
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 352-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2018 Núm. 53

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Juli Dalmau i de Mata

Sessió celebrada dia 20 de setembre de 2018 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. Elecció del càrrec de president o presidenta de la comissió... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

II. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 6955/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre
la taula de preus per comprar places per a ús turístic... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696

III. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 6622/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació als aeroports
d’Eivissa i Menorca d’un nou accés al control de seguretat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697

 



694 TURISME / Núm. 53 / 20 de setembre de 2018 

(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors. Començam, si no els sap greu.
Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, es demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Miquel Vidal substitueix Antònia Perelló.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix María José Ribas.

I. Elecció del càrrec de president o presidenta de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc, el primer punt de l’ordre del dia consisteix
en l’elecció del càrrec de president o presidenta de la
comissió, atesa la renúncia de la condició de diputada del
Parlament de les Illes Balears de la Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras, com a conseqüència de la seva elecció com a
secretària d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme.

Per tant..., atès que la Sra. Oliver fou proposada pel Grup
Parlamentari Socialista com a presidenta de la comissió,
correspon, en aplicació de l’article 40 del Reglament del
Parlament, proposar ara al mateix grup parlamentari el nom
del candidat o la candidata a substituir-la.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, presidenta, el Grup Parlamentari Socialista proposa el
diputat Sr. Juli Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant podem considerar aprovada per assentiment...?, o...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, Sra. Presidenta. Simplement volem saber si el Grup
Parlamentari Popular i la resta de grups parlamentaris també
podríem fer propostes o no podríem fer propostes? No poden
fer propostes?

(Se sent una veu de fons que diu: “(...) per assentiment
no es passa a votació”)

No, no. Vull..., és que encara no hem passat a la fase de
votació; simplement vull saber si nosaltres també podem fer
una proposta a l’hora de plantejar un candidat a l’elecció de
presidència.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No està contemplat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És que l’anterior sessió en què es va triar president vàrem
proposar tots, no només el Grup Parlamentari Socialista,
vàrem proposar tots. Que sortís el portaveu del grup
parlamentari..., que sortís com a president la persona que va
proposar el Grup Parlamentari Socialista és una cosa, però és
cert que proposàrem tots. No ens oposarem al nomenament de
la persona que postula el Grup Parlamentari Socialista,
simplement plantej un tema de mecànica d’elecció, de
procediment d’elecció, i de dubtes que tenc en relació amb el
fet de si nosaltres podem proposar o no. És estrany que no
puguem proposar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni, Sra. Presidenta. A la Comissió d’Educació fa un
parell de dies s’havia de triar també un substitut de secretari i
El Pi va proposar la Sra. Maria Antònia Sureda, i el Partit
Socialista va proposar... o Podem va proposar la Sra. Marta
Maicas, i vàrem triar entre... Només per si serveix de
precedent o almanco per dissoldre aquest dubte.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No. No, simplement, com que veig que tot es focalitza cap
al Grup Parlamentari Socialista, és el que m’ha cridat
l’atenció; és a dir, no s’ha plantejat e l fet que la resta de
portaveus plantegem una altra opció, és el que m’ha cridat
l’atenció. En qualsevol cas, com que no ens hi oposarem i ens
abstendrem en aquesta elecció, si volen ho podem fer
d’aquesta manera. Ara bé, el que sí m’ha cridat l’atenció és el
fet que es focalitzàs únicament i es posàs llum sobre el Grup
Parlamentari Socialista, i no s’obrís a la resta de grups
parlamentaris la proposta d’elecció de president de la
comissió. Res més que això.

Per tant, Sr. President, si vol sotmetre a votació la
proposta del Grup Parlamentari Socialista, ho podem fer amb
la nostra abstenció, però sí que és veritat que tenc dubtes en
relació amb aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. SECRETARI:

Clar, jo el que entenc és que no hi ha assentiment, és
evident, no hi ha assentiment perquè heu avançat un vot
d’abstenció.

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, acab, no en vull parlar més. El fet és que s’ha
plantejat... el portaveu... la presidència del Grup Parlamentari
Socialista; com que va ser triat com a president el membre que
va proposar el Grup Parlamentari Socialista en el seu moment,
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es dóna la circumstància que haurà de ser el que proposi el
Grup Parlamentari Socialista. No, no!, no és així, no és així.
Que ho serà? Sí, però crec que la mecànica no és aquesta.

