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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la Comissió de Turisme de dia 2 de juny de

2016.  Primer de tot deman si hi ha substitucions.

Passam acte seguit, idò, a debatre l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 7094/16,

dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a exigència a AENA

de qualitat en els serveis de handling dels aeroports de les Illes

Balears, així com en les seves condicions laborals i socials; i

RGE núm. 8598/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears

i Mixt-Gent per Formentera, relativa a la manca de personal a

l’aeroport de Menorca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7094/16, presentada

pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a exigència

de handling dels aeroports de les Illes Balears, així com en

les seves condicions laborals i socials.

Per defensar la Proposició no de llei RGE 7094/16, per part

del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Borràs, per

un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Hem pogut veure tots a través dels

mitjans de comunicació aquests darrers dies les denúncies de

sindicats que representen els treballadors de terra de les

empreses que fan serveis de handling als aeroports de les Illes

Balears, que denuncien la inseguretat i les males condicions

laborals i fins i tot salarials en què es troben en les seves feines,

que són fonamentals per al funcionament dels nostres

aeroports; són aquelles persones que facturen, que carreguen

avions, que fan totes les gestions que un vol necessita, per part

de la companyia operadora, necessita que es facin a terra abans

d’enlairar-se, i després, quan aterra l’avió, totes aquelles

gestions de maletes, d’atenció a l’usuari, que també són

imprescindibles.

Havíem registrat els grups que signam aquesta proposició

no de llei aquesta iniciativa dia 29 d’abril, és a dir, una mica

abans que els sindicats fessin públiques les seves exigències a

AENA i que demanessin la intercessió del Govern de les Illes

Balears per intentar millorar les condicions laborals.

Aquestes empreses fan feina als aeroports en règim de

concessió per part d’AENA, excepte en alguns casos, que són

els menors, en què les companyies aèries es fan allò que en

diuen autohandling, és a dir, amb els seus propis treballadors

operen les feines de terra. Tot i així algunes companyies, que

sembla que són la mateixa, és a dir, és el cas d’Iberia, no és

autohandling sinó que és un handling llogat, perquè Iberia, la

línia i companyia aèria, és una empresa, és Iberia Handling, una

altra empresa distinta, i per tant, encara que sembli que és el

mateix, Iberia contracta Iberia Handling, que els serveis (...)

d’operació, i per tant són empreses distintes, tot i que tenguin

evidentment una relació en el consell d’administració molt

important.

Aquestes denúncies vénen a partir de la nova concessió de

handling que es va fer l’hivern de l’any 2015. La duresa dels

mateixos plecs de condicions imposats per AENA a les

companyies que s’hi volien presentar ha fet que acabi

repercutint aquesta pressió sobre les companyies en les

condicions laborals dels seus treballadors, condicions laborals

que ja no eren cap meravella a les anteriors concessions, però

que s’han agreujat en l’actual situació. Açò, afegit que hi ha

una demanda, afortunadament, d’açò n’hem d’estar contents,

més important de transport aeri aquest hivern, aquests mesos

passats, que l’increment de demanda ha fet que encara les

condicions siguin més extremes, dels treballadors, perquè no hi

ha hagut resposta per part de les companyies de dotar de més

plantilla els serveis davant l’increment de demanda, que és

superior al 15% en tots els casos, en els tres aeroports. Per tant

una bona notícia ha acabat repercutint també en les condicions

laborals dels treballadors d’una manera negativa.

AENA té responsabilitat sobre aquesta situació d’una doble

manera: primer, per haver posat unes condicions molt dures en

els plecs de condicions del servei de handling i, segona, perquè

no és suficientment diligent a l’hora de controlar que com a

mínim aquestes dures condicions es respectin. En aquest sentit

en els plecs de condicions no només hi ha quantitats

econòmiques, sinó que també hi ha uns mínims, uns estàndards

de serveis que s’han de prestar, de qualitat del servei, i uns

nombres de plantilles determinats en cada un dels serveis que

presten les companyies de handling, i si açò no es vigila

evidentment les companyies, tan apurades econòmicament com

està per AENA, fan que encara les condicions laborals

empitjorin, que facin fer més hores de les que marca el conveni,

si estan dins conveni, perquè no totes hi són, les companyies

que operen, als treballadors, i fan que la seva situació sigui

especialment delicada; es parla fins i tot de gent que ha de

dormir a l’aeroport en condicions..., com si haguessin perdut un

vol, a un banc de l’aeroport, per poder incorporar-se a una feina

a una altra empresa de handling que és a primera hora del matí,

perquè si no, no arriben a final de mes, i evidentment açò crec

que és inacceptable en una societat com la nostra i a una

companyia com AENA, que té uns beneficis importantíssims i

que presta un servei públic, i el servei públic al final acabarà

repercutint en la qualitat del servei que prestaran aquestes

empreses, els treballadors d’aquestes empreses, perquè

evidentment en aquestes situacions tan precàries és difícil fer

un bon servei.

Per açò demanam que les empreses... que AENA compleixi

les seves obligacions i extremi la vigilància de les condicions

de handling. Ens agradarien unes altres condicions en els

contractes de handling, però que com a mínim es compleixin

les que hi ha establertes, que tenim dubtes sobre si es

compleixen positivament. Demanam també al Govern de les

Illes Balears que, en ús de les seves competències, també vigili

perquè les condicions dels llocs de treball d’aquestes empreses

contenguin les condicions de salut i de seguretat laboral a què

obliga la legislació vigent, és a dir, que s’inspeccioni, que

s’estigui a sobre d’allò que passa en els aeroports, perquè

evidentment són llocs de molta concentració de treballadors i

no sempre es compleixen aquestes condicions.

Demanam també que si es compleixen els contractes de

handling per part de les empreses s’apliqui la legislació de
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règim sancionador amb el màxim rigor, perquè entenem que

són deplorables les condicions laborals que en alguns casos, no

en tots però en alguns casos, es donen als nostres aeroports,

amb tendència a més a agreujar-se. Demanam també que

AENA en els futurs concursos de handling, lamentablement no

serà prest, perquè no tenen un any encara les noves

concessions, però que en el futur i si hi ha incompliments

suficients com perquè es puguin rescindir contractes i s’hagin

de treure les noves concessions, demanam que es facin amb

unes noves condicions molt més favorables als treballadors,

tant des del punt de vista salarial com de salut i seguretat en el

treball, com evidentment també de millora de qualitat del

servei, que aquesta passa evidentment per les condicions dels

treballadors i també pel nombre de plantilla, del nombre de

plantilla que tenen aquestes empreses. Evidentment qui

espera..., un turista que espera unes maletes a un aeroport de les

Illes dependrà del nombre de treballadors que prestin aquest

servei per tenir una espera més llarga o més curta de les

maletes, i com més treballadors, una plantilla adequada de

treballadors, farà que es perdin manco maletes, farà que el

servei sigui millor, i tots els que viatjam podem contemplar

cada dia les eternes cues als mostradors de facturació que es

produeixen, que fan que donem una mala imatge als nostres

visitants. És cert que és quan se’n van, però evidentment quan

se’n van haurien de ser els ambaixadors del nostre destí turístic

i no uns mals ambaixadors dient que les coses no les feim com

tocaria. 

