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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i a totes, començam aquesta sessió  si us
sembla bé i deman si hi ha substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Miquel Vidal substitueix Antònia Perelló.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Alberto Jarabo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò..., perdó?... Ah, necessitam un secretari,
hauria de pujar algú que sigui titular d’aquesta comissió... molt
bé, Sr. Enric Casasnovas... Casanova.

Proposició no de llei RGE núm. 4503/18, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
declaració d’obligacions de servei públic a la ruta aèria
Menorca-Madrid a partir de la millora de les condicions
fins ara establertes.

Passam idò al debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 4503/18,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la nova
declaració d’obligacions de servei públic a la ruta aèria
Menorca-Madrid a partir de la millora de les condicions fins
ara establertes.

Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Borràs del
Grup Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, bon dia a tothom. Aquesta és, si els comptes no
em fallen, la quarta proposició no de llei que registr en aquest
parlament sobre aquesta qüestió, dues en el període... de la
legislatura passada i la segona durant aquesta i és que la
declaració de servei públic de Menorca amb Madrid, un servei
públic del qual ningú no en discuteix la necessitat, tothom hi
està d’acord, té unes condicions que, des del primer dia, no
són del tot satisfactòries, sí que és cert i..., que és una bona
notícia la seva sola existència perquè a partir de la fallida
d’Spanair es va quedar Menorca sense vols directes en hivern,
en temporada d’hivern de la ruta Menorca-Madrid.

I per tant, la decisió que va prendre en aquell moment el
Govern d’Espanya del Partit Popular va ser una bona decisió
d’incorporar l’OSP, tot i que tenia algun tipus de mancances
importants, tenia coses que podem compartir com la pròpia
existència de l’OSP, que els avions, a partir de la primera
modificació, tinguessin la necessitat d’haver de dormir a
Menorca per poder complir amb els horaris, les franges
horàries que li marcava l’OSP, però tot i açò, primer, la
reducció de freqüències que es va fer entre la primera i la
segona... o la modificació d’OSP després d’una espantada molt
gens justificada, formalment almanco, per Air Nostrum que va

amenaçar deixar la ruta si no li milloraven les condicions al
seu gust, se li varen millorar sense cap tipus de concurs públic
ni res, simplement se li varen millorar directament.

Dic que es van perdre en aquesta primera..., després
d’aquesta espantada es van perdre freqüències, es van reduir
les freqüències la qual cosa va ser un perjudici important per
als ciutadans i ciutadanes de Menorca i, sobretot, té un doble
problema, són els problemes principals a part de la manca de
freqüències determinats dies de la setmana, que són: el seu
preu, excessiu, i la temporada d’aplicació.

En aquests moments, acabada l’OSP... acabarà la seva
vigència a finals del present mes de maig i, històricament,
hauria de tornar entrar en funcionament i, si es respectés
aquest període de vuit mesos, que sembla que no, dia 1
d’octubre, amb la qual cosa en aquests moments el ministeri
està preparant la nova OSP, per tant, entenem que és oportuna
aquesta iniciativa que presentam avui i ho està fent..., i açò ens
sembla molt positiu, d’acord o intentant negociar amb el
Govern de les Illes Balears les seves condicions.

Sabem per les informacions que s’han fet públiques que
algunes de les condicions que proposa el Govern de les Illes
Balears i que defensàvem en aquest parlament des de la
primera proposició no de llei que vaig presentar... han estat
acceptades pel Ministeri de Foment. Per tant..., de les que han
estat acceptades hi ha la reducció del període de vigència de
vuit a sis mesos.

Açò és important perquè evidentment els dos mesos de
màxima demanda de... de bitlles eren els dos mesos que
s’havia allargat la temporada natural d’IATA d’hivern que són
sis mesos, i la inclusió del mes de maig i el mes d’octubre
dins la temporada d’IATA, dins la temporada d’Obligació de
Servei Públic, era un avantatge per a la companyia perquè li
permetia realment els mesos que són ja d’alta ocupació, de
més alta ocupació, omplir més els seus avions, però
evidentment perjudicava la lliure competència perquè les
companyies programen de sis mesos en sis mesos els seus
vols i, per tant, actuant aquests vuit mesos en règim de
monopoli Air Nostrum, la companyia adjudicatària,
legítimament..., no podien operar els mesos d’octubre i de
maig unes altres companyies, la qual cos feia que els preus
fossin molt més cars, la capacitat dels avions molt petita i
evidentment comptant que dins aquests mesos, al mes de maig
moltes vegades hi cau Setmana Santa, un perjudici econòmic
també per l’economia turística de Menorca.

Sembla que açò està acceptat, però en canvi no així la
modificació de la tarifa que demanàvem, màxim de 60 euros
i que el Ministeri de Foment es nega a davallar i sembla que la
seva proposta -sembla- és de 135 euros, és més.

Jo vaig fer a una proposició no de llei que vaig presentar a
la passada legislatura a l’any 2014 uns comptes de la vella, i si
m’ho permeten tornaré fer els comptes de la vella per veure
quins són els nombres, d’acord amb xifres oficials del
Ministeri de Foment i un estudi de càlcul de cost/horaris fet,
encarregat i pagat pel Consell Insular de Menorca essent
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president el Sr. Santiago Tadeo, va ser el Sr. Santiago Tadeo
qui va encarregar aquest estudi a una consultora de referència
i dóna aquests resultats.

