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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i a totes. Si us sembla bé començam la sessió
d’avui i us deman si es produeixen substitucions, en primer
lloc.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Maria José
Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta, Sílvia Tur substitueix Montse Seijas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Seguim, idò, i passam al debat del primer punt de
l’ordre del dia d’avui relatiu a les proposicions no de llei RGE
núm. 1957 i 3090/17. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1957/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera-PSIB,
relativa a la tramitació del reglament que desenvolupa la
Llei del transport marítim a les Illes Balears i l’establiment
de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa.

Començam el debat per la Proposició no de llei RGE núm.
1957/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
tramitació del reglament que desenvolupa la Llei d’ordenació
del transport marítim a les Illes Balears i l’establiment de
mecanismes de cooperació  i /o  col· laborac ió
interadministrativa.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta. Bé, bon dia a tothom. La nostra intenció amb
aquesta iniciativa és reiterar una demanda que es ve fent des del
Consell Insular de Formentera des del moment que es va
aprovar la Llei de transport marítim de les Illes Balears, que va
ser l’any 2010. 

Aquesta llei preveu que en el termini de sis mesos des de
l’aprovació o des de l’entrada en vigor de la llei s’havia
d’aprovar un reglament per desenvolupar la majoria d’aspectes
que recull aquesta llei i que, entre molts altres, havia de
permetre al Govern de les Illes Balears i a la Direcció General
de Ports i Aeroports, en concret, establir mecanismes de control
per garantir, d’alguna forma, que les navilieres entre illes
compleixin uns requisits mínims per donar un bon servei a la
ciutadania de la nostra comunitat. 

No només això, però, aquest decret, a més, havia
d’aprofundir en altres aspectes com és establir un nombre

mínim de línies i freqüències, en aquest cas, entre les Illes
d’Eivissa i Formentera, però no només entre Eivissa i
Formentera. Havia de permetre també establir una sèrie de
condicions horàries per garantir que la connectivitat entre
Formentera i Eivissa quedaria garantida a primera i a darrera
hora de la nit, a primera hora del matí a darrera hora de la nit.
I havia de permetre també definir tota una sèrie de disposicions
o mecanismes per fer que el transport marítim entre les Illes,
entre d’altres, sigui més sostenible i s’atengui realment a les
necessitats de les persones que vivim aquí, però sempre
compatibilitzant-ho amb la fragilitat d’alguns espais on ara
mateix tenim línies que tenen, que suporten una freqüència de
trànsit marítim molt elevada. 

Per tant, tenint en compte tot això i tenint en compte que
han passat set anys des de l’aprovació d’aquesta llei i que a dia
d’avui seguim sense tenir cap esborrany d’aquest decret sobre
el qual treballar, tot i que és una demanda que el Consell
Insular de Formentera, com els dic, ha reiterat en els diferents
governs que han passat al llarg de les darreres legislatures,
volem demanar el suport dels diferents grups polítics que hi ha
en aquesta comissió per traslladar al Govern la necessitat de
treballar seriosament en el desenvolupament d’aquest decret,
perquè entenem que serà un millor mecanisme, primer, per
garantir la connectivitat dels formenterers, que som els únics
residents de les Balears que depenen exclusivament del
transport marítim per entrar i sortir de la nostra illa. 

En segon lloc, establir dins aquestes millores de
connectivitat aquestes freqüències horàries que les navilieres
haurien de complir i cobrir obligatòriament i que ens permetin
enllaçar amb els vols de primera hora del matí que surten des
d’Eivissa i aquells que arriben a Eivissa a darrera hora de la nit.

I finalment, ens hauria de permetre també incidir en un
aspecte que encara no he mencionat que és el desenvolupament
de les excursions marítimes. Permeti’m que faci un petit a part
en aquest sentit, les excursions marítimes de caràcter turístic es
desenvolupen actualment d’acord a aspectes que desenvolupa
la Llei de turisme, però també d’acord a aspectes que
desenvolupa, i en els quals pot incidir, la Llei de transport
marítim. 

El que passa actualment és que el fet que no tenguem aquest
decret fa que en moltes ocasions, massa sovint, hi hagi
empreses de transport marítim o d’excursions turístiques, millor
dit, que fan intrusisme, fan intrusisme en la pràctica de
transport regular de passatgers. Per què? Perquè operen en
ports de sortida, com puguin ser Vila, Platja d'En Bossa, Santa
Eulària, Sant Antoni a l’illa d’Eivissa i arriben a l’illa de
Formentera fent idèntic trajecte que les línies de transport
marítim regular sense que ofereixin cap element que els
diferenciï realment del transport marítim regular. I,
evidentment, ho fan a preus molt més competitius. Per tant,
envaeixen d’alguna forma les competències, per dir-ho
d’alguna forma, que tendrien les companyies de transport
regular.

Per tot això, pensam que és important primer, com he dit,
establir requisits que han de determinar qüestions relatives a
freqüències, demanam també que es faci una major definició
dins d’aquest decret de les excursions marítimes de tipus
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turístic, fins on poden arribar i en quines condicions poden
operar. I evidentment seria desitjable també que aquest decret
posàs final al fet que en plena temporada tenim fins a tres i
quatre embarcacions sortint simultàniament, és a dir, a la
mateixa hora, des del Port d’Eivissa o viceversa amb una
capacitat d’ocupació, o amb un percentatge d’ocupació, que
generalment no supera el 25%. 

Per tant, això suposa una sobrecàrrega de trànsit marítim,
posa en joc la seguretat del Port de La Savina i la del Port
d’Eivissa i suposa un impacte ambiental absolutament
innecessari i arbitrari perquè si, jo crec que tots entenem, que
si tenim quatre embarcacions sortint simultàniament i cap
d’aquestes supera el 25% de la capacitat probablement una
d’elles tota sola, o com a màxim dos, podrien absorbir tot el
passatge que transporten aquestes quatre a la vegada.

Per tot això, de moment no diré res més, m’interessa saber
l’opinió de cadascun dels grups polítics i a partir d’aquí ja
m’introduiré en el debat. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. En el torn de fixació de posicions té la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Gijón, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros apoyaremos la propuesta,
nos parece adecuada y, por tanto, no le dedicaremos más
tiempo. Estamos completamente de acuerdo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el senyor... ah!, perdó, Podem, tens raó,
perdoni, pel Grup Podem Illes Balears té la paraula el Sr.
Aguilera, per un temps de deu minuts. Perdoni.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sembla que la Sra. Tur
ja a la iniciativa fa una exposició claríssima del que demana des
de Gent per Formentera, en aquest cas amb el suport també del
PSOE. També ho ha comentat molt breu, i sincerament no tenc
molt més a dir, però sí que és súper important, i també com a
eivissenc, a part de recordar, i això no fa falta els ho recordi a
les diputades i als diputats que són aquí, que la triple
insularitat, com ha comentat la Sra. Tur, moltes vegades
condiciona completament la nostra vida i la mobilitat a costa de
les companyies. Avui toca marítimes, altres dies hem parlat
molt d’aeroports. La Sra. Tur sap perfectament l’odissea que ha
de passar per arribar aquí, a l’igual que la resta, però
especialment ella.

Des de Podem, com ja he manifestat moltes vegades i ho
torn a repetir, a part de demanar i fer un... instar el Govern i les

navilieres i, bé, tots els agents que siguin responsables
d’ordenar tot això, és que aquestes freqüències i aquests horaris
realment estiguin pensades per a la ciutadania. L’exemple que
ha comentat de sortir amb una capacitat d’una quarta part és
obvi, a part que competeixen les empreses pels horaris
pertinents i quan no els són rendibles, per tant, no ofereixen
aquests serveis. Entenem que hauria de ser un servei públic,
com ja moltes vegades ho hem comentat des dels diferents
grups parlamentaris.

A més a més, la Sra. Tur no ha fet referència als preus, però
jo ja he manifestat moltes vegades, i especialment des
d’Eivissa, recordar com durant anys, dècades, les navilieres han
constituït un càrtel fixant preus i és una vergonya el preu que
han de pagar els residents que són de les Balears, i ja
l’excepció és la gent de Formentera que realment és com un
poc més que un bitllet de bus o de metro, si fossin aquí a
Palma, però el que hem de pagar la resta de residents i el que
ha pagar qualsevol persona que no és resident per un trajecte
que dura menys de trenta minuts és al·lucinant. Pràcticament
ens podem anar a l’altra part d’Europa amb un vol fer i no fer
una distància tan curta. 

