un afegit, que les tarifes, que les mitjanes de

tarifes que es fan públiques per part... -estic acabant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap greu, Sr. Borràs, hauria d’acabar. Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -Sra. Presidenta, estic acabant-... les tarifes mitjanes que

normalment es beneficien aquests pocs dies que tenen el vol

aquest del migdia que ara l’aprofita l’IMSERSO, és a dir, els

grups de l’IMSERSO, que no són realment preus que es paguen

a les 7 del matí o les 8 del vespre, anada i tornada a Madrid,

sinó que són els vols de l’IMSERSO. Necessitam l’IMSERSO,

benvingut l’IMSERSO, però diguéssim que emmascara una

mica la mitjana de les tarifes actuals reals de mercat.

Per açò presentam aquesta proposició no de llei. Les

condicions que proposam són unes condicions marc perquè

després els que hagin de negociar, negociïn. I evidentment a

partir d’aquestes condicions marc, és que entenem que seria bo

un nou acord amb una nova declaració de servei públic que

millorés les condicions de l’actual.

Gràcies, Presidenta per la seva comprensió i tolerància.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la defensa per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, amb el seu habitual

coneixement del món aeri, el Sr. Borràs, la veritat, és que ja ha

explicat amb tot luxe de detalls la justificació d’aquesta

proposició no de llei. Jo, però he de dir que dissenteixo en un

punt amb ell, i és que jo crec que és possible que segons quina

OSP tinguem, millor seria no tenir-ne. I tenc... en el sentit que

evidentment volem una OSP, l’OSP és necessària, però segons

com es configuri, clar, evidentment ara no ho sabem perquè

com que s’està operant amb aquest règim de monopoli o

d’exclusivitat no sabem com s’estaria comportant el mercat. 

Però tal com s’explica la justificació de motius de la PNL,

i com també ha explicat el Sr. Borràs, aquesta situació

d’emergència ve donada per una situació inesperada i és que fa

fallida el març de 2012 l’única companyia que prestava aquest

servei i tot i que després, doncs, l’arribada de l’estiu es

restableix el servei a través dels mecanismes de lliure mercat,

el pànic a què es torni produir la mateixa situació provoca

negociar aquesta OSP en uns termes que jo crec que s’han vist

que són desastrosos, és a dir, que són pitjors probablement que

el funcionament de lliure mercat. Dic que evidentment no ho

sabem perquè l’experiment no s’ha pogut dur a terme, però

probablement si s’estigués explotant aquesta via de lliure

mercat probablement les condicions serien més avantatjoses per

als ciutadans de Menorca del que són ara. 

Per tant, aquí cal admetre que la negociació que es va fer en

el seu dia i la forma com es va negociar això per part del

Consell Insular de Menorca, concretament pel conseller

Alejandre, doncs, ha portat a una situació molt negativa. És a

dir, tenim una OSP que molt probablement és pitjor que no

tenir-la. Vol dir això que hem de deixar de tenir-la? No, l’hem

de tenir perquè s’ha de garantir això, però s’ha de fer amb els

criteris que més o menys venim defensant darrerament sobre

quina estructura racional han de tenir aquests descomptes.

Per acabar, vull posar en evidència la paradoxa que resulta

que la companyia que prestava aquest servei, amb criteris de

lliure mercat i que ho feia d’una forma eficient, com era

Spanair, va fer fallida, curiosament, per culpa de la

competència deslleial que li feia Ibèria amb la connivència, el

suport del Govern de l’Estat, que no podien admetre de cap de

les maneres que una companyia amb seu a Barcelona, que

estigués consolidant-se, amb l’acusació que aquesta companyia

tenia el suport de la Generalitat de Catalunya, Ibèria, amb el

suport de l’Estat, aconsegueix que aquesta companyia faci

fallida, igual que Ibèria ja va aconseguir, fent competència

deslleial, que Vueling estigués a punt de fer fallida i finalment

Ibèria adquirís aquesta companyia.

És a dir, tenim un àmbit com és el del trànsit aeroportuari

en què la raó d’Estat, capital Madrid, perquè per a alguns

l’Estat són els interessos de Madrid, passen per sobre dels

interessos de les Balears, en aquest cas dels interessos dels

menorquins, com es veu clarament, perquè no va haver-hi cap

mena de rubor per fer fer fallida una companyia que era la que

garantia l’enllaç de Menorca amb Madrid i, a canvi d’això, es

munta una OSP per regalar-li a aquesta empresa 1 milió i

escaig d’euros cada any. És a dir, que n’hi ha per felicitar-nos

tots plegats per encara... per acceptar estoicament i per patir

sense queixar-nos, alguns ens queixem via PNL, d’aquesta

situació i esperem que aconseguim amb iniciatives com

aquestes que aquesta situació comenci a canviar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara passam al torn de fixació

de posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Gijón, per un temps de deu minuts.

Gràcies.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grupo Parlamentario Popular

votará a favor de la propuesta, simplemente hacer una serie de

salvedades. 

En primer lugar, no me ha quedado claro si el Sr. Castells

se nos ha vuelto ultraliberal o ultraprotector porque no sé si al

final pretenden anular la OSP o sacar una nueva. En cualquier

caso, lo que es evidente es que es un concurso público y al ser

un concurso público tiene sus plazos, tiene su manera de

sacarse a publicidad con libre concurrencia y demás y

tendremos que esperar. 

En cualquier caso, y también para el Sr. Borràs, si hay OSP

en la ruta Menorca-península es porque el Partido Popular así

lo trabajó y lo puso en marcha, igual que en el otro caso.

Y convendría que nos pusiéramos, siempre lo digo, que nos

pusiéramos de acuerdo todos aquí porque luego llegan a

Madrid las propuestas y cada uno vota lo que le da la gana. Yo

no sé si ayer estaban los miembros del Partido Socialista más

despistados con el 75 aniversario de la República, pero la

realidad es que ayer en el Congreso de los Diputados todos los

partidos votaron a favor de una tarifa plana interislas, salvo,

curiosamente, el Partido Socialista, que es muy probable, Sr.

Borràs que ni siquiera se lo hayan dicho. Pero si mira hoy los

diarios turísticos verá que ayer en el Congreso de los Diputados

el Partido Socialista se abstuvo a que haya una tarifa plana en

los vuelos interislas, una propuesta que venía de Coalición

Canaria y que, lamentablemente, no ha contado, una vez más,

con el apoyo del Partido Socialista. Recordar que el Partido

Socialista, en este país, ha gobernado veinte años y que en

veinte años no se ha hecho absolutamente nada por mejorar las

conectividades con las Islas.

Por tanto, igual, si nos ponemos todos de acuerdo,

conseguimos algo en Madrid, mientras cada uno vaya a su aire

pues al final en Madrid nos acaban tomando por el pito del

sereno y seguimos teniendo exactamente los mismos

problemas. 
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Luego, tampoco nos engañemos, cada vez que se interviene

desde la administración en cualquier servicio se producen una

serie de... no sé si llamarlo... no irregularidades, pero sí se

producen tensiones que posiblemente, y como dice el Sr.