Sra. Presidenta... Sr. President, passem a votació que no
passarà res.

EL SR. SECRETARI:

D’acord. En aquest cas entenc que no hi ha assentiment,
per tant entenc que hi ha una candidatura presentada per part
del Partit Socialista que s’hauria de votar. És així? D’acord.

Per tant iniciam la votació.

Vots a favor?

Ah, votació nominal, és per urna.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President..., o Sra. Presidenta, no sé qui
presideix. Sra Presidenta, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui’m, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, no, només jo volia expressar també la meva
perplexitat, perquè fa dos dies vam fer una votació, es va
demanar als diferents grups quins candidats presentaven; en
aquest cas era per proveir la secretaria de la comissió, no sé
si en això potser que hi hagi una diferència; un dels afectats
era el Sr. Aguilera, que era el secretari sortint, i res... 

I la segona cosa que volia dir és que, essent com era una
votació de persones, entenia que la votació seria secreta; com
que veig que ja hi ha la urna aquí ja no dic res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, no, jo estic oberta a... Bé, crec que ho podem
parlar entre tots. No sé si els del grup...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

No, jo l’únic que volia puntualitzar és que la comparació
amb allò de la Comissió d’Educació no és comparable, perquè
en aquella comissió qui ocupava la secretaria no ha renunciat
com a diputat, mentre que aquí qui ocupava el càrrec de
presidenta sí que ha renunciat com a diputada i ha estat
substituïda per un altre diputat nou. Aquesta és la diferència i
per tant... Votam i ja està, no passa res, es vota i punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a fer la votació..., l’elecció de president o
presidenta d’acord amb el previst a l’article 43.2 del

Reglament de la cambra. Atès que la Sra. Isabel Maria Oliver
fou proposada pel Grup Parlamentari Socialista com a
presidenta de la comissió, correspon, en aplicació de l’article
40 del Reglament del Parlament, proposar ara al mateix grup
parlamentari el nom del candidat o la candidata a substituir-la.

Prec al Grup Parlamentari Socialista que faci arribar el
nom del diputat o la diputada que proposa per al càrrec de
president o presidenta.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

El Grup Parlamentari Socialista proposa el Sr. Juli
Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat, faci lectura del nom dels diputats i les
diputades membres de la comissió per tal que disposin el seu
vot a l’urna.

EL SR. LLETRAT:

Salvador Aguilera i Carrillo.
Damià Borràs i Barber.
Enric Casanova i Peiro.
Josep Castells i Baró.
Juli Dalmau i de Mata.
Alberto Jarabo i Vicente.
Miquel Àngel Jerez i Juan.
Josep Melià i Ques.
Margaret Mercadal.
Miquel Vidal.
Antoni Reus i Darder.
Núria Riera.
I Carlos Saura i León.

EL SR. SECRETARI:

Bé, acabat el recompte de vots, el Sr. Juli Dalmau té 7 vots
i 8...

(Se sent de fons la Sra. Presidenta que diu: “No, 6"; i
algú més de fons que diu: “6, 6 vots”)

... 6 vots per a Juli Dalmau i 7 vots en blanc, un total de 13
vots.

Per tant, el Sr. President de la comissió serà el Sr. Juli
Dalmau.

Enhorabona i sort.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots. Gràcies per la confiança.
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II. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 6955/18, presentada pel Grup
Parl amentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, de la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la taula de
preus per comprar places per a ús turístic.

Si us sembla passam al següent..., al segon punt de l’ordre
del dia, que consisteix en el debat relatiu a l’adopció d’acord
respecte de l’escrit RGE núm. 6955/18, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme,
Sra. Isabel Maria Busquets Hidalgo, per tal d’informar sobre
la taula de preus per comprar places per a ús turístic.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa una sèrie de setmanes es
varen establir per part de l’òrgan competent els preus per
comprar places d’ús turístic; aquest procediment de fixació
d’aquest preu és un procediment on no hi ha participació
pública, on es va produir una negociació, no sabem amb quina
fomentació tècnica, econòmica, jurídica, i per tant, amb un
esperit de transparència, consideram absolutament pertinent
que la consellera comparegui per donar les explicacions i
aclarir qualsevol dubte que pugui existir al respecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per a la defensa per part del Grup
Parlamentari...