En aquest sentit també vam veure fa uns dies que vam

aprovar una proposició no de llei a instàncies del Partit Popular

pels problemes que hi ha en els controls de seguretat dels

aeroports, de massificació i de cues molt llargues d’espera. Per

tant són molts de llocs on AENA hauria de millorar la qualitat

del servei, però especialment en aquest cas el que demanam és

que les empreses de handling treballin en els aeroports en les

millors condicions de seguretat i salut laboral, i que ho facin a

més amb unes condicions econòmiques dels seus treballadors

dignes, i que evidentment açò ho vigili AENA, ho controli

AENA, perquè entenem que és la seva responsabilitat. És una

empresa pública, per un 1% només de capital, però continua

essent pública; els seus gestors han estat nomenats per un

govern. Per tant, AENA ret comptes a les Corts Generals

d’Espanya i AENA evidentment no viu afortunadament dels

pressuposts generals de l’Estat, però sí que les seves taxes i els

seus preus públics estan regulats pels pressuposts generals de

l’Estat. Per tant, és una empresa d’una alta responsabilitat

pública i com a tal ha d’exigir -i no ho compleix ella, per tant,

no ho pot exigir a tercers-, però hauria de poder exigir unes

condicions laborals i econòmiques justes per als treballadors

que fan feina, siguin d’AENA o no siguin d’AENA, dins les

seves instalAlacions.

En aquest sentit per tant, presentam aquesta proposició no

de llei, juntament amb el Grup Podem, MÉS per Mallorca i

MÉS per Menorca, que esperem que pugui tirar endavant en

aquesta comissió. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Borràs. 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, Sra. Presidenta. Batrem rècords de turistes

i enguany també batrem rècords de precarietat laboral. El

Borràs ja ha fet una introducció, explicació d’aquesta iniciativa,

que firmem conjuntament amb altres partits, com ha comentat

també, i avui també parlem d’aeroports, però concretament les

dues iniciatives que es debatran avui en aquesta comissió

parlen de persones, de condicions laborals, de salut i seguretat,

de salaris, de dures condicions, etc.

Veiem com cada vegada, gràcies a les diferents reformes

laborals que hem tingut durant aquests anys, tant la del Partit

Socialista, com l’última del Partit Popular, la precarietat i les

condicions laborals, com estaven comentant, dels nostres

treballadors i treballadores i en aquest cas avui parlem dels

treballadors i treballadores de handling dels aeroports. Bé,

veuen com tenen una feina que els provoca unes condicions

molt complicades, molt dures de feina, com ha comentat el Sr.

Borràs i també hem pogut assabentar-nos que, s’imaginen

vostès, senyories, dormir en seu cotxe per encadenar una

segona o una tercera feina, perquè no els donen temps perquè

estan treballant a dues o tres empreses, perquè estan

subcontractades? Això són condicions dignes? Des de Podem

diem que no.

També i serà una qüestió que després en la següent

iniciativa debatrem sobre el tema que és inadmissible que sent

una empresa pública, encara que sigui el 51%, però és

majoritària, AENA permeti que s’incompleixi, segons això

demanem en aquesta proposició que des del Govern s’insti que

realment es compleixi la normativa laboral quant a quantitat de

plantilla, quant a seguretat laboral i la seva salut, condicions de

feina, i, per tant, és inadmissible que una empresa pública

faciliti que els seus treballadores i treballadores no tinguin unes

condicions dignes al respecte.

També s’ha comentat i m’imagín que la resta de portaveus

ho faran, que un grup de persones no pugui fer front a tot el

volum de feina que puntualment durant aquests mesos d’estiu,

i veiem cada any i cada mes com es van incrementant i les

plantilles es redueixen, com en el cas de Menorca, que després

en parlarem, o que es manté, però hi ha un increment de

persones que arriben a les nostres illes i als nostres aeroports,

això fa que al final aquesta feina no la puguin treure. Per tant,

la falta de personal provoca, a part de totes les conseqüències

que he comentat anteriorment en els treballadors i

treballadores, és una reducció de la qualitat del servei i

l’atenció al client, com s’ha comentat, haver de fer cues i

esperar a recollir, entre altres coses, les maletes, o a l’hora de

facturar, també seria un element veure moltes persones esperant

durant molta estona per poder facturar. Per tant, és una imatge

i pensem que no és un servei..., almenys que es podria millorar

incorporant més personal al respecte.

Com he comentat abans, el tema de la privatització el

deixaré per comentar en la següent iniciativa i nosaltres

donarem suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS

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

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No sé si és l’ordre... és

igual...

LA SRA. PRESIDENTA:

És MÉS per Mallorca primer...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ens és igual...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és que tenia el paper malament. Perdoni...

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Bé, des de MÉS per Mallorca signam

també la iniciativa, a la qual donam suport i també a les

paraules que ha defensat el Sr. Borràs.

Evidentment AENA ha de vetllar perquè es compleixin

estrictament les condicions exigides en els contractes. És un

tema important i s’han d’augmentar els controls i s’ha de vigilar

que es compleixin les condicions laborals, tant les condicions

laborals dels treballadors i també des del punt de vista de la

qualitat del servei.

Sí que ens pareix important també destacar, a part d’aquests

punts, el punt cinquè, que la situació creada arran de la semi

privatització d’AENA i és del tot comprensible, tant

comprensible com indesitjable, que el fet que fons d’inversió

s’hagin quedat amb una part important d’AENA, segurament

aquests fons d’inversió amb el darrer que pensen és que els

nous contractes de handling millorin les condicions dels

treballadors. Això és el que ens du a aquesta política que s’ha

seguit, on es creen uns interessos evidentment per part dels

inversors, que han posat uns doblers amb unes expectatives de

benefici i que a l’hora de tenir aquests plecs de condicions que

es varen fer en el seu moment, crec que va ser ara fa un any, no

s’hagin prioritzat aquestes qüestions que són d’interès públic,

crec, en lloc de la privatització del benefici com s’ha fet. Per

tant, aquesta és una causa més, crec, on ens du aquesta política

de privatització d’AENA.

I res més, donam suport evidentment a la proposta, ja que

en som participants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Ara sí, MÉS per Menorca, per un temps

de deu minuts. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que tornem a

veure, sempre que analitzem problemàtiques laborals de

colAlectius concrets, la paradoxa que és que el nostre sistema de

relacions laborals regeix el principi de la negociació colAlectiva

i, per tant, de l’equilibri entre empreses i treballadors, una mica

semblant a allò que seria un mecanisme de mercat, en la qual la

negociació entre aquests dos interessos, ha de donar lloc a unes

relacions de treball adequades o idònies. I altre cop veiem com

aquest sistema, en què l’administració fa de simple espectador

i que en principi doncs és positiu que els treballadors i els

empresaris es posin d’acord per aconseguir unes relacions de

treball adequades, veiem que aquest sistema presenta errors,

errors en alguns casos en què els treballadors tenen dificultats

per plantejar mesures de conflicte colAlectiu que són les que

permeten assolir aquest equilibri.

I en quins casos es produeixen aquests errors en el sistema

de negociació colAlectiva? Quan es donen situacions de

precarietat de colAlectius de treballadors desestructurats, a causa

normalment de l’estacionalitat de les feines, la rotació, fins i tot

contractes per hora, ... Són casos en els que realment hi ha una

identificació molt tènue entre el treballador i l’empresa.

Aleshores les empreses aquí treuen..., com diuen en castellà, a

río revuelto beneficio de pescadores, és a dir, aquests

colAlectius tenen poques capacitats d’organitzar-se, poca

capacitat per la desestructuració que pateixen, de plantejar

mesures de conflicte colAlectiu. I ens trobem al final que són els

que paguen els plats romputs perquè en ser la part més feble de

tota la cadena, des de l’encàrrec al servei, l’empresa que

guanya aquesta concessió és l’element més feble i que per tant

acaba pagant tots els ajustos que es fan en aquesta cadena.