Per tant, en això insto la Sra. Tur que tornem revisar o... i
des de Podem li oferim revisar realment tot el tema dels preus
que és una qüestió que sagna a tota la comunitat, als residents
i a les persones que van a fer feina, però... que ens visiten i fan
feina, trec la qüestió perquè hi ha molta gent que d’Eivissa es
trasllada diàriament per qüestions laborals.

Una altra qüestió molt important sobre la qual també he fet
un incís i per a nosaltres també és molt important és tot el tema
de l’intrusisme i les incursions marítimes que determinades
empreses fan a l’illa de Formentera en temporada, per a
nosaltres és alarmant. Encoratgem la Sra. Tur, el Govern i a
tota l’administració perquè realment puguem parar aquest
intrusisme i realment... es doti de mesures, de recursos humans,
de recursos econòmics, perquè realment es pugui fer aquest
control... com sempre, a vegades la república bananera
d’Eivissa i Formentera és òbvia i és molt dur dir-ho així, però
és així talment.

I per últim, com no, fer present una vegada més la fragilitat
de l’illa de Formentera i bé, és extensible a la resta d’illes del
nostre arxipèlag. Davant d’una altra... temporada excel·lent,
meravellosa, fantàstica, increment de rècords de turistes, que
després parlarem de passatgers, de turistes, etc., veiem que el
nostre ecosistema, que la nostra terra, que les nostres platges,
que la ciutadania, els residents patim aquesta saturació i hem de
buidar entre totes i tots i som responsables en la part que ens
toca a l’hora de fer lleis d’intentar evitar aquest col·lapse.

I no vull acabar sent molt demolidor, però sí que realment
ens preocupa moltíssim i mirem cap a les Pitiüses i la resta
d’illes que tenen una situació que després, quan parlem de la
segona proposició no de llei, ja explicaré més coses.

Moltes gràcies. Votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. 
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Vos he de comentar també que el Sr. Castells, que és de
MÉS per Menorca, m’ha comunicat que no podrà arribar
precisament perquè té un retard d’una hora i que ja li és
impossible arribar a aquesta sessió, perquè quedi a l’acta i
perquè ho sapigueu.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Evidentment, el transport marítim és un
transport essencial per a les nostres illes i més en el cas de
Formentera i, en aquest cas, jo vull destacar, com resa la
proposició no de llei, l’avanç almanco en termes legislatius que
va suposar la Llei 11/2010 a l’hora de regular l’establiment de
línies d’interès estratègic i preveure que es puguin imposar
condicions de continuïtat, freqüència, capacitat i preu a unes
línies que són indispensables com és la de Formentera-Eivissa.

Desgraciadament poc més de sis anys després de
l’aprovació d’aquesta llei impulsada pel conseller Biel Vicenç,
a dia d’avui encara no s’ha fet aquest desenvolupament
reglamentari, per tant, nosaltres entenem que és necessari
perquè les previsions que tenia aquesta llei en qüestió de drets
per als usuaris d’aquestes línies es puguin desplegar en totes les
seves previsions.

Per tant, sense més... donarem suport a la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta iniciativa, si bé volem fer dos
comentaris, un primer comentari és que crec que posam unes
expectatives sobre el reglament que són impròpies del
reglament perquè, al final, el tema de les freqüències o el tema
de l’eficiència o el tema dels preus serà més de la licitació del
servei públic, de les connexions, de les navilieres, però...
pròpiament -pròpiament- del reglament... la veritat, no voldria
que després generàs frustració, però es farà el reglament i és
possible que el reglament no tengui la capacitat de resoldre
totes aquestes qüestions, amb les quals puc estar d’acord, ara
no les pos en qüestió, el que dic és que consider evident que no
és el reglament l’eina fonamental per encarar aquests reptes
imprescindibles. Això per una banda.

Per una altra banda, només vull dir, no s’ofengui la
diputada, però és clar, el punt 2 és un poc... és clar, la remissió
a l’exposició crec que hauria quedat més clar en la redacció si
haguessin posat exactament quins són els aspectes anunciats els
diferents punts que es considera que s’havien d’incloure al
reglament, perquè si no... queda un poc embullat, la proposició,
tot i que com que la compartim i entenem la intenció, només
era fer aquest apunt de claredat en allò que demanam al
Govern.

De totes maneres ens sembla que al final la filosofia és
claríssima, la compartim plenament i per tant, li donarem
suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. El representant de MÉS per Menorca,
com hem comentat, no hi és. Passam al Grup Socialista, té la
paraula per un temps de deu minuts el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Bon dia, evidentment donarem suport
a la proposta de Gent per Formentera, PSIB-PSOE..., AIF-
PSOE, d’entrada per una raó que crec que és fonamental, en
aquest parlament ens hem pronunciat reiterades vegades,
infinitat de vegades sobre la necessitat de disposar d’unes
condicions suficients entre les illes i amb la península, amb les
màximes garanties de capacitat, de freqüències, d’horaris i de
preus i evidentment si aquest discurs que fem de reivindicació
davant el Govern de l’Estat, davant el Ministeri de Foment, idò
evidentment ens hem d’aplicar la lliçó a nosaltres mateixos, és
a dir, si volem estar ben connectats amb la resta de l’Estat
espanyol i amb Europa hem de començar per resoldre els
problemes de ca nostra i els problemes de ca nostra és resoldre
i garantir la connectivitat, diguéssim, de l’illa que té uns
problemes per raons simplement de... de... de dimensions
físiques i demogràfiques, té més problemes de connectivitat que
és Formentera, és a dir que pateix una triple, fins i tot triple
insularitat i evidentment per tant, crec que és responsabilitat
dels poders públics, del Govern de les Illes Balears resoldre
aquest problema.

El Govern ho va intentar resoldre a través, ja s’ha dit, de la
Llei de transport marítim i altres actuacions com són transports
especials, específics com el transport urgent sanitari, etc., però
diguéssim la mobilitat ordinària de la gent de Formentera es va
intentar resoldre a través de la Llei 11/2010, una llei que el
mateix govern d’aquell moment, el conseller Vicens i la
directora general Amengual, Joana Amengual mentre no es feia
el reglament... la llei és de finals de 2010, és de 2 de novembre,
per tant, recordar que al maig de 2011 hi havia eleccions,
mentrestant varen fer un contracte ja per posar a l’abast de la
gent de Formentera aquestes... aquests moments, aquests temps
del dia on el lliure mercat, el lliure comerç, la competència no
dóna de si perquè no hi ha capacitat suficient i per tant, no es
cobreix el lliure servei i varen fer un contracte per poder
resoldre transitòriament aquest problema fins que es
reglamentés la llei i després es fes el contracte, diguéssim, la
declaració d’obligacions de servei públic, un contracte marítim
per resoldre definitivament aquest problema.

Evidentment, que no doni econòmicament per a una
empresa privada no vol dir que no sigui just i necessari que
existeixi el servei, perquè és un dret el de la mobilitat i per tant,
l’han de veure satisfet els ciutadans de Formentera.

Aquest contracte, que va estar operatiu uns mesos, va ser
rescindit pel Govern Bauzá per raons econòmiques, jo crec que
no justificades, però d’açò cadascú té la seva opinió, i després
al mes de novembre de 2012 davant les pressions de
Formentera i fins i tot una pregunta parlamentària de la
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diputada per Formentera, llavors la Sra. Font, el conseller
Delgado va dir que no es resoldria aquest problema fins que es
modifiqués la Llei de transport marítim, és a dir, no
reglamentarem, sinó que modificarem la Llei de transport
marítim, va dir, que a més també hi havia peticions per altres
raons de les navilieres que operaven aquestes rutes per
demanar-li modificacions de la Llei de transport marítim i va
dir que procediria a modificar la llei i per tant, no
reglamentarien perquè no tendria sentir reglamentar una cosa
que vols canviar. 

Ni una cosa ni l’altra, ni reglament ni modificació de la llei,
açò ho va dir dia 23 de novembre de... dia 19 de novembre de
2012 i no va modificar mai la llei ni va fer el reglament i per
tant, Formentera es va quedar sense aquestes comunicacions
essencials i així estem, així estem i és hora de posar fil a
l’agulla i resoldre aquest problema.