A l’any 2015, el darrer any en què tenim xifres absolutes,
van emprar durant els vuit mesos, l’OSP, 65.959 passatgers,
dels quals 28.925 eren residents, amb una ocupació mitjana
del 72,7% dels avions, és a dir que pràcticament dues terceres
parts dels avions de cent places estaven ocupats, i la tarifa de
referència a l’any 2015 eren 130 euros, o sigui, la tarifa
mitjana que podia cobrar la companyia era de 130 euros. Si
tenim aquests..., i es varen fer 696 vols.

Per tant, s i agafam aquests ingressos de 130 euros de
mitjana que permetia el ministeri a Air Nostrum, multiplicam
aquests 130 euros pel nombre de passatgers tindrem que entre
tots els passatgers, incorporat el 50% de descompte, és a dir,
el cost que va ingressar la companyia al final, era de
8.574.670 euros, als quals s’havia d’afegir una subvenció a
l'OSP, no al descompte de resident, sinó a l’OSP, d’1.030.000
euros, la qual cosa dóna un total de 9.604.670 euros
d’ingressos de la companyia, sense taxes i sense imposts, a
l’any 2015, per vuit mesos d’operativa.

Per tant, si dividim aquests 9.604.670 euros pel nombre de
vols ens donarà que els ingressos per vol són de 13.799 euros,
13.799 euros ingressava Air Nostrum per vol.

Cost de cada vol, amb l’avió  que va volar, el CRJ1000,
segons l’estudi del Consell Insular de Menorca -ja dic,
encarregat pel Sr. Santiago Tadeo, no encarregat per mi-,
6.200 euros. Per tant, benefici per vol: 7.599 euros,
benefici/vol, que dóna un total de beneficis anuals de
5.289.470 euros. Comptes de la vella purs i durs, 5.289.470
euros comptant que, evidentment en el càlcul dels ingressos
més la subvenció ja hi ha calculat el benefici industrial, és a
dir, que açò són 5.289.470 euros, més el benefici industrial
legítim que té la companyia que en aviació no baixa del 16%.
Facin vostès els comptes.

Si, a aquestes mateixes xifres, els apliquessin una tarifa de
60 euros tindríem que els  ingressos baixarien a 3.957.540
euros, als quals sumes el 1.030.000 euros de subvenció, tenim
uns ingressos de 4.987.540 euros.

Per tant, ingressos/vol: 7.166 euros. Els costs no varien,
6.200 euros, per tant, benefici per vol: 966 euros, amb 60
euros, que és el que demanam de preu màxim, de referència,
és a dir, (...) som generosos amb Air Nostrum perquè 60
euros, calculam el preu màxim de referència el qual permet
pujar 25 amunt i avall, si agafessin aquesta tarifa de 60 euros
els beneficis serien de 966 euros (...).

Sí és cert -sí és cert-  to t ho hem de dir, perquè no em
diguin que faig els nombres malament que si reduíssim a vuit
mesos, de vuit a sis mesos el període de vigència de l’OSP,
aquest benefici s’estrenyeria molt, s’estrenyeria molt i,
evidentment, ja no seria tant, perquè els mesos de maig i
octubre són mesos de molts de vols.

Per açò comptaven un 72,7% d’ocupació, com he dit al
principi, però evidentment no podem agafar mai per calcular
xifres el nombre d’usuaris d’una ruta aèria de l’any 2015,
perquè era un any encara de crisi important, evidentment
2015-2018, tots els que agafam avió i tots els que som aquí,
que la immensa majoria agafam molts d’avions, sabem com
s’ha disparat (...) del trànsit aeri. I si comptam a més que hi
afegirem que la subvenció, les subvencions passaran de 50 al
75%, sembla després que el PNV hagués fet jocs malabars per
justificar el seu suport al pressupost general de l’Estat,
tindrem pressuposts sembla, per tant, també és lògic pensar
que s’incrementarà el nombre de passatgers.

Per tant, diguéssim, seguint amb el compte de la vella,
aquestes..., encara que es redueixi el nombre de freqüències,
el nombre de freqüències, ah, no, perdó, el nombre de mesos
d’aplicació de l’OSP, encara que es redueixi, els beneficis es
mantindran d’una manera important. Només una dada perquè
entenguin açò, a l’any 2015 el mes de gener van emprar
residents la ruta 4.298 residents, el mes de gener, que és un
mes pèssim per al transport aeri, el mes d’agost 2.630. És a
dir, els residents a l’hivern a Madrid, el juliol i agost són els
dos mesos de manco ocupació de l’any. El desembre 5.361,
l’agost 2.630. Per tant, quan més necessitam l’avió són els
mesos en què opera l’OSP i, per tant, el benefici que esperam
d’aquesta OSP...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -estic acabant, Sra. Presidenta- els beneficis que més
esperam d’aquesta OSP és que es produeixin els mesos
d’hivern, no el mes d’agost. El mes d’agost toca cuca viu i, per
tant, la competència ja fa la seva feina.