Perdó, torn de fixació de posicions de major a menor,
tret... Sí, perdó, per tant sí, de major a menor. Té la paraula, pel
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jerez per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Veiem adient la proposta
que ens fa el Grup Parlamentari El Pi en relació amb aquesta
qüestió, i, per tant, sense més discussió donarem suport a
aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. No tenim cap problema a
donar suport també a aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. El Grup MÉS per Mallorca també
donarà suport a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també hi donarem suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i també ens adherim a
aquesta proposta d’El Pi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Damià Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Socialista sempre
ha estat molt partidari que el Govern reti comptes davant el
Parlament, en aquest cas no pot ser manco. A més, entenem
que és bo que tots els diputats i les diputades d’aquesta cambra
coneguem aquest procediment pel qual vol interrogar la
consellera i vicepresidenta, la Sra. Busquets, el Sr. Melià. Per
tant tampoc no ens hi oposarem sinó ben el contrari, votarem
a favor de la compareixença de la vicepresidenta del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que hi ha unanimitat per tots
els grups; no fa falta votar. 
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Per tant, s’aprova la compareixença de la vicepresidenta
del Govern.

III. Proposició no de lle i RGE núm. 6622/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un nou
accés al control de seguretat.

Per finalitzar passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6622/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a habilitació dels aeroports d’Eivissa i Menorca d’un nou
accés al control de seguretat.

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper no esgotar el temps
de què dispòs, perquè tots i cada un dels membres d’aquesta
comissió, si varen ser aquí el dia 12 de maig, saben
perfectament del que parl i del que se sotmet a aprovació,
perquè aquesta comissió de forma unànime va donar suport a
la mateixa iniciativa que avui aquest diputat presenta i planteja
en aquesta comissió, i és una iniciativa molt senzilla, molt
simple, que no té gaire complexitat, i que bàsicament
consisteix a tornar a reeditar una petició a l’empresa pública
AENA perquè sigui sensible  a les necessitats de les Illes a
l’hora de desplaçar-nos entre elles, i parl precisament dels
controls de seguretat dels aeroports, que en època d’estiu hi
ha un tap important donada l’afluència de turistes, que ens
impedeix bàsicament als residents que venim principalment a
l’illa de Mallorca a treballar o bé a altre tipus de qüestions,
ens impedeix fer-ho amb absoluta normalitat.

Per tant nosaltres invocam una altra vegada aquesta
iniciativa parlamentària a fi que s’habiliti , com té habilitat
l’aeroport de Palma de Mallorca, per allà on passam tots
nosaltres cada dia, un corredor per a residents a les Illes
Balears, a fi de fer més fàcil, més àgil, tot aquest trànsit.

S’ha de recordar que en èpoques d’estiu l’afluència de
turistes en aquests accessos col·lapsa; tant és així que hi ha
dies que es produeixen col·lapses que arriben a les dues hores
d’espera. Tenc una notícia del Diari d’Eivissa, de dia 3 de
juny -si vostès volen accedir-hi ho comprovaran: “Colas de
más de dos horas en el aeropuerto de Ibiza para pasar el
control de seguridad”. Crec que això no pot ser. Si bé estam
en mans de les companyies aèries per poder viatjar entre illes,
el que no pot ser és que encara a més tenguem més dificultats
i caiguem en mans d’AENA, i tenguem encara més problemes
a l’hora de viatjar i transitar entre illes.

Per tant nosaltres simplement el que venim a fer és tornar
reeditar aquella petició a fi que es torni a aprovar de la mateixa
manera i amb la mateixa contundència i amb la mateixa
intensitat i amb la mateixa unanimitat que es va aprovar en el
seu dia. 