   Un altre problema que tenia Formentera també i que
continua patint és la col·lisió entre el dret legítim de les
companyies que operen la ruta regular entre Formentera i
Eivissa i altres empreses que..., diguéssim, il·legítimament
tenen autorització per fer xàrters turístics i converteixen aquests
xàrters turístics en ruta regular, entrant en competència i
perjudicant la gent que legítimament paga els seus impostos i
té les condicions per poder resoldre aquest problema. És un
problema també que ve de molt antic, les dificultats d’inspecció
són molt importants per part del Govern, però crec que també
s’haurien d’intentar resoldre. El Sr. Delgado ho va intentar, el
problema persisteix, crec que s’ha de seguir insistint, i el
reglament aquest també podria ajudar a resoldre aquest segon
problema. No és el problema més important però sí que també
és un problema rellevant, també, perquè evidentment perjudica
el bon funcionament econòmic de les empreses legítimes i per
tant açò perjudica els interessos dels usuaris, també, d’aquestes
línies legítimes.

No és tant un problema de preu, en el cas de Formentera; el
Govern fa un esforç important per pagar una compensació
econòmica, amb la qual cosa la tarifa que paga un ciutadà de
Formentera per desplaçar-se és assequible, és inferior en tot cas
el que paga un ciutadà de Formentera per anar de l’aeroport de
Palma al centre de Palma, paga més per l’autobús que no paga
pel vaixell, però perquè açò ho compensen parcialment el
Ministeri de Foment i, en gran part, el Govern de les Illes
Balears, que açò també és un tema que hauríem de resoldre,
crec que també hi estam tots d’acord aquí i ho hem discutit
moltes vegades, però en tot cas no és el problema principal, el
problema principal no és el preu perquè està raonablement
resolt; és a dir, segur que la Sra. Sílvia Tur si pogués treure
encara un poc més barat n’estaria satisfeta, però crec que el
problema principal sobretot és d’horaris i d’estabilitat de la
ruta.

En tot cas és important fer el reglament, perquè és cert, com
deia el Sr. Melià, que hi haurà d’haver un contracte, un concurs
públic, però el reglament ha de fixar les condicions d’aquesta
declaració; la llei fixa el marc general però el reglament ha de
marcar les regles de joc d’aquest concurs públic. Desconec si
seria possible fer un concurs públic sense fer la llei; és cert que
es va fer una vegada amb caràcter transitori un contracte, però
evidentment açò és un contracte que no es pot fer etern, vull dir

que és un contracte per mesos, mentre (...) el reglament. Igual
es podria cercar aquesta via transitòria mentre no s’aprova el
reglament i es fa el concurs públic, però en tot cas evidentment
està bé ja que tanquem el procés lògic i natural de la llei. La llei
donava al Govern sis mesos per reglamentar i duim sis mesos
i un dia, és a dir, una legislatura més, més un tros de la present,
i per tant estaria bé que si hem de deixar la llei tal com està...,
tot i que per al cas aquest de Formentera la llei marca uns
horaris que no són... no són, crec, els que espera ara la gent de
Formentera, no necessita ara la gent de Formentera, però sí que
en tot cas estaria bé poder resoldre totes aquests situacions.

Una situació que també trobam... i amb açò acabaria, el
tema dels horaris, que és un problema que també ens passa amb
els avions i la necessitat d’enllaçar barca, en el cas de
Formentera, barca més avió, per poder anar a Mallorca o a
qualsevol altre destí des d’Eivissa. I és el problema de la
col·lisió entre una cosa que funciona per un sistema de
contracte públic, declaració de servei públic, i una altra cosa
que funciona per un sistema de total lliure competència com és
el transport aeri en el cas de les rutes entre Eivissa, o Menorca
o Mallorca, i la península. És a dir, ens trobam que si fixam,
encotillam molt els horaris de la declaració de servei públic,
després ens podem trobar que qualsevol alteració d’horaris per
part de les companyies aèries, que ho solen fer i tots els que
viatjam amb certa freqüència sabem que ho fan i amb molta
assiduïtat, canviar els horaris, fa impossible, diguéssim, que el
que està planificat per enllaçar deixa de tenir virtualitat i per
tant hauríem de cercar una fórmula també que permetés una
flexibilitat d’horaris també a les barques per complir la màxima
funció, és a dir, primer arribar a Eivissa, però Eivissa moltes
vegades no és el final de trajecte; moltes vegades quan és de
treball sí que és final de trajecte, Formentera-Eivissa o
viceversa, perquè també hi ha molta gent d’Eivissa que va a
Formentera per feina, i aquí hauríem de pensar que si es tracta
de cohesionar les illes els mateixos drets que tenen els residents
de Formentera per anar a Eivissa haurien de tenir-los també els
d’Eivissa per anar a Formentera, i els de Menorca per anar a
Formentera, ja que ho feim també per cohesió territorial, que és
un tema també molt important, i pensam, però, que el que s’ha
de resoldre és, primer, el dret a la mobilitat suficient, justa, de
la gent de Formentera, i açò passa per ampliar els horaris de
barca, açò passa per donar estabilitat a la ruta; i, després,
intentar aconseguir que tot el sistema de transport sigui
coherent, eficient i assequible per a tots els ciutadans i les
ciutadanes.

Per tant ja crec que he parlat prou. Donarem suport a
aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sr. Borràs. Per contradiccions té la paraula
la Sra. Tur per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies. M’ha agradat escoltar les diferents
consideracions. El primer que he de dir és gràcies a tots els
grups parlamentaris pel suport que han dit que donaran a
aquesta iniciativa, i m’agradaria just fer un parell de matisos.
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En relació amb allò que explica El Pi és cert, Sr. Melià, que
segurament, com sempre, les iniciatives poden tenir una millor
redacció, i la seva crítica és constructiva i la prenc com a tal,
eh? De totes formes, tot i que tal vegada és cert que en els punts
d’acord queda una demanda més genèrica, al llarg de la
iniciativa sí que vénen explicats, jo crec que bastant clarament,
quins són els temes sobre els quals es vol incidir i que
aprofitaré per recopilar novament: freqüències i horaris,
reducció de la condensació de sortides a una hora concreta en
ambdós sentits, introducció de mesures d’avaluació
d’impacte..., perdó, introducció de mesures de reducció
d’impacte ambiental, i millorar i definir en major grau les
condicions amb les quals les empreses d’excursions marítimes
poden dur a terme aquesta activitat, sobretot amb la precaució
que la seva activitat mai no entri en col·lisió, en conflicte, amb
el transport marítim regular de passatgers i mercaderies.

Dit això, i ja també per anar acabant, hem de recordar a
mode de síntesi que estam parlant d’una línia d’interès
estratègic, perquè té aquesta declaració, segons la Llei de
transport marítim de les nostres illes, i que aquesta llei
determina -i ho vull llegir literalment- determina que...,
perdonin un moment..., que quan l’oferta dels mercats sigui
insuficient les autoritats competents poden exigir el compliment
de determinades obligacions de servei públic o fins i tot la
subscripció d’un contracte de servei públic, o fins i tot la
subscripció d’un contracte de servei públic. Clar, on és aquí la
petita trampa amb la qual s’ha jugat fins ara i que ha fet que es
dilati aquesta situació fins a dia d’avui? Bé, idò la trampa ha
estat jugar a dir, jugar a dir, que hi havia una gran abundància
de freqüències i que hi havia un gran nombre de freqüències
d’anada i de tornada cap a Formentera, i clar, que hi hagi un
gran nombre de freqüències no vol dir que es garanteixin les
freqüències que més convenen als residents de Formentera i
també als residents d’Eivissa, com ha dit el Sr. Borràs, perquè
ja els puc dir, a mode d’exemple, que amb la barca que surt a
les 7 del matí d’Eivissa cap a Formentera el volum de persones
que van cap a Formentera a treballar des d’Eivissa és
impressionant, i probablement és una de les barques que du
més passatge de tot el dia; igual que la tornada a les 7 o a les 8
de la tarda cap a Eivissa.

Per tant, evidentment, és important pensar estratègicament
perquè complim dos objectius, és a dir, que es garanteixin els
drets, crec que legítims, dels passatgers habituals d’aquesta
línia, però per altra banda també que es treballi en la
perspectiva de reduir substancialment el cost que tenen per a
les arques autonòmiques les subvencions que s’han d’acabar
pagant a les navilieres. Crec que és un absolut despropòsit.
Aquí hem posat ja molts d’exemples de sobrecostos, i quan
parlam de sobrecostos de serveis públics o sobrecostos de
serveis que s’han impulsat des del Govern de les Illes Balears
normalment no es té en compte la subvenció que reben les
navilieres per les bonificacions de residents, i que, de passada
sigui dit, l’Estat només bonifica en un 25%, quan recordem
aquí que hem reiterat en nombrosíssimes ocasions que la
bonificació de l’Estat arribi com a mínim fins al 50%, i aprofit
també per dir-ho perquè indirectament, evidentment, també
afecta.