Açò em recorda molt aquesta anàlisi... si a més a més hi

afegim tota la part de la subcontractació que moltes vegades

aquestes empreses poden subcontractar serveis, són empreses

subcontractistes que a la vegada poden subcontractar serveis,

i em recorda molt la problemàtica que vàrem tractar de les

cambreres de pis, dels hotels, però amb una diferència molt

important: que en aquell cas realment no tenien més remei que

demanar al Govern que fes bons oficis respecte de les empreses

i els treballadors i en canvi en aquest cas, com molt bé

explicava el Sr. Borràs, ens trobem amb una empresa que és de

titularitat pública i que per tant, suposadament la nostra

capacitat d’incidència en la millora d’aquestes condicions de

treball hauria de ser superior, de fet doncs, la mesura

bàsicament que es proposa és garantir que millorin les

condicions a través del retoc o la modificació dels plecs o les

condicions que regulen aquestes concessions. 

Açò és una cosa que ja existeix en moltes altres concessions

que es fan, ara penso per exemple en les concessions de bars o

restaurants que el mateix AENA dóna o que fins i tot nosaltres

com a comunitat autònoma donem en hospitals, en centres

d’educació en què -posaré la comparació perquè sigui molt

gràfica- es pot establir perfectament el preu màxim que pot

tenir un entrepà. 

És a dir hi ha... està ple de contractes, de concessions en

què es regulen aspectes econòmics relatius a la prestació del

servei i que d’alguna manera podríem dir que alteren les



TURISME / Núm. 18 / 2 de juny de 2016 219

 

normes del lliure mercat, no?, nosaltres estam dient al

contractista que ha de vendre l’entrepà de pernil a 2,5 euros,

doncs estam llevant la possibilitat a aquest contractista que

l’ofereixi a 5 euros i que els vengui igualment, no?, doncs... no

sé si és gaire afortunada la comparació, però en aquest cas

estam en el mateix, és a dir, estem dient... el que demanem és

que AENA posi en les seves condicions unes condicions de

treball dignes per als treballadors que es poden expressar en

forma de salari, però que es poden també expressar en altres

condicions de tipologia de contractes i altres elements que

impedeixin situacions com les que s’han descrit aquí tant per

part del Sr. Borràs com per part del Sr. Aguilera.

A part de tot açò hi ha una altra dimensió que ha quedat una

mica amagada en la proposició no de llei, però que em sembla

important i tots els portaveus també hi han fet referència que és

el tema de la qualitat, de la garantia de la qualitat i la

importància que té per a nosaltres com a comunitat autònoma

que als nostres aeroports hi hagi un sistema de gestió de la

comunitat que garanteixi la satisfacció dels usuaris, perquè aquí

ens tornem a trobar amb un altre cas en què les normes de la

competència no funcionen perquè aquí no hi ha competència

perfecta. 

Si nosaltres necessitem anar a l’Aeroport de Palma i

l’Aeroport de Palma no funciona com toca perquè hi ha massa

cues, perquè... no sé si encara... si s’ha solucionat, però

almenys fa anys no hi havia servei de consigna, no tenim

alternativa, no podem anar a un altre aeroport. Per tant, més

que mai, també com dèiem en un altre cas... ja són errors en el

sistema de lliure mercat que porten a despropòsits, a situacions

injustes o inadequades i, per tant, hem de demanar en aquest

cas a l’empresa pública que és la responsable d’això que posi

tots els elements que estiguin al seu abast per palAliar-ho i per

millorar-ho.

Això és tot, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

paraula el Sr. Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo creo que nos estamos

acostumbrando a algo que no sé si debería ser la tónica habitual

y es desde este parlamento hacer brindis al sol pidiendo una

serie de temas a organismos que no son dependientes ni del

Govern ni responsabilidad del Parlamento y además haciendo

unos juicios de valor que, como mínimo en una propuesta como

ésta, deberían de venir contrastados. 

En el punto 1 se dice que el Parlament de las Illes Balears

insta a AENA a extremar el seguimiento y vigilancia del

“compliment estricte de les condicions exigibles en els

contractes derivats del concurs públics d’adjudicació dels

serveis d’assistència a terra”, supongo que es porque saben

que AENA no está extremando el seguimiento y vigilancia del

complimiento estricto de las condiciones exigibles, y yo creo

que si fuerámos mínimamente serios deberíamos de venir aquí

y decir, AENA no está haciendo bien su trabajo porque no está

cumpliendo una serie de acuerdos que deberían de estar.., entre

ellos el de seguimiento y vigilancia estricta de las condiciones

de los contratos.

En el punto 2 decimos que el Parlament de las Illes Balears

insta AENA de acuerdo con el punto anterior a extremar el

seguimiento y vigilancia del cumplimiento estricto “dels

esmentats contractes de manera especial pel que fa a les

condicions i jornades laborals”, supongo que hay datos

fehacientes y están absolutamente contrastados por todos los

partidos que presentan esta PNL que AENA no está vigilando

y extremando la precaución en el cumplimiento de los

contratos.

Curiosamente el punto 3, que creo que debería ser el

número 1 de toda esta historia, es si tenemos el más mínimo

conocimiento, la percepción, la duda de que AENA no está

cumpliendo en materia laboral lo que tiene que hacer el

Govern, que eso sí es de su competencia, es revisar e

inspeccionar todos los contratos que están habiendo por parte

de AENA, y ese debería ser el punto primero y único desde

nuestro punto de vista.

En el punto 4 se dice que el Parlament de les Illes Balears

insta a AENA a que “d’acord amb allò que es demana en los

puntos 1 y 2 de esta proposición en cas d’incompliment de les

condicions contractuals per part de qualsevol de les empreses

que presten serveis de handling apliqui amb la màxima

diligència i amb el rigor contemplat en la llei i els règims de

sancions les mesures oportunes per tal de garantir la qualitat

del servei”, supongo una vez más que tienen datos fehacientes

de que AENA esto no lo está haciendo y si esto es así hubiera

sido bueno que con esos informes o con esa información todos

hubiéramos podido contrastar que efectivamente eso se está

produciendo.

En el punto 5, una vez más, el Parlament de las Illes Balears

insta a AENA “per damunt dels criteris d’optimització extrema

dels beneficis que ha vingut practicant prioritzi al futur

concurs d’adjudicació dels serveis de handling dels aeroports

de les Illes Balears les següents condicions: la qualitat del

serveis prestats als usuaris”, vuelvo otra vez a... supongo que

tienen datos fehacientes de que en los contratos actuales no se

está primando la calidad del servicio, supongo que ustedes han

tenido acceso a los contratos, han mirado los concursos, han

analizado las ofertas y se han dado cuenta de que al final de

todo lo único que ha priorizado AENA por encima de cualquier

cosa son las condiciones laborales, en este caso no óptimas, de

todos los trabajadores.

El número de trabajadores y trabajadoras que ofrecen las

propuestas de las plantillas, supongo que también lo habrán

mirado, la garantía en el cumplimiento estricto de las

condiciones acordadas en convenios sectoriales; y yo pregunto

¿y qué hacen los sindicatos?, ¿cuál es su función?, si los

sindicatos han denunciado esto una vez más es el Govern el que

tiene que revisarlo y punto, es que estamos mareando la perdiz

innecesariamente.

La garantía del mantenimiento de las condiciones laborales

y sociales y la estabilidad laboral, y yo pregunto ¿cómo se

puede garantizar... o priorizar los contratos fijos en los
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aeropuertos de Baleares cuando somos, cuando tenemos, para

bien o para mal, los tres aeropuertos con mayor estacionalidad

o de los tres aeropuertos con mayor estacionalidad que hay en

el territorio nacional?, ¿cómo se pueden priorizar plantillas

fijas y no tener contratos fijos discontinuos?, es que es

imposible, si tenemos las puntas de los meses de más

frecuencia respecto de las de menos superan de mucho

cualquier aeropuerto, no ya sólo en España, sino cualquier

aeropuerto a nivel europeo.

