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LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, començam la sessió d’avui i, en primer lloc, us
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, presidenta, Sílvia Cano, Bel Oliver.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a María José Ribas.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, presidenta, Maria José Camps substitueix Enric
Casanova.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Antònia Perelló.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Josep Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu al
primer punt que és la compareixença RGE núm. 3397/17,
sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, del
director de l’aeroport de Palma, per tal d’explicar les accions
i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport
de Palma, i el segon punt és la Proposició no de llei RGE núm.
9615/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a l’ampliació del 75% del descompte de resident i la
millora en la connectivitat de la ruta Menorca-Barcelona. 

I. Compareixença RGE núm. 3397/17, del director de
l’Aeroport de Palma, sol·licitada pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, per tal d’explicar les accions i
inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa a
l’aeroport de Palma, aprovada per la sessió de la Comissió
el dia 17 d’abril del 2017.

 Respecte del primer punt de l’ordre del dia els inform que
el Sr. José Antonio Álvarez Fernández, director de l’Aeroport
de Palma, mitjançant l’escrit RGE núm. 10401/17, ha informat
aquest parlament que la seva activitat professional com a gestor
de l’aeroport se circumscriu exclusivament a les
infraestructures aeroportuàries de la xarxa estatal, la qual es
troba sotmesa al control de les Corts Generals i, per tant,
declina la invitació feta per tal de comparèixer davant aquesta
comissió.

Atesa l’absència del compareixent, passam al segon punt de
l’ordre del dia relatiu al debat de la Proposició...

EL SR. REUS I DARDER:

Presidenta, presidenta, podem demanar un torn de paraula?
O no?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, només volia saber si després de rebre
aquesta comunicació si aquesta qüestió té debat o no té debat.

EL SR. REUS I DARDER:

Això demanam nosaltres, a veure si no podem fer un torn
d’intervenció valorant aquest escrit que se’ns ha enviat. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, també li demanaré la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, jo també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tothom vol intervenir? Idò, fem com si fos...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... ni que sigui per parlar de les colònies, però necessitam
parlar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò així queda que cada grup parlamentari, el qui vulgui
parlar, té cinc minuts per parlar, segons sembla... D’acord.
Començarem per qui té major... representació parlamentària i
passarem de major a menor. Per tant... sí bé, sense... amb això
comptava, senyors del PSOE, no us preocupeu.

Per tant, li don la paraula al grup... no, primer... ai, sí, però
si és del major, com quedam?

EL SR. REUS I DARDER:

Abans el proposant de la compareixença, per tant, si el
Partit Popular troba, s’estima més que nosaltres parlem primer
no tenc cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA.

Bé, idò, li don... el Grup Parlamentari Popular té el torn
durant cinc minuts, per tant, li don la paraula...

(Se sent una veu de fons que diu: “MÉS per Mallorca”)

I què he dit? He dit el Grup Popular? Perdonau-me. He dit
proposant! He dit Popular? Disculpau-me.

Li don la paraula al grup proposant, que és MÉS per
Mallorca, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, nosaltres lamentam,
ens sap greu que el Ministeri de Foment hagi prohibit al
director de l’aeroport assistir a aquesta comissió, la veritat és
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que és una interpretació nostra, crec que no podem fer altra
interpretació després de veure que el director de l’aeroport
concedia, José Antonio Álvarez, concedia aquest cap de
setmana passat una entrevista a Mallorcadiario, que ens ha
agradat llegir, on donava explicacions d’una sèrie de qüestions.
Per tant, no entenem, no entendríem que aquesta persona no
volgués ser aquí i compartir de la mateixa manera que va
compartir amb un mitjà de les Illes Balears les diferents
qüestions que tracten sobre l’aeroport, no entendríem que no
volgués compartir-ho amb els diputats aquí, representants de
les Balears.

Per tant, no podem arribar a altra conclusió que des del
Ministeri de Foment li han prohibit la seva assistència. La
veritat és que l’entrevista ens va deixar amb més dubtes, per
una banda, es parla dels 40 milions d’euros que s’invertiran
aquest hivern que són... no arriba a un 15% del que s’invertirà
els propers cinc anys amb una inversió prevista de 300 milions
d’euros, i no es detallen les inversions principals i les que s’han
declarat estratègiques, com són l’increment de la capacitat
punta del SATE i les sortides ràpides de la pista 06L i 24R, que
són les inversions, no més elevades, però sí les que s’han
declarat estratègiques pel DORA.

Per altra banda, ens quedam també amb el dubte d’algunes
qüestions que no es plantegen a l’entrevista, cosa que és un poc
trist no poder tractar aquestes qüestions amb normalitat amb el
gestor de la principal infraestructura de les Illes Balears per
part dels representants legítims de les Illes Balears, qüestions
com, per exemple, el fet que el DORA prevegi una reducció del
nombre de mercaderies; el fet que el nombre de passatgers que
s’anuncien per al 2017 ja estiguin a l’horitzó que marcava el
DORA per al 2021; el fet que l’anàlisi que es fa respecte de la
reducció del temps mig d’estada, que, per una banda, és cert
que el nombre de l’increment de passatgers no sempre o no
només va associat a un increment de les pernoctacions sinó que
també va associat a una reducció de les estades mitjanes, però
també ens hagués agradat comentar amb ell el fet que si la
reducció d’estades, del període mig d’estades, està al voltant
d’1,5% i l’augment de passatgers està al voltant del 6% és
evident que aquest efecte és només una part del voltant d’un
20-30% d’aquest increment de passatgers.

Ens quedam amb les ganes i lamentam que el ministeri, com
he dit, amb la interpretació que fem nosaltres li hagi prohibit a
aquest senyor venir aquí a donar explicacions del que es preveu
fer a la principal infraestructura de les Illes Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara toca el torn del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Miquel Jerez té torn de paraula per
cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. No entraré en profunditat al voltant de la motivació
d’aquesta sol·licitud de compareixença sinó que m’agradaria
fer una intervenció al voltant del que ve sent aquesta pràctica,
una pràctica que no ens hem d’enganyar, ni els grups que donen
suport al Govern ni l’oposició que som nosaltres que ha estat

emprada i s’empra repetidament durant moltíssims anys per
posar en evidència aquell govern que no és el nostre, i aquest
és un dels casos. Això és per posar en evidència al director de
l’aeroport, això és posar en evidència una empresa estatal com
és AENA i això és per posar en evidència el Govern de l’Estat.