Gràcies, presidenta. He acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Vagi per endavant la nostra absoluta coincidència amb
l’exposició de motius de la proposició no de llei que planteja
el Grup Parlamentari Socialista. Jo crec que el relat dels fets
no pot ser més ajustat a la veritable realitat. I vagi per endavant
que la nostra intenció en aquesta comissió també va en el
sentit de seguir estant d’acord amb la necessitat de tornar
renovar aquesta Obligació de Servei Públic la ruta Menorca-
Madrid una vegada més i amb les millors condicions.

Per tant, nosaltres afrontam aquesta comissió i aquest
debat des d’aquest precís angle. I jo crec que és el moment
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adequat, aquest moment que expira i que s’exhaureix aquesta
Obligació de declaració de Servei Públic, és obligat que el
Parlament de les Illes Balears es torni manifestar, torni
reiterar el seu posicionament i torni fer pressió perquè això
es produeixi en les millors condicions possibles, i esper i
confio que això acabi sent així. Per tant, nosaltres avui
intentarem que aquesta unanimitat es torni reiterar i es torni
repetir.

No obstant, com tot en la vida, sempre hi ha matisos i
sempre hi ha escales de grisos. Per tant, nosaltres en aquest
sentit el que volíem fer és pronunciar-nos sobre la part més
positiva, per matisar i per també manifestar quines són o quina
és la nostra escala de grisos. En principi, la proposta que ens
fa el Grup Parlamentari Socialista és vista amb bons ulls, no
obstant pensam que, efectivament, tot és millorable i crec que
som aquí per millorar les coses i possiblement en aquest
apartat encara podríem apuntar una sèrie de qüestions que jo
ara desenvoluparé i esper que rebi el suport de la resta de
grups parlamentaris i, en particular, d’aquells que han presentat
la iniciativa, que són els que veritablement ho han de decidir
o no.

Es parla del preu a l’exposició de motius, es parla que la
tarifa màxima d’aquesta Obligació de Servei Públic actual és
de 130 euros. Bé, és cert, però no és menys cert que segons
va manifestar el ministre de Foment fa pocs dies en el Senat,
a un debat relacionat amb aquesta precisa qüestió, que la
mitjana dels trajectes se situa en 60 euros. Per tant, són 60
euros que sembla que és l’import de referència. Per tant,
independentment de quina sigui la tarifa màxima, el cert és que
l’impacte no sempre és el de la tarifa màxima, sinó que
l’oscil·lació de preus dóna finalment una mitjana, en aquest
cas i en aquest supòsit, segons diu el ministre, de 60 euros.

És clar, el Grup Parlamentari Socialista demana
estrangular en certa manera aquest nivell de preus, aquesta
tarifa màxima i davallar-la. Jo no sé si això és la millor
proposta de totes, encara que fos la que ens agradaria a tots,
però sí que és cert que jo crec que amb això correm un cert
risc, en certa manera el risc que correm és que no sigui
possiblement atractiu, encara que el Sr. Borràs afirmi, i
possiblement tengui raó, que això reporta determinats
beneficis a les companyies, possiblement no sigui
suficientment atractiu a les companyies perquè entenen que el
benefici que tenen tal vegada no és suficient. Som a un lliure
mercat, per tant, les companyies són absolutament lliures de
fer el que considerin.

I en segon lloc, per un tema d’estricta competència,
d’acord amb els criteris que en aquest moment estableix la
Unió Europea.

Per tant, des d’aquests dos punts de vista, crec que
l’important és anar molt alerta en relació a les tarifes, els
desitjos i els anhels d’aquesta comissió i d’aquest Parlament
a l’hora de fixar determinats preus. Per tant, nosaltres crec que
l’important és, efectivament, que es pugui cercar la millor
tarifa de totes, dins del marc que estableix la reglamentació
europea.

Fa poc el ministre es va pronunciar, com dic, i deia en el
Senat que la Comissió Europea també s’havia pronunciat sobre
aquesta qüestió. I efectivament, la Comissió Europea entén
que l’actual sistema d’Obligació de Servei Públic que hi ha
obert garanteix un entorn competitiu i això és molt important,
garanteix un entorn competitiu, i que la seva restricció, diu,
només s’hauria de considerar si fos veritablement inevitable.
I a la vegada la comissió aprecia que les condicions de
connectivitat pel que fa a les freqüències i a la capacitat són en
aquest moment adequades, són en aquest moment òptimes, i
troba, la Comissió Europea, troba moderades les tarifes a
disposició del públic. Això és el que diu la Comissió Europea.
Per tant, crec que és important almenys tenir en compte i tenir
present aquest registre i aquesta referència a l’hora de
pronunciar-nos definitivament respecte d’aquesta qüestió.

En segon lloc, de la proposta em crida l’atenció una
paraula, supòs que s’ha fet amb millor de les intencions, del
primer punt de la part dispositiva, quan parla d’aprovar de
“manera definitiva”; jo no sé si quan diu de “manera definitiva”
es refereix a sine die o per a sempre. No sé si convé tal
vegada segrestar-nos d’aquesta manera. És una reflexió que
simplement faig, perquè jo crec que si és possible si aquesta
Obligació de Servei Públic pugui millorar en el futur, d’acord
amb propostes d’aquest Parlament, evidentment no s’ha de
descartar.