Y el punto 6 que sí nos parece adecuado porque una vez

más sí es competencia de este gobierno lo que pide es que

siente AENA y el Govern a impulsar una mesa de negociació

con representantes de los trabajadores y las empresas afectadas

“per tal de compartir la problemàtica per (...) solucions

satisfactòries”, esto es lo primero que se debería de haber

hecho. 

Es decir, en toda esta PNL si ponemos el punto 3 y el punto

6 estamos absolutamente de acuerdo porque son competencia

de este gobierno y este parlamento tiene que exigirle al

gobierno que cumpla lo que es de su competencia. Todo lo

demás, me sabe muy mal, pero son brindis al sol. Podríamos

hacer una declaración institucional en la que todos estemos de

acuerdo, es evidente que todos estamos de acuerdo, por

supuesto que estamos de acuerdo en que se comprueben los

contratos, que se sea especialmente inflexible con las

sanciones, pero es que doy por hecho o damos por hecho que

esto es algo que hace AENA y si ustedes tienen conocimiento

de que no lo está haciendo AENA entonces es cuando hay que

actuar y se debería de actuar, no lo digo por los partidos que no

tienen en este momento representación a nivel nacional, pero

sí en el caso de Podemos, en el caso del Partido Socialista que

deberían de haber ido al Congreso de los Diputados y exigir,

que es donde el Gobierno de España tiene la responsabilidad,

exigirle a AENA todas estas cosas que ustedes han descubierto

aquí que no están funcionando correctamente. 

Al final lamentablemente se vuelve a hacer política en un

tema que no debería, y menos en los meses en los que estamos.

Parece que se tiene que hacer una especial defensa de

colectivos concretos, y a veces me pregunto si alguno de

ustedes ha revisado cuáles son las condiciones laborales, por

ejemplo, de las empresas de limpieza de este parlamento;

¿alguien lo ha revisado?, ¿alguien ha mirado si cuando se ha

sacado el concurso para la limpieza de las instalaciones de este

parlamento se ha revisado cuáles son las condiciones

laborales?, ¿se ha revisado si se están cumpliendo?, ¿se ha

revisado si se está exigiendo, si se está inspeccionando?, ¿se ha

revisado si el criterio era el del precio o el de la estabilidad de

las plantillas? ¿Alguien lo ha revisado? Seguramente no, pero

nos vamos a preguntarle a AENA porque políticamente interesa

decir que AENA nos está ahogando, que AENA tiene muchos

beneficios, que estos beneficios se van fuera de las Islas... Al

final estamos haciendo política con un tema que afecta a las

personas, y si de verdad se está produciendo somos los

primeros que exigimos que este gobierno, con las herramientas

que tiene, vaya e inspeccione a AENA, a los hoteles, a las

empresas y a todo el que tenga sospechas de que no está

cumpliendo la legislación laboral.

Por tanto nosotros votaremos a favor de los puntos que sí

son competencia de este gobierno, que son el punto 3 y el punto

6, y evidentemente como no tenemos conocimiento, salvo que

ustedes ahora en su segundo turno de intervención digan “lo

hemos analizado y esta es la información que tenemos, y

efectivamente todos estos puntos se han comprobado, y

asumimos que los sindicatos no están haciendo su trabajo, pues

entonces lo tiene que hacer el Parlamento”, entonces en este

caso votaremos a favor; de lo contrario votaremos abstención

porque no tenemos información. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El problema d’aquesta

iniciativa, en la nostra opinió, és més el que insinua que el que

diu la literalitat, és més el que insinua que la literalitat, perquè

la literalitat, bé, a nosaltres que s’extremi el seguiment dels

compliments i tot això ens pareix bé. Coincidesc plenament

amb el Sr. Gijón que aquí el punt número 1 és que la Inspecció

de Treball faci la seva feina, que és la competència del Govern

de les Illes Balears, i que els partits que donen suport al

Govern, en lloc de fer tanta retòrica i tantes declaracions, el que

haurien de fer és gestionar i fer complir la normativa, i enviar

els inspectors de Treball, i aixecar actes, i obrir expedients, en

lloc de fer només paraules, paraules, retòrica, retòrica... On són

les actes d’inspecció i els expedients sancionadors? Això és

l’important, i això és el que fan els que governen, que són els

que han de gestionar. Però clar, aquí pareix que els partits que

donen suport al Govern es dediquen més a això, a la retòrica

que a gestionar la funció executiva que tenen encomanada.

I clar, a més a més, clar, jo sent els seus discursos i es

mesclen dos plans. Hi ha un pla que és el compliment de les

condicions, el compliment de la normativa, aquest és un pla de

les condicions laborals; i hi ha un altre pla que és que no ens

agradin les condicions laborals vigents, clar, perquè aquí es diu

que és inadmissible que els treballadors no tenguin unes

condicions dignes. Què és no tenir unes condicions dignes?,

perquè en teoria ens hem donat una normativa que marca uns

sous mínims, uns horaris, i això són les condicions dignes; si no

són dignes, clar, aleshores el que hem de fer és canviar aquestes

regles. És que, clar, no sabem exactament de què parlam,

parlam d’una manera etèria que no sabem què vol dir

exactament. Què són unes condicions dignes?, jo em deman

què són unes condicions dignes en boca dels portaveus dels

partits d’esquerra; què són unes condicions dignes?, un sou de

1.500 euros?; què són unes condicions dignes? I aquestes

condicions dignes -també coincidesc amb el Sr. Gijón- les

aplicaran vostès a totes les empreses concessionàries del

Govern de les Illes Balears?, perquè, clar, si vostès ens diuen

que a AENA unes condicions dignes són un sou de 2.000 euros,

val, són unes condicions dignes, però supòs que les empreses

concessionàries del servei de transport terrestre a Mallorca

també tendran unes condicions dignes, que aquestes sí que
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depenen del Govern de les Illes Balears. Perquè, clar, és que

aquí... no sabem exactament què feim i què estam defensant.

Per tant jo crec que s’haurien d’aclarir. 

En el pla del compliment de la normativa dels convenis

colAlectius, escoltin, tenen tota la competència. S’han de

complir, és obligatori. Clar, quan vostès diuen que insten a

prioritzar la garantia del compliment estricte dels convenis

sectorials, això és com dir “instam a prioritzar el compliment

de la legalitat”. No, no es prioritza el compliment de la

legalitat, la legalitat es compleix i punt! És que estam dient

unes coses que són... metamorfosis. De què estam parlant? Els

convenis colAlectius, igual que la normativa, es compleixen i

punt, no es prioritza el compliment, és que s’han de complir. I

clar, estam entrant en un terreny absolutament llenegadís, que

no sé exactament on ens volen dur, perquè si a vostès no els

agrada -i això va especialment per al Sr. Castells- si no els

agrada el sistema de la negociació colAlectiva, si no els agraden

les condicions que existeixen, no haurien de dur aquesta

iniciativa, haurien de dur una altra iniciativa, un altre tipus

d’iniciativa. Però, clar, ens quedam a mig camí, insinuam però

no deim, i jo crec que aquestes no són les maneres de fer

política que pertoca. El que pertoca és actuar quan

s’incompleix i enviar la inspecció laboral, i si volem canviar les

condicions dir-ho clarament i no jugar a aquest joc d’embullar

fil, que és un poc allò que s’està plantejant amb aquesta

iniciativa.