Podríem agafar el Diari de Sessions i fer un recorregut de
totes aquelles compareixences que s’han sol·licitat a ens
dependents del Govern de l’Estat, si fem aquest recorregut
trobarem que aquesta pràctica es repeteix constantment i les
intervencions que fan uns grups i els altres es repeteixen en
funció de si es governa o no es governa. Vostès han instat en
moltíssims casos, quan eren oposició, instàncies judicials a
comparèixer aquí, que depenen de l’Estat; delegacions del
Govern, que depenen de l’Estat; altres ens distints que depenen
de l’Estat, i el nostre discurs ha estat exactament sempre el
mateix, de la mateixa manera que el seu ha estat el mateix quan
han acabat governant vostès.

Per tant jo el que faria seria cridar-los a fer una reflexió
profunda en aquesta qüestió. Puc entendre que a vostès els
preocupa molt el que passa als aeroports; a nosaltres, també.
Que el preocupa molt l’acció política de l’Estat a les Illes
Balears; a nosaltres, també; però jo els convid, donat que
sempre aquestes sol·licituds acaben fracassant, a utilitzar altres
mitjans si volen finalment rebre la informació que demanen. I
els tenen: en primer lloc poden instar, o podem instar, també,
les Corts Generals, allà els que tenguin representació ho poden
fer, i els que no tenguin representació es poden cercar la vida
per poder demanar...

(Alguna rialla)

...sol·licitud de compareixença al Parlament o a les Corts
Generals.

En segon lloc, això no ho contempla el Reglament del
Parlament de les Illes Balears; el Reglament del Parlament de
les Illes Balears no vincula cap persona que depengui d’un
òrgan d’àmbit estatal, no en depèn; en conseqüència vostès es
boten, o ens botam tots quan ens convé, i així ho dic, el
Reglament del Parlament de les Illes Balears. I en tercer lloc sí
que és cert que el Reglament del Parlament de les Illes Balears
els permet accedir a aquesta informació demanant
documentació a ens de l’Estat que tenen el seu desplegament i
la seva acció a les Illes Balears mitjançant la sol·licitud, com
dic, de documentació. 

Per tant l’únic que vull fer és cridar l’atenció sobre aquesta
(...) constant que venim emprant, que no ve a ser bàsicament
una pràctica... més que una pràctica política per evidenciar una
sèrie de qüestions que evidentment no són de l’àmbit
competencial d’aquest parlament, sinó que són de l’àmbit
competencial de les Corts Generals.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara pel Grup Parlamentari Podem
té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Igual que altres portaveus
faran avui també lamentem des de Podem que avui no
comparegui el màxim representant del Ministeri de Foment de
l’aeroport de Mallorca aquí, en aquesta comissió.

Vull comentar que, com ja ha dit el Sr. Reus, sí que té
temps per donar informació a un determinat mitjà de
comunicació i donar o informar els seus lectors, però no té...,
i pensem que aquí som representants de la ciutadania i podem
demanar explicacions, preguntar sobre una infraestructura tan
fonamental com és l’aeroport de Mallorca. En aquest sentit, la
nostra decepció. Vull comentar també que aquest estiu
personalment vaig intentar reunir-me amb el seu homòleg
d’Eivissa per tractar qüestions com la vaga de seguretat, veure
com havia anat la vaga de neteja, el pàrking gratuït o l’accés
d’entre illes, i també va rebutjar reunir-se amb un representant
d’aquesta comunitat, i em va remetre que ell era només un
tècnic i que això ho portaven des de Madrid. Això és la
transparència i la bona comunicació que el Partit Popular està
oferint per part dels seus representants o, en aquest cas, d’una
empresa pública, fins ara -ja veurem si al final es convertirà en
una empresa privada gràcies al Partit Popular-, i (...) la nostra
decepció, ho tornem repetir.

Sobre aquesta qüestió tenim molts de temes a comentar.
L’aeroport de Palma és una infraestructura que viu en
determinats moments, i un altre estiu ho hem viscut, i
personalment les persones que volem des d’altres illes, un
col·lapse en determinats moments, retards que pateix qualsevol
persona de qualsevol part del món, turistes, treballadors i
residents, i per tant ha arribat un moment en què amb aquestes
ànsies de només fer caixa per part d’AENA i dels inversors, i
sobretot per una política que no compartim des de Podem per
part d’ampliar més les infraestructures d’aquest aeroport,
estimem oportú que el màxim responsable d’aquesta
infraestructura fos aquí avui per traslladar-li determinades
preguntes, fer-li propostes fins i tot en aquest sentit, i veiem
que després de dies, setmanes i mesos que en aquesta
legislatura hem portat multitud d’iniciatives que fan referència
en aquest sentit, veiem i mostrem la nostra decepció que no hi
sigui aquesta persona. Una vegada més la falta de transparència
que el Govern central mostra és òbvia. Vull recordar que volem
l’autogestió d’aquesta infraestructura igual que altres
infraestructures com les marítimes. 

També és al·lucinant escoltar per part del portaveu del
Partit Popular “búsquese la vida” o que el Reglament no ho
permet. Bé, idò des del nostre partit, ara que s’està modificant
el Reglament d’aquesta cambra, transmetrem la possibilitat de
modificar el Reglament perquè pugui qualsevol personal, en
aquest cas representant d’una infraestructura, d’acord?,
entenem que pot perfectament per informar i tot el que sigui
necessari, ho intentarem traslladar. I sobretot el tema de la
documentació; em sembla que per ser molt més àgil en una
compareixença d’una hora i mitja amb tots els representants
dels grups parlamentaris podem fer molta més via que no
esperar mesos, per part del Govern, resposta a determinades
qüestions que després veiem que no tenim resposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Ara toca el torn del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Sr. Melià, té
el torn de paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
El Pi també lamentam que no es produeixi aquesta
compareixença, perquè pensam que donar informació i ser
transparents en els projectes que es tenen sempre és positiu. 

L’administració pública s’ha de regir segons la normativa,
ara que es parla tant del compliment de la llei, idò la normativa
diu que es regeix pels principis de coordinació i col·laboració
entre les diferents administracions públiques. Crec que és prou
evident que si l’Estat té una administració perifèrica o té una
estructura d’ens instrumentals a un determinat territori o a una
determinada comunitat autònoma entra dins el que seria més
que raonable i sensat que existeixi aquesta col·laboració i
aquesta coordinació, i per tant que s’abandoni aquesta pràctica,
que té raó el Sr. Jerez que és una pràctica que es dóna amb
continuïtat des de fa molts d’anys, no és això un cas puntual
sinó que es ve produint sistemàticament, però és que, clar,
sistemàticament demostra un poc aquest menyspreu a les
comunitats autònomes i un poc aquest menyspreu a la
normativa que diu que s’ha d’actuar en col·laboració i
coordinació. Fins i tot la Constitució -dogma sagrat- diu que
s’han de coordinar les administracions públiques; però, clar, de
la Constitució només llegim el que ens interessa, i això també
ja ho sabem.