I en tercer lloc, com dic, els vull elevar una proposta que
entenc que és més desenvolupista que la que presenta el Grup
Parlamentari Socialista, que he fet arribar als distints grups
parlamentaris, i també deman disculpes per no haver-ho fet en
forma. L’important hagués estat que jo ahir ho hagués
presentat en el Parlament de les Illes Balears, de tal manera
que vostès haurien tengut temps suficient per poder estudiar-la
en condicions i donar una resposta molt més ampla que la que
puguin donar-me ara mateix, de forma improvisada o sobtada.

Per tant, nosaltres com dic, hem presentat una proposta
que bàsicament consisteix en legitimar el Govern de les Illes
Balears i aquest Parlament per elevar les propostes òbviament,
com no pot ser d’altra manera, al Govern de l’Estat perquè
se’n faci ressò i, en aquest sentit, fer que, des d’aquí, des del
Govern de les Illes Balears, es respectin les propostes que
s’elevin dins la normativa europea que regula les Obligacions
de Servei Públic. I dins això, i dins les propostes que elevam,
nosaltres el que ens agradaria és que evidentment es millorin
les condicions operatives de la ruta, que es millorin o s’ajustin
els horaris, i es millori l’extensió -que és al que venia a fer
referència- del període de l’obligació de servei públic. Parla
de definitiva; no sé si és per sempre, però sí que aquí nosaltres
apuntam que es millori l’extensió del període d’obligació de
servei públic.

En segon lloc, demanam també que s’inclogui dins aquesta
obligació de servei públic un sistema de tarifes socials per a
determinats col·lectius, i també revisar a la baixa, sense
determinar la tarifa, aquella que ha de ser definitivament
incorporada a l’obligació de servei públic. I en segon lloc el
que demanam és que el Parlament reiteri al Govern d’Espanya
la necessitat d’establir un sistema tarifari que permeti exercir
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de forma suficient el dret a la mobilitat i igualtat
d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes de Menorca.

Això és la nostra proposta. Confii que alguna cosa d’aquí
sigui aprofitable, i no ens obligui a definir un vot que no volem
acabar manifestant.

Això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. 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. Bon dia a tothom.
Nosaltres veiem amb bon ulls aquesta proposició no de llei
del Partit Socialista. Consideram que és una obligació renovar
aquesta obligació de servei públic per a aquesta ruta Menorca-
Madrid. El tema és que, ho deia el Sr. Jerez, la normativa
europea és molt concreta i s’ha d’ajustar aquesta proposta a la
normativa europea, però també ho ha explicat el Sr. Borràs, o
es dedueix del discurs del Sr. Borràs: la normativa europea no
diu que les companyies han de tenir beneficis multimilionaris
quan fan aquesta obligació de servei públic, i em referesc a
totes les companyies d’Europa, no només les que operen aquí.

Tampoc no diu que amb el descompte del 50% o del 75%
s’han d’extreure els beneficis  màxims, perquè hi ha hagut
molts de problemes amb diverses companyies aèries, que
pareixia que canviaven els preus, i encara hi ha aquest dubte,
segons on vagis i d’on vinguis. Per això nosaltres sí que
consideram que la regulació d’aquest lliure mercat és una
obligació en determinades situacions. Si es fixa un preu
màxim de 60 euros, i tenint en compte que la mitjana és
aquesta, creiem que això beneficiarà al final la ciutadania.

En tot cas també estam d’acord que es puguin fer
consideracions en termes de tarifes socials per a determinats
col·lectius, i per això estaríem d’acord amb una transacció, si
el Partit Socialista i el Partit Popular poden arribar a un acord.
Nosaltres sempre hem dit que la tarifa plana era la millor
opció en determinats casos, com els vols entre illes i demés,
i pensam que al final aquestes mesures no han de beneficiar
les companyies aèries, no han de ser beneficis..., no s’han de
traduir en beneficis per a les companyies aèries sinó en
beneficis per a la ciutadania. Per això pensam que ja és hora
que el Govern central escolti les reivindicacions de les Illes,
que duim molt de temps manifestant posicions polítiques en
aquest sentit, i que d’una vegada es consideri el fet insular, que
és una obligació que es recull a la Constitució Espanyola, a
l’article 138, i que hauríem de tenir en compte aquest article
d’una vegada per totes per part del Govern central.

Sobre aquesta proposta en concret, estam totalment
d’acord que és una qüestió de dret a la mobilitat, una qüestió
d’igualtat d’oportunitats a nivell econòmic també, i sí que ens
agradaria saber en aquest sentit, Sr. Jerez..., bé, ara no em

podrà contestar, però quin treball ha fet el Partit Popular de
les Illes Balears per convèncer el ministeri amb totes les
propostes que ha fet aquest parlament per tal de dur a terme
determinades iniciatives en qüestions de mobilitat aèria?,
perquè aquí aprovam moltes coses, aprovam coses com la
tarifa plana, però després no es fa el treball necessari perquè
el Govern pugui assumir aquesta qüestió, i es pren una decisió
en tot cas que nosaltres estam contents, com és el descompte
del 75%, però pensam que en darrera instància beneficiarà les
companyies aèries si no hi ha un control, i quan les
companyies aèries reben uns determinats doblers de les
administracions públiques han de tenir certes obligacions, no
poden ser aquests doblers només per beneficiar les
companyies, han de beneficiar les majories socials.