Per tant nosaltres, ja dic, amb la literalitat hi podem estar

d’acord, però el que no ens agrada és el que traspua, el que

s’està insinuant darrere, que al final no es diu amb la boca, i

aquests partits que són els reis de les transparències que diguin

clarament les coses, per favor! Es compleixen o no es

compleixen. Defineixin què són unes condicions dignes de

treball i després diguin si es compleixen o no es compleixen.

Diguin-ho però no ens tengui aquí entretinguts amb coses que

queden absolutament indefinides i només insinuen coses sense

saber exactament a què s’estan referint i de què estam tractant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. És el torn de Grup Mixt però no hi és,

i passam directament..., té la paraula en aquest cas, per

contradiccions, pel grup proposant, el Sr. Borràs, per un temps

de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Quan AENA estrangula les Illes

Balears tots constatam que estrangula les Illes Balears. Quan

AENA estrangula les condicions laborals dels treballadors ja és

diferent, perquè, clar, una cosa és ser nacionalista i una altra

cosa és ser de dretes, i una tercera cosa és ser nacionalista de

dretes, i clar, la defensa dels interessos de la comunitat, l’ens

comunitat, va molt bé; la defensa dels treballadors d’aquesta

comunitat ja és més etèria. 

Entretenim el personal fent aquestes coses, defensant els

treballadors. Crec que és funció d’aquest parlament defensar els

treballadors. És la meva obligació, entenc, en aquest parlament

defensar els treballadors, i si són treballadors que depenen d’un

contracte públic, més que més. I no estic insinuant res, estic

afirmant, estic afirmant.

Contracte de neteja d’aquest parlament, es van incorporar

clàusules socials. Ho poden demanar als membres de la Mesa,

els grups que en tenen, i si no poden fer preguntes. I els

contractes d’AENA, i els concursos d’AENA són introbables;

AENA és una empresa pública opaca que no dóna informació

de les seves condicions laborals, i si segueixen els mitjans

especialitzats i si segueixen la funció dels sindicats veuran que

han estat denunciats els concursos, han estat denunciats, el

darrer és el cas dels bombers, de les proves de bombers...

Constantment s’està denunciant per incompliments a AENA,

constantment. I ni els sindicats no tenen accés clar i fàcil a les

clàusules dels concursos i a les condicions dels concursos

d’AENA, perquè AENA és absolutament opaca, i així com ens

queixam de com n’és, d’opaca, en les relacions amb les Illes

Balears, és absolutament opaca també en les altres qüestions.

I evidentment no es compleixen totes les condicions

laborals, perquè hi ha treballadors que estan contractats per

dues companyies, i en relació amb els convenis, no totes les

companyies de handling estan dins conveni, i açò és una cosa

que hauria d’exigir AENA per se als seus concursos, que les

companyies que fan feina per AENA acceptessin els convenis

sectorials, i no ho fa, i no ho fa, i açò ja és prou motiu com per

fer aquesta PNL.

Segona..., perdoni, hi ha contractacions indefinides. Clar

que sí, que n’hi ha, als aeroports, perquè hi ha companyies...,

o n’hi podria haver, perquè hi ha companyies que operen els

dotze mesos de l’any, tots els mesos, i per tant aquí deim que

prioritzin de manera decisiva contractacions indefinides i de

fixos discontinus, és a dir, de tot l’any i de sis mesos, i a

jornada laboral completa per damunt dels contractes temporals

i a temps parcials. Clar que sí, perquè no és el mateix un fix

discontinu que un eventual d’estiu. No són les condicions

iguals, ni econòmiques ni de salut laboral.

I, Sr. Melià. Què és un sou digne? El que pacten en conveni

treballadors i empresaris i no es compleixen per algunes

companyies de handling, no es compleixen. No són 1.500 o

2.000, són el que pacten empresa i treballadors, conveni de

handling en aquest cas. Igual haurem de tornar a aquelles PNL

d’aquí en què instàvem AENA a continuar millorant encara

més la magnífica política de taxes que estava fent, que és el que

votàvem cada dijous aquí fins fa un any. Hem de continuar

aplaudint AENA perquè ens ha davallat un 0,5% les taxes a

menys del 2% dels vols que operen a les Illes Balears? Això ho

hem de continuar fent? Hem de continuar felicitant el Govern

de les Illes Balears per la magnífica Fira Nupcial que feia?, que

aquí hem votat a favor de felicitar el Govern per la magnífica

Fira Nupcial que feia. 

És açò que volen? Perquè si és entretenir el personal venir

aquí a denunciar i demanar que es compleixin unes condicions

laborals dignes als treballadors dels aeroports, entretindrem el

personal tant com faci falta, cada dijous de l’any. I si no agrada

a algú, se’n pot anar de la comissió com va fer ahir, que vam

acabar la Comissió de Medi Ambient, que l’hauríem pogut fer

dins l’ascensor antic del Círculo Mallorquín que hi ha a
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l’entrada d’aquest parlament, que eren dos portaveus en aquesta

sala i dues persones a la Mesa. I el Govern, amb tots els

directors generals, secretària general tècnica i companyia aquí.

Si açò és entretenir el personal, idò entretindrem el personal.

Em sap molt de greu, però la defensa dels treballadors crec que

és un dret que tenim els diputats d’aquesta sala, almanco els

que creuen en la dignitat del treball, almanco. És un dret que

tenim i l’exerciré tant com vulgui. I si algunes persones creuen

que s’ha de fer d’una altra manera, que facin iniciatives en

aquest parlament, que en facin, perquè evidentment no anam

sobrats d’iniciatives. 

A mi em sap molt de greu, però és que faré la cançó del

cansat, però AENA té unes responsabilitats importantíssimes

que està ometent, amb les Illes Balears i amb els treballadors

dels aeroports de les Illes Balears. Jo pensava que tindríem un

dia tranquil, però veig que no, i farà falta igual que reforcem les

plantilles de bombers dels aeroports, però també del Parlament

per apagar algun foc, perquè alguna cosa es crema en aquesta

comunitat quan ara hem de sortir a criticar AENA quan

estrangula Balears i hem de sortir a aplaudir AENA per les

seves polítiques laborals.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam a la votació de la Proposició no

de llei 7094/16.

Vots a favor?

¿La quiere por puntos? Ningún problema a que se vote por

puntos.

Bien empezamos entonces.

(Remor de veus)

Perdó?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Vale. Votamos los puntos 3 y 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

3 i 6..., després quedaven l’1, el 2, el 4 i el 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada aquesta proposició no de llei. Gràcies.

Passam...

(Remor de veus)

Diré la votació. 

La resta de punts és: vots a favor 8 i abstencions 4.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8598/16, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista,

MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a

manca de personal a l'aeroport de Menorca.

Passam, ara sí, a la següent proposició no de llei que és la

RGE núm. 8598/16, dels grups parlamentaris MÉS per

Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears,

Mixt-Gent per Formentera, relativa a la manca de personal a

l’aeroport de Menorca.

I per això té la paraula per part del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca l’Hble. Diputada Sra. Margaret ... no, no, un

moment.

Té la paraula el Sr. Castells, com no podia ser d’altra

manera, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornem als temes dels

aeroports i d’AENA, en aquest cas doncs per parlar d’una

problemàtica que hi ha en aquests moments a l’aeroport de

Menorca. Vostès saben que ja pesa en aquests moments

l’amenaça d’una vaga per part dels treballadors de l’aeroport,

a causa de la falta de personal. 