No tenc res més a dir, i si tenc res més a dir ja ho afegiré
en el torn de rèplica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’ha presentat l’esmena RGE núm. 10209/18. Per
a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sr. Damià Borràs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Donarem suport a la proposició no de
llei del Partit Popular. L’esmena que presentam no corregeix
sinó que afegeix i en el mateix sentit del que proposa el Grup
Popular, amb un nou punt que diu que, a més d’habilitar aquest
servei en els aeroports de Menorca i d’Eivissa per als
ciutadans i les ciutadanes residents a les Illes Balears, AENA
estudiï i analitzi i resolgui, si n’és el cas, que entenem que sí
és el cas, millorar els accessos de seguretat dels controls de
seguretat de tots els aeroports, dels tres aeroports, per tal de
fer, d’acord amb el servei públic que AENA ha de ser, faci més
confortable i més eficient el pas de tots els usuaris dels
aeroports, amb caràcter general, en aquests controls, perquè
evidentment, com ha explicat el Sr. Jerez i com vam debatre
ja a l’anterior ocasió, els residents a les Illes Balears tenim
unes necessitats especials, perquè viatjam per raons de feina,
per raons de salut, per raons molt diverses, que fan que de
vegades les nostres necessitats entrin en col·lisió amb les
allaus turístiques que en uns moments determinats es
produeixen en els controls de seguretat, però entenem que
AENA, en nom del servei públic, AENA, diguéssim, amb els
recursos que obté dels aeroports de les Illes bé pot fer un
esforç i dotar els aeroports de suficients mitjans tècnics i
humans per poder resoldre aquest sistema, aquesta necessitat
de control d’una manera més eficient i més còmode per a
l’usuari que al final paga unes taxes per rebre un servei que no
és de la qualitat que realment obté.

He vist com aquesta primavera AENA va fer inversions
importants als aeroports, va millorar els accessos, en alguns
casos ha acabat per... s’han fet més ràpids del que eren, però
no d’una manera suficient aquests controls. També hem vist,
però que feia grans inversions i que prestava més atenció a
resoldre la hipotètica sortida del Regne Unit de la Unió
Europea que no de les necessitats dels residents de les Illes,
la qual cosa això diu molt d’AENA i del seu comportament
habitual. Com diu molt també d’AENA i el seu comportament
habitual, de la seva perversitat que sembla congènita quasi, que
és pública, però si no privada, que haguem de reiterar en
aquest parlament una petició, és a dir, com si una petició
d’aquest parlament pugui ser transitòria, no?, ho posam per un
any i l’any que ve si ningú no se’n recorda tal dia farà un any,
no? I no és el cas sinó que sí que en parlarem, demana resoldre
un problema, demana perquè es resolgui per sempre i només
d’una perversitat mesquina, com la que massa vegades
demostra AENA, fa possible aquestes situacions que haguem
de reiterar açò. 
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És a dir, en aquest cas entenc que el Sr. Jerez no abusa del
Parlament sinó que sí abusa dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears és AENA i, per açò, donarem suport a aquesta
petició així com demanam que doni suport a l’ampliació que
en fem nosaltres. 

Avui matí mateix el Diario de Mallorca treu una notícia,
una informació d’associació de línies aèries on deia que Son
Sant Joan, que és el segon aeroport més rendible de tota la
xarxa AENA, és el segon amb més retards de tota la xarxa
d’AENA, després del primer que és Barcelona, i evidentment
que la capacitat de negoci que genera Son Sant Joan per a
AENA amb la necessitat estratègica que tenen les Illes Balears
de tenir un aeroport eficient, que doni resposta a les
necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes i a l’economia de
les Illes, de l’illa de Mallorca i de la indústria turística de l’illa
de Mallorca fa vergonya, per dir-ho clar i simplement, que no
sigui, no generi més capacitat d’eficiència un organisme, un
ens públic com el que regeix els nostres aeroports.

Hem clamat al cel per la cogestió en aquesta casa massa
vegades tots els grups, esperem que en el nonat, eternament
nonat i tan desitjat i  esperat REB avancem en la necessitat
d’aproximació dels poders públics i de les entitats socials i
econòmiques més rellevants de les Illes en la gestió d’AENA,
amb capacitat decisòria, no òrgans consultius sinó que amb
capacitat decisòria, poder decidir i incidir sobre com es
gestionen els aeroports per part dels poders públics i, com
deia, de les entitats més rellevants de les Illes, esperam que
açò sigui possible, mentrestant si fa falta seguirem clamant al
desert aeroportuari d’AENA per aconseguir més eficàcia i
millors serveis. Per tant, benvinguda sigui la proposta del
Partit Popular a la qual donarem suport. 