En tot cas nosaltres estam totalment d’acord amb aquesta
proposta de 60 euros; si vostès arriben a un acord i proposen
una transacció que pugui ser un text de consens hi votarem a
favor. 

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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:

Gràcies, presidenta. Poc més tenim a afegir a l’exposició
de motius que consta a la proposició no de llei i a l’exposició
acurada que ha fet el Sr. Borràs. Creiem que és totalment
justificat el plantejament que es fa quant a la tarifa, més si el
Sr. Jerez diu que la tarifa mitjana va ser de 60 euros; no sabem
si és la tarifa mitjana anual o la tarifa mitjana del temps de...,
dels mesos que opera l’OSP, perquè en qualsevol cas dins
aquests mesos també es tenen en compte, com explicava el Sr.
Borràs, aquells  mesos en què hi ha més demanda i per tant
permeten uns preus més ajustats, però creiem que amb
l’exposició que s’ha fet queda clar que hi ha un marge per
davallar, i fent una comparació amb altres OSP que s’han
publicat fa poc vàrem veure que s’havia aprovat la de Badajoz-
Madrid i Badajoz-Barcelona amb preus inferiors a la que
tenim entre Madrid i Menorca, quan les alternatives per viatjar
entre Madrid i Menorca són una, i les alternatives per viatjar
entre Badajoz i Madrid o Barcelona són diverses.

Per tant nosaltres donarem suport a la proposició no de
llei, i en qualsevol cas no ens oposarem si es realitza qualque
transacció que vagi també en aquest sentit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. No hi ha el portaveu d’El Pi. Passam al
Sr. Castells, de MÉS per Menorca; té deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies també al
Sr. Borràs per la feina que ha fet de documentació i els
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comptes de la vella, que em semblen un nombres molt
solvents, i de fet... només amb dues..., sumant i multiplicant,
i dividint, n’hi ha prou, tampoc no cal fer una anàlisi molt
sofisticada. Ho he trobat molt interessant i per això li agraeix
molt el que m’ha dit, i jo evidentment no pos en dubte els seus
nombres, perquè, a més a més, vostè s’ha basat en aquest
estudi que va encarregar el Consell Insular de Menorca. Trob
a faltar, potser, hagués estat bé en el text de la proposició no
de llei, a la part propositiva, fer referència a aquesta diferència
entre cost i ingrés de la companyia, és a dir, e l cost que li
suposa, que com vostè , a més, ha dit molt bé, ja inclou el
marge de benefici industrial, per tant és un benefici
extraordinari, del 50%, o del 100%, hauríem de dir, perquè el
cost és del 100%, és el doble, que obté la companyia.

Però li plantejo només, és a dir, sense posar en dubte
aquests nombres..., a mi m’han deixat perplex, els nombres
aquests, perquè és clar, penso: dels nombres que vostè ha dit,
el 85% del que ingressa la companyia és vegetatiu, és orgànic,
és a dir, és el cost del bitllet que està subvencionat al 50%, i
la subvenció per l’obligació de servei públic està entre un 10
i un 15%, (...) vostè ha parlat d’1.300.000 euros el 2015 -em
sembla que això era el 2015-; després altres anys ha anat
modificant-se aquesta quantitat, però bé, més o menys...,
1.030.000 euros, ha dit, 1.030.000 euros; això el 2015.
Després els altres anys no sempre és la mateixa quantitat, però
es mou en aquesta línia. Per tant, tenim que un 85% de l’ingrés
de la companyia és aliè a l’Obligació de Servei Públic, és això
que n’hem dit orgànic o vegetatiu, és l’ingrés que rep la
companyia pel sol fet que el passatger pren la decisió de
viatjar, tenint en compte que aquest viatger té una subvenció
del 50%.

És clar, resulta que..., d’aquest ingrés que rep la companyia
el cost només és el 50%, el cost només és el 50%, és a dir, hi
ha una diferència de 35 punts entre el cost, segons els seus
números, entre el cost que suposa per la companyia el vol i
l’ingrés vegetatiu, és a dir, l’ingrés que rep la companyia pel
sol fet que el passatger pren la decisió de volar.

Per tant, en una hipòtesi en què la demanda sigui sempre la
mateixa, cosa que no té per què variar, perquè 130 euros és un
preu prou dissuasiu de la demanda, no? Per tant, no puc
entendre com havent-hi aquesta diferència de 35 punts no hi
ha més companyies competint per aquesta línia i tal vegada
vostè ho sap, perquè que jo sàpiga l’obligació de servei públic
no impedeix altres companyies a operar.

És clar, és que.... aleshores, o dit... li ho preguntaré d’una
manera: no entenc com pot ser que només hi hagi una
companyia que liciti per aquesta obligació de servei públic,
perquè -escolti- això és un negoci fenomenal, és a dir, un
negoci que un cop finançades les despeses fixes i el benefici
industrial tinguis un benefici del cent per cent del cost. 

Que jo sàpiga, potser vostè em corregirà, de totes les
licitacions que ha fet l’Estat per a aquesta línia només s’ha
presentat una única companyia, sempre Air Europa i a més a
més a l’any 2014 Air Europa va renunciar al contracte . Air
Europa va renunciar al contracte al 2014, és clar, vostè ha

parlat dels anys de crisi i els anys de no crisi. És clar, si els
números que vostè té són del 2015 i a l’any 2014 Air Europa
va renunciar al contracte, em costa creure que amb aquest
negoci fabulós, eh?, perquè no pot rebre un altre nom, jo que
m’he dedicat al món de l’empresa, escolti, un benefici del cent
per cent és una cosa impressionant.