L’aeroport de Menorca dóna feina en aquests moments de

forma directa a 160 treballadors i, evidentment no els

descobreixo res si els dic que la importància que té l’aeroport

de Menorca per a l’economia de l’illa és totalment capital,

especialment a la temporada d’estiu i especialment quan

s’atraquen alguns fenòmens culturals i turístics, com són les

festes de Sant Joan. Aleshores ara ens trobem en una situació

en què des que es va fer l’expedient de regulació d’ocupació

l’any 2012, l’aeroport va perdre 23 treballadors, per tant,

aquests 160 que hi ha ara, l’any 2012 eren gairebé 190.

Amb aquesta situació de disminució de personal, enfront

d’aquesta disminució de personal, ens trobem que el trànsit fins

i tot en els anys de crisi no ha deixat d’augmentar. Per exemple,

l’any 2012 hi va haver 2,5 milions de passatgers, l’any passat

va ser ja 2.800.000 i les previsions per al 2016 és que passin els

3 milions de passatgers. Per tant, estem en una situació que

podem resumir que hi ha menys personal per atendre més

trànsit.

Aquesta mancança de personal en alguns casos no compleix

la normativa, com és el cas dels bombers, del servei de

bombers. En aquests moments es fan torns amb un bomber

menys del que pertocaria, per garantir, per satisfer els criteris

de seguretat establerts per un aeroport d’aquestes

característiques. És -diguem- el cas més vistós i més flagrant,

doncs perquè en aquest cas hi ha una normativa que cal

complir, però com es poden imaginar pels nombres que els he

donat, la disminució de persones en els altres serveis també està

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201608598
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suposant en aquests moments un problema de saturació i de

dificultat de prestar el servei amb la qualitat que pertoca.

Davant d’aquesta amenaça de vaga, que podria tenir unes

conseqüències catastròfiques per a l’economia de Menorca,

hem decidit presentar amb els altres grups aquesta proposició

no de llei, en què instem el Govern a què faci gestions davant

del Ministeri de Foment per resoldre la situació de manca de

personal, això en primer lloc. 

En segon lloc, instam el Ministeri de Foment que insti al seu

torn AENA per iniciar les negociacions que garanteixin aquesta

plantilla mínima. Parlàvem -diguem- de la temporada alta a

partir de l’1 d’abril, és obvi que en aquest sentit ja fem tard,

però quan abans es pugui posar fil a l’agulla millor. 

En el tercer punt demanem aquesta plantilla necessària que

d’alguna manera fent-me ressò de les queixes del Sr. Gijón i del

Sr. Melià, xifraré en 15 persones, perquè si no..., doncs estic

d’acord amb ells que si no concretem de què estem parlant,

doncs evidentment tots podem estar d’acord però queda potser

massa etèria. En aquest moment el que està demanant el

representant dels treballadores és que es reforci en 15 persones

aquesta plantilla i és una quantitat que als grups que proposem

ens sembla adequada i a la vegada assumible.

I per últim demanem, en un termini doncs més a mig i a

llarg termini, que es pacti una relació de llocs de treball, que

reforci els departaments més infradotats, que van quedar més

perjudicats per la disminució de personal de l’any 2012 i que

garanteixin que es puguin dur a terme les operacions amb el

nivell de qualitat i seguretat que són necessàries.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu

minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. L’altra cara de la mateixa moneda,

primer AENA en relació amb les empreses que operen dins els

aeroports, ara AENA en relació amb els serveis que opera per

ella mateixa dins els aeroports i per la mateixa política, els

mateixos criteris, maximització de beneficis, minimització de

plantilles i els aeroports al límit, al límit, perquè evidentment

s’han de retre uns comptes als consells d’administració que

pensen més en el repartiment de dividends que no en la funció

de servei públic.

Evidentment, açò és opinable, és el meu criteri, però, com

deia fa una estona, si açò és cert, si açò és cert quan parlam de

la comunitat autònoma, d’AENA amb relació a les Illes

Balears, i així ho afirmam tots, per què no ha de ser cert quan

és amb relació a els seus treballadors. És a dir, no tenim una

AENA que és perversa amb relació a les comunitats autònomes

i és angelical amb relació als treballadors.

Esper no sentir que els treballadors de l’aeroport, bombers

en aquest cas, amenacen de fer vaga perquè sí, perquè no tenen

res millor a fer que amenaçar de fer vaga perquè, evidentment,

no he conegut encara ni un sol treballador que faci una vaga per

gust, ni un, ni un, una vaga per a un treballadors és una decisió

complicada, complexa i a vegades dura, dura de prendre, no és

fàcil per a un treballador fer vaga, encara que alguns puguin

pensar que sí que és molt fàcil, no ho és. 

Saben que anunciar una vaga evitable, evitable molt

fàcilment per AENA, a l’estiu a un servei essencial com un

aeroport per a Menorca saben que açò, evidentment, té un cost

també per a ells que és molt alt. Els que fan vaga, els que

amenacen de fer vaga ho fan no per ells, perquè ells tenen la

plaça, l’estan treballant, ho fan perquè el servei públic sigui

millor, estigui ben dotat, amb bombers formats i preparats i

amb plantilla suficient perquè l’aeroport funcioni. S’ha de

pensar que un bomber d’un aeroport no és una persona que es

pugui improvisar d’un dia a l’altre, un bomber és una persona

especialitzada que necessita una formació molt concreta. I en

el cas de la complexitat d’actuació que requereix un accident

aeri, un accident d’una nau, encara més, perquè no és fàcil... si

ja és complicat actuar davant d’un incendi d’una casa, per posar

un exemple, molt més complex ha de ser davant una aeronau

que és una màquina carregada de combustible, que hi ha

persones tancades dins, situacions molt complicades. Per tant,

necessiten d’una formació molt específica; i açò no s’improvisa

i s’ha de preveure. 

Em sembla molt dur coses que han passat com que fins i tot

s’hagi amenaçat que la solució és baixar de categoria l’aeroport

de Menorca, si es baixa de categoria ni que sigui durant un mes

ja no fa falta tanta plantilla. És a dir, molt bé, si l’aeroport de

Menorca ja no té la categoria que té actualment, li rebaixam un

grau durant un mes, que és quan tenim el problema de plantilla,

ja tens resolt el problema. 

Jo vaig veure fa uns anys un conseller de Medi Ambient que

per solucionar el problema de nitrats als aqüífers de Balears va

pujar el nivell dels nitrats tolerables per al consum humà i ja no

hi va haver problemes de nitrats. Vull dir, AENA ens amenaça

a fer el mateix, però amb els bombers. Crec que és

absolutament impresentable.

Per açò, es demana que es resolgui aquesta situació, que es

doti amb les condicions suficients la plantilla de bombers pel

mateix servei de bombers, pels mateixos treballadors, però

sobretot per la seguretat de l’aeroport perquè evidentment és la

seguretat de l’aeroport que es posa en perill.

No sé si aquesta PNL és un altre brindis al sol, no ho sé, no

sé si és una altra manera de fer volar coloms, d’entretenir el

personal en aquesta comissió, que si no féssim aquest tipus

d’iniciatives igual ni faria falta que es reunís, però entenc que

la defensa dels treballadors i la defensa del servei de bombers

és fonamental perquè estam parlant d’un servei públic, a més,

és fonamental perquè l’amenaça de vaga, que esperem que no

es produeixi, desitjam que no es produeixi, volem que no es

produeixi, ningú no vol ni els treballadors tampoc que hi hagi

vaga, ningú no ho vol, i és molt fàcil de resoldre, que AENA

s’assegui a parlar, que s’assegui a negociar, i estic convençut

que hi ha marge suficient perquè hi hagi un acord que eviti una
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vaga que seria absolutament lamentable per als interessos

econòmics i socials de Menorca.

