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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, començam la sessió d’avui i, en primer
lloc, us deman si hi ha substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera del Partit Popular substitueix Miguel Jerez.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Salvador Aguilera.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Antonia Perelló.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Alberto Jarabo.

LA SRA. PRESIDENTA. 

Molt bé, idò seguim.

Proposició no de llei RGE núm. 17239/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la recuperació de les connexions
aèries perdudes amb la desaparició de Niki.

Començam amb l’ordre del dia d’avui relatiu al debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 17239/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, relativa a
recuperar les connexions aèries perdudes amb la desaparició de
Niki.

Per a la seva defensa  per part del Grup Parlamentari El Pi
té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui el nostre grup parlamentari, el Grup Parlamentari El Pi,
du una iniciativa molt simple que respon a la preocupació que
ens ha generat l’anunci que la companyia aèria Niki deixava
d’operar. El mes de desembre es va produir aquest anunci i, per
tant, vàrem registrar aquesta iniciativa.

Com tots sabem la companyia Niki feia moltes connexions
a l’aeroport de les Illes Balears amb Europa, sobretot amb
centreeuropa, amb l’estiu més de 500 connexions setmanals
amb diferents ciutats d’Alemanya, de Suïssa, d’Àustria i en
temporada baixa unes 150 connexions setmanals. Per tant, era
un companyia important a l’aeroport de les Illes Balears amb
una flota de 21 avions.

Per tant, pensam que la seva desaparició pot generar
problemes de connectivitat i pot deixar passatgers sense un vol
cap a les Illes Balears o de tornada als seus països d’origen i
entenem que el Govern de les Illes Balears ha d’estar molt atent
i ha d’estar molt emetent als problemes de connectivitat que es

puguin generar i evidentment aquest poc o molt algun problema
de connectivitat pot generar.

Per tant, la nostra proposta és simplement que el Govern
prengui les accions oportunes per recuperar les connexions
aèries perdudes entre Balears i Europa després de la
desaparició de la companyia Niki.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Popular, en torn
de fixació de posicions té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, nosaltres des del
Partit Popular donarem suport a aquesta proposició no de llei
perquè la finalitat que té bàsicament és millorar les connexions
de les nostres illes amb la península, però bàsicament sobretot
amb altres països d’Europa, i després també per tot el que
suposa una aposta per afavorir l’activitat turística que és el
principal motor de la nostra economia.

Els fonaments o la introducció en què es basa aquesta
proposició no de llei pensam que està una mica desfasada,
suposam que quan es va presentar era aquell moment en què hi
havia una situació complicada a la companyia Niki, però a dia
d’avui les notícies que tenim és que el seu propietari el Sr. Niki
Lauda té intenció, o inverteix una quantitat important de
doblers a reflotar aquesta companyia i al mes de març tornarà
tenir la seva activitat plenament operativa.

Per tant, realment tal vegada estaria un poc desfasat el seu
fonament, però no obstant això, sempre i quan suposi una
millora o un impuls o un suport a l’activitat de connectivitat de
les nostres illes amb la resta d’Europa tenint en compte a més
que Niki opera principalment en tres destinacions i una
d’aquestes som nosaltres, és Palma, donarem evidentment
suport a aquesta proposició no de llei i esperam que el Govern,
a més, a partir d’aquesta proposició no de llei, si surt endavant,
doncs activi una mica la seva implicació en tot el que suposa
connectivitat aèria i millora de les condicions turístiques.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A nosaltres ens preocupa,
evidentment, la falta de connexió que pot suposar la fallida de
Niki, però també ens preocupa molt l’ERTE que va presentar
Acciona en el seu moment a causa d’aquesta fallida. 

Pensam que s’haurien pogut promoure altres mesures com
és l’ús de la borsa d’hores, de cursos de formació i no fer un
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ERTE que evidentment han signat els treballadors, però que no
era del tot beneficiós.

I això respon a una situació dels aeroports en general a tot
Espanya, però en especial a les Illes Balears, on tenim un
rècord..., bé, tenim rècord any rere any, però això no es
correspon amb una millor situació laboral a l’aeroport i
d’alguna manera totes aquestes decisions que prenen les
companyies de forma unilateral, idò perjudiquen els
treballadors.

Pensam que aquesta situació ha de canviar. Pensam que
hem de poder utilitzar el 51% d’AENA que encara és públic
per promoure polítiques que beneficiïn els treballadors i
canviar substancialment aquesta situació laboral que és molt
preocupant a les nostres illes.

Nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei per
donar suport als treballadors d’Acciona. Pensam que
necessitam una proposta més transversal i completa del que
passa als aeroports.

S’han anunciat inversions mil·lionàries a l’aeroport de Son
Sant Joan, però cap d’aquestes inversions aniran destinades a
millorar la situació laboral de l’aeroport i aquesta..., bé, aquesta
situació crec que és indicativa de com actua AENA i com
d’important són els drets dels treballadors per a aquesta
companyia encara pública.

Donarem suport aquesta iniciativa. Pensam que s’han de
recuperar les connexions. Sabem que hi ha ofertes d’altres
companyies. Esperam que aquestes facin un ús del handling de
les empreses que ja existeixen a l’aeroport, ja que aquest
autohandling que es promou a molts d’aeroports causa una
competitivitat a la baixa que perjudica també els treballadors i
treballadores de les nostres illes i dels nostres aeroports. 

Per tot això donarem suport a la iniciativa, però pensam que
com a pacte, com a acords pel canvi hem de presentar una
iniciativa molt més completa que pugui donar sortida a tots els
problemes que hi ha ara mateix als aeroports de les nostres
illes.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. Donarem suport a la proposta tot i
que no és una qüestió on el Govern tengui una competència
directa on que pugui fer determinades actuacions, sinó que les
actuacions que pot fer el Govern són més aviat de caire...
podríem dir diplomàtic, no?, s’analitza la situació des del
Comitè de Rutes, es fan contactes amb diferents empreses que
puguin estar interessades. Ens consta que aquests contactes
s’han fet i... per això donarem suport a la proposta.

Creiem que a dia d’avui sembla, com deia la Sra. Riera, que
el mateix propietari hauria fet la millor oferta davant la possible
compra que s’havia anunciat per part d’IAG. Per tant, en
aquests moments sembla que no estaria en risc i també... la
demanda actual d’espais per volar a les nostres illes fa que en
una situació d’aquestes el més probable és que s’acabi... vull
dir, que no quedin els slots buits, sinó que la demanda que hi ha
és important i per tant apareixeran... ja hi ha hagut també
companyies que s’hi han interessat i, per tant, en principi no ha
de dur conseqüències importants.

En tot cas, ens sembla bé instar el Govern, el Govern se
n’ha preocupat, ha fet els contactes que ha pogut i és tot el que
pot fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. No hi ha cap portaveu del Grup MÉS per
Menorca, passam així al Grup Mixt, té la paraula la Sra. Seijas,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Daremos soporte a esta iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula, per un temps de deu minuts, el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Donarem suport a aquesta iniciativa,
crec que és oportuna, no és extemporània. És cert que s’ha
conegut que..., coses d’aquesta vida, paradoxes, el creador
d’aquesta companyia, l’empresari que la va fundar, Niki Lauda,
l’ha recomprada, ha estat la millor opció per recomprar-la i
tornarà ser operativa d’aquí a un temps, però evidentment la
nova Niki no té els slots de l’antiga NIKI, té els avions, però no
té els slots i per tant, els slots s’hauran de determinar en el
moment que sigui operativa i presenti el seu pla de vols i el seu
programa de vols, si té encaix dins les operatives dels aeroports
no només de les Illes, sinó també dels aeroports d’origen i
destinació del continent en què vulgui operar.

Per tant, no n’hi ha prou amb què s’hagi reflotat la
companyia, sinó que és necessari a més que els nous dirigents
de la companyia, els nous directius optin perquè les illes
continuïn sent un bon destí. Tenim la confiança que serà que sí,
perquè Niki no ha fet fallida pels vols de les illes, o de
Mallorca amb Alemanya, o amb Àustria, ha fet fallida per altres
aventures, altres rutes i per les conseqüències que li ha dut
l’empresa mare de Niki, que era Air Berlin, que tampoc no va
fer fallida per culpa dels vols que operava amb base a Palma,
sinó que va fer fallida per altres aventures, que va intentar fer
vols intercontinentals, Frankfurt-Pequin, Frankfurt-Tòquio, i
que va ser el que la van dur a fer fallida. Com tampoc no va ser
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per les rutes entre Menorca i Londres, o Mallorca i Londres, en
què Monarch ha fet fallida, sinó també per altres aventures.