Per tant la qüestió és que per a nosaltres l’estructura i els
responsables d’aquesta estructura de l’administració perifèrica
de l’Estat i d’ens tan fonamentals per a les Illes Balears com els
aeroports, i podríem parlar dels ports, però com els aeroports,
no estaria gens malament, al contrari, seria positiu si ens
creguéssim aquests principis constitucionals, legals, i que ens
creguéssim que val la pena la transparència, que venguessin
aquí a informar i a donar llum i taquígrafs als projectes que
tenen per a la principal infraestructura de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Passam al Grup Parlamentari MÉS per
Menorca. Té cinc minuts el Sr. Martí. Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com ja han
dit altres portaveus crec que avui la compareixença, o la no
compareixença, del director de l’aeroport de Palma és sense
cap dubte un menyspreu al Parlament de les Illes. És cert que
el Parlament de les Illes té dret a sol·licitar la seva
compareixença, i és també cert que el director no està obligat
a venir i té el dret a no fer-ho. Però no crec que aquesta sigui la
qüestió, jo crec que s’ha d’emmarcar aquesta petició dins un
àmbit, que ja s’ha esmentat, de col·laboració entre institucions
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i de qüestions que afecten de forma molt important aquesta
comunitat autònoma.

Ho deia el Sr. Jerez a la seva intervenció, i té raó, aquesta
ha estat una pràctica generalitzada també del Partit Popular de
demanar la compareixença de responsables que de forma
directa tenen la seva vinculació amb l’administració de l’Estat.
És cert, però dir açò no vol dir que sigui una mala pràctica, jo
pens, en canvi, que és una bona pràctica, una bona pràctica que
feia el Partit Popular i que han fet els altres grups parlamentaris
i, per què és una bona pràctica? Bé, perquè si el Parlament
d’aquestes illes no es preocupa per la gestió d’infraestructures
bàsiques d’aquestes illes, i una sense cap dubte és l’aeroport de
Palma, malament ho tenim.

És lògic que el Parlament vulgui i demani la compareixença
dels responsables delegats del Govern o en aquest cas del
director de l’aeroport, perquè l’aeroport de Palma o els
aeroports d’aquestes illes no són una infraestructura com
qualsevol altre, és la infraestructura bàsica clau per definir quin
model turístic volem, per definir quin model territorial volem
i, per tant, és lògic que el vulguem interpel·lar, que vulguem
parlar i vulguem establir aquesta col·laboració.

És molt fàcil, doncs, lloar i fer referències a aquest àmbit
retòric de la importància de la col·laboració entre institucions
i, en canvi, a l’hora de la veritat aquesta és un impossible.

Jo, insistesc, crec que la no compareixença avui és un
menyspreu al Parlament de les Illes, és un menyspreu al conjunt
de la comunitat autònoma, als ciutadans d’aquestes illes i
sobretot és un tracte que forma part ja de la constant de l’Estat
governat pel Partit Popular respecte de les Illes que és tractar-la
com a una colònia, a les colònies no se’ls demana el parer, les
colònies el que han de fer és complir les ordres i seguir les
instruccions que se’ls encomana, doncs ens tracten com a una
colònia. 

No volem ser colònia, ningú no vol ser colònia ni crec que
el Partit Popular davant els seus ciutadans pugui defensar que
aquestes illes volen ser una colònia respecte de l’Estat i per
tant, crec que és una bona pràctica que haurem de seguir...
reivindicant. 

Tal vegada sí que fa falta que des de Madrid entenguin,
tenguin una major sensibilitat respecte d’aquestes illes i de la
manera d’entendre l’Estat. Si l’Estat ho vol seguir pensant i
definint tot des dels despatxos de Madrid, lògicament no hi ha
res més a parlar; si en canvi vol parlar amb els altres territoris,
i sobretot de coses clau per a aquests territoris, tal vegada aquí
ens podrem entendre. 

Les conseqüències, de les conseqüències, no en parlarem,
són molt vives aquestes dies i per tant, segur que ja tothom les
té present.

Reiter i acab, lamentam la no compareixença, és un
menyspreu a aquesta comunitat autònoma i a aquest parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Com que no hi ha cap representant del
Grup Mixt toca, per tant, al Grup Parlamentari Socialista, al Sr.
Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Si m’ho permet, començaria amb un
prec personal per al Sr. Jerez que és que els propers dies i els
propers mesos no viatgi a Catalunya, és un prec personal, ja
està prou malament la cosa que només hi falta ell i els seus
arguments per acabar de fer explotar el polvorí que en aquests
moments és Catalunya.

I vull dir al Sr. Aguilera, amb tot el meu afecte, que per
favor als efectes del Reglament d’aquest parlament no es fiï de
les opinions tampoc del Sr. Jerez, perquè evidentment acaba de
demostrar que no se’l coneix. Evidentment el Reglament del
Parlament no prohibeix als representants de l’Administració
central de l’Estat a les Illes Balears comparèixer a aquest
parlament, i una prova que no prohibeix que els altres venguin
a aquest parlament és que cada tres mesos, quatre mesos
regularment ve i compareix a aquest parlament el representant
per a Catalunya i les Illes Balears de la Unió Europea, aquí si
pot venir el de la Unió Europea pens que també el director de
l’aeroport també podria venir, ningú, res no li hauria de poder
impedir.

I com a mínim -com a mínim- hauria de tenir una mica...
hauria de tenir la dignitat de... no desmerèixer aquest parlament
perquè evidentment el registre de petició de compareixença és
de dia 6 de març i fins que no se l’exhorta que vingui avui no
contesta, dia 8 de setembre, com a mínim si no vol venir que ho
digui en temps i forma, no faci la callada por respuesta perquè
sembla extret de l’època de l’administració del Sr. Mariano
José de Larra que aquí podria escriure un magnífic article
Vuelva usted mañana perquè encara estem, sembla... el director
de l’aeroport al temps de l’administració amb maneguins.

Amb maneguins perquè evidentment si llegeix la carta d’un
menyspreu absolut al que són el Govern i el Parlament i les
institucions de les Illes Balears, Govern també perquè és el
representant dels ciutadans i ciutadanes, hi ha un menyspreu
absolut a... quan diu allò que se obliga a... se ve obligado a
declinar la invitación perquè no té res a explicar a les Illes
Balears perquè evidentment ell... es veu que l’aeroport
d’AENA és... només es relaciona amb els altres aeroports de la
xarxa d’AENA, no té res a veure amb allò que passa a les Illes
Balears.