El que és un despropòsit és que les bonificacions al
descompte de residents costin a les arques de les Illes Balears

9 milions d’euros anuals, o una xifra entre 9 i 10 milions
d’euros anuals, i crec que hem de ser valents i hem d’entendre
que les navilieres són empreses privades que evidentment
lluiten pel seu lucre propi, i és natural que ho facin així, però és
que l’obligació de les Illes Balears és precisament una altra, i
és tractar de garantir la qualitat dels serveis que s’han de
prestar als usuaris de les línies de transport marítim, no només
d’Eivissa i Formentera, sinó de totes les Illes Balears, i
simultàniament garantir que això es pugui fer a un cost el
mínim possible, en el menor cost possible, per a tots els
ciutadans que vivim en aquestes illes que, al cap i a la fi, som
els que pagam aquestes bonificacions.

Dit tot això, crec que res més. Podria remetre’m,
evidentment, a moltes notícies i a molta hemeroteca que
reflecteix tot el debat i discussió que hi ha hagut sobre aquesta
situació al llarg dels darrers anys, però segurament entraríem en
qüestions d’atacs polítics, amb els quals preferesc francament
no entrar-hi. Per tant, novament reiter el meu agraïment i esper
que el Govern treballi de valent aquesta vegada sí, aquesta
vegada sí, per aconseguir un decret sòlid, un decret potent que
permeti al Govern exercir totes les seves competències en
transport marítim. Si és necessari també, evidentment, haurà de
modificar la Llei de transport marítim, en això evidentment no
ens oposarem. I finalment... bé, res més, crec que ho he dit tot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. En conseqüència, entenc, queda
aprovada per unanimitat aquesta proposició no de llei RGE
núm. 1957/17, relativa a modificar els criteris de repartiment
dels fons produïts per l’impost... no, perdoni, perdoni. Aquesta
queda... és la que s’ha aprovat per unanimitat la RGE núm.
1957/17.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3090/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
cogovern aeroportuari.

Començam el debat de la següent proposició no de llei de
registre d’entrada... de MÉS, perdoni, RGE núm. 3090/17, del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a cogovern
aeroporturari. Per a la seva defensa té la paraula pel grup
proposant el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, presidenta. Bàsicament tenim una
infraestructura que és la principal infraestructura de les Illes
Balears des del punt de vista de la nostra economia, que està
basada essencialment en el turisme, des del punt de vista de la
garantia de mobilitat de la major part del nostres ciutadans i la
major infraestructura de creació també d’ocupació, i per
desgràcia precària, com hem vist en molts de casos. 

Aquesta infraestructura, arran de diferents processos de
privatització i d’aprovació del Reial decret llei 8/2014, és una
infraestructura que de cada vegada està més d’esquena a les
necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i dels interessos
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representats, en aquest cas, pels seus representants, per les
institucions de les Illes Balears. 

És un aeroport, el de Palma, del més rendible de l’Estat, un
aeroport que genera molts de beneficis. Es veu que l’Estat
considera que no prou perquè a l’hora que ens retorni una part
d’aquests beneficis, per exemple amb la implantació de la tarifa
plana, l’Estat ens pega una galtada, però que genera molts de
beneficis, i l’Estat ha anat cap a una regulació on l’únic que
interessa és fer caixa i mantenir els beneficis de les entitats
privades que tenen participació a AENA.

La regulació actual arran del Reial Decret Llei 8/2014 és
que s’aprova per part del Consell de Ministres el document de
regulació aeroportuària, el DORA, i aquest document
bàsicament va a fer un equilibri entre les taxes que es posen i
les inversions que s’han de fer de manera que es garanteixi, en
teoria, l’interès públic, però a la pràctica el que interessa és
garantir la rendibilitat dels inversors. Si veiem, per exemple, els
beneficis que dóna l’aeroport de Palma, podem fer una
aproximació que, com a mínim, amb l’evolució que té
actualment l’aeroport, pot donar uns beneficis del voltant de
200 milions d’euros anuals. Per exemple, si miram el document
de regulació aeroportuària podem deduir que d’aquests 1.000
milions que es generaran en cinc anys s’invertiran 300.
Bàsicament això fent números grossos a la baixa.

Clar, dins d’aquestes inversions, com deia, la principal
institució de les Illes Balears, com és el Govern balear, no pinta
res, no pinta res. Parlàvem en el ple passat de la situació en els
ports i, evidentment, és una situació a millorar, que estam
totalment d’acord amb la proposició que va fer El Pi, però, és
clar, és que la situació en el cas dels aeroports és encara molt
pitjor. Dins els ports hi ha unes juntes d’administració on hi ha
una participació que podrà ser millor o pitjor, però hi ha una
participació de la comunitat autònoma, dels ajuntaments i dels
consells. En el cas dels aeroports hi ha un comitè de
coordinació que d’aquest document, que és el document base
que regula les inversions, les taxes, és un comitè de coordinació
que únicament se li passa aquest document a efectes
informatius, fora cap capacitat de decisió. Com deia, parlam
d’una infraestructura essencial per a la nostra terra, essencial
per a la nostra economia, per al turisme, per a la mobilitat i per
als llocs de feina i que té un paper fonamental, també, en la
regulació del flux de turistes. Com deia, es va cap a una gestió
d’esquena als interessos de la comunitat autònoma i únicament
pensada per fer caixa.

La nostra proposta va en el sentit de manifestar el rebuig
que les inversions que es facin a l’aeroport de Palma impliquin
incrementar la intensitat de vols. En el document de regulació
aeroportuària podem veure que, segons AENA, la capacitat
actual de l’aeroport és de 34 milions de passatgers, quan estam
els darrers en 26 milions i amb tots els problemes que hem
tengut. Per tant, entenem que és una barbaritat que anem cap a
unes inversions que puguin incrementar la intensitat de vols i
de passatgers a la nostra comunitat autònoma. 

D’altra banda, creiem que les rebaixes de taxes que es
puguin fer s’han de pactar amb el Govern de les Illes Balears
i amb els consells insulars de cara que aquestes rebaixes de
taxes puguin també tenir un efecte positiu sobre la mobilitat i

sobre les polítiques que es puguin impulsar des del Govern i els
consells.

També creiem que aquestes actuacions que s’hagin de fer,
en el tercer punt, per part d’AENA Enaire, han de ser
actuacions que comptin amb un consens amb les institucions
locals.

Al quart punt instam, i és una petició que hem fet ja
reiterades vegades, però que no s’ha tengut en compte, que es
vetlli pels drets dels treballadors i treballadores dels diferents
serveis dels aeroports i garantir que s’evitin situacions
d’explotació i precarietat laboral.

I d’altra banda, instam AENA a avançar en les nostres
institucions de manera clara i decidida cap al cogovern dels
nostres aeroports i començant per decidir sobre la reinversió
del més de 50% dels beneficis generats als aeroports dels nostre
territori en tot allò que tengui a veure a reduir impactes
negatius, tant socials com mediambientals, generats per
l’activitat turística.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Per al torn de fixació de posicions
té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el seu portaveu, Sr.
Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros estamos radicalmente en
contra del punto 1, eso de “manifestar el rebuig a qualsevol
inversió a l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la
intensitat de vols i de passatgers” porque, primero, creemos
que está mal redactada, porque negarse a que se invierta en el
aeropuerto de Palma cuando estamos diciendo cada vez que el
dinero se está yendo a otros aeropuertos no parece muy
coherente, pero en cualquier caso, deja abierta la puerta a que
incluso no se pueda invertir para aquellas cuestiones que
puedan ser interesantes en temporada baja.

En cualquier caso, la actividad del aeropuerto no es algo en
lo que debamos de entrar a priori, al menos así nosotros lo
vemos, es una cuestión de capacidad y especialmente técnica.
Nosotros desde el Partido Popular no estamos a favor de limitar
la entrada de turistas,  y sobre todo no estamos a favor de
limitar la capacidad que tiene el aeropuerto de ser mucho más
eficiente en la llegada de turistas.