Per tant, com que aquestes rutes són rendibles per a les
companyies, és d’esperar que una o altra, com així ja ha
començat a passar, assumeixi aquestes rutes. Si és Niki,
benvingut que sigui Niki, sinó que sigui la companyia..., el nom
és irrellevant, sempre que presti un bon servei i tengui una
política laboral coherent amb el que ha de ser un bon contracte
de treball i unes pautes de treball amb els seus empleats, no?

És cert que, diuen els experts en mediació europeus, que a
Europa no hi ha més lloc que per a tres, màxim quatre
companyies de baix cost. Hem vist tots processos de
concentració com el d’IAG, Iberia, Vueling, etc., hem vist com
han caigut pel camí algunes i algunes més cauran. Hi ha
mostres que (...) Ryanair i Easyjet, que es dediquen bàsicament
a potenciar el low cost i poc més mercat queda per poder ser
competitius davant d’aquestes mostres, no? I per tant, sembla
que dins les lògiques perverses d’aquest mercat que juguen
amb uns marges comercials tan baixos com el low coast, que fa
que..., com deia Richard Branson, i sempre recordava Álvaro
Middelman, que tot i saber-ne molt, no va aconseguir..., tot i
que ja no hi era, no va aconseguir que anés malament Air
Berlin, quan ell encara era director general per a Espanya i
Portugal, com deia Richard Branson, “la diferència entre un
multimilionari i un milionari, és un multimilionari que ha
invertit en aviació”. I evidentment les conseqüències d’aquesta
guerra de mercat que hi ha tant a Europa, l’ha pagada Niki,
com l’ha pagada Air Berlin, Monarch, i sembla que la pagarà
més prest que tard Norwegian i altres companyies que també es
troben en perill.

Açò evidentment afecta d’una manera directa molts de
treballadors, com deia el Sr. Saura, que ja de per si es troben en
condicions laborals precàries i unes condicions de seguretat i
de salut massa vegades precàries en els nostres aeroports, cosa
que sembla que una companyia tan rendible com AENA, que
permeti..., perquè és la responsable, ni que sigui vigilant tot el
que passa als aeroports, i també conseqüències evidentment en
l’activitat econòmica, com explica el Sr. Melià en la seva
exposició de motius, té conseqüències en l’activitat econòmica
de les Illes, i parlo d’habitatges de vacances i de petits
agroturismes, però evidentment l’aspecte de perjudici és molt
més alt, tot i que evidentment aquests són dels més importants
que reben quan una companyia aèria fa fallida, no?

Res més. Simplement donaré suport a la proposta, perquè
evidentment..., a mi que m’han acusat moltes vegades de dur
propostes de transport aquí no oportunes, jo crec que aquesta
sí que ho és i per tant, (...) votada.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Entenem idò que... o es pot entendre...
Ui, perdoni Sr. Melià, ho veia tot tan clar! Sí, sí, és clar que sí,
té cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per agrair el suport
dels altres grups parlamentaris a la nostra proposta. Dir que si
està desfasada millor, ens agradaria que estigués desfasada,
però, com deia el Sr. Borràs, tenim dubtes de què estigui tan
desfasada, perquè realment ja veurem aquesta nova substitució
com es produeix i si és amb les mateixes condicions, amb les
mateixes connexions, etc., de la companyia que hi havia.
Perquè el cert és que hi havia, diguem-ho així, connexions
rendibles, per exemple Air Berlin en feia moltes amb la
península que s’han perdut amb Air Berlin, i això és una
realitat, no? Hi havia moltes més connexions, a Bilbao, a
Sevilla, a Màlaga, a Jerez, quan hi havia Air Berlin, de les que
hi ha avui en dia.

I això és una trista realitat que evidentment, deia el Sr. Reus
que el Govern no té una competència directa, malauradament
no té una competència directa, evidentment des del nostre grup
parlamentari ens agradaria que les Illes Balears tenguessin una
competència directa amb els nostres aeroports, però de totes
maneres evidentment el Govern pot tenir una opció, no sé si
més simbòlica o més política, o més diplomàtica que la pot
tenir i evidentment l’ha d’exercir, però també té unes
competències en publicitat, en promoció turística que poden
crear sinèrgies per augmentar les connexions.

I nosaltres convidam el Govern a aprofitar també aquests
mecanismes per preocupar-se més de les connexions de les Illes
Balears, que aquestes fallides d’empreses que al final
l’experiència ens demostra que acaben repercutint poc o molt
en la connectivitat de les Illes Balears.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara sí, una vegada escoltat el debat,
entenc que es pot aprovar aquesta proposició no de llei per
unanimitat, no? 

És així. Moltes gràcies idò.

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