Castells, el mercado las resolvería de otra manera, pero la

realidad es que cada vez que intenta la administración entrar,

en este caso, con los servicios públicos se producen

distorsiones. Es verdad, tenemos que ser conscientes de que si

esas distorsiones son peores que dejar al libre mercado a lo

mejor lo que nos tendremos que plantear es que funcione el

libre mercado.

En cualquier caso, les digo, nosotros votaremos a favor de

esta propuesta, pero aquellos partidos que tenemos

representación a nivel estatal o empezamos a ir de la mano o,

si no, no cambiaremos absolutamente nada y seguirán sufriendo

los ciudadanos de las Islas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Per part del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aguilera,

per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Justament volia començar

la meva intervenció amb la notícia que el Sr. Gijón ha posat de

manifest, i a més a més avui tenim la presència del senador

Antich amb nosaltres, en aquesta comissió, i el Congreso

respalda la tarifa plana en vuelos interislas, no?, és a dir, ens

hem d’alegrar tothom perquè partim d’una iniciativa des de les

nostres illes germanes, Canàries, que al final es va incorporar

a Balears; al final hem aconseguit el que tant de temps venim

reivindicant des de les Illes, sobretot els partits que durant anys

han estat governant o han estat a l’oposició. Nosaltres hem

arribat ara i hem escoltat sobre aquesta necessitat d’aquests

serveis, del nou REB, etc., etc., un dia rere l’altre.

Ens alegrem, però és una estirada d’orelles, com el Sr.

Gijón ha dit, i avui estem en aquest sentit d’acord, veure que

realment el Partit Socialista moltes vegades ha demanat, quan

s’estan tramitant coses, el seu suport, no entenem des de Podem

per què s’han abstingut en aquest tema. Després ja m’agradaria,

a títol personal, que ens justifiqués per què s’han abstingut

davant d’aquesta iniciativa, que penso que beneficia tota la

ciutadania de les nostres illes.

Com he comentat, ja hem parlat moltíssimes vegades... Ah...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ah, bé, idò justament hi he fet referència i, bé, ho havia vist.

Bé, continuo. Com havia comentat, moltes vegades hem parlat

dels problemes de la connectivitat a la nostra illa, i avui portem,

porten el Partit Socialista i MÉS per Menorca, una iniciativa en

la qual l’illa de Menorca, a l’àmbit dels vols, és la que pateix

una situació més sagnant. Des de Podem, i concretament en el

seu moment, quan Podem a les diferents illes va elaborar el seu

programa per al consell i després es varen prendre mesures a

l’hora de configurar el que seria el programa autonòmic, el

nostre programa ja reflectia aquesta problemàtica. Hem de fer

present que a l’any 92 es va liberalitzar tot el tema dels vols, i

a la fi les nostres illes han patit el que s’ha comentat abans, una

situació de monopoli. Patim tots i totes una situació en la qual

les freqüències -i com sempre el Sr. Borràs sempre ens ilAlustra

detalladament quan fa les seves exposicions, quan presenta una

iniciativa, ho ha deixat molt clarament-, com estava comentat

hem patit un monopoli que ha provocat realment uns preus

elevats, unes condicions o unes freqüències que realment

moltes vegades és impossible...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, un poc de silenci, per respecte al Sr. Diputat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. ...és impossible que, com moltes

vegades s’ha dit, empresaris, empresàries o persones que han

d’anar a Madrid a fer diferents actuacions o per motiu laboral,

de salut, etc., realment es fa impossible que en el mateix dia

puguin anar i tornar, i per tant suposa una despesa per a la

ciutadania de l’illa de Menorca.

Per tant nosaltres sí que tenim molt clar, i a més a més, com

comentava també abans el Sr. Castells, ens crida l’atenció que

els dos destins bàsics amb el destí nacional, Barcelona i

Madrid, amb Barcelona tenim lliure mercat, amb els beneficis

hi ha fet ja referència al cas d’Spanair, i després la qüestió de

Madrid, que ja s’ha comentat l’obligació de servei públic. Des

de Podem nosaltres vàrem fer la proposta de suprimir les taxes

aeroportuàries i subvencionar... o subvencionar-les al 50%,

perquè com s’ha comentat abans els preus realment d’aquests

vols són realment cars, i és l’única forma, com altres vegades

he comentat des d’aquest seient, que per a les nostres illes

l’única forma de sortir és a través de vaixell o a través de vol,

i per anar només a Madrid, en aquest cas, l’únic mitjà és l’avió,

i per tant no tenim ni rodalies, ni bus, ni metro -aquí sí, a

Palma-, etc., etc., i per tant moltes vegades quan entenem, o

almenys des de Podem, quan parlem de serveis públics, un

transport públic, entenem que ha de ser el Govern o les

diferents administracions, dependent de les competències, que

facilitin els mitjans necessaris perquè la ciutadania es pugui

moure.

I això ho faig ja traslladable a l’interilles, no?, també.

Moltes vegades ho hem comentat, de poder tenir entre les

nostres illes una tarifa plana per poder venir a Mallorca; faig

també referència al fet que, quan aquesta competència..., jo és

que no ho entenc com a ciutadà, parlo ja com a ciutadà, i a més

a més ara com a diputat, que justament, i la gent d’Eivissa, els

diputats i les diputades que són aquí ho saben perfectament,

que per exemple cada dia hi ha, a les 5,30 de la tarda, un vol

amb Air Europa, i cinc minuts abans amb Air Nostrum, és a dir,

amb cinc minuts de diferència no tenim vol, i després per

exemple quan podem o volem tornar els divendres, per

exemple, cap a Eivissa, idò potser hem d’estar esperant tres,

quatre hores sense aquesta possibilitat. De veritat, com a

representant de Podem, com a ciutadà, aquesta qüestió moltes

vegades hauria de ser d’estat, i veure realment les necessitats,

i veure els vols, les freqüències, com s’ha comentat
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anteriorment, i també enllaço amb els preus elevats o que

moltes vegades les empreses, en aquest cas aèries, es

beneficien. 

També faré referència a la qüestió que aquesta proposta

també s’havia presentat al Consell de Menorca, i per tant

m’imagín que sortirà endavant. I ja s’ha comentat abans, vull

fer una altra vegada, aprofitant aquest moment, fer una crida,

com el Sr. Gijón ha dit, d’anar tots junts a Madrid per

reivindicar unes connexions, uns transports dignes, ja no només

portuaris sinó a nivell de vaixells, a nivell de transport públic,

per exemple en el cas d’Eivissa i Formentera, bé, per dir que

tenim, si tenim alguna cosa, i intentar de veritat que les nostres

illes puguin estar interconnectades, i després la connexió amb

la resta de la península.

I ja, per últim, he de destacar, o qüestionar, millor dit, la

rendibilitat, com abans comentava el Sr. Borràs, que la

rendibilitat de les empreses estigui per damunt de l’interès

públic de la ciutadania, com estic comentant. Aquí demanam

que tinguem aquest transport i qüestionem realment aquesta

rendibilitat quan hauria de ser un servei públic. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per

un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, presidenta. Encara que se m’escapin els

motius pels quals un menorquí vulgui anar a Madrid..., bromes

a part, donarem suport a la proposta. No, era una broma.