És a dir, m’agradaria i potser no és l’objecte de la
discussió de la PNL, no?, si no..., però bé, està relacionat
perquè com que estem parlant de rebaixar-ho a 60 euros, és
clar, per saber que aquest horitzó dels 60 euros és un horitzó
realista... realment caldria dilucidar d’això, és a dir, em costa
d’entendre -i segurament vostè que ho ha estudiat més té la
resposta- com amb aquesta estructura de costos només una
companyia opta a aquesta licitació i que a més a més a l’any
2014 renunciés, em sembla que era al mes de gener o febrer,
va renunciar... i ens hem quedat sense connexions. Ens hem
quedat sense connexions en aquest període.

Dit això, també sabem que per a l’Estat espanyol el fet
que... la fixació del preu és totalment política perquè, escolti,
quan ha calgut fer AVE i gastar milions d’euros els ha estat
igual l’equilibri financer. Per tant, és a dir..., no és que jo ara
vulgui posar pros a la proposta dels 60 euros, que em sembla
molt encertada, això és una decisió política, és una decisió
política i per això existeix un estat i  per això tenim una
Constitució que diu que el fet insular ha de rebre especial
consideració, i aquesta mandats constitucionals es demostren,
evidentment, amb uns retorns, en termes d’inversió de l’Estat
o de despesa de l’Estat, per pal·liar aquesta insularitat.

Per tant, fins i tot encara que els números no resultessin...
és a dir, no resultessin o no fossin... competitius a nivell de
mercat, crec que estaríem legitimats per demanar una rebaixa
d’aquest preu, que em sembla que, la veritat, fer una obligació
de servei públic perquè al final el preu sigui de 130 euros,
doncs tal vegada no cal fer tant de renou per aconseguir un
resultat tan magre, no?

 Per tant, repetesc, és a dir, amb independència que els 60
euros sigui un preu o no sigui un preu d’acord amb l’equilibri
normal de costos i beneficis a nivell de mercat, a nosaltres ens
sembla oportú reivindicar aquesta quantitat perquè és la que
ens sembla adequada per garantir aquesta mobilitat.

Per això, tampoc no acabo d’estar del tot d’acord amb
l’esmena del Partit Popular perquè crec que és molt
important..., és a dir, és clar, si ho deixem en genèric, no?, si
deixem genèric de dir: home, és que vostès diuen... diuen:
“permeti exercir de manera suficient el dret a la mobilitat i
igualtat d’oportunitats”, però això no ho concretem en quina
quantitat ens sembla l’adequada, al f inal queda buida de
contengut la proposició no de llei.

Per tant, en aquest sentit sí que crec que és important que
en la proposició no de llei es marquí un horitzó del preu que
considerem que garanteix aquestes oportunitats de mobilitat
i a mi em sembla que en aquest cas els 60 euros és un
programa de mínims. És un programa de mínims perquè 60
euros ja és una quantitat important teòricament per estar
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connectats amb la capital de l’Estat, a la qual moltes vegades,
doncs precisament per formar part d’aquest estat, no tenim
més remei que viatjar, em sembla fins i  to t..., que és un
programa de mínims, és a dir, que l’Estat hauria de fer un
esforç més gran per poder garantir que aquest preu de
referència fos inferior.

Per tant, donarem suport a la proposició no de llei. Si
vostè accepta l’esmena del Partit Popular evidentment també
hi donarem suport, però creiem que descafeïna una mica la
seva proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Borràs, desde una posición
específicamente de izquierdas me alineo con usted en estas
solicitudes y, como menorquina y balear, entiendo muy bien
la necesidad de aumentar las frecuencias diarias y fijar un
mínimo de precios. Sin embargo, como usted sabe, es un
sector liberalizado por excelencia y tengo mis reservas
respecto a que esta PNL pueda solucionar el aumento de
frecuencias así como fijar unos topes en los precios.

Usted sabe que es la ley de la oferta y la demanda la que se
impone en el sector y aunque me gustaría que se ampliase la...
que se cumpliese su petición, es cierto que lo que señala el
PP, referido tanto a la oferta y demanda como al marco
regulador europeo, toca con los pies en la tierra, tristemente
es así.

Pero le repito que suscribo sus peticiones, pero sigo
pensando que desgraciadamente esta PNL no va a trascender
y por tanto no va a ser la solución y la necesidad seguirá ahí.

Yo quisiera hacer una pregunta, sinceramente, Sr. Borràs:
¿cómo se podría conseguir el aumento de frecuencias y
reducción de tarifa a través de las compañías aéreas sin que el
Estado entre a regular?

Entiendo que en el marco de la Unión Europea no es
favorable esta regulación, es del mercado aéreo vía estado, y
sinceramente tenemos la necesidad, pero creo que la vía que
proponen para lograr este aumento de frecuencias y fijación
de precios quizá incluso consiga que las compañías prefieran
otros destinos y que podría ser aun peor.