És adir, es veu que la gent que aterra surt de l’avió, se’n va
a la terminal i se’en torna anar i així i tot hi tendria a veure
perquè evidentment tots els treballadors que depenen d’ells i
treballadores que depenen d’ella i tots els treballadors i
treballadores de totes les empreses que treballen a l’aeroport
són ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i depenen de les
seves decisions, i hauria, ni que sigui per dignitat, de venir aquí
i donar explicacions sobre aquestes seves decisions. Sempre i
quan no tengui raó el Sr. Jerez, que digui que són de l’Estat i
que nosaltres no som estat, perquè ha dit “els representants de
l’Estat”, com si nosaltres no fóssim estat.
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Miri, si les comunitats autònomes no fossin estat el Sr.
Rajoy no tendria... no estaria fent el que fa a Catalunya, si no
fóssim... i mentre siguem estat nosaltres som estat i som tant
estat com el Govern central o fins i tot més perquè contribuïm
molt més que altres a la solidaritat d’aquest estat espanyol.

És pràctica habitual, és pràctica molt habitual que no vengui
ningú, fins i tot molts de diputats han demanat documentació,
informació per escrit sobre moviments, ingressos, per algunes
decisions fetes tant per l’aeroport de..., d’alguns aeroports de
les Illes Balears com per, per exemple, Autoritat Portuària i
se’ns ha denegat aquesta informació amb arguments
absolutament tan peregrins com el del Sr. Álvarez Fernández,
director de l’aeroport de Palma, igualment peregrins per no dir-
nos quantes mercaderies arriben i surten de les Illes Balears,
quant ingressa Autoritat Portuària de Palma, de Balears,
ingressa de les exportacions que fan les nostres empreses, etc.,
coses que crec que lògicament hauríem de poder saber. Fins i
tot vàrem aprovar per unanimitat en la passada legislatura una...
el Sr. Lletrat se’n recordarà molt bé, una ponència d’estudi per
millorar el transport aeri a les Illes Balears, vàrem demanar la
compareixença dels directors dels aeroports, vàrem demanar la
compareixença del director general d’Aviació Civil, que són els
que més i millor saben com està el nostre transport aeri, se
suposa, -se suposa-, a la vista de les seves decisions dubt que
ho sàpiguen, però se suposa que ho haurien de saber, i no varen
venir perquè el Sr. Veramendi, coordinador de la ponència que
sempre tenc present en les meves oracions, agraint que ja no
sigui diputat, ho va impedir en nom d’arguments tan peregrins
com el del Sr. Jerez avui.

Resumint, jo evidentment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant, les preguntes, les qüestions que ha plantejat
el Sr. Reus, necessitam i tenim dret a conèixer-les, si no les
coneixem per aquesta via les coneixerem per altres, però
evidentment enviar-nos que... diputats de Madrid, que duen ser
d’una categoria superior que el Parlament de les Illes Balears,
deuen ser de primera, nosaltres devem ser de segona o de
regional, facin les preguntes em sembla que fer aquestes
afirmacions dins aquest parlament és absolutament un
menyspreu també a aquest parlament, un menyspreu gairebé tan
gros com el que acaba de fer el director de l’aeroport de Palma
a tots i cadascun dels representants dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears i per tant, a les ciutadanes i ciutadans de les
Illes Balears. 

He acabat, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 9615/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
l’ampliació del descompte del 75% de resident i la millora
en la connectivitat de la ruta Menorca-Barcelona.

Passam idò al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al debat
de la Proposició no de llei RGE núm. 9615/17, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l’ampliació del
descompte del 75% de resident i la millora en la connectivitat
de la ruta Menorca-Barcelona.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, la paraula el Sr.
Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, el nostre grup té
una obsessió clara perquè es millori la connectivitat entre les
illes i entre aquestes i la península i altres destins. És també, i
n’estic convençut, que és una preocupació de tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra, perquè millorar la
connectivitat, sigui per via aèria o marítima, té a veure sense
cap dubte amb moltes altres coses, també amb l’accessibilitat,
la capacitat, la possibilitat d’accedir de la gent als serveis, a
l’educació, a la sanitat...; té a veure amb la competitivitat també
dels nostres sectors, i en aquesta línia s’ha anat fent feina i s’ha
anat reivindicant durant aquests deu, vint anys, per fer curt.

Entre illes està clar que s’han fet passes importants. Vull
recordar l’acord unànime d’aquest parlament per modificar el
règim especial de les Illes Balears per introduir la tarifa
màxima, inicialment reivindicada com a 30 euros, ara, en la
nova situació, sense cap dubte adaptada, és al voltant d’uns 20
euros, i també és una passa important que els pressuposts
haguessin inclòs, arran de la negociació amb Nueva Canaria,
l’increment del descompte de resident del 50 al 75%. Vull
insistir aquí que així i tot nosaltres creim que la millor proposta
és que aquest benefici que arriba al passatger sigui per llei i
sigui a través de la fórmula del REB. Però, bé, en aquest sentit
fa feina el Parlament i crec que amb un bon objectiu.

Ara, però, també creim que és fonamental millorar la
connectivitat entre les illes, i en concret em referesc a Menorca
però també al conjunt de l’arxipèlag, de les Illes, i la península.
Tenim diferents instruments per millorar aquesta connectivitat.
En el cas de Menorca-Madrid es va utilitzar l’OSP, l’obligació
de servei públic, i en aquest sentit amb els grups parlamentaris
ja hem fet, i algunes arribaran supòs que les properes setmanes
o mesos, noves propostes en el sentit de millora en l’OSP
Menorca-Madrid. Però creiem que també hem d’avançar en
aquestes millores demanant als organismes que haurien de
vetllar precisament per aquesta millora de la connectivitat, com
el Comitè de rutes o el Comitè de coordinació aeroportuària,
que s’impulsin mesures en aquest sentit, que tenguin a veure,
per exemple, amb els bitllets de darrera hora, amb el preu i
l’encariment d’aquests bitllets; amb les bonificacions a
estudiants, amb tarifes reduïdes, etc. I una d’aquestes propostes
que ens sembla que és el moment de posar damunt la taula, bé,
que ja s’ha posat damunt la taula altres vegades, és que també
les connexions entre les illes i la península passessin del 50 al
75% del descompte de resident.
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És una proposta que Nueva Canaria també posarà damunt
la taula per la negociació dels propers pressuposts, i per tant
lamentaríem que una altra vegada Balears es veiés beneficiat de
les millores de connectivitat des del silenci, veient que altres
comunitats aconsegueixen millores i les Illes les aconsegueixen
de rossec. Crec que hem d’anunciar i dir clarament allò que és
millor per a les nostres illes, i negociar-ho de forma
col·laborativa amb aquelles formacions que tenen representació
al Parlament, a les Corts Generals, perquè s’inclogui i es tengui
en compte allò que des de les Illes es reclama. 