El lliure mercat el que provoca amb el transport aeri a les

Illes Balears és que per exemple sigui molt més econòmic

viatjar a Alemanya que viatjar a la resta de l’estat; això és el

que passa si es deixa al lliure mercat el transport públic, que és

un transport, un servei essencial per a les nostres illes. Les

obligacions de servei públic estan moltíssim esteses, estan de

forma molt estesa arreu d’Europa, i a un lloc com Espanya,

amb les Illes Canàries, amb les Illes Balears, la veritat és que

les obligacions de servei públic pràcticament només s’han

circumscrit al tema dels vols entre illes; excepte l’obligació de

servei públic de Menorca a Madrid no hi ha cap altra obligació

de servei públic entre una illa i la península. En tot cas sí que

n’hi ha una dins la mateixa península, que és l’obligació de

servei públic entre Almeria i Sevilla. Però, per exemple, si

anam a l’Estat francès, Còrsega, que té el doble d’extensió que

les Balears i una tercera part dels habitants, té quatre aeroports

i els quatre aeroports tenen obligació de servei públic amb tres

aeroports de França, que són Niça, Marsella i París. Crec que

fa falta, no hi ha estat mai aquesta aposta real de connectivitat

entre les illes amb la península, no hi ha apostat mai l’Estat

espanyol, ha apostat més per altre tipus de transport públic dins

la mateixa península amb l’AVE i tot això. 

Sí que hi ha el tema del descompte de resident, però s’ha

demostrat com un model que no funciona, un model que no

garanteix preus assequibles i que dóna lloc a cert joc de les

companyies a l’hora de fixar els preus. Per tant, nosaltres estam

a favor de les obligacions de servei públic, estam a favor de

què s’estableixin altres mecanismes que no siguin el descompte

de resident, com la tarifa plana, que n’hem parlat en diverses

ocasions i donarem suport a les propostes que vagin en aquest

sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Per part del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari donarà

suport a aquesta iniciativa. Qualsevol proposta que vagi

encaminada a millorar la connectivitat dels ciutadans de les

Illes Balears ha de rebre el nostre suport. Nosaltres entenem

que si el lliure mercat fos capaç de donar una bona

connectivitat als ciutadans de les Illes Balears, ja tendríem això

resolt, però si hi ha situacions, casos, illes en què això no és

així, és evident que l’administració pública ha d’actuar i ha de

compensar aquesta situació. 

Per tant, benvinguda sigui la proposta, perquè va en la línia

d’intentar donar una bona connectivitat a Menorca, aquesta és

la filosofia, nosaltres no entrarem amb el que fan o no fan, la

coherència o la no coherència de determinats partits a Madrid,

o històricament, ni entrarem en el tema de la rendibilitat,

perquè a nosaltres no ens molesta que les empreses tenguin més

o manco rendibilitat, a nosaltres el que ens molesta és que no

hi hagi una bona connectivitat per als ciutadans de les Illes

Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, com que crec que l’exposició de

motius està suficientment fonamentada i els arguments que

s’han donat són absolutament vàlids i objectius, crec que no

importa afegir gaire més. Evidentment donarem suport des de

Formentera a aquesta iniciativa i hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara té la paraula per

contradiccions el grup parlamentari proposant, per un temps de

cinc minuts.

Per tant, Sr. Borràs si vol...
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí gràcies, presidenta. Bé, Sr. Castells, és cert, segons quina

declaració de servei públic, millor no tenir-ne i actuar el lliure

mercat. Però evidentment jo crec que he començant la meva

primera intervenció, crec recordar, dient que aquesta OSP venia

a conseqüència de què no hi havia cap vol directe Menorca-

Madrid i crec també que he dit, i açò em permet matisar el Sr.

Gijón, he dit que havíem celebrat tots els grups aquesta

consecució que era del Ministeri de Foment, negociada amb el

Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca.

Evidentment tots tres del Partit Popular i li he dit que l’OSP

havia estat celebrada i havia estat benvinguda per tothom. Va

ser una bona decisió, amb matisos, que es va prendre perquè no

hi havia vols en aquell moment. I així és públic, ho va dir el Sr.

Alejandre, crec que era conseller de Mobilitat, ho va dir el Sr.

Tadeo, ho va dir el Sr. Deudero. 

És el que s’havia pogut aconseguir del ministeri, perquè

evidentment tot el que consideraven era el preu i els horaris

dels avions, els horaris es van poder corregir d’una manera no

suficient, però jo crec que sí positiva, molt positiva, però no

suficient, amb la modificació de la declaració de servei públic

que es va dur a terme davant la renúncia d’Air Nostrum

d’operar aquesta ruta. I a partir d’aquí diguéssim en aquell

moment el més qüestionable són dues coses: el preu,

evidentment, i el període de vigència de la declaració que és de

8 mesos i no de 6 i açò pot crear disfuncions. 

Hi ha veus a favor de què es mantenguin a vuit mesos, (...)

aquí es deixa oberta la proposició no de llei perquè sigui la gent

que negocia la que decideixi en aquest sentit (...).

El preu ja he dit que en aquests moments era un preu

insuficient el de 130 euros, que nosaltres per açò proposàvem

un preu de 60 euros màxim. En aquest sentit, l’altre dia la

ministra anunciava dia 4 d’abril, en una nota de premsa oficial,

que el ministeri havia invertit en bonificacions, en viatges de

retorn entre Vigo i Pontevedra per l’autopista 9, 10 milions

d’euros en dos anys. És a dir, la gent que va per autopista entre

Pontevedra i Vigo, que són residents, tenen un retorn de 10

milions d’euros pagats per part del Ministeri. Nosaltres no

demanem 10 milions, ens conformam amb 2 i una mica més. I

per tant, per anar a Madrid, no per a un retorn per autopista,

perquè supòs que aquests senyors tenen carreteres no de peatge,

també per volar.

I pel que fa a la proposició no de llei que es va aprovar ahir,

veig que el Sr. Gijón ha llegit Hosteltur i l’ha llegit una mica

apressadament, perquè Hosteltur afirma que hi va haver dues

PNL, quan realment va ser una, amb una esmena, que la segona

PNL va ser votada per tothom, amb abstenció del PSOE. És

incorrecte, si llegeix tots els altres mitjans de comunicació,

veurà que tothom diu que la proposició no de llei de Coalició

Canària, de la diputada Sra. Oramas, va ser aprovada per

unanimitat i va incloure Menorca, va incloure Menorca, perdó,

els vols entre illes, a proposta precisament d’una esmena del

PSOE. Vull dir, no ho sé, vull dir Hosteltur diu una cosa i no

certament el que diu el Sr. Gijón, la resta de mitjans en diuen

una altra. I veurem el Diari de Sessions a qui lleva i dóna raó.

Fins i tot, en tot cas, però, en el cas hipotètic que el Sr.