Respecto a los puntos 2, 4 y 5, estamos completamente de
acuerdo y por tanto los apoyaremos. Y en cuanto al punto 3,
tampoco estamos a favor, porque no queda lo suficientemente
claro cuando se dice “instar el Ministeri de Foment i AENA a
no dur endavant cap actuació important a l’aeroport de les
Illes Balears que no compti amb el consens de les institucions
locals”; yo creo que eso limita la capacidad que tiene el
ministerio y la capacidad que tiene AENA de tomar las
decisiones, y ya hay grupos políticos suficientes que pueden
controlar las actividades que puede hacer tanto el Ministerio de
Fomento como AENA. Por tanto todo lo que sea avanzar en la
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cogestión por supuesto estamos de acuerdo, pero poner
limitaciones cuando ni siquiera estamos en esa situación
creemos que no redunda en el beneficio de la prestación del
servicio. Por tanto votaremos en contra.

Por tanto punto 1 y punto 3, en contra; puntos 2, 4 y 5, a
favor. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un dia més en aquesta
comissió parlarem d’aeroports, i avui toca el de Palma. Abans
de començar a parlar d’aquesta proposició no de llei volem
transmetre des de Podem la nostra profunda decepció davant la
decisió del Partit Popular y de Ciutadans de no donar suport a
la iniciativa aprovada per unanimitat en aquest parlament en la
qual es demanava la tarifa plana per a vols entre illes, és a dir,
han vetat la tarifa plana per als vols entre illes a Madrid. No
pintem res a Madrid, les Illes Balears, i ens han mentit i han
traït els interessos dels illencs. Per això m’agradaria aprofitar
ara per fer arribar, tant als representants del Partit Popular com
a la Sra. Tur perquè ho faci arribar als seus companys de
Ciutadans, la campanya que varen començar de “Jo vull tarifa
plana, 30 euros a vols entre illes”. Per tant li faré entrega
d’això.

(Conversa inaudible)

Bé, continuem. Amb deu minuts em faltarà temps però, en
fi, és obvi. Ja entrant en matèria sobre aquesta proposició no de
llei -es poden fer una foto i pujar-la llavors a Twitter-, Sr. Reus,
podem votar a favor, però creiem, després del que hem
comentat abans, que aquesta iniciativa no es podrà materialitzar
i per tant dubtem de la seva utilitat; per tant el Sr. Gijón ha
manifestat que votarà en contra i sabem perfectament què faran
a Madrid.

D’altra banda he d’informar la resta de diputades i diputats
que el nostre grup parlamentari al Congrés ha sol·licitat la
compareixença del president d’AENA perquè expliqui els plans
d’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan.

I ja entrant en matèria en cada un dels punts, sobre el primer
punt, com es poden imaginar, estem completament d’acord i
mostrem el nostre rebuig davant dels plans d’AENA. No només
hi podem estar en contra, esperem que la resta de grups
parlamentaris ho facin, sinó que la societat civil ho ha fet, com
per exemple col·lectius com Palma XXI, Tramuntana XXI,
Terra ferida, etc., a més a més d’una recollida de firmes a
Change.org. Vull comentar, per exemple, que preparant aquesta
iniciativa he trobat que justament a la història de l’aeroport de
Palma, segons les dades que surten a AENA, el 1880 teníem 7
milions de visitants; l’any 86, quasi 10; l’any 95, 15 milions
d’habitants, i per tant ara ja, com ha comentat el Sr. Reus,
anirem hasta el infinito.

El Sr. Reus també ha comentat unes dades importants, però
m’agradaria avui que quedi constància en el llibre d’aquesta
comissió que el 2016 vàrem tenir 26,2 milions de passatgers, i
que per tant en un futur no molt llunyà tindrem 32 milions de
passatgers. AENA vol fer una inversió de 297 milions per
portar més gent a la nostra illa, en aquest cas Palma. Tenim 66
vols cada hora i volem passar a 80 vols hora, és a dir, un vol
cada 45 segons, és a dir, això suposa un 21% d’increment en la
càrrega de feina. En determinats moments s’ha superat la
màxima capacitat de gestió aquest estiu. Els controladors no
volen venir a cobrir les comissions del servei per la feina que
tenen; per tant... Més dades: 1.000 vols diaris aquest estiu i,
com ha comentat abans, unes previsions excel·lents. És obvi
que davant d’aquesta allau de nombres estem molt preocupats.

Què suposa venir més persones a la nostra illa?, i agafo
directament paraules de la plataforma Palma XXI i Tramuntana
XXI. Suposarà dificultats i costos per administrar els recursos,
aigua, energia i residus; com gestionarem les infraestructures?,
els equipaments? Com protegirem el territori, la diversitat, el
paisatge d’aquesta illa davant la fragilitat, davant la
maximització dels beneficis privats i ràpids d’alguns? D’altra
banda també... -un segon, per favor...- volem continuar amb
aquesta bombolla turística o la volem parar? Des de Podem
tenim molt clar que la volem parar. Quines illes volem o
tindrem d’aquí a uns quants anys? És obvi que la paraula
massificació, saturació, agobio, puntos suspensivos, no agrada
escoltar-la a determinats grups parlamentaris. Està clar que
aquest 2017 tindrem rècords de passatgers, rècords de beneficis
per a AENA i rècord de saturació turística per als residents i als
que ens visiten.

Sobre el segon punt, de la rebaixa de les taxes, he de
recordar, com ha comentat la Sra. Tur, que en aquest cas
tampoc no s’aplica el descompte de resident dins el bitllet que
hem de pagar. Tenim -i ens n’alegrem- aquesta mesura que en
el seu moment va decidir el Govern a principi d’any, però què
passa?, que justament podíem llegir en El Economista: “AENA
empieza a pagar en bolsa la reducción de tasas
aeroportuarias. Los expertos de Kepler aconsejan vender”. Per
tant és obvi que l’interès econòmic d’uns quants mou els
interessos... o tenim un conflicte d’interessos.  

Per tant en el tercer punt voldríem dir, com també ha
comentat el Sr. Reus i segurament el Sr. Borràs comentarà, que
davant el consens institucional de les institucions locals és obvi
que no hi ha hagut diàleg i no hi ha cap interès per part del
Govern i d’AENA d’escoltar-nos, fins ara, i esperem que això
canviï, però veient el panorama creiem que no. Els plans
s’elaboren a Madrid, i des d’aquí no tenim res a dir ni a fer, és
un fet. Demanem al Govern i al Partit Popular que es reuneixin
amb els diferents agents per intentar realment veure quin és el
millor per a la nostra illa, en aquest cas l’illa de Mallorca.

Sobre el quart punt, sobre els drets de treballadors i
treballadores, Madrid, hemeroteca: “Los trabajadores del
aeropuerto de Menorca convocarán una huelga si AENA no
refuerza la plantilla”. És obvi i tenim molt clar des de Podem
que cada vegada hi ha més viatgers, no només a l’aeroport de
Menorca, seria extrapolable als tres de les nostres illes, però
resulta que hi ha menys treballadores, tenen més càrrega de
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feina i guanyen menys; per tant els beneficis queden a AENA
i als que són propietaris d’AENA.

I per últim, i no menys important, sobre la reversió dels
beneficis, idò estem com ja s’ha manifestat o han manifestat
diferents grups parlamentaris en aquesta comissió, igual que en
el ple, sobre la privatització d’AENA i la privatització que el
Partit Popular va cometre fa un parell d’anys, i demostrar el
nostre rebuig. AENA s’ha convertit en un negoci, i ara
m’agradaria fer-los una pregunta: saben quin és el preu d’una
acció d’AENA avui, o almenys ahir?, sabem quin és el preu
d’una acció d’AENA quan va sortir? Idò ara els ho dic. El dia
13 de febrer de 2015 el preu de l’acció era de 74 euros; dos
anys després, a data d’ahir, que vaig mirar la cotització, a data
de 8 de març de 2017, 134,3 euros, és a dir, un increment del
81% de la cotització d’AENA. És obvi que, com hem comentat,
AENA hauria de ser un servei públic i aquí al final acaba
repartint dividends. Sobre aquesta qüestió dels dividends i
sobre el benefici d’AENA llegeixo textualment: “AENA
dispara su beneficio un 31,3% e ingresa un 7% más. El año
pasado cerró el ejercicio con un beneficio de 1.164 millones de
euros, un crecimiento del 39,7%”. Això representa un tràfic
d’un creixement de l’11,4%, i finalment varen arribar a
pràcticament 250 milions de passatgers a Espanya. Això suposa
un nou rècord acumulat als nostres aeroports, i sobretot en el
tema dels dividends AENA -llegeixo textualment- “AENA
anunció ayer que prevé abonar un dividendo con cargo a las
cuentas de 2016 de 3,83 euros brutos por acción”. Això suposa
un desemborsament de 574,5 milions d’euros que totes i tots
hem pagat i al final aniran a mans de persones privades que són
propietàries d’AENA. I per últim vull comentar també, com el
Sr. Antoni Reus, i acab la meva intervenció, un altre titular, i ell
m’ha dit hemeroteca: “El Estado recauda al año más de 1.150
millones de tasas en los aeropuertos de Baleares”. Per tant és
obvi que nosaltres estem en contra.