La proposició no de llei fa referència específica a la ruta
Menorca-Barcelona, bé, és genèrica a totes les rutes entre les
Illes i la península, però específicament és cert que fa aquesta
referència, i la fa per la significació que té per a Menorca. La
ruta Menorca-Barcelona, en aquesta ruta el nombre de
passatgers supera els 600.000 passatgers, que triplica el nombre
de passatgers entre Menorca i Menorca. La majoria
d’estudiants menorquins segueixen optant per les universitats
catalanes enfront, per exemple, de la Universitat de les Illes;
tenim una borsa important de residents catalans, residents
temporals, a Menorca; tenim lligams culturals, tenim moltes
coses que donen a aquesta ruta doncs aquesta importància jo
crec que destacada i que volem destacar per damunt de les
altres. En qualsevol cas, la proposta es refereix a totes elles. Per
a Menorca la ruta amb Barcelona té una significació important,
i en aquest sentit el que proposam avui és açò, instar l’Estat a
aquest increment del descompte de resident, i a demanar que
s’estudiïn noves mesures per part dels organismes que haurien
de vetllar per la millora de la connectivitat, perquè ho traslladin
al ministeri i al Govern de l’Estat, i es puguin convertir en una
realitat.

Esperam que la resta de grups parlamentaris puguin donar
suport a aquesta iniciativa, creim que és el sentir de les Illes,
especialment de les illes que no són Mallorca, de Formentera,
Eivissa i Menorca, i creim que és mereixen la resposta positiva
a una iniciativa que millora la connectivitat d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Passam al torn de fixació de
posicions, i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps, per un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta en funcions. Senyores i
senyors diputats, primer de tot el que el Grup Parlamentari
Popular vol manifestar és que estam bàsicament d’acord amb
la proposta que avui ens presenta MÉS per Menorca. Tot el que
sigui millorar la connectivitat aèria de les Illes sempre rebrà el
nostre suport. De fet, és més, és a dir, les millores en
connectivitat que han tingut les nostres illes sempre han vingut
de la mà del Partit Popular; basta recordar l’OSP Menorca-
Madrid, per exemple, precisament en un moment en què els
grups d’esquerres s’oposaven a aquella OSP, perquè deien que
la companyia Ryanair ja complia perfectament les funcions de
connectar Menorca amb Madrid. L’hemeroteca està plena
d’algunes manifestacions d’alguns grups en aquesta qüestió.

Ryanair, ja veiem el que ha passat amb Ryanair, quan en
aquests moments ha cancel·lat 2.100 vols fins a dia 28
d’octubre. És a dir, els partits d’esquerres confiaven en Ryanair
per cobrir la línia Madrid-Menorca i ja veiem el que fa Ryanair.

I, és més, el darrer avanç quant a connectivitat és el
descompte aeri, que ha passat del 50% al 75%, que també ho
ha fet el Partit Popular...

(Remor de veus)

... amb l’incomprensible enuig de la presidenta del Govern.
Sembla que si la presidenta del Govern no es pot posar la
medalla ja no està bé la cosa, eh? Però, bé, en qualsevol cas si
és una millora per als ciutadans sembla que tots hauríem d’estar
contents.

Per açò... dic açò per emmarcar un poc la intervenció. Ara
ja anant directament als punts, el punt primer creiem que no és
prou correcte i creiem que no és prou complert, i sobretot no és
prou correcte en el sentit que en aquests moments s’està el nou
REB, i el REB contempla, entre altres propostes, precisament
passar del descompte aeri del 50 al 75% per als vols entre les
Illes i la península. Per tant entendríem, i proposam una esmena
in voce, entendríem que en qualsevol cas s’hauria d’afegir que
aquest augment del descompte aeri sigui en el marc de les
negociacions del nou REB, seria allò lògic. Per tant tampoc no
tindria gaire sentit instar el Ministeri de Foment, perquè el que
està negociant directament aquesta qüestió és el Ministeri
d’Hisenda, el Ministeri d’Hisenda directament amb la
Conselleria d’Hisenda del Govern. Per tant aquí sí que crec que
s’hauria de modificar: primer, no instar el Ministeri de Foment
sinó instar l’Estat; en qualsevol cas ampliar i sempre dins el
marc de la negociació del nou REB. I a més a més consideram
que hi hauríem d’afegir l’illa de Mallorca; aquí sembla que
només poden tenir aquest increment de descompte aeri
Menorca i Eivissa, i Mallorca crec que també està aïllada de la
península i per tant crec que no té gaire lògica que l’illa de
Mallorca no aparegui al primer punt d’aquesta proposició no de
llei.

Quant als altres dos punts, el punt 2 i el punt 3, el nostre vot
serà favorable. El punt primer, ja dic, si es troba un redactat en
la línia que acabam de comentar, perfecte, també el votaríem a
favor i, si no, ens hauríem d’abstenir perquè entenem que no és
del tot correcte.

Quant als altre dos punts sí que m’agradaria fer algunes
puntualitzacions, perquè aquí instam tothom, i sobretot instam
el Ministeri de Foment, però el Govern balear té una part
fonamental i una responsabilitat fonamental tant dins el Comitè
de rutes com dins el Comitè de coordinació aeroportuària; és a
dir, el Govern balear és el que presideix precisament el Comitè
de rutes de l’aeroport de Menorca, i el de Mallorca i el
d’Eivissa. A més el Govern balear és el que ostenta la
secretaria de la Comissió tècnica del Comitè de rutes; per tant
el Govern balear, totes aquestes propostes que diu aquí de
millora de la connectivitat de la ruta Menorca-Barcelona,
mesures que tenguin a veure amb la temporada baixa, viatges
de cap de setmana, bonificacions..., tot açò, independentment
que es pugui instar els membres del Comitè de rutes, el Govern
balear ja ho pot fer, ja ho pot fer directament. És més, té
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l’obligació de tirar endavant, d’aprovar el Pla biennal 2016-
2017; és a dir, en aquests moments funcionam amb el Pla
biennal 2015-2016, que va aprovar precisament el Partit
Popular. Allò lògic seria que el Govern balear, que ostenta la
presidència del Comitè de rutes, impulsi l’aprovació del Pla
biennal 2016-2017, o ja 2017-2018, perquè evidentment no sé
si tendria gaire sentit. Per tant aquí hi ha una falta de
responsabilitat, aquí hi ha una manca de diligència per part del
Govern balear quant a les seves funcions dins aquest comitè de
rutes.