Gijón tingués raó, seria un greu error per part del Grup

Socialista, el qual mereixeria un retret per part de qui els parla.

Però, com que estic convençut que no va ser així, i en tot cas és

un tema que ja estava en tramitació, que ja estava endavant, per

més iniciatives que faci la Sra. Oramas, i ho veurem esper

d’aquí pocs dies a debat en aquest Parlament a través d’una

iniciativa, que esperem que sigui també suportada per tots els

grups d’aquesta cambra, de millora d’aquesta declaració de

servei públic, amb una tarifa plana, única i universal de 30

euros, esperem que demostrem la unitat que reclamava el Sr.

Gijón davant aquesta qüestió. Unitat que celebr avui i agraesc

a tots els grups per la proposició no de llei que debatem.

Ens agradaria, ens encantaria als menorquins no haver de

recórrer a aquesta declaració de servei públic, no haver de

demanar una declaració de servei públic, que tinguéssim

suficient capacitat de resposta aèria, suficient capacitat de

demanda i que, per tant, el lliure mercat fos capaç de per si tot

sol resoldre els nostres problemes. Açò ho celebraríem

moltíssim. Esperem que aquests dos anys més de declaració de

servei públic, estimulin suficientment el mercat per a després

Menorca poder tenir vols directes amb Madrid, sense necessitat

de cauteles, ni intervenció de l’Estat.

I també per anar a Madrid, hi ha moltes coses a fer a

Madrid i també per saltar des de Madrid a Europa. El Sr. Reus

ironitzava de què se’ns ha perdut a Madrid. Home,

lamentablement massa vegades encara hem d’anar a Madrid, no

perquè sigui Madrid, sinó perquè és una ciutat on...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...administrativament encara en tenim massa dependència.

Ens agradaria ser prou més lliures de les dependències

administratives, dic administratives, ningú em mal interpreti,

lliures de les dependències administratives de la ciutat, capital

d’Espanya.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que tots els grups parlamentaris estan d’acord amb

aquesta proposició no de llei. Per tant, queda aprovada per

assentiment la RGE núm. 3361/16.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3474/16, presentada

pels Grups Parlamentaris M ÉS per Menorca i Socialista,

relativa a inversió de 16 milions d’euros en la millora i

adequació del port de Ciutadella de Menorca.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia consistent en el

debat de la Proposició no de llei RGE núm. 3474/16, dels

Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i Socialista, relativa a

inversió de 16 milions d’euros en la millora i adequació del

port de Ciutadella de Menorca. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603474
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Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, té la paraula l’Hble. Sr. Castells, per un temps de

deu minuts. Gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc demanar

disculpes públicament a la Sra. Tur, per la poca amabilitat que

he mostrat, però vull explicar que era perquè jo havia demanat

unes informacions sobre aquesta proposició no de llei per

poder-la defensar i estava pendent de rebre-les i era per aquest

motiu... jo confiava de mantenir l’ordre del dia i per aquest

motiu no he pogut accedir a la seva petició.

Tot i així espero que anem prou ràpid perquè pugui

intervenir abans que hagi de partir, i per contribuir-hi intentaré

ser el més breu possible en la meva intervenció.

Per acabar de celebrar aquest dia de Menorca en aquesta

comissió, que avui doncs dediquem la comissió als temes

menorquins, anem de Maó a Ciutadella, i ens referim al port de

Maó. La proposició no de llei és molt clara, crec, i molt simple,

i tots els diputats coneixen la problemàtica de les inversions

estatutàries i dels doblers que s’han perdut per no haver-les

executat a temps. Aleshores aquí tenim una obra a la qual ja

s’han dedicat 14 milions d’aquestes inversions estatutàries, i

està prevista la possibilitat de destinar-hi 16 milions més,

pendents d’una addenda al conveni que es va signar el 29 de

desembre de 2010. 

Sobre aquest tema cal dir, per als diputats que no ho

sàpiguen perquè no hagin fet servir aquest port, que aquest port

està a mitges, aquest port no està acabat; està operatiu, amb uns

estàndards de servei i de qualitat que deixen molt a desitjar,

sobretot pel que fa a l’embarcament de passatgers i les

comoditats dels passatgers, i bé, per tots aquests motius hi ha

camp per córrer, és a dir, hi ha inversions pendents que

justifiquen el destí d’aquests 16 milions d’euros i que es gastin

ben gastats, perquè aquí, em sembla que en aquesta comissió o

en una altra, vam estar parlant de propostes que afortunadament

s’han tirar enrere, com és la dels ducs d’alba, que era una obra

precipitada i que el que hagués fet és disminuir l’operativitat

del port, per tant els avantatges que reportava aquesta obra era

d’alguna manera llençar els doblers al mar -mai més ben dit-,

i aleshores nosaltres i el Govern, amb bon criteri, va preferir no

dur endavant aquesta obra, però evidentment això no vol dir no

reclamar els 16 milions que tenim pendents per invertir en

millores del port. 

Sense anar més enfora, i per posar un exemple, l’edifici que

actualment fa de terminal era el magatzem d’obres de la

construcció del port, i bé, s’ha habilitat com a terminal amb una

mancança de serveis clamorosa, i per tant hi ha moltes millores

a fer al port, i el que volem d’alguna manera és visualitzar,

perquè espero que tots els grups parlamentaris ens donin suport

en aquesta reclamació, estalonar el Govern i instar el Govern

de l’Estat amb una mostra, doncs, del consens i del suport de

tots els grups parlamentaris a aquesta reclamació, que ens

sembla justa i d’interès per a tots els habitants de Menorca.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara, per a la defensa per part

del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Borràs per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. El port de Ciutadella, el nou port,

té una història atzarosa, té una història difícil, té una història de

brega política llarga i complexa, que al final va dur..., bé, quan

era president d’aquesta comunitat el president Matas, va dur a

la decisió de fer el braç, com se’n diu a Ciutadella, del dic de

Son Blanc. Però les turbulències marines no van acabar amb la

construcció d’aquest dic, dic que així i tot ha estat qüestionat

per moltes veus, la seva construcció, sinó que ha continuat

aquesta maregassa al voltant del port de Ciutadella, amb més

d’una rissaga política arran de decisions que s’han pres al

voltant d’aquest port.

El port està mig fet, com ha dit el Sr. Castells, efectivament.

La mar..., la part de la mar, diguéssim, la part on amarren els

vaixells encara presenta deficiències, presenta deficiències de

turbulències que s’han de resoldre, i segons alguns presenta uns

problemes de mesura, que consideren insuficient, i entenem que

és una polèmica que durarà, perdurarà encara molt de temps,

les dimensions d’aquest port. Per altra banda, i en açò crec que

coincidim tothom, les instalAlacions en terra són més que

deficients; els costos de construcció del port per part del

Govern de les Illes Balears van ser importants, van ser elevats;

van tenir el suport de les inversions estatutàries; havien de ser

de 30 milions i només en van arribar 14, com ha explicat el Sr.