I ja per acabar i posar la guinda davant d’aquesta qüestió,
ahir vàrem haver d’escoltar per part del Sr. Nadal, el ministre
de Turisme, que hay “turismofobia” en Baleares y Cataluña
y que es por razones políticas; és a dir, que la massificació no
és una qüestió o un fenomen social, sinó polític. Davant
d’aquestes paraules em sembla que me mossegaré la boca al
respecte, i en altre moments parlaré al respecte. Si realment
demostra, o almenys els representants avui per avui que tenim
aquí del Partit Popular pensen que defensen els interessos dels
illencs a Madrid, és obvi que no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. 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, presidenta. Després d’aquesta empanada i el xou
pertinent, nosaltres ens posicionarem en relació amb la
proposició no de llei que es du a debat en el dia d’avui, que no
és sobre la privatització d’AENA ni això, però, bé, la qüestió,
en la nostra opinió, és que... el partit del conseller de Turisme

va caure en un alarmisme que després s’ha vist que no estava
tan justificat, i ara intenten sostenir aquest alarmisme quan la
cosa ha quedat diluïda. 

La mateixa presidenta del Govern de les Illes Balears en el
passat ple així ho va constatar, perquè, clar, la realitat és que la
previsió de la inversió, que coneixia el Govern de les Illes
Balears a través del conseller competent en la matèria, de nom
Marc Pons, que així també es va constatar en el ple del passat
dimarts, aquesta inversió no té per intenció d’increment de la
intensitat de vols i això que deia el Sr. Aguilera, de passar de
60 no sé quants a 80 no sé quants; això és un titular de diari
però no és la intenció d’AENA, i així ho va dir la presidenta del
Govern de les Illes Balears, amb la qual cosa, clar, supòs que
vostès..., bé, no ho vull suposar, jo no sé si vostès es fien més
dels titulars dels diaris que de la presidenta del Govern, que
supòs que se’n fien poc, de la presidenta del Govern, però, bé,
és igual, és la seva sòcia i en teoria l’han votada i l’han
investida vostès, però, bé, en definitiva va dir que això no era
d’aquesta manera, amb la qual cosa, clar, estam fent un debat
un poc... un poc, diguem, absolutament sobre una irrealitat; no
sé si és una postveritat o és una irrealitat, però... no acab de
veure el sentit.

Nosaltres compartim molts dels punts de la proposició no
de llei i votarem a favor dels punts 2, 3, 4 i 5. Al punt 5
votarem a favor en el benentès que això que el 50% dels
beneficis hagin d’anar a reduir els impactes negatius..., bé, això
ja ens crea..., aquesta visió negativa, que el Sr. Aguilera troba
que no existeix, tampoc, però bé, que efectivament existeix una
visió bastant negativa del turisme, es reflecteix un poc en la
redacció d’aquest punt. Nosaltres, tot i que la redacció no ens
acaba de satisfer, sí que evidentment volem el cogovern dels
aeroports, sí que volem que els beneficis generats pels
aeroports quedin a les Illes Balears, i volem que en part vagin
a finalitats socials, mediambientals o d’altre tipus. Per tant, a
aquesta interpretació del punt, li donarem suport.

En relació amb el punt 1, bé, nosaltres negar-nos per
sistema a qualsevol millora o a qualsevol increment d’intensitat
en qualsevol punt de qualsevol moment de l’any, bé, ens pareix
un poc excessiu i un poc rotund. Ja sé que cerquen el titular
però, clar, no hem de perdre de vista que les estades dels
turistes s’han reduït al llarg de la història; abans la gent venia
per quinze dies, això era molt típic, venir els turistes per quinze
dies o per vint dies, les estades eren molt més llargues. Ara les
estades són molt més curtes, per tant a mateixa ocupació, més
vols, perquè vénen dos dies, tres dies; de fet Palma ara està
molt de moda, la qual cosa nosaltres valoram positivament; ja
sé que alguns valoraran que és una catàstrofe mundial, però
nosaltres ho valoram positivament, que la gent vengui a fer
turisme de cap de setmana i vénen dos dies. Això vol dir que,
clar, els moviments dels avions s’incrementa amb la mateixa
ocupació, amb les mateixes places, sense que hi hagi -diguem-
ho així- un increment pròpiament dit de la nostra capacitat
d’allotjament. El que passa és que necessitam més vols per
cobrir el mateix perquè estan manco temps, i això, bé, això jo
crec que és una realitat constatable, constatada i innegable.
Però, clar, aquí ningú no parla d’això, però això està molt
relacionat amb la capacitat que ha de tenir l’aeroport, que
nosaltres no deim que s’hagi d’incrementar, i per això ens
abstendrem en aquest punt, no deim que hi hagi d’haver 80, i
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20.000, i no estam per l’obertura total, però el que consideram
és que tampoc no es poden negar absolutament al fet que hi
hagi canvis i que l’evolució, que va en aquest sentit d’estades
cada vegada més curtes, no es pugui tenir en compte.

Per tant, amb aquest punt de matisos al punt 1, que no ens
hi negam, no és que sigui la nostra aposta però tampoc pensam
que ens puguem negar rotundament, que és el que es proposa,
als altres punts hi donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Atès que el representant del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca no ha pogut arribar, passam al
Grup Parlamentari Mixt. Sra. Tur, té la paraula per un temps de
deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, la veritat és que escoltar aquest
debat està essent bastant interessant. Jo el primer que vull és
felicitar el Sr. Aguilera, perquè crec que la feina que ha fet per
il·lustrar un poc la situació i el fons de la situació que estam
debatent ara, no tant les formes ni la literalitat de cada punt sinó
el fons, crec que ha estat molt correcta i per tant el felicit.

Per altra banda, la veritat, Sr. Gijón, em sorprèn que vostè
digui..., vostè em cau bé, eh?, ja li ho dic de partida, però és
que em sorprèn molt que vostè digui que el que ha de fer el
Govern central és..., “home, no posem impediments al Govern
central perquè pugui exercir la seva autonomia”. Vostès, Partit
Popular, recorden constantment al Govern, quan fan oposició,
que ens centrem en les matèries que ocupen les Illes Balears.
Per tant jo també els he de traslladar a vostès ara aquesta
petició: preocupin-se de la sobirania de les Illes Balears i de les
seves institucions, no es preocupin tant per si el pobre ministre
de torn podrà continuar fent aeroports o no, és a dir, preocupin-
se dels nostres interessos.

I per no defugir el debat que, reiter, crec que és de fons i no
de la literalitat dels punts, crec que no és la intenció de MÉS
per Mallorca, i no he parlat amb ells d’aquest tema però no crec
que sigui la intenció de MÉS per Mallorca que s’apliqui la
literalitat del punt 1 en el sentit que no es pugui ampliar mai
més l’aeroport de Palma, que no es puguin millorar freqüències
en els mesos d’hivern, que no es puguin millorar les condicions
de l’aeroport en el seu conjunt, sinó reconèixer i posar en
evidència que tenim dos problemes: un, que tenim una certa
massificació, i crec que no se n’amaga ningú, és que fins i tot
el Partit Popular, quan vàrem fer el debat sobre l’estat de la
comunitat autònoma, la Sra. Prohens, que és la portaveu del seu
grup, va llençar un órdago, perquè al final crec que només serà
un órdago, però va llençar un órdago al Govern amb l’oferta
d’un pacte pel turisme. El pacte pel turisme ni está ni se le
espera perquè no he vist cap proposta sobre la taula, però bé,
si continua pensant-ho jo estaria encantada que el posi sobre la
taula, perquè jo estaria d’acord també, que en facem un. Però,
ja els dic, em pareix absurd que vulguem aferrar-nos ara a la
literalitat dels punts.

Reiter. Ningú crec que pugui argumentar amb objectivitat
en contra del fet que tenim una certa saturació, que tenim una
certa massificació o concentració, si no ens agrada la paraula
massificació en tenim d’altres, diguem concentració, eh?,
perquè així no farem servir paraules que puguin fer fugir els
turistes ni que puguin fer dir al ministre que som “turistifòbics”
o “turistofòbics” o alguna cosa per l’estil.