Ja dic, és molt fàcil, asseure’s, em consta que els

treballadors no tenen cap ilAlusió per fer aquesta vaga, no tenen

cap gana de fer aquesta vaga i si AENA és receptora, és

sensible a les seves demandes i parla, simplement que parli,

accepti parlar amb els treballadors, crec que és fàcilment

evitable. 

Que aquesta PNL pot ajudar? Esperem, esperem que ajudi,

tot fa una casa pobra. En tot cas, crec que la funció d’aquest

parlament és preocupar-se per aquestes situacions i defensar

aquestes situacions que posen en risc la seguretat del trànsit

aeri i dels usuaris dels aeroports, en aquest cas de Menorca.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per a la seva defensa i 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. Només un comentari, només per

posar en especial rellevància el tema del servei d’extinció

d’incendis, i és que ens sembla especialment greu, especialment

greu que no s’estiguin complint aquests ràtios fixats per la

normativa. Per la resta ens adherim a les paraules del Sr.

Castell i del Sr. Borràs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. 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, Sra. Presidenta. A aquesta segona iniciativa,

com s’ha comentat abans, presentada conjuntament per

diferents forces, nosaltres li donarem suport. Com ja també han

comentat els portaveus que m’han precedit, la falta de personal

a l’aeroport de Menorca fa o tal vegada provocarà que els

treballadors, com ha dit el Sr. Borràs, utilitzin la vaga com

l’últim recurs per defensar els seus drets laborals i forçar a

asseure’s i negociar. Entenem perfectament i compartim que

aquesta mesura recollida a l’Estatut dels Treballadors és l’últim

recurs, com he comentat, per intentar forçar a resoldre un

problema com aquest matí parlam tant en l’anterior iniciativa

com en aquesta, la falta de personal.

També m’adhereixo a les paraules que ha dit el Sr. Reus

sobre la situació d’incompliment de la normativa. Moltes

vegades i des que... com a ciutadans i com a responsables

polítics, en aquest cas, hem de vetllar pel compliment de les

normatives i veure que realment en un servei de seguretat com

és en aquest cas la falta de personal no es compleix, idò, bé,

m’imagín que aquesta situació s’hauria de solucionar. 

La falta de personal, com hem comentat abans, nosaltres no

només la defensam en el cas dels aeroports com avui toca, els

aeroports són l’avantsala de l’arribada de molts de turistes i

hem vist que per les cambreres de pis, els cambrers dels

restaurants, els cuiners, etc., la seva precarietat, les seves

condicions laborals es veuen com cada any, any rere anys, es

veuen perjudicades. 

També, sobretot, i ho he comentat abans de passada i ara sí

que voldria dedicar uns minuts a fer o a comentar la magnífica

i meravellosa idea que en el seu moment el Partit Popular va

tenir amb la privatització de la meitat d’AENA, va deixar o va

permetre que el 49% d’aquesta empresa pública sortís a

concurs, a subhasta, i milions d’accions varen ser comprades

per aquells que volen aprofitar-se dels beneficis. 

Avui també voldria fer referència a algunes dades perquè en

tenguin coneixement les senyories, això és una noticia de febrer

d’enguany i posava el titular “El Estado recibirá 207 millones

del primer reparto de dividendos AENA”. Personalment em

crida l’atenció que una empresa pública amb un deute, segons

la informació, de més de 9.000 milions d’euros, 9.400 milions

d’euros, es dediqui a repartir beneficis, dividends, als seus

accionistes. Repetesc, 9.400 milions de deute i es dediquen a

repartir beneficis als propietaris o als accionistes, en aquest cas,

d’aquesta empresa pública. 

Més qüestions. Sincerament, els bons resultats d’AENA

l’any passat, és obvi que hem partit... hem comentat

moltíssimes vegades els rècords de turistes que els nostres

aeroports, no només els de Balears, sinó de la resta de l’Estat

espanyol han obtingut i també sobretot la caiguda del preu del

petroli ha fet que els resultats de 2015 fossin resultats molt

bons o que almenys ajudessin a recuperar part de les pèrdues i

a tenir uns beneficis interessants.

I ja per acabar he de dir que des de Podem pensem i

esperem que algun dia puguem presentar-ho al pròxim govern,

revertir aquesta privatització, una empresa amb beneficis com

AENA solament s’ha de privatitzar... s’ha privatitzat, perdó,

perquè alguns es folrin mentre uns altres veuen les seves

condicions laborals empitjorades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. A continuació és el torn del Grup

Parlamentari Mixt que no es troba en aquesta sala i passam ja

directament al torn de fixació de posicions, en aquest cas té la

paraula el Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu

minuts, la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, aquesta segona proposició

no de llei va un poc relacionada amb la primera que s’ha vist,

o sigui la primera ha estat de forma genèrica i la segona va ja

encaminada al tema del que passa a l’aeroport de Menorca.
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Jo primer de tot volia dir que estic totalment d’acord amb

el que ha dit abans el meu company Álvaro Gijón respecte de

tots els comentaris que ha fet perquè, és clar, aquí es fan una

sèrie d’afirmacions entre les quals s’ha dit que no compleix la

normativa quant al tema de bombers, clar, si no compleix per

què la Inspecció de Treball no agafa... la Inspecció de Treball

del Govern, i va i alça una acta, si incompleix una normativa?,

per què no?

Vull dir, si s’està incomplint alguna cosa hem de fer i si ha

de formar... si el Govern en lloc de ser passiu passa a ser actiu,

idò que faci les diligències oportunes i després ja que ho

denunciï a qui ho hagi de denunciar, en aquest cas al Ministeri

de Foment que és el corresponsable en aquest cas.

A veure, nosaltres com a Partit Popular a Menorca ens hem

reunit amb alguns treballadors i és clar... aquesta PNL també ja

es va dur al ple del Consell Insular de Menorca fa unes

setmanes, amb tot açò... hem tingut amb aquestes reunions que

s’han tingut des del Grup Popular del consell i amb qui jo m’he

reunit amb els meus companys idò hi ha com una manca

d’informació en tot aquest tema, en tot aquest tema amb els

treballadors i amb el que diu Comissions Obreres o UGT, hi ha

un... no està clar.

Per tot açò, tal i com vàrem fer els meus companys del

Consell Insular de Menorca fa unes setmanes, votarem una

abstenció, una abstenció en positiu perquè creim que òbviament

tothom, tots els treballadors tenen dret, tots els drets i els drets

s’han de complir, però ens agradaria tenir més informació, com

podria ser?, idò que s’obri una acta, s’obrin unes diligències i

a veure què passa, perquè és clar si està incomplint idò és molt

important tenir una informació contrastada que fins ara aquí no

se n’ha mostrat cap, que jo sàpiga.

I açò és tot el que volia dir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. 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. Nosaltres donarem suport a

aquesta proposta, efectivament com ha dit el Sr. Castells

aquesta concreta i diguem va molt més al gra i explica molt

millor el que es vol i, per tant, com que compartim la filosofia

i la seva exposició, no tenim cap problema a donar-li suport.

Sí que vull fer dos comentaris. El primer, Sr. Borràs,

defensar els treballadors em sembla molt bé, però és que un

dels mecanismes principals per defensar els treballadors és la

Inspecció de Treball i vostès... i està en les seves mans, per

tant, facin-ne ús, jo el convid que defensin els treballadors,

però que defensin els treballadors més enllà de la retòrica, més

enllà de la retòrica, que els defensin enviant-hi els inspectors i

fent complir els convenis colAlectius i fent complir les

normatives, a això els convid, crec que això és el més

important. 