Castells, i entenem que aquests recursos no van donar per a tot

allò que era necessari, especialment les instalAlacions

marítimes.

Aquí hi ha hagut iniciatives, alguna iniciativa que demanava

que s’invertís també en el que s’entén en argot portuari com a

ducs d’alba, una espècie d’immensos pilons que es claven al sòl

marí, al subsòl marí, per permetre amarraments. Se’n poden

veure al port de Palma, molt a prop d’aquí, de petites

dimensions; evidentment quan és mar oberta les dimensions són

molt més importants, molt més grans. S’ha demanat per part

d’alguns grups aquesta iniciativa, i igual algun grup considera

que aquests recursos s’haurien de destinar a aquesta iniciativa;

entenem que açò qui ho ha de decidir és el Govern de les Illes

Balears, titular de la infraestructura, d’acord amb la voluntat de

l’Ajuntament de Ciutadella, on radica el port, l’Ajuntament de

Ciutadella és on radica el port, i evidentment el Consell Insular

de Menorca, que és responsable del govern de l’illa de

Menorca, i per tant aquestes institucions, d’acord amb Ports IB,

són les que han de decidir quines condicions ha de tenir el port,

i aquí aquesta proposició no de llei apunta a la nova estació

marítima, als fingers, la millora del moll de ribera, l’agitació

interior, les turbulències, que ja en feia referència, etc.,

qüestions a resoldre però que apunten que siguin aquestes

administracions que diguin quines són les actuacions concretes

i prioritàries que necessita el port.

Entenc que el primer que s’ha de garantir d’aquest port en

qualsevol cas és donar una qualitat de servei als serveis que en

aquests moments està prestant, és a dir, estació marítima,
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aquelles coses que... per als vaixells que ara hi arriben, per a les

rutes que ara serveix, per al tipus de connexions que ara

serveix, allò que millori les condicions d’aquestes rutes són les

primeres prioritats que s’han de tenir, però en tot cas seran les

administracions competents que ho han de decidir.

Açò que acab de dir és vàlid per la port de Ciutadella

perquè és un port evidentment que serveix als interessos de

Menorca i d’una part de Menorca, perquè, diguéssim, hi ha

connectivitat marítima a Menorca a través de dos ports: el port

de Maó i el port de Ciutadella. És diferent del cas de l’aeroport,

que als menorquins ens agrada dir aeroport de Menorca per no

ferir susceptibilitats, perquè dóna servei a tots els menorquins;

en aquest cas, en el cas dels ports, és diferent. 

En tot cas allò que demana la proposició no de llei és

recuperar uns recursos compromesos que es van firmar l’any

2010, un conveni al qual es feia necessària l’existència d’una

addenda perquè arribessin 14 milions dels 30 compromesos en

aquest cas, són recursos vinculats al nostre ordenament jurídic,

que compromet el Govern d’Espanya a aportar aquests recursos

a les Illes Balears, i si hem sentit a dir ahir i abans d’ahir que la

llei l’ha de complir tothom i que les normes les ha de complir

tothom -en qüestions fiscals, d’estalvi, de mesures d’austeritat,

etc.-, entenem que qui primer ha de complir és el que ha firmat

una qüestió com aquesta i fa tant de temps. Els doblers són

necessaris per garantir la qualitat de servei que presta aquest

port i per tant entenem que aquest parlament ha de donar suport

a les demandes de Menorca i especialment de la gent que

necessita del port de Ciutadella per garantir que la qualitat sigui

digna del transport marítim de l’illa de Menorca. I el Govern

d’Espanya s’hi va comprometre formalment; tenim capacitat,

per tant, de demanar al Govern d’Espanya que convoqui el

Govern de les Illes, es posin d’acord en l’addenda que és

necessari firmar per rebre aquests 14 milions, perdó, 16

milions, i que per tant com més prest millor posin fil a l’agulla

el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Hisenda i el Govern de

les Illes Balears perquè les obres puguin ser una realitat.

Evidentment, per més que frisessin ja no seria realitat el proper

estiu; sí que almanco l’hivern que ve es puguin fer les obres

necessàries per dignificar un port que ha nascut amb polèmica,

que viu entre la polèmica i que esperem que algun dia serveixi

simplement per connectar millor els ciutadans de Menorca amb

la resta de l’arxipèlag i amb la resta del Mediterrani.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. S’han presentat dues esmenes

per part del Grup Parlamentari Mixt Gent per Formentera, amb

RGE núm. 6160 i 6161/16.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt

Gent per Formentera té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Tur,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. Mirin, jo donaré suport a la

iniciativa que han presentat el Grup MÉS per Menorca i també

el Grup Socialista, en primer lloc perquè entenc que en el cas

de Ciutadella pot haver-hi necessitats importants, mancança

d’inversions ja gairebé històrica en tota l’àrea de serveis

d’aquest port, en serveis auxiliars d’aquest port i amb

necessitats que evidentment fan adient un replanteig de les

seves instalAlacions, i per aquesta raó evidentment Formentera

votarà a favor d’aquesta iniciativa. També, evidentment, perquè

queda clar que hi ha una manca d’inversió que l’Estat té

compromís d’efectuar i donarem suport que s’efectuï en el

termini més breu possible, i evidentment donarem suport també

al Govern de les Illes Balears en aquesta tasca de recuperar la

inversió que queda pendent.

Dit això, m’agrada també la darrera part d’aquesta iniciativa

que presenten MÉS per Menorca i el Partit Socialista que

demana que el Govern de les Illes Balears, com a màxima

institució d’aquestes illes, negociï amb l’Ajuntament de

Ciutadella, també amb el Consell Insular de Menorca, que són

les màximes institucions representants dels interessos dels

residents de l’illa de Menorca, i concretament de Ciutadella,

per escometre aquelles actuacions necessàries al Port de

Ciutadella i que són d’interès general per a aquesta illa i a més

a més una important demanda per fer que Ciutadella, els seus

ports, siguin més competitius i permetin una millor

competitivitat dels seus residents i dels seus usuaris.

Dit això, ara explicaré per què he presentat dues esmenes i

he presentat dues esmenes perquè entenc que aquesta iniciativa

ens brindava una oportunitat fantàstica per ampliar, incidir i

aprofundir en la necessitat d’una nova manera de fer de les

administracions portuàries que tenim a les Illes Balears, ja

siguin les autonòmiques com també les administracions

portuàries d’àmbit estatal.

El Sr. Borràs ha fet ús d’una sèrie d’expressions que m’han

agradat i les he anotades, ha parlat d’història difícil de brega

política, en aquest cas en relació amb el Port de Ciutadella, una

brega política que mai no s’hauria de produir, una brega

política que ara sembla ser que es trasllada també a un altre

escenari, com és el cas d’Eivissa i Formentera, i on hi ha un

interès d’algunes parts a generar confrontació entre els

residents de les dues illes, cosa que mai no s’hauria de produir,

que és un error que... jo convidaria aquells que ho fan a

esmenar-ho, perquè no té absolutament cap sentit confrontar

poblacions, confrontar veïns de dues illes tan properes ni tan

sols intentar confrontar els seus interessos quan al cap i la fi són

bàsicament els mateixos.