I una altra qüestió: el Govern balear també és membre nat
del Comitè de coordinació aeroportuària, i també directament
el Govern balear pot sol·licitar una reunió del comitè quan
cregui més convenient. Però és que, és més, pot ell mateix
convocar una reunió extraordinària d’aquest comitè. Per tant,
és a dir, està bé, podem instar el Ministeri de Foment, però el
Govern el tenim aquí al costat, al Govern li podem telefonar, al
Govern hi podem anar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, per favor, respecti el torn de paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... un dia, al Consolat de Mar. És a dir, ja bé instar el Ministeri
de Foment, però crec que allò lògic seria, ja que té la facultat
de poder convocar el Comitè de coordinació aeroportuària,
anar directament al Govern balear. No sé si MÉS per Menorca,
des que ha sortit del Govern, té una relació poc fluïda amb el
Govern, amb la Sra. Armengol, ara és aquesta la qüestió, i per
tant s’estima més instar el Ministeri de Foment o creu que
tindrà més opcions de resposta positiva del Ministeri de
Foment, però lògicament, i sembla que estant al Parlament de
les Illes Balears, allò lògic seria en qualsevol cas instar el
Govern balear.

En qualsevol cas, ja dic, votarem a favor de les dues
propostes, entenem que tot açò va en sentit favorable de
millorar la connectivitat, però en qualsevol cas el que sí seria
recomanable, i tal vegada es podria afegir com una altra
esmena, és instar el Govern de les Illes Balears a promoure,
impulsar aquest pla biennal 2017-2018, ja que estam acabant
el 2017, que pugui aquest pla biennal recollir totes aquestes
propostes de millorar de les bonificacions, tarifes mini diàries
per a residents, temes de temporada baixa, totes aquestes
qüestions incloure-les dins aquest pla biennal, jo crec que açò
seria el més adequat. En qualsevol cas, ja dic, votarem a favor
perquè entenem que tot el que sigui positiu sempre és bo i per
tant no tenim cap problema a estar al costat d’aquesta proposta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara passa 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. Sembla que tornem un altre
dia més, com un déjà vu o el dia de la marmota, a parlar una
altra vegada de la necessitat, de la falta de connectivitat, dels
descomptes, etc. Des de Podem sincerament a vegades ens
preguntem si totes aquestes iniciatives al final tenen algun tipus
de resultat, perquè veiem que continuem repetint, demanat
reunions, demanant a Madrid determinades qüestions que en
aquest cas el Sr. Camps ha intentat justificar al respecte i bé, ja
veurem com queda el REB. Nosaltres continuarem donant
suport al Govern, i des de Podem hem posat damunt la taula
determinades qüestions que són també històriques, i ja veurem
si el Partit Popular de les Illes Balears fa força perquè realment
tot el que reclamen al Govern actual d’aquestes illes després
realment poden fer força per aconseguir el que venim reclamant
la ciutadania d’aquest arxipèlag.

En aquest sentit he de comentar també que, com s’ha dit i
és repetit també com tantes vegades, la falta de connectivitat,
especialment, com el Sr. Martí ha comentat, des de les illes de
Menorca i d’Eivissa, Mallorca entenem almenys des de Podem
que ja té un grapat important de connectivitat, especialment cap
Europa i per suposat cap a la península, i llavors veiem que
especialment Menorca és l’illa, de les tres que tenen aeroport,
que té menys vols, i cada vegada, especialment fora de
temporada, es queda completament aïllada en aquest sentit.
Això ja ho hem parlat, no trobem solució perquè és una qüestió
de la iniciativa privada i la part que correspon a l’administració
pública, però bé, tenim AVE, milers de quilòmetres, milers de
milions d’euros que pagam tota la ciutadania, i aquí a la fi la
necessitat de sortir de qualsevol de les nostres illes suposa una
despesa brutal i moltes vegades la impossibilitat d’accedir a
terminats territoris.

Enllaço amb aquesta qüestió que justament en aquests dies
els nostres majors poden anar a les agències de viatge per
intentar aprofitar-se de l’IMSERSO, que també hem comentat
aquestes vegades, i també hem pogut llegir en premsa que
només en el cas de Menorca hi ha quatre destins directes; en el
cas d’Eivissa, deu; en el cas de Mallorca em sembla que
quadruplica els d’Eivissa i és deu vegades més que el de
Menorca; i sobretot denunciem públicament que en el seu
moment, i especialment des d’Eivissa, que va tenir una reunió
la nostra consellera Lídia Jurado amb la representant del
Govern en la qüestió de l’IMSERSO, va dir que els
desplaçaments per intentar venir aquí a l’illa de Mallorca per
fer una altra connexió serien sufragats pel Govern central.
Llegim amb completa decepció que no es farà càrrec. Per tant,
senyores i senyors del Partit Popular, què faran davant
l’incompliment de les promeses dels seus dirigents o de les
persones que estan al seu càrrec? Que fem amb aquesta
discriminació que pateixen els nostres majors a l’hora de poder
gaudir d’aquest servei que tenim?

I bé, res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu
minuts. Gràcies.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. La veritat és que m’ha sorprès. Hem
començat aquesta comissió amb el Sr. Jerez dient que quasi
quasi com ens atrevíem a demanar aquí que vengués el director
de l’aeroport del Palma, que això depèn del ministeri i que
nosaltres aquí què hem d’anar a dir del director de l’aeroport,
i ha acabat el Sr. Camps que quasi quasi ens ha volgut fer
creure que pràcticament el Govern posa les rutes que vol.

Nosaltres donarem suport a la proposta. No m’allargaré
més, estic totalment d’acord amb l’exposició que ha fet el Sr.
Martí. Sí que he de comentar que respecte del punt 1, que el Sr.
Camps també ha fet esment que podria sortir l’illa de Mallorca,
és cert que hi podria sortir; nosaltres entenem també, però, que
la connectivitat amb la península que tenen Menorca i Eivissa
i la que té Mallorca no té res a veure, i entenem que es vulgui
posar l’accent en els problemes que això suposa per a Menorca
i Eivissa. Per tant no tenim cap problema, tant si surt com si no
surt.

Gràcies.

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. Anunciam el suport del
nostre grup parlamentari a aquesta iniciativa. És un tema molt
reiteratiu, per tant crec que els arguments de tots els grups estan
més o manco damunt la taula i són prou coneguts.

Jo diria al Sr. Camps que és vera que han augmentat el
descompte, però si no haguessin hagut de passar pels vots de
Coalició Canària segurament no haurien augmentat tant els
descomptes i haguessin fet uns altres comptes, però no era el
seu plantejament inicial; el que passa és que varen haver de
passar pels canaris perquè, si no, zero, i com que era massa
fastigós que ho donassin a les Canàries i no ho donassin a
Balears, ara intenten fer de la necessitat virtut. Està bé, perquè
això forma part de la vida, diria jo.