Evidentment vostè sap perfectament que sempre hem lloat

la seva acció parlamentària i el seu treball parlamentari, no ho

hem posat en dubte en cap moment, però el que diem és que el

gra, el bessó, el principal que ha de fer l’administració i el que

ha de fer el Govern de les Illes Balears és fer exercir les seves

competències i exercir a través de la Inspecció de Treball

aquesta tasca de control. Ens sembla que això és el principal.

Evidentment, aquesta acció es pot acompanyar de declaracions,

només faltaria que no s’hi pogués acompanyar i benvingudes

siguin, però aquest és el punt clau.

Segon comentari, que el sistema i el plantejament d’AENA

siguin perversos per a les Illes Balears, que ho és, perquè és

una gestió centralitzada, per moltes raons, perquè no posa en

comparació l’esforç de comunicació que es fa a través, per

exemple, dels trens d’alta velocitat i diguem, el tema de

l’aeroport i els territoris insulars que necessiten un tractament

específic atesa la seva geografia, aquest plantejament que no

existeix a AENA i per això ens sembla absolutament pervers,

no necessàriament és traslladable al fet que les condicions de

treball dels treballadors d’AENA hagin de ser perverses, que no

ho sé, que possiblement ho són o no ho són, això és una qüestió

que aclarirà la Inspecció de Treball, però no necessàriament

podem fer aquesta equació i poden deduir una cosa de l’altra.

Jo no estic en condicions de fer aquesta equació que pareix que

vostè dóna per feta. No ho sé, és una qüestió que no sé. No

necessàriament ha de ser així en el pla teòric, no

necessàriament ha de ser així. Potser que ho sigui, però no serà

tant pel plantejament d’AENA sinó perquè no compleix amb

els seus treballadors, que aquest seria un altre problema, i crec

que són dos debats diferents i no es poden posar al mateix pla.

El que deim és que el model centralitzat que no té en

compte la connectivitat de les Illes Balears en la seva

especificitat com a territori insular fa que el model d’AENA no

ens pugui agradar de cap manera. Una altra cosa és el seu

tractament als seus treballadors que això, ja dic, és un altre

debat, que pot ser que compleixi, pot ser que no compleixi, pot

ser que estigui fent les coses bé, o pot ser que les estigui fent

malament, i em pareix que hi ha mecanismes per fer-ho. I de

fet, i amb això acab, a nosaltres com a partit, com a Pi, el que

ens agradaria és que els aeroports de les Illes Balears

depenguessin del Govern de les Illes Balears, això és el que ens

agradaria. Per tant aquest és el nostre plantejament teòric i per

tant no hi hauríem d’anar a Madrid i podríem resoldre els

problemes que crea al Sr. Gijón, que això no és una qüestió de

la nostra competència.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, demanaria la paraula per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té màxim un minut.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

En tenc prou amb 30 segons. Simplement era per

reivindicar la figura de Montesquieu, perquè sembla que m’ha

acusat de ser membre del Govern de les Illes Balears, i vull

reivindicar simplement Montesquieu i defensar la separació de

poders, la meva funció aquí no és fer de govern, no som

govern, sinó que som un diputat d’un grup parlamentari que

defensa els interessos d’aquest grup parlamentari. Don suport

al Govern però evidentment no és el Govern, la separació de

poders crec que és important i la defensam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara sí té la paraula per contradiccions,

pel grup proposant, el Sr. Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Melià diu fora de

micròfon “fins aquí arribam”, i com que ell s’ha permès el luxe,

gràcies a la benevolència de la presidenta, en el debat de la

segona PNL, de parlar de la primera, jo m’he de sumar a la

reivindicació del Sr. Borràs, perquè vostè, Sr. Melià, abans ha

dit “executin”; per tant aquí ve molt a tomb el comentari del Sr.

Borràs sobre la divisió de poders. Aquí no ens hem de

confondre; el fet que nosaltres donem suport al Govern no vol

dir que aquí en aquesta cambra fins i tot quan convé posem el

Govern en alguna situació incòmoda reclamant-li que faci el

que toca, perquè encara que siguin els nostres companys que

estan governant, no vol dir que siguem acrítics i que

necessàriament tot el que es faci ens hagi de semblar bé. Per

tant...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Per tant això... El Sr. Gijón fa comentaris perquè jo sé que

en el seu grup precisament això ha brillat per la seva absència

totalment, perquè quan el PP ha estat al Govern el grup

parlamentari ha fet simplement de palmero. Nosaltres intentem

fer-ho amb una mica més de dignitat i, com molt bé diu el Sr.

Borràs, representant els nostres electors quan convé també

empènyer el Govern cap allà on trobem que ha d’anar.

I ja no abuso més de la benevolència de la presidenta i vaig

al tema. La veritat és que, Sra. Mercadal, he estat a punt

d’emocionar-me, perquè quan vostè ha dit al començament de

la seva intervenció “el primer que he de dir és que estic

totalment d’acord...”, em pensava que anava a dir amb el fons

de la PNL, però no, ara per dir-nos que estava d’acord amb el

Sr. Gijón, cosa que celebro que almenys en aquest punt doncs

hi hagi...

(Rialles)

Ho crec, ho crec, Sr. Gijón, que vostè també celebra que hi

estigui d’acord. Bé, no, sincerament, pensava que anava a dir

“estic d’acord amb el fons però...”, etc. Bé, jo li he de dir

primer que està molt bé que estigui d’acord amb el Sr. Gijón,

però l’argument del Sr. Gijón no serveix aquí, perquè aquí no

hi ha un tema d’Inspecció de Treball. Quan no es compleix la

dotació del servei d’extinció d’incendis no és un tema laboral,

no és un tema d’Inspecció de Treball, és un tema administratiu,

de compliment de les normes, i vostè parlava de

corresponsabilitat; no, aquí no hi ha cap corresponsabilitat,

l’únic responsable que es compleixi això és el titular d’aquest

aeroport, que és AENA, i és AENA que ho ha de complir. Per

tant aquí no és aplicable l’argument que utilitzava el Sr. Gijón

perquè aquí no es tracta, com li deia, d’un tema laboral sinó

d’un tema administratiu.

Tampoc no serveix l’argument de la falta d’informació. Jo

sé que vostès s’han entrevistat amb alguns treballadors.

Evidentment nosaltres també, nosaltres ens hem entrevistat amb

uns treballadors, especialment també amb els representants dels

treballadors, i és cert que aquesta PNL es fa ressò de la visió i

l’opinió dels representants dels treballadors respecte d’aquesta

problemàtica. Si vostès tenen una altra visió, són vostès els que

han d’aportar la informació. Vostè diu “falta informació”; bé,

nosaltres hem aportat la informació dels sectors implicats que

creiem que representen els interessos dignes de protecció per

part d’allò que nosaltres representem ideològicament i

políticament; si vostès tenen altres informacions crec que són

vostès que les haurien d’aportar aquí, és a dir, no ens demani a

nosaltres que aportem els arguments a favor i els arguments en

contra. Nosaltres aportem arguments a favor de la postura que

ideològicament i políticament defensem, que com ja he dit

moltes vegades aquí això és el que venim a fer aquí.

Dit això, de totes maneres els agraïm la seva abstenció, que

en diu una abstenció positiva. Bé, anem pel bon camí. I també,

evidentment, a l’altre grup de l’oposició, El Pi, li agraïm el seu

vot favorable.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passam, idò, a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm. 8598/16.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

S’aprova la proposta per 8 vots a favor i 4 abstencions.

Gràcies.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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