Però tornem parlar de connectivitat i de canvi de manera de

fer, mirin, pens que el Govern de les Illes Balears ha de fer un

canvi en la manera d’actuar respecte de les polítiques que

afecten els ports de les Illes Balears, independentment de quina

sigui l’administració portuària de què depenen i, per què ho

dic? Perquè actualment tenim l’oportunitat de canviar la

manera de fer, tenim l’oportunitat... -i aprofundint com he dit

en aquest darrer punt de la proposta-, tenim l’oportunitat de

convocar a l’hora de decidir i també donar major participació

a les administracions locals en les decisions que afecten

reformes i remodelacions estructurals de zones portuàries

perquè evidentment tenen una gran repercussió sobre la

fesomia urbanística dels espais on es duen a terme i perquè

també tenen una gran repercussió a nivell econòmic per a

cadascuna d’aquestes ciutats on es duen a terme, i també,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606160
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finalment, perquè cal vetllar per l’interès general i garantir que

totes les decisions que afecten d’una manera important o

transcendent la connectivitat dels residents de les Illes Balears

han de sotmetre’s a la seva consideració, han de sotmetre’s a la

seva veu i han de tenir capacitat de reacció perquè aquestes

decisions realment acompleixin amb els objectius que crec que

han de ser, reiter, d’interès general.

I permeti’m que els ho digui, realment en què s’haurien de

concretar aquests canvis? S’haurien de concretar, d’una banda,

en una altra manera de fer en la planificació de les

infraestructures portuàries, en la voluntat de negociar i arribar

a acords respecte de les necessitats elementals d’aquests

passatgers, tant pel que fa a serveis marítims i connectivitat

marítima com als serveis auxiliars que després tenen a terra,

que són igualment importants i transcendents.

Hauria d’haver-hi un canvi de manera de fer en

l’apropament de les administracions portuàries a les demandes

reals de la ciutadania, i no només cenyint-se als interessos

mercantilistes que han estat fins a dia d’avui i d’una manera

clara i manifesta l’interès màxim i que ha prevalgut per damunt

de la resta d’interessos.

Hauria de donar-se la implicació del Govern en la defensa

de l’interès general de tots els residents, tal i com es demana

aquí, però fet extensiu no només al Port de Ciutadella, sinó a

tots els ports de les Illes Balears.

Vetllar per garantir la qualitat de la connectivitat marítima

i també els serveis de connectivitat terrestre, com he dit

anteriorment.

Escoltar i integrar les demandes dels residents de les Illes

que en són usuaris habituals i, per últim, facilitar i garantir

l’accessibilitat dels serveis públics que, com és el cas de

Formentera, com a un cas més en aquest moment, no es troben

disponibles a l’illa.

Per això he presentat les deus esmenes que passaré a llegir

a continuació, serien dues esmenes d’addició, després ens diran

els proposant si les accepten o no i, en el cas que no les

acceptin, m’encantaria que ens explicassin per quin motiu no

les accepten. La primera diu: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears, Ports de les Illes Balears i

l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a negociar i consensuar

totes les accions que suposin la reordenació dels espais i

instalAlacions portuàries i els seus serveis auxiliars a cadascuna

de les Illes amb la ciutadania que n’és usuària habitualment...”,

això, evidentment, faig un incís, fa referència als residents, “i

amb les administracions insulars que les representen. Tot això

amb especial observança de la garantia dels drets de

connectivitat, mobilitat i accessibilitat i qualitat de servei a què

tenen dret els residents de cada illa.”

La segona esmena, que és prou semblant, però té per

objecte matisar un tipus de cas concret, que seria quan una

decisió de gran calat afecta de manera transcendental dues illes

i no només a una, diu així: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de les Illes Balears, Ports de les Illes Balears i

Autoritat Portuària de les Illes Balears a garantir que les

decisions que afectin la reordenació o modificació

d’instalAlacions portuàries i els seus serveis auxiliars que siguin

compartides per als residents de més d’una illa, es consensuïn

amb la ciutadania de les illes quan se’n veuran afectades i les

administracions insulars que les representen”.

Entenc que van en perfecte sintonia amb el darrer punt que

ha presentat el Partit Socialista i MÉS per Menorca i que al cap

i a la fi l’únic que fa és ampliar i desenvolupar d’una manera

més genèrica aquest punt i, si es vota en conseqüència i d’una

manera congruent, entenc que les acceptaran.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara ve el torn de fixació de

posicions, per tant, per part del Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Sr. Diputat Gijón, per un temps de deu

minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros solicitaremos votación

separada de cada uno de los puntos, estamos a favor de la

propuesta original, tal y como la habían presentado los Grupos

de MÉS per Menorca y el Partido Socialista, pero hacer una

serie de salvedades.

La primera es que, como bien saben, si bien es cierto que el

Partido Socialista consiguió que 30 millones de euros de los

fondos estatutarios, siendo el ministro José Blanco y el

presidente de la comunidad autónoma el Sr. Antich, fueran

destinados a estas infraestructuras, a la comunidad, con un

importe de 14 millones en el 2010 y 16 millones en el 2011, de

los 14 millones que tenían que venir, como era práctica habitual

en el Gobierno del Sr. Antich, pues no se destinaron a lo que se

tenían que destinar, 8 fueron a parar a temas de puertos y 6

casualmente, con aquello de que el fondo es común, pues se

destinaron a vivienda que era como digo algo..., una práctica

habitual en el gobierno de Antich, el dinero venía de Madrid y

luego se desviaba allí donde más interesaba incumpliendo de

manera reiterada los estatutos y los convenios firmados con

Madrid.

Casualmente, el Sr. Zapatero, en su momento, junto con su

ministro de Hacienda Sr. Solbes, hizo algo que curiosamente

hoy la presidenta de la comunidad está yendo a reclamar al Sr.

Montoro, y es que les dijo que si no se cumplían los déficits de

la comunidad no se podían hacer ampliaciones de los convenios

que ya estaban firmados, y por ese motivo el dinero que tenía

que venir en el ejercicio 2011, Madrid directamente ya ni

siquiera lo mandó.

Por tanto, vuelvo otra vez a decir lo mismo, porque es que

aquí parece que nadie tiene memoria, ahora cuando se está en

una posición se intenta traer esta propuesta que, insisto, vamos

a votarla a favor porque creemos que es positiva, pero

convendría que todos tuviéramos memoria.