També li diria que tots els governs balears, tots, de
qualsevol color polític, el que defensen i el que volen és
millorar la connectivitat de les Illes Balears, i per tant crec que
intentar carregar en el Govern balear culpes o responsabilitats
que això no avanci sincerament em pareix, ja dic, de tots els
colors polítics, em pareix un esforç bastant lamentable. Les
dificultats de connectivitat entre les Illes Balears, de les Illes
Balears són iguals? No, no són iguals les dificultats de
connectivitat de Formentera, de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa i, per tant, a jo que la proposta distingeixi les Illes em
sembla que entra dins les desigualtats que existeixen en les Illes
Balears. Tots tenim problemes de connectivitat, però no els
nostres problemes de connectivitat són iguals.

Acab dient que tant que es reivindica i tant que es diu que
la Constitució diu que tots els espanyols són iguals, idò, estaria

molt bé que tenguessin una connectivitat igual, no?, però
resulta que no tenim una connectivitat igual, però bé, això
tampoc no importa complir-ho de la Constitució.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Com que no hi ha ningú, cap
representant del Grup Parlamentari Mixt té la paraula ara el
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Sr. Melià, el Sr. Camps ho va definir
perfectament a un debat a plenari, Rajoy va cedir a un xantatge
de Coalició Canària a l’acceptar 75, ho va definir com un
xantatge. Evidentment, si era un xantatge vol dir que no tenia
cap voluntat de fer-ho, que va haver de fer-li xantatge per fer-
ho. Per tant, negam la major, no tenia ganes de fer el 75%, va
respondre a un xantatge. Sr. Camps dixit. 

També, Sr. Camps, li faré una puntualització ni que sigui
geogràfica, si m’ho permet. Vostè ha dit que teníem aquí
devora el Govern de les Illes Balears, per anar d’aquí al
Consolat el més fàcil és passar per Delegació del Govern,
encara més a prop és la Delegació del Govern. És a dir, primer
ens aturarem a ca la Sra. Maria Salom, que és la responsable de
representar el Govern a les Illes Balears i per tant li durem...
primer farem la queixa a ella, a ella primera, perquè és més a
prop i sobretot, sobretot, perquè és qui té responsabilitat, o
cedeixin vostès les competències en transport aeri i els recursos
i els ingressos dels aeroports de les Illes Balears al Govern de
les Illes Balears i després ens anirem a queixar al Govern. Si
vostès tots els milions de beneficis, milions d’euros, més de
300 milions d’euros de beneficis que tendran els aeroports de
les Illes Balears enguany, i podem afegir els d’Autoritat
Portuària, o es cedeixen (...) Illes Balears no es preocupi que
ens anirem a queixar al Consolat de Mar que tenim problemes
de connectivitat. Perquè evidentment, qui té la borsa i qui té la
capacitat de legislar no és el Govern de les Illes Balears i, per
tant, és a Madrid que ens hem de queixar.

Un apunt només per les diferències de connectivitat entre
les Illes, no només evidentment per qüestions de lògica
demogràfica, no?, Mallorca té molta més connectivitat perquè
té molta més demanda, té molt més mercat i, per tant, té molts
més avions sinó que ahir, un estudi publicat ahir per una
empresa experta en aquestes coses, marcava que el vol més
barat que hi ha hagut enguany en tots els aeroports d’Espanya
era la ruta Barcelona-Palma, anada i tornada 27,45 euros, el
segon, anada i tornada; el segon més barat era el mateix vol
Barcelona-Palma en juliol. 27,45 euros vol dir que aplicat el
descompte de resident són 17,725 euros anar i tornar de Palma.
Evidentment açò és molt més barat que el vol que podem trobar
més barat entre Eivissa i Barcelona o Menorca i Barcelona si
li apliquéssim el 75%, molt més barat. Però, aquest 25%, a
més, què significaria entre Palma i Barcelona? Aquest 25%
seria una borsa de doblers molt més important que la del 75%
a la resta d’illes. En tot cas, però com que no és una qüestió
econòmica sinó que és un dret, un dret dels ciutadans, ens
sembla molt bé també que s’apliqui en els ciutadans i
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ciutadanes de Mallorca, evidentment clar que sí, perquè és un
dret, tenim dret a volar d’una manera equitativa, però
evidentment en aquests moments aquesta situació actual
perjudica molt més als ciutadans de Menorca i d’Eivissa i de
Formentera que no als ciutadans i ciutadanes de l’illa de
Mallorca.

Comitè de rutes, Comitè de coordinació aeroportuària. La
veritat és que ho hem dit moltes vegades quan es varen
constituir aquestes coses, evidentment això no són més que
botafumeiros per fer veure que descentralitzam sense
descentralitzar res, n’hi ha prou a llegir les actes d’un comitè i
de l’altre, si vol, Sr. Camps, les hi puc cedir, i veurà que no
serveix de res més que per publicar a poc a poc les
estadístiques de com han anat les coses, que tenim tres rutes
més a Europa turístiques el mes d’agost, que han vengut més
turistes alemanys no sé on, queda molt bé, el Sr. Delgado i el
Sr. Martínez fent-se la foto, però no els ha servit de res.
Evidentment, no vàrem veure ni una sola ruta ni una sola
millora en els vols entre illes, en els vols de les Illes a la
península gràcies a aquests comitès que no eren res més que
dos placebos per acontentar els ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears. 

Sra. Presidenta, també m’interrompen a mi, quan acabi el
WhatsApp, per favor, si el pot advertir de què...

Tots els mèrits són del Partit Popular, a mi m’agradaria dir
que a l’hemeroteca diu que no ens queixàvem dels problemes
amb Madrid, jo crec que el Sr. Camps va molt equivocat i fins
i tot aquí el Partit Popular ha votat la passada legislatura PNL
que demanaven precisament una declaració de servei públic i
havia votat en contra el Partit Popular, i era a instàncies dels
grups que vostè diu d’esquerres, i estam molt orgullosos de ser
d’esquerres. Per tant, a vostè li sembla que ens insulta i no ens
insulta, ens ennobleix quan ens diu que som d’esquerres, però
vàrem ser nosaltres que vàrem presentar aquestes proposicions
no de llei.

El que sí vàrem dir és que la declaració de servei públic
amb Madrid és un bunyol, és un bunyol caríssim, mal
programat, amb rutes, amb freqüències equivocades i amb uns
terminis d’operació equivocats. Això sí ho vàrem dir, però el
que volem és una millor declaració de servei públic, no que no
n’hi hagi.