Per tant, crec que és important reiterar la necessitat que
Balears pugui participar dels guanys que generen les
infraestructures aeroportuàries de les nostres illes. Crec que és
important que els consells insulars, institucions locals, Govern
de les Illes Balears perquè són els que sobiranament
representen els ciutadans d’aquestes illes puguin participar de
les decisions que afecten grans infraestructures de les nostres
illes. 

Crec que és just i crec que és lògic i és que no em crec que
vostès tampoc no estiguin d’acord en això i crec que és bo que
es puguin reiterar els punts que MÉS per Mallorca ha plantejat
amb aquesta iniciativa. Ja els ho dic, jo no vull deixar de dir-
ho, em qued més amb el fons que amb la literalitat dels punts.

I ja per acabar, en relació amb el ministre Nadal, jo amb
tota la humilitat del món, no el conec en persona, m’encantaria
conèixer-lo, però estic segura, segura, seguríssima i crec que
també estaran vostès d’acord amb mi, que a les Illes Balears hi
ha molts d’empresaris, molts de polítics, moltes persones, molts
d’experts i moltes empreses, en conjunt, que podrien donar
lliçons al Sr. Nadal sobre turisme, perquè turisme a Balears
és... una paraula que no pot anar deslligada de l’altra i per tant,
crec que el ministre faria molt bé a venir a passar una
temporada per aquí, que crec que encara no ens ha visitat, i
impregnar-se dels coneixements i del nou knowhow que té el
sector turístic de les Illes Balears perquè segurament se
n’adonaria que les seves afirmacions són un fake total i que no
obeeixen a cap raó de fons ni a cap raó objectivament
acreditada.

Gràcies... bé, i dit això donarem suport la seva iniciativa, és
clar, quasi se m’oblida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, bon dia, presidenta, una altra vegada. Abans
d’entrar en matèria els he de confessar que per un moment he
tingut com una mica de gelosia en veure que el Sr. Aguilera no
em donava un cartellet, després m’he consolat veient que el Sr.
Reus i el Sr. Melià tampoc no en tenien i que la Sra. Tur en
tenia, però per transferir-lo a Ciutadans, es veu que el Grup
Mixt estan 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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...juntos pero no revueltos, ho dic perquè sembla que ara no
puc...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...si no tenc cartellet no puc reinvidicar la tarifa plana i la
tarifa plana... estem...

(Se sent una veu de fons que diu: “yo se la cedo”)

...gracias, de la tarifa plana estam batallant tots els partits
des de l’any 2006, tots, fins i tot el Partit Popular de les Illes i
quan preparàvem aquesta iniciativa legislativa que ara ha
rebutjat el Ministeri de Foment i la Mesa del Congrés de
Diputats a Menorca vàrem tenir reunions amb la cambra de...
amb el Cercle d’Economia, amb la plataforma del transport aeri
i els partits, hi havia el Sr. Tadeo, hi havia el Sr. Martí, hi era
jo, hi havia un representant d’El Pi també i al representant de
Podemos encara l’esperam. I és més, amb els problemes del
punt 5, amb els problemes... perdó, del punt 4, a instàncies de
Comissions Obreres de l’Aeroport de Menorca havíem treballat
una proposició no de llei amb el Grup MÉS per Menorca, amb
el Grup Socialista, amb el Sr. Pere Joan Pons, abans amb el Sr.
Ramon Socías perquè això ve d’antic, eh?, i la Sra. Mae de la
Concha també i mentre estàvem preparant per presentar una
iniciativa conjunta Podemos la va registrar per lliure i ara ha
figurat que Podemos va presentar una iniciativa que era
treballada i consensuada per tots els grups.

I la conclusió que vagi per aquí és perquè anem alerta
perquè el tema del transport aeri i la connectivitat i els
aeroports de les Illes és un tema capital per a les nostres illes i
és un tema que tradicionalment ha estat de consens, de consens,
i no l’hauríem de perdre.

I jo estic prou empipat -prou empipat- amb el Ministeri de
Foment, però sé què pensa el Sr. Tadeo i sé què pensa el Partit
Popular d’aquí i sé que han estat incapaços de convèncer
Madrid, però estic segur que ells també estan prou empipats,
els costa més dir-ho, però estic segur que també estan empipats
i no hem de perdre la perspectiva i hem d’intentar mantenir el
consens en aquests temes, no comencem a jugar cadascú per
lliure perquè prendrem mal, prendrem mal i amb les coses de
menjar no es juga.

I és clar, jo quan sentia... llegia avui el Diari de Mallorca,
avui matí, que el Sr. Nadal demana a la presidenta Armengol:
“però bé, que no teniu... què és això de la tarifa plana?, que no
teniu el 35% de descompte?”, dius: “malament, un ministre
que... un altre ministre que no se n’assabenta” i he de confessar
que, de ministres que no se n’assabenten, n’hi ha hagut de tots
els colors polítics, de tots, eh?, vull dir, no, no..., per tant, no
estic carregant contra el Partit Popular, sinó contra la
incapacitat, dic, de comprensió de... a vegades de (...) Espanya
damunt les necessitats de les Illes Balears, no?, i n’hem passat
de tot color i tots hem passat algun moment de vergonya aliena
per culpa de la incapacitat de Madrid d’entendre’ns i per més
que tots deim que hem de fer pedagogia, més pedagogia, més
pedagogia, la pedagogia serem capaços de fer-la si la feim a
través dels consens, si no hi ha consens no serem capaços de fer
pedagogia.

Passem a la qüestió. Donem suport a la proposició no de
llei, evidentment al punt 4 ja he dit que teníem una iniciativa
conjunta amb Madrid, que bé, que al final s’ha votat i s’ha
aprovat, per tant, al final no passa res. Evidentment, demanar
la cogestió... crec que hi estem tots d’acord, és... en fi, el Grup
Popular també l’ha defensada i l’ha reclamada a Madrid, crec
que també és una cosa positiva i en el tema de la capacitat i de
les formes d’AENA, açò és una altra qüestió, eh?

Posaré un exemple, que no és important, però crec que és
il·lustratiu: en aquest moment s’ha sol·licitat per part del
Consell de Mallorca, diverses entitats, el canvi de nom de
l’Aeroport de Palma, no hi entraré, vull dir..., em sembla
perfecte. Què ha fet AENA? Dir que no... que si ho volen que
ho paguin, un aeroport que ingressa 1.153 milions de taxes, per
taxes dels aeroports, genera més de 200 milions de beneficis,
açò sense comptar els ingressos comercials, de les botigues, i
quan tu passes per l’aeroport de Palma, com el de Menorca i
com el d’Eivissa, sembla que travessis La Medina de
Marrakech, vull dir que estàs entre botigues i més botigues i... 

I a partir d’aquí el ministeri diu: “que ho paguin”. Aeroport
de Barajas, el Sr. Rajoy un dia es va aixecar i va dir: “Ostres!,
que es digui Adolfo Suárez”, va dir “hágase”, recorden
l’hágase famós?, 476.000 euros que ha pagat AENA, em
sembla molt bé que els hagi pagat, no tenc res a dir, que pagui
el de Palma també. I açò és la mentalitat d’AENA, la de
l’eterna AENA, vull dir, de tots els colors. Intentem situar les
coses, vull dir, no estic acusant l’AENA d’avui perquè l’AENA
d’avui i la d’ahir se semblen com dues gotes d’aigua,
lamentablement. 

I en el tema de la possible ampliació o no de l’aeroport...,
per cert, la presidenta va dir que AENA diu que no ho farà,
eh?, la presidenta no diu: “Aena no farà”, sinó que AENA diu
que ella no ho farà, que és una matisació, Sr. Melià, important.
Una cosa és AENA no farà o AENA diu que no farà, però
suposem que AENA no menteixi, perquè moltes vegades te
mostren un... mostren un bidó de gasolina i t’intenten
convèncer que és un bòtil d’aigua, no?, ho han fet més d’una
vegada, però intentem que no convencin.

I per açò les cauteles, totes les cauteles són poques i per açò
hem presentat nosaltres també, el Grup Socialista, una
iniciativa que supòs que debatrem molt prest a plenari sobre la
qüestió per intentar, afinant les coses, que allò que hagi de fer
AENA ho faci des del consens amb les institucions de les Illes
i la societat civil de les Illes, amb la predisposició de la societat
civil, eh?, Cambra de Comerç, hotelers, etc., perquè hauríem de
recordar al Sr. Ministre que els que han dit que hi ha saturació
no és un separatista català, són el Sr. Escarrer i el Sr. Barceló,
que crec que separatistes no ho són, almanco dels hotels no els
separen, ho ha dit més gent, però el Sr. Escarrer i el Sr. Barceló
també ho han dit, eh?

