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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, Sr. President, Miquel Vidal substitueix Margaret
Mercadal.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo a Antònia Perelló.

Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 11783/18 (modi fi cada
mitjançant l’escrit RGE núm. 12635/18), presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, del conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, perquè expliqui quins mecanismes
està utilitzant el G overn de les Illes Balears per
controlar els preus del transport marítim i aeri entre
illes. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam pel debat relatiu a l’adopció d’acord
respecte de l’escrit RGE núm. 11783/18, modificat
mitjançant l’escrit RGE núm. 12635/18, presentat pel Grup
Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat,
el Sr. Marc Pons i Pons, perquè expliqui quins mecanismes
està utilitzant el Govern de les Illes Balears per controlar els
preus del transport marítim i aeri entre illes. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Seré
realment molt breu, però no..., la primera qüestió que hauria
de comentar és que aquesta compareixença la vaig demanar
d’urgència justament fa tres mesos, justament va amb registre
de 31 d’octubre de 2018, avui és 7 de febrer. Per tant, les
qüestions que eren d’urgència i que ja han estat tractades
moltes vegades perquè ja el conseller ha preguntat..., bé,
perdó, diferents diputats i diputades a la cambra han fet les
preguntes corresponents, doncs, sincerament la urgència per
part d’aquest govern per donar explicacions és nul·la i
sobretot és nul·la la poca predisposició per part del president
de no convocar la Comissió de Turisme en el mes de
novembre, quan podria haver-ho fet, i ha deixat passar tres
mesos perquè comparegui el conseller Pons per donar les
explicacions sobre aquesta qüestió. 

Ja per fer dos cèntims del motiu pel qual vaig demanar la
compareixença és després de veure com des del mes de
setembre, a mitjans de setembre un informe de la UIB posava

de relleu que es multiplicava fins a quatre vegades el preu del
transport de mercaderies, el transport marítim; i després
també a través de l’estudi per part de la principal agència de
viatges de les Illes Balears, on denunciaven també un
increment important dels preus en els vols de les nostres illes,
doncs, demanava quins mecanismes, què ha fet durant aquest
temps el Govern per fer tot el que des d’aquesta comissió
moltes vegades hem aprovat diferents proposicions no de llei
instant el Govern autonòmic, el Govern estatal i els diferents
organismes com AENA dur a terme determinades qüestions
com, per exemple, tot el tema de l’observatori de preus.

Per tant, veiem que el Govern no ha fet res, ni l’autonòmic
ni a nivell estatal, i voldria que el conseller Marc Pons pogués
comparèixer a aquesta comissió per donar explicacions sobre
aquests motius. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument,
simplement per anunciar que el nostre grup no s’oposarà a
aquesta sol·licitud de compareixença, no entrarem a valorar el
fons de la qüestió, i per la nostra part, si vostè ho considera,
podríem passar directament a votació una vegada hagin
intervengut la resta de grups.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estaríem
interessats a debatre aquest tema, trobam que s’ha debatut prou
en aquest parlament, però també hem de dir que creiem que
qui ho demana no té legitimitat i, per tant, votarem en contra
d’aquesta compareixença.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. No, només dir que donarem suport a la petició
perquè crec que és interessant debatre sobre aquest tema.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. El Pi no hi són. 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. El nostre grup votarà en contra
perquè creiem que les compareixences s’han de demanar en
temes singulars d’una actualitat que requereixen de forma
urgent poder tractar amb tots els grups una problemàtica
concreta. Crec que per demanar un tema que és un tòpic de la
política balear, els diputats disposem de molts altres
mecanismes que no entorpeixen la dinàmica parlamentària,
com fer preguntes per escrit. Aquesta, la compareixença, tal
com està formulada pot ser una pregunta per escrit, una cosa
molt més àgil i que estalvia temps i permet que els diputats
dediquem el nostre temps al que toca; si és perquè el
Parlament..., si un diputat vol saber quins mecanismes està
utilitzant el Govern per controlar els preus fa una pregunta
escrita i se li contesta.

En canvi, primer, avui ja estam..., el dispendi que suposa
que aquesta reunió es reuneixi per decidir sobre això, que és
totalment legítim, eh!, Sr. Aguilera, és totalment legítim, però
jo faig la meva valoració també sobre això i sobre l’ús del
temps dels diputats. I el dispendi que suposarà que vengui el
Sr. Conseller a parlar-nos sobre una cosa sobre que els grups
a cada sessió de control li demanem, a cada sessió de control
hi ha preguntes sobre aquest tema, i vostè també pot fer-li
preguntes orals sobre aquest tema si a vostè li interessa.

Per tant, des d’aquest punt de vista, jo ja..., amb aquesta
comissió i amb altres normalment som prou reticent al tema
de les compareixences perquè simplement ens impedeixen
dedicar-nos a temes que crec que requereixen més atenció per
part dels diputats. Això és tot.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president, intervindré per respecte a aquesta mesa
i a aquest parlament, a aquesta comissió. Concepte
d’urgències, concepte de representativitat democràtica es
poden entendre de moltes maneres, crec que tres mesos és
suficient temps per considerar que una cosa entra dins l’àmbit
d’urgències, sobretot quan hi ha més d’un mes d’aquests tres
que no són de període ordinari del Parlament.

Sobre la representativitat democràtica m’estim més no fer
comentaris. 

Mecanisme per controlar preus, podria fer jo mateix el
debat i qualsevol membre d’aquesta comissió podria fer aquest
debat sense necessitat de fer comparèixer un conseller.
Només se m’acut un argument per dir que sí, que és que
sempre hem dit que sí; és l’únic argument raonable que hi ha,
per tant, hi votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Acabat el debat passam a votar l’escrit
RGE núm. 11783/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, s’acorda de recaptar la compareixença
del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Sr. Marc Pons
i Pons, perquè expliqui quins mecanismes està utilitzant el
Govern de les Illes Balears per controlar els preus del
transport marítim i aeri entre illes.

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

Ah!, 9 vots a favor; 3 en contra.

(Se senten veus de fons i una que diu: “no, no, no, PP
abstenció”)

Perdó, d’acord, 6 vots a favor; 3 en contra i 3 abstencions.
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