Ryanair és una companyia que jo respect, com respect a
totes les altres, però evidentment no podem fiar la connectivitat
a les decisions comercials de les companyies sinó que ho hem
de fiar a la capacitat d’ordenació, de regulació de la Direcció
General d’Aviació Civil que és qui té la responsabilitat de
garantir, garantir, el dret dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
a una connectivitat justa, perquè connectivitat justa vol dir
accedir en igualtat de condicions a les oportunitats que tenen
els ciutadans de la península, cultura, educació, salut, oci, mil
i una coses que tenim dret a accedir-hi en igualtat de
condicions, sense parlar de rescat d’autopistes, sense parlar
d’AVE, sense parlar de mil coses que encara fan més injusta la
situació que patim. 

Per tant, Sr. Martí, li votarem evidentment a favor la
proposició no de llei, crec que no hem d’esperar que tenguem

un acord o el REB per demanar el 75%, si el REB ho diu
encantats, si el REB no ho diu perquè ho diu una altra llei o una
norma del Parlament, del Govern, de les Corts Generals també
encantats. És a dir, facem aquesta passa. El nou REB s’ha
demanat, el Govern de les Illes ho ha demanat al REB, el
Govern de les Illes també ho ha demanat fora del REB, amb
REB o sense REB hem de tenir el descompte de resident i no
podem esperar, i no volem, no volem perquè és un dret que
tenim, que sigui fruit d’un xantatge ni de Coalició Canària ni de
ningú. Volem que sigui simplement un dret que reconeix als
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, perquè és un dret
que tenim, ens empara la raó, ens empara la justícia i, per tant,
així ho demanam.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Voldríem matisar simplement tres coses.
Una, primer dir que en aquest moment el que hi ha en el
Congrés dels Diputats, a la Mesa, és una proposició de llei
aprovada per unanimitat per aquest parlament que parla de les
connexions entre illes, de la tarifa màxima entre illes, no del
descompte entre les Illes i la península. Per cert, avui, dia 21 de
setembre, és el darrer dia que tenia el Govern per expressar el
criteri, per tant, jo supòs que el Partit Popular ja deu conèixer
quin és el criteri, la web del Congrés la sol publicar dos o tres
dies abans, però efectivament ara, avui, sabrem si una altra
vegada el Congrés dels Diputats, la Mesa en concret, accepta
la tramitació de la proposició de llei que va aprovar el
Parlament per unanimitat o no. 

En segon lloc, és cert que hi ha una proposta de REB del
Govern que inclou l’increment del descompte de resident i que
aquest increment del descompte està bé que sigui dins la
modificació del REB i està bé que es negociï dins el conjunt de
compensacions de la insularitat, però açò no vol dir que
haguem de renunciar que ara, aquests mesos que són sense cap
dubte previs a tenir un nou REB, es pugui reclamar i negociar
l’increment del descompte de resident, del 50 al 75%.

A mi m’agradaria, com deia el Sr. Borràs, que fos perquè
des de Madrid creuen que tenim raó i són sensibles i coneixen
les nostres dificultats de connectivitat, però si no jo no acotaré
el cap de dir que benvinguda sigui Coalició Canària, Nueva
Canaria o qui sigui per aconseguir el 75% de descompte. Basta
saber la veritat i escoltar el diputat Pedro Quevedo, que està a
la taula per negociar, per saber que el Partit Popular no vulgui
incrementar el descompte del 50 al 75% entre illes. Es va
oposar in extremis fins al darrer moment, però havia de salvar
els pressuposts i el 75% va arribar, i benvingut sigui. 

Per tant, pot ser, lamentablement, que aquest escenari es
torni a repetir i si es torna a repetir m’agradaria que aquest
parlament defensés abans què és el que vol i avui el que crec
que hem de dir fort i clar és que volem, efectivament,
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incrementar el descompte en les connexions entre les illes i la
península.

Sense cap dubte al punt primer estaria disposat a incloure
Mallorca, sense cap dubte; no tenc cap voluntat o a la proposta
no hi havia cap voluntat de discriminar Mallorca, en absolut,
era amb la voluntat d’igualar. És a dir, si Menorca té una
connexió amb Madrid és per una OSP perquè si no, no hi
hauria connexió. Les dificultats de connectivitat són
immensament diferents i immensament... difícils de comparar. 

Per tant, avancem en aquesta línia, sense cap dubte les
dificultats que hi hagués amb Mallorca -sense cap dubte- també
hi serien i se’ls hauria de donar resposta.
 

Quant al comitè de rutes i de coordinació, la proposició no
de llei els inclou perquè són organismes que existeixen. Jo
també tenc els meus dubtes del seu funcionament, però he de
dir que no tenc cap dubte que el Govern ha dut la proposta a
aquests òrgans i que els defensarà i que si no ho fa el nostre
grup no tindrà cap problema a dir-ho i a posar-ho... i a fer el
control que es requereixi. El Partit Popular, en canvi, la passada
legislatura no ho podia fer, el Partit Popular no duia aquests
temes al comitè de rutes o de coordinació aeroportuària i en
canvi el Grup Parlamentari Popular callava. 

Doncs, miri aquesta és la diferència: el nostre grup sí que té
tota la llibertat per insistir al Governi i posar.... reiterar al
Govern allò que creiem que és important per a les nostres illes
i per a Menorca en concret.

Per tant, nosaltres mantenim el text de la proposta, els tres
punts íntegrament. Entenem que la consideració que fa el Partit
Popular quant al REB, l’entenem i en certa manera... la... la fem
nostra, és a dir, ha de ser també dins el REB, però una cosa no
lleva l’altra. Creiem que la proposta és clara i creiem que està
i es fa en el moment oportú que és ara en un procés de
negociació de nou pressupost per a l’Estat on aquest tema
hauria d’estar inclòs.

Esperem que el Partit Popular ho reculli i segurament en
farà una esmena al pressupost de l’Estat, segurament ho
veurem, però si no ho veiem estic segur que altres grups
negociarem i ja ho hem fet, però ho farem de nou amb altres
grups que són clau per obtenir i per treure endavant el
pressupost de l’Estat, aquest tema volem que hi sigui,
defensarem que hi sigui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Una cosa, entenc que no accepta
l’esmena in voce que ha presentat el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Presidenta, demanam votació separada, si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

... idò no hi ha cap inconvenient?...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 9615/17.

Per al primer punt, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 8 vots a favor i 4 abstencions.

Ara passam al segon punt.

Vots a favor?

Crec que pot ser aprovada per unanimitat, no fa falta... i
entenc que el punt 3 també pot ser votat per unanimitat.

Idò en conseqüència queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 9615/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a l’ampliació del 75% de residents i la
millora en la connectivitat de la ruta Menorca-Barcelona.

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