I evidentment una cosa és la capacitat..., diguéssim la
capacitat teòrica de l’aeroport i la capacitat..., i diguéssim el
trànsit real de l’aeroport, una cosa és... i on s’apropa l’aeroport
a la capacitat màxima que té és al mes d’agost, no és al mes de
febrer, de la gent que ve a fer un cap de setmana, on hi ha
problemes i on si de cas les costures de l’aeroport pateixen és
al mes d’agost, no el mes de febrer.
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I per tant, hem de jugar a açò i per açò fa falta, entenc, que
aquest debat es dugui a... a una altra manera de fer les coses
d’AENA, aquesta altra manera és asseure’s amb el Govern de
les Illes, amb el consell insular de l’illa que toca, amb els
ajuntaments que toca, amb les cambres de comerç, amb els
sindicats, amb els empresaris i veure cap on anam; tenim
marge, perquè els beneficis d’AENA són els que són i per tant,
AENA no necessita generar els recursos per poder-se mantenir
perquè té beneficis, els està repartint als inversions privats a
més, i per tant, tenim marge per poder debatre aquestes coses.

Per tant, nosaltres donarem suport al punt 1 perquè el
cosim, el lligam íntimament al punt 3 i entenem que el punt 3
és una segona part del punt 1, és a dir, que no ho faci mentre no
tengui el consens de les institucions locals. Aquí nosaltres hi
afegiríem de la societat civil també, perquè creiem que és
important la veu de la societat civil de les Illes en aquests
temes, per aquesta necessitat de consens de país que tenim
sobre els nostres aeroports, sobre el nostre transport aeri i
marítim i per tant, en aquest sentit hi donem suport, amb el
benentès que lligam punt 1 i punt 3. Si allò que implica
incrementar intensitat de vols, vegem si en convé i si ens convé
hi haurà consens i si hi ha consens, “hágase” que diu el Sr.
Matas i, si no, ens quedem tal com estem. I després la
responsabilitat serà nostra com a societat de les Illes Balears,
haurem dit no volem que l’aeroport creixi més, serà la nostra
responsabilitat. 

I AENA..., el Sr. Gijón diu: “limitam la capacitat del
ministeri de dir”, sí, clar que la limitam, però el ministeri no és
omnipotent, ni “omnisabent”, ni omni res..., omnívor sí perquè
s’ho menja tot, però la resta no. I en tot cas el que hauríem de
fer és que escolti un poc i que (...). És a dir, el problema de la
tarifa plana, tornat i per acabar, ja sabem que és molt difícil dur
la tarifa plana, sabem que es costarà picar pedra per la tarifa
plana i n’hem picat molta i n’haurem de picar molta tots i tots
hem de tenir una massa cada un, perquè si no tenim una massa
cada un i piquen uns i els altres no piquen, no ho aconseguirem.
Però el que està clar és que com a mínim ens deixin parlar,
perquè el ministeri diu “no hi ha duros”, escolti, parlem-ne,
però no ens fotin la porta pels morros amb uns arguments que
no tenc ganes d’emprar adjectius durs, però que costarà 30 o 40
milions d’euros la tarifa plana. 

Jo he parlat amb els tècnics d’AENA, els tècnics del
ministeri i els nombres no són aquests. I si no que els mostrin,
perquè li hem demanat 30 mil vegades que faci un estudi i ho
mostrin i s’han negat sempre, que ho demostrin. I si no ens
haurem de fiar dels estudis que tenim i l’estudi més recent que
tenim de càlculs és fet pel Consell Insular de Menorca,
encarregat a una empresa solvent, el va encarregar el Sr. Tadeo
i el Sr. Alejandro i és un estudi correcte i ben fet i diu que són
3,5 milions per a una tarifa de 30 euros. Nosaltres demanam
màxima de 30 euros i són 3,5 milions, que poden ser 4, poden
ser 5. Però que un ministeri amb tots els tècnics que té, que té
una burrada i a més aeronàutics, te digui que costaria entre 30
i 40 milions, home! 10 milions de forquilla..., (...) un poc, han
fet el compte de la vella, no han fet un estudi econòmic gaire
apurat.

Per tant, tornant a la qüestió i ja per acabar, donarem
suport. Evidentment els problemes laborals de què parla el punt

4, són fonamentals que es resolguin. El punt 3 el lligam al punt
2. Evidentment de les taxes aeroportuàries, ja dic, 1.153
milions ingressam..., podríem parlar un poc perquè açò ens
faria molt més competitius. Ho hem reivindicat moltes vegades
i evidentment la cogestió, què n’hem de dir! La cogestió la
reclamam tots i hem de seguir insistint. A vegades ens queixam
d’Autoritat Portuària, ja seria una passa tenir una Autoritat
Aeroportuària, cap aquí aniríem i crec que amb el consens de
tots.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Bé, abans de seguir amb el torn
per contradiccions, comentar-vos una observació que m’ha fet
el lletrat, senyors diputats, i és que si en el transcurs d’una
sessió voleu repartir documentació, sigui la que sigui, s’ha de
demanar el permís, el consentiment a aquesta Mesa...

(Remor de veus)

Això és la primera vegada, però bé, en tornar si algun dels
diputats ha de repartir ho comenti.

Seguim ara idò i té la paraula per contradiccions el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Reus per un temps de 5
minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Presidenta. Jo en primer lloc he de confessar quan
vaig sentir el ministre Nadal que parlava de “turismefòbia”, jo
com que fa unes setmanes havia sortit una notícia de la
Federació Hotelera, que acusava els turistes anglesos de ser uns
estafadors, que posaven demandes falses, jo la veritat és que ho
vaig agafar per això, no ho vaig agafar per altres temes.

Segons el document de regulació aeroportuària, la capacitat
actual de vols per hora és de 80 i estam entorn a les puntes
màximes dels estius estam entorn dels 60. Per tant, evidentment
per a nosaltres no ha de ser cap prioritat ara en aquests
moments fer inversions de cara a intensificar aquestes puntes
quan estam en una situació de 60 vols hora, els moments
màxims i la capacitat és de 80.

Nosaltres hem analitzat el document de regulació
aeroportuària i és un document que dóna molt poques dades del
que es fa, parla d’actuacions diverses, així literalment, no és
que digui que parla de diverses actuacions, parla d’actuacions
diverses a l’edifici terminal, parla d’actuacions en els camps de
vol, parla d’actuacions d’eficiència ambiental. La principal
partida, 140 milions d’euros dels 296 és Adaptación al diseño
funcional del aeropuerto. Jo no sé si el Sr. Melià o el conseller
Marc Pons li diuen és Adaptación al diseño funcional del
aeropuerto, poden saber ja directament què és això i què no és.
Això són 140 milions d’euros. 

Nosaltres hem demanat la compareixença del director de
l’Aeroport de Palma per saber de primera mà, perquè com deia
el Sr. Borràs aquí, l’important és el que farà realment AENA.
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Per tant, nosaltres hem demanat la compareixença del director
de l’Aeroport de Palma, perquè ens expliqui quines són
aquestes actuacions. I per tant, això és la nostra proposta, vull
dir, nosaltres creiem que aquestes actuacions en un marc de
cogestió, parlam d’inversions de 300 milions d’euros que no
sabem exactament a què aniran i què poden suposar... i en
aquest marc nosaltres presentam aquesta proposta per saber què
es vol fer a la principal infraestructura de les Illes Balears, des
del punt de vista turística, des del punt de vista de la mobilitat
dels nostres ciutadans i des del punt de vista també dels llocs de
feina que genera, massa vegades precaris, com també reiteren
els altres grups.

Res més. Gràcies, també pel suport que s’ha anunciat als
diferents punts. I com que s’ha anunciat vot diferenciat, no hi
ha cap problema en permetre la votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Reus. Idò acabat aquest debat
passam a la votació de la proposició no de llei RGE núm.
3090/17.

La votarem per punts, començam pel primer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El punt número 1: 5 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció.

(Remor de veus)

Passam al punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tots a favor.

Passam al punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 a favor, 4 en contra.

Passam al quart i cinquè, que són unanimitat me comentava
el lletrat, els podem entendre aprovats per unanimitat idò.

Queda aprovada així la proposició no de llei RGE núm.
3090/17.

No hi ha més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió.
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