Con referencia a la propuesta de Gent per Formentera, me

llama la atención que en el govern de la gent sea necesario

poner por escrito una obviedad y es que hay que consensuar
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con todos, con la administración y con los ciudadanos, y como

me parece una obviedad... supongo que usted lo hace en estos

momentos por una cuestión muy puntual que se está

produciendo entre Formentera e Ibiza, que yo la animo a que

traiga alguna propuesta en concreto para ese tema puntual, pero

nosotros nos abstendremos, porque creemos que estos temas

son los partidos políticos, conjuntamente con las

administraciones y también con la gente, quien tiene que

hacerlo, pero es innecesario ponerlo por escrito. Nos llama la

atención que eso se tenga que poner escrito en un gobierno que

se jacta permanentemente de hablar con todos los ciudadanos.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Per part del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aguilera,

per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada més veiem com

la inversió necessària per a una infraestructura bàsica, no la

tenim. I aquí... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... bé, ja aquí tenim, com sempre, la visió o segons en el temps

que un partit PP o PSOE, depenent de qui conta el relat o la

història, idò, es fa responsable que aquesta infraestructura no

estigui acabada al respecte. Nosaltres denunciam, una altra

vegada, i és veure realment la inacció o la poca força, com ja

hem comentat moltes vegades, que des de les nostres illes

podem fer, ja sigui des del Govern autonòmic o des dels

representants que són a Madrid, per intentar que aquests fons

venguin a les nostres illes. A veure si de veritat aquesta

legislatura, com ja hem dit moltes vegades els diferents

representants i portaveus a més en aquesta comissió i sobretot

també en Ple, hem comentat d’anar tots junts i demanar el que

pertoca a les nostres illes. Volia, però, començar fent aquest

recordatori.

També m’ha cridat molt l’atenció, cercant una mica de la

maleïda hemeroteca, que sembla ser que l’Autoritat Portuària

no destinarà cap euro al Port de Ciutadella per al període 2016-

2019. Sí que hi haurà una partida de pràcticament 20 milions

d’euros, que representa pràcticament 12,5% dels 150 milions

d’euros que segons, ho torn a repetir, Autoritat Portuària,

invertirà durant aquests anys. Ho deixo aquí. 

També volia fer molt present les esmenes, encara que estam

pendents, com ha comentat la Sra. Tur, que siguin acceptades

per part dels proponents, que donam suport perfectament a les

seves paraules. És obvi que, com també ho ha comentat el Sr.

Gijón, escoltar les administracions depenent de l’illa que sigui,

sembla sí que es demana en aquest cas que es consensuï amb

l’Ajuntament de Ciutadella i amb el Consell de Menorca, però

en el cas de Formentera el què se suposarà, sembla ser que tal

vegada, com ja ha exposat molt clarament la Sra. Tur, el canvi

d’ubicació de la nova aturada en el port, idò, sembla ser que la

gent no és conscient o almenys... perdó, la gent no, la gent sí

que és conscient, la ciutadania de Formentera ho demana, però

sembla ser que els governants de l’illa d’Eivissa o els

responsables no ho veuen. I sobretot, el que ens preocupa, i la

Sra. Tur també ho ha fet molt clarament, ho presenta a la seva

esmena, que es demana que aquesta política des dels ports, com

moltes vegades hem demanat l’autogestió, veiem que es fan o

es prenen decisions que no acontenten la ciutadania, que no

estan consensuades amb l’administració pública i al final

porque yo lo valgo.

De veritat, pensam que en aquestes qüestions, com ja s’ha

comentat durant el dia d’avui amb tot el tema de la

connectivitat o el tema de facilitar uns serveis públics adients,

tenguin el màxim consens que es necessita.

Per últim, sí que demanaríem, com moltes vegades des de

Podem, que realment quan s’executin aquests projectes, moltes

vegades parlam de megalòmans, de projectes faraònics o, en

aquest cas, d’una infraestructura molt gran, idò, que hi hagi una

transparència en l’execució d’obres, que realment es penalitzin

els sobrecosts i que s’implementin els mecanismes per evitar-

los, perquè ja la ciutadania està molt farta, estem molt farts de

veure com els doblers no s’inverteixen en el que teòricament

haurien d’invertir-se.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Ara, per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula l’Hble. Sr. Reus,

per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. A veure, dos temes. Respecte de la

proposició original votarem a favor. No li faré el contrari al Sr.

Gijón de com varen anar aquestes transferències, els 14 milions

en què es varen emprar, perquè la veritat és que ho desconec.

El que sí que entenc, que el que diu el darrer paràgraf de la

proposició entenc que és cert, que hi ha un conveni de 30

milions, hi ha 14 milions transferits que, amb independència del

que es feia en el seu moment, ara mateix estan executats i

justificats, i, per tant, hi ha 16 milions d’euros pendents, i això

és en base a un conveni signat l’any 2010, un conveni que està

fet en base a un Estatut d’Autonomia que és llei orgànica i, per

tant, crec que pertoca exigir aquests doblers, crec que pertoca

exigir que se signi aquesta addenda i recordar, no sé qui era que

ho deia l’altre dia, però recordar al ministeri que la llei és igual

per a tots. Per tant, la llei orgànica, l’Estatut d’Autonomia, les

inversions estatutàries també són llei i també s’han de complir.

Per tant, donarem suport a la proposta, ens sembla encertat,

evidentment, el segon paràgraf que les actuacions es pactin

entre el Govern, l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular

de Menorca.

Respecte de les esmenes que ha presentat Gent per

Formentera, ens semblen bé, entenc que qualsevol actuació que

faci l’Autoritat Portuària davant el Govern de les Illes Balears,

a través de Ports de les Illes Balears, s’ha de negociar i
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consensuar amb els diferents actors, vull dir, això crec que és

el més normal del món. 

Sí li aclariré al Sr. Salvador Aguilera que l’Autoritat

Portuària només pot fer inversions a cinc ports que estan

declarats d’interès general i que estan gestionats per Autoritat

Portuària i que depenen de l’Estat, que són el de Palma i

Alcúdia a Mallorca, el de Maó a Menorca, el d’Eivissa i el de

La Savina i que, en qualsevol cas, el Port de Ciutadella depèn

de Ports de les Illes Balears, del Govern de les Illes Balears. 

En qualsevol cas, també el que nosaltres no trobam...

sempre hem reclamat també que es transfereixin els ports, vull

dir, això que hi hagi aquests ports que depenguin de l’Estat

nosaltres no hi estam d’acord, nosaltres trobam que han de

dependre tots els ports del Govern de les Illes Balears. Vull

recordar també que l’Autoritat Portuària té superàvit més que

a bastament, ara no record la xifra, però parlam de milions i

milions d’euros de superàvit de l’Autoritat Portuària que té

l’Estat aquí. I, a part que ens agradaria que depenguessin,

tampoc no entenem que el Ministeri de Foment no permeti al

president de l’Autoritat Portuària venir a aquest parlament,

comparèixer a aquest parlament, sinó que només li permet

donar explicacions en el Congrés de Diputats. El nostre grup va

parlar amb Autoritat Portuària, el president d’Autoritat

Portuària es va mostrar disposat, en el seu moment, a principis

de legislatura, a venir a aquest Parlament si es requeria, però

automàticament va rebre instruccions per part del Ministeri de

Foment, que és qui el nomena, encara que sigui a proposta del

Govern, que ell no podia venir al Parlament, aquí, a retre

comptes.