En cualquier caso, a falta de pan, buenas son tortas y por
tanto doy respaldo a su PNL.

En lo que respecta a las intervenciones que me han
precedido, se ve que no ha entendido nada, Sr. Saura, el
beneficio  ilimitado está protegido, si usted cree eso da por
hecho que esta PNL tirará para adelante y yo lo apoyo, pero no

diga tonterías y vuelva al mundo terrenal. Si las leyes marco
no permiten una regulación a fondo de los mercados, de
hecho, es al revés, las leyes marco las protegen, todo lo que
sea leyes por debajo de este marco es papel mojado, ténganlo
claro.

Sr. Castells, quizás los atractivos para que operen con más
frecuencia y más moderación en precios las compañías no se
deban a lo que aporta Fomento, sino al retraso con que
Fomento paga a las compañias. Ayer mismo en la reunión con
Francina Armengol las compañías aéreas planteaban este
problema.

Nada más, repito que daré apoyo a la proposición no de
ley.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Per contradiccions té la paraula el Sr.
Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de fer una contraoferta, per dir-
ho entre cometes, al Sr. Jerez, m’agradaria puntualitzar
algunes coses i aclarir algunes coses, algunes qüestions que
m’ha plantejat el Sr. Castells.

Li ho explicaré, per què no hi ha més companyies? Perquè
l’OSP, com que implica una subvenció a la companyia que la
tregui, opera en règim de monopoli, sí, i  ho diu la mateixa
declaració de servei públic, és a dir, la subvenció que rep la
companyia és pel mer fet de volar, encara que voli buida o al
cent per cent rep la mateixa subvenció, és independent de les
subvencions del descompte de resident, és una subvenció
específica. I com que és un contracte de l’Estat subvencionat,
opera en règim de monopoli, eh? Ho diu la mateixa OSP, però
si no per la mateixa Llei de contractes amb l’Estat ja seria així,
no? Per tant, no pot operar altra companyia.

Vostè em demana i per què opera..., només s’hi presenta
Air Nostrum? Bé, és que si vostè llegeix les condicions de
l’OSP veurà que..., miri, si fem una oferta pública que es
puguin contractar companyies que només estiguin radicades
a una illa, d’unes illes espanyoles que estan enmig del
Mediterrani, que l’illa comenci per ema i acabi per a, i tengui
manco de 150.000 habitants..., i manco de 150.000 habitants,
menys de 150.000 habitants, ja sabem qui guanyarà el concurs:
algun habitant de l’illa de Menorca, pel nombre de
freqüències, el nombre de seients que es demanen, el nombre
d’operativa que es demana, només poden operar companyies
que operin amb avions de 100 o més places. La distància de la
ruta fa molt poc raonable que se superi amb avions de
turbohèlix. Companyia..., evidentment es podria presentar
Tirana Airlines, si és que existeix, però evidentment l’única
companyia de bandera espanyola que té avions en condicions
d’operar aquesta ruta és Air Nostrum, així com està formulada
la declaració. Per tant, Air Nostrum es presenta; és a dir, ni
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Ryanair, ni Vueling, ni Iberia..., Iberia evidentment no entrarà
a competir amb ell mateix, perquè evidentment qui ho treu no
és Air Nostrum, és Iberia, que la companyia Air Nostrum
opera però la companyia és Iberia, i..., nombres comptats, (...)
ja respon.

I per què va renunciar i què va fer Air Nostrum a l’any
2014? Va dir: “Miri, o em lleven nombre de freqüències o
me’n vaig”. I què va fer el ministeri? Va llevar nombre de
freqüències, no va fer un altre concurs públic, o sigui, va fer
cas a la companyia, i evidentment, no vull fer acusacions en
fals, però estava una mica tot pactat abans que es produïssin
els fets. Va dir: “Acabaré de complir el període i si no millora
l’OSP me n’aniré i no tornaré, no continuaré volant i faig un
altre concurs”, i el ministeri va modificar l’OSP i va reduir les
freqüències. Açò és el que va passar i, per tant, no hi va haver
un nou concurs, simplement es va modificar (...) sense un nou
concurs. Air Nostrum, contenta, va millorar la rendibilitat de
cada avió, i tots contents.

I és clar, la Unió Europea; és clar que la Unió Europea
limita, però aquesta que tenim està autoritzada per la Unió
Europea. I fa uns dies la Unió Europea va autoritzar una ruta
que operarà a partir de dia 1 de juliol... Jo no volia citar açò
perquè és un dret volar per als ciutadans i és un dret, per tant
hagi AVE a la península o no n’hi hagi, tenim el mateix dret a
volar, és a dir, encara que no hi hagi AVE, no existís, tindríem
els mateixos drets; però l’altre dia, dia 1 de juliol entrarà en
funcionament -1 de juny, 1 de juliol- una OSP Extremadura
Badajoz-Madrid, Badajoz-Barcelona; preu del vol Badajoz-
Madrid, 90 euros; hi ha AVE, hi ha carretera. Per tant, 90
euros Badajoz-Madrid, 135 Menorca-Madrid... crec que no fa
falta dir res més.