Hem de pensar que moltes vegades els usuaris ho fan per
necessitats sanitàries, per necessitats mèdiques i passar
determinades cues com pateixen als aeroports afegeix als seus
problemes ja personals, de dolor físic i psíquic, afegeix encara
un trasbals innecessari que un organisme públic no ho hauria
de permetre mai. Per tant, el suport a la proposició no de llei
del Sr. Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr.
Diputat Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup
parlamentari pensam que AENA ha de resoldre molts  de
problemes estructurals greus que tenim als nostres aeroports,
com ha dit el Sr. Portaveu del Grup Socialista. Es varen
anunciar inversions milionàries, ja se n’han fet algunes, però
només en temes d’infraestructures. Pensam que s’ha de
resoldre el problema de l’extenalització de serveis, que s’ha
de regular l’autohandling i que s’ha d’incidir en la precarietat
que tenim als aeroports. És una bona oportunitat per al nou

govern per donar sortida a aquestes situacions que es viuen als
aeroports de les nostres illes i també a la resta de l’Estat.

Pensam que tots aquests problemes incideixen en el servei
que es dóna tant als residents que volen entre illes com als
visitants que vénen a fer turisme aquí i que no pot ser que en
un control de seguretat es produeixin aquests taps, als quals
s’ha fet menció. Per tant, veiem amb bons ulls que hi hagi un
corredor per a residents, que moltes vegades utilitzarien
aquest corredor per raons sanitàries i laborals. Per tant,
votarem a favor d’aquesta iniciativa. 

Si el Partit Socialista també creu en un estat federal,
nosaltres creiem en un estat plurinacional, ha d’apostar també
per la cogestió aeroportuària de què tant es parla en aquesta
cambra. Creiem que hi ha una majoria en el Congrés que pot
donar suport a aquesta iniciativa, per part nostra no quedarà i
pensam que els grups catalans i bascos donarien també suport
a aquesta iniciativa. Per tant, hem d’apostar per augmentar la
nostra sobirania també en aquest àmbit. Donam suport tant a
aquesta iniciativa com a l’esmena que ha presentat el Partit
Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Antoni Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Donarem suport a la proposta com ja
vàrem fer en el seu moment, per tant, ara li tornarem a donar
suport. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble...

EL SR. MELIÀ I QUES:

I El Pi no...?

EL SR. PRESIDENT:

Després. 

(Remor de veus)

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, no, que parli el Sr. Castells.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES té la...
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Si vol parlar el Sr. Castells, no hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si vol, Sr. Melià, pot fer ús de la paraula després.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé. Gràcies, president, només anunciar el vot
favorable del Grup Parlamentari El Pi a aquesta proposició no
de llei. Els aeroports no haurien d’estar al servei dels comptes
resultats d’AENA sinó que haurien d’estar al servei de
Mallorca, Menorca i Eivissa. Per tant, el servei públic és
l’objectiu fonamental i perfectament factible en aquesta
proposta i, per tant, no podem més que donar-li suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara sí, pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a la
proposta amb els mateixos termes en què ho vàrem fer
l’anterior vegada que es va presentar i per tant, em remet als
arguments que vaig formular en aquella ocasió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per un temps de
deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, en aquest
sentit, després del que ha comentat el Sr. Jerez, vull comentar
que en el cas d’Eivissa ja l’any passat vàrem tenir l’accés
interilles, però sembla ser, i ho he demanat fa una estona, que
Menorca no l’ha tingut mai.

Vull comentar que a l’aeroport d’Eivissa durant mesos hem
tingut obres justament per a l’ampliació corresponent de
l’accés a les portes d’embarcament i s’ha ampliat tot el tema
dels arcs de seguretat.

En el seu moment, via xarxes socials, vaig demanar a
AENA si tendríem enguany aquesta qüestió, em varen
comentar que sí, però finalment vaig haver de denunciar
públicament als mitjans de comunicació que AENA no havia
facilitat aquest servei que ja l’any passat ho havia fet.