En qualsevol cas, l’Autoritat Portuària té un consell

d’administració, allà on estan representades les diferents illes

a través dels quatre consells insulars i entenem que dins aquest

marc i amb la proposta que fa Gent per Formentera, entenem

que dins aquest marc es poden parlar i es poden consensuar

totes les actuacions que s’hagin de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara pel Grup Parlamentari El Pi

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

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari donarà

suport a aquesta iniciativa. Entenem que és una iniciativa que

en un aspecte concret vol posar en evidència la vergonya que

pateixen les Illes Balears en relació amb la injustícia de no

compensar la insularitat, no havent-se complit les inversions

estatutàries previstes a l’Estatut d’Autonomia, que, com altres

portaveus han dit, és una llei orgànica i resulta que el Govern

central i el ministre Montoro vol complir i es posa molt nerviós

amb l’incompliment de determinades lleis, però no vol complir

i no es posa gens nerviós amb l’incompliment d’altres lleis,

també lleis orgàniques i també de l’Estat. 

És evident que els pressuposts generals de l’Estat en

inversió territorialitzada també maltracten les Illes Balears. I

per tant, davant aquest panorama, entenem que la reacció com

a mínim ha de ser aquesta, i, per tant, rebrà tot el nostre suport.

Amb el benentès que també la iniciativa va més adreçada al

tema del finançament i de la inversió estatutària, que en relació

amb la inversió concreta que s’ha de fer en el port de

Ciutadella, que això queda més obert perquè no estaríem tan

d’acord amb el plantejament en relació amb els ducs d’alba, no

ducs d’alba, però entenem que això és una discussió que està un

poc enfora de la iniciativa.

Finalment dir que no sabem si el que proposa el Grup

Parlamentari Podem és la recentralització de les competències

i que perdem la competència en el port de Ciutadella,

evidentment nosaltres amb això sí que no hi estaríem d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Procedeix ara la suspensió de la

sessió, es demana al grup proposant si és necessària la

suspensió, o si vol seguir.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Podem seguir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau, no estic acostumada a açò. Per tant, pertoca la

intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar

si s’accepten les esmenes. Per tant, Sr. Castells per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. Bé, en primer lloc donar les gràcies a tots

els grups, que entenc, si no m’ha passat per alt alguna de les

intervencions, que tots donen suport al text que hem proposat

i que d’alguna manera era la finalitat que perseguíem, que era

visualitzar aquest suport unànime del Parlament a una

negociació que el nostre Govern ha de dur a terme amb el

Govern de Madrid. Per tant, gràcies a tots pel seu suport.

Responent primer a les reserves que diu el Sr. Gijón, i

després respondré a les esmenes que ha presentat la Sra. Tur.

Jo la veritat és que, igual que el Sr. Reus, ja sé que fa poc que

em dedico a això de la política, no li puc rebatre el destí

d’aquests 14 milions, don per bo..., entenc que vostè sí que té

la dada aquesta. Probablement no és la solució òptima, però, si

més no, si pel motiu que sigui no es van poder executar els 14

milions en un any en aquesta obra i es van poder dedicar a

altres coses i l’Estat ho va acceptar, doncs bé, potser no és la

solució òptima, però almenys és una bona solució per no perdre

aquests doblers i més, si tal com diu vostè, es van dedicar a

habitatge. L’important és que aquests imports estan executats,

justificats i liquidats i, per tant, s’han invertit a Balears. El que

sí és dramàtic és haver deixat perdre inversions estatutàries que

simplement no s’han dut a terme i llavors aquests doblers s’han

perdut, com ha passat en altres casos i ara, com que no ve a to,

tampoc no vull abundar-hi més.
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Respecte de les esmenes presentades per Gent per

Formentera. La veritat és que clar, en primer lloc he de dir que

d’alguna manera s’escapa a la finalitat que he expressat que

tenia aquesta proposició no de llei i d’alguna manera la frustra,

perquè era doncs aconseguir el consens per a una problemàtica

concreta, amb noms i cognoms, o noms i llinatge, com és el

port de Ciutadella i les inversions estatutàries. Vostè introdueix

un tema i ara passam directament a la primera..., bé quan dic

que frustra la finalitat és perquè és un tema doncs que tal

vegada cal treballar més el consens perquè nosaltres poguéssim

acceptar-les i votar-hi a favor.

Després també i passant concretament a les esmenes. La

primera, clar, d’alguna manera vostè introdueix el tema de qui

ha d’intervenir en l’ordenació dels espais portuaris. És veritat

que nosaltres a la nostra proposició no de llei toquem el tema,

bàsicament perquè estam parlant d’una inversió i estam dient

d’alguna manera com cal decidir el destí d’aquesta inversió.

Però el tema de l’ordenació de les activitats portuàries no està

en el nucli de la nostra proposició i en canvi, sí entenc que és

el de la seva preocupació. Per tant, d’alguna manera nosaltres

veiem agafat pels pèls afegir a aquesta proposició no de llei

nostra, afegir-hi els temes que vostè planteja. 

Vostè, per altra banda, la seva altra esmena planteja un tema

molt interessant, que jo crec que és molt particular de

Formentera i que té sentit a Formentera, que és el tema de qui

ha de decidir en aquests espais portuaris quan hi ha una

connexió entre dues illes. Això és com si nosaltres els

menorquins decidíssim on ha d’atracar el vaixell que va de Maó

a Palma i que volguéssim que atraqués davant la Catedral

perquè ens és més còmode venir aquí al Parlament. Clar, seria

absurd. Entenc que en el cas de Formentera és un cas molt

particular, perquè nosaltres per anar de Maó a Palma tenim

moltes vies per anar-hi i en molts casos no és imprescindible

venir-hi. En canvi, en el cas de Formentera no, en el cas de

Formentera per a vostès és imprescindible i per tant, jo entenc

perfectament que a l’ordenació del port d’Eivissa s’hagin de

tenir en compte els interessos i les opinions dels ciutadans de

Formentera i la institució que els representa.

Però això em sembla que ho hem de tractar com a cas

particular perquè és el que és i no elevar-ho..., aprofitar per

posar-ho dintre d’aquesta proposició no de llei i per justificar

això, elevar-ho a nivell general, perquè a nivell general no em

semblaria vàlid. Igual que no em semblaria vàlid que els

ciutadans de Mallorca, o que el Consell de Mallorca hagi de dir

com s’ordena el port de Ciutadella, ni que els ciutadans de

Menorca haguem de dir com s’ordena el port d’Alcúdia, per

dir-ho així.

Per tant, com que entenem que és un tema particular,

nosaltres no acceptem aquesta esmena i l’animem a presentar-

ho com a proposició no de llei, a treballar aquest consens i

esperar que tots puguem donar-hi suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, accepta les esmenes o no?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No Sra. Presidenta, he dit que no acceptàvem les esmenes.

Ho he dit ara al final, que vostè parlava amb el lletrat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah perdó. Per part del Grup Parlamentari Popular, com que

havia dit que demanava votació per separat,... no importa.

Entenc idò que s’aprova per assentiment la Proposició no de

llei RGE núm. 3474/16.

I si no hi ha més temes a tractar, es tanca la sessió. Gràcies.
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