Quin és el preu mitjà? Segons les paraules del ministre, dia
20 de març de 2018, en el Senat, a una interpel·lació del Sr.
Picornell, d’Esquerra Republicana; idò, el preu mitjà dels vols
Balears-península, 60 euros, mitjà Balears-península; mitjana
vols Menorca-Madrid, mateixa interpel·lació del Sr.
Picornell, mateixa resposta del ministre, 95,75 euros. A mi
aquí em queda el dubte de si són els preus del període de
referència de l’OSP o de tot l’any; crec que és tot l’any, per
així com ho diu el ministre, tot l’any. És a dir, si en açò
comptam les tarifes, amb el nombre de companyies, Ryanair,
Vueling, etc., que operen els mesos d’agost, els mesos de
juliol, veurem que aquesta tarifa de 95,7 igual encara és més
alta en el període OSP, la qual cosa és manifestament injusta.
I, ja dic, els menorquins quan necessitam volar és els mesos
d’hivern, més que els mesos d’estiu. Per tant 60 euros, si és el
preu mitjà de referència dels vols entre Balears i les Illes és
un preu ajustat a mercat, és un preu ajustat a mercat.

Així i tot jo alguna concessió al Sr. Jerez estaria disposat
a fer, si em deixa la presidenta, que seria modificar el seu
primer termini per incorporar a la redacció “d’acord amb la
normativa de la Unió Europea”, no tenim cap raó, però és
evident que s’ha de fer d’acord amb la normativa de la Unió
Europea, però no analitzar la viabilitat amb el Govern sinó
consensuar amb el Govern els terminis. No sé..., no, no, vostè
diu “...analitzant la viabilitat de les propostes del Govern”; no

analitzant, s inó consensuant “les propostes amb el Govern
sempre d’acord amb la normativa europea que regula les
obligacions de servei públic”.

Després també millorar les condicions operatives -primer
punt, el primer guió del primer punt- que vostè diu: “...a les
necessitats reals  de la demanda”; (...) necessitats reals dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears i la seva
economia”.

I després, a la tarifa, en el punt 2, no..., suprimir el seu punt
segon. i en el punt 2 de la seva proposta afegir-hi “(...) de
l’economia de l’illa, tot prenent com a referència el cost mitjà
dels vols entre les Illes Balears i la península, estimats en 60
euros”. Açò seria el màxim que estaria disposat a acceptar-li,
perquè quedi constància que el preu de referència ha de ser al
voltant de 60 euros. Evidentment, quan jo he dit preu màxim
de 60 euros és pels nombres que li he dit abans, però
evidentment si són de 62 euros, benvinguda sigui la rebaixa de
135 a 62. Sembla que el ministeri està disposat a cedir una
mica, però a veure si hi arribam. Per açò si vostè ho accepta li
faria aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Li demanaria que fes arribar al lletrat
aquesta transacció que vostè proposa. No sé si el Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, sí, presidenta. Si ens deixa dos minuts crec que estam
més a prop que lluny d’arribar a una entesa, encara que sigui en
el primer punt, que jo crec que ja és molt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen un recés de dos minuts? D’acord, idò, un recés de
dos minuts.

(Pausa)

LA SRA PRESIDENTA:

Si ja tenen un acord, el podrien llegir per favor.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Hem arribat a un acord d’acceptar-hi votació separada del
dos punts.

El primer punt seria el punt tal com el proposa el Sr. Jerez,
amb les modificacions següents. Diria: “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern d’Espanya a modificar les
condicions de la declaració d’Obligació de Servei Públic de la
ruta Menorca-Madrid, que consensuant les propostes amb el
Govern de les Illes Balears i els acords de la Comissió de
Turisme del Parlament de les Illes Balears, sempre d’acord
amb la normativa europea que regula l’Obligació de Servei
Públic. I concretament considerar la possibilitat..., -no sé si
em segueixen-, en el punt primer faríem una transacció:
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“millorar les condicions operatives en la ruta en termes de
freqüència, així com ajustar els horaris i l’extensió del
període de la declaració d’Obligació de Servei Públic que les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Menorca i la seva
economia”, perquè no només és un benefici per als ciutadans,
sinó per a l’activitat econòmica.

Segon punt: “incloure tarifes socials  per a determinats
col·lectius” hi és a la declaració, està bé que es mantengui i
que es millori, encantat.

I mantindríem el punt tercer: “revisar a la baixa la tarifa de
referència (...) condicions del mercat”, li acceptaria tal i com
està al Sr. Jerez.

Considerem que la PNL té un segon punt que demana que
la tarifa màxima sigui de 60 euros, com que, segons el
ministre les condicions del mercat són 60 euros, no contradiu
la proposta del Sr. Jerez, de revisar a la baixa les condicions
de mercat que la tarifa màxima sigui de 60 euros.

Per tant, mantindríem el punt segon de la proposició no de
llei original, amb el text original, i en el punt número 1,
acceptaria el text del Sr. Jerez, amb les transaccions que els
acab d’anunciar i que si li sembla bé al Sr. Lletrat li passaré,
just pugui, per escrit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Damià. Passam a la votació, entenem
que votam separadament els punts 1 i 2, l’1 és una transacció
i el 2 queda igual que a la proposició no de llei inicial. Molt
bé.

Idò començam. Vots a favor del punt 1?

Vots a favor?

Unanimitat.

Punt 2? Vots a favor del punt 2?, amb la redacció que té. 8
vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

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

Moltes gràcies.
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