Vull comentar que ja fa diverses setmanes que ja tenim
habilitat, en el cas d’Eivissa, a això no hi ha fet cap referència
cap diputat ni diputada, que en el cas d’Eivissa ja tenim l’accés
a Eivissa i, per tant, el que reclamem avui és que es faciliti als
ciutadans i ciutadanes de Menorca i com no a les persones que
viatgen d’una banda a una altra, entre illes, idò aquest accés,
no?, per intentar facilitar la circulació entre persones.

I, com sempre, idò el menyspreu per part de Mallorca fins
a la resta d’illes o en aquest cas d’AENA també perquè com a
empresa pública i responsable ha d’intentar donar servei a tot
els ciutadans i ciutadanes de les Illes i de la resta de l’Estat
espanyol.

Votaré a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar... continuam?, d’acord.

Així pertoca la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena. Per tant, Sr. Jerez té
un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull agrair
el suport una vegada més de tots i cadascun dels grups
parlamentaris que donen suport a aquesta iniciativa de la
mateixa manera que ho varen fer i en la mateixa coherència
que ho varen fer l’anterior vegada en aquesta mateixa comissió
i en el mateix sentit , i vull compartir pràcticament tots i
cadascun dels arguments que han invocat per tal de defensar-la
i que suporten, si no més encara, la nostra pretensió que els
aeroports de les illes tenguin habilitat aquest tipus de
corredor.

M’agradaria fer alguna observació positiva entorn a
determinades intervencions i determinats comentaris, en
particular un que ha fet el Sr. Borràs, al qual dono tota la raó,
és a dir, el que no pot ser és que aquí haguem de venir cada dia
a invocar una cosa que hauria de ser... una qüestió de sentit
comú, com més afluència tenen els aeroports de les Illes
Balears més mitjans s’han de posar per tal que el trànsit de
passatgers es pugui produir amb absoluta normalitat i això no
passa, aquí ens veiem obligats a haver de recordar
constantment, per segona vegada i cada any, el fet que aquests
serveis han d’estar implementats als aeroports cada estiu que
passa.

És clar, és cert el que apuntava el Sr. Borràs, resulta que
instam AENA perquè habiliti aquest corredor, ho fa a l’any
2017 i a l’any 2018, com si no hi hagués d’haver un estiu més
se n’oblida i no l’habilita, és clar, i al juny es produeixen cues
de dues hores. Això és el que no és normal. Això és el que no
és possible.
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Jo estic d’acord que aquest accés sigui de quita y pon, és
clar que sí -és clar que sí-, però no de quita y pon només per
a un any, de quita y pon per a cada temporada, que s’habiliti al
maig i si volen que es llevi a l’octubre. No hi ha cap problema
perquè no tenim aquest volum de trànsit durant l’hivern, però
durant l’estiu sí.

Per tant, crec que és molt encertada la puntualització que
fa el Sr. Borràs i que jo no he invocat al primer...  a la meva
primera intervenció i ho faig ara.

En relació amb l’esmena que plantegen, li donam suport,
és clar que sí que li donarem suport, és que no només ho hem
de dir nosaltres, és que AENA ho ha de veure damunt el paper
i ha de fer un estudi a fi que s’adoni que la densitat de trànsit
que tenim als aeroports de les Illes Balears a causa de
l’afluència turística és distinta de la que puguin tenir
determinats aeroports menys rendibles que el nostre, i també
a la vegada haurà de ser sensible al fet que no es pot tractar per
igual els desiguals. Nosaltres, en relació amb els passatgers
que pugui haver-hi a altres aeroports i a la mobilitat som
desiguals, som desiguals. Per tant, se’ns ha de tractar amb un
altre tipus de condició.

Per tant, sí, és necessari que es faci un estudi i que,
d’acord amb aquest estudi, s’apliquin les mesures necessàries
perquè tothom tengui les mateixes oportunitats també a l’hora
d’accedir als serveis públics i sobretot als aeroports de les
Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE número sis mil sis-cents vint-i...
amb l’esmena incorporada, efectivament, la Proposició no de
llei RGE núm. 6622/18, amb l’esmena incorporada del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 

Queda la proposició no de llei aprovada per unanimitat.

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