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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Antònia Perelló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença RGE núm. 11783/18, modificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 12635/18, del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Mixt i  acordada a la sessió de la Comissió
del dia 7 de febrer del 2019, per tal d’expl i car quins
mecanismes està utilitzant el Govern de les Illes Balears
per controlar els preus del transport marítim i aeri entre
illes.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença RGE núm. 11783/18, del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat, el Sr. Marc Pons
i Pons, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt i aprovada en
la sessió de la Comissió de Turisme de dia 7 de febrer, per tal
d’informar sobre els mecanismes que està utilitzant el Govern
de les Illes Balears per controlar els preus del transport
marítim i aeri entre illes. 

Assisteix el conseller de Territori, Energia i Mobilitat,
acompanyat del Sr. Xavier Ramis, Director General de Ports
i Aeroports; de la Sra. Núria Collado, secretària general de la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat; del Sr. Eduard
Robsy, assessor, i del Sr. Llorenç Allès, assessor.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició
oral, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies senyores i
senyors diputats. Per mantenir viu el caliu i el debat necessari
respecte del que suposa la connectivitat de les nostres illes,
l’interès que ha demostrat sempre aquest Parlament per una
qüestió que és bàsica per als ciutadans de les Illes Balears i
que el Govern, al llarg d’aquests quatre anys, ha anat fent tots
aquells esforços que han estat al nostre abast, per fer possible
la consecució de millores, n’hem viscudes unes quantes de
legislatures i hem pogut veure la dificultat que suposa fer
canvis per tal de millorar les condicions de la nostra
connectivitat. 

I si em permeten tal vegada començaria amb aquesta
reflexió i és que aquesta legislatura, aquests darrers quatre
anys, no haurà estat una legislatura perduda en matèria de
connectivitat, sinó que jo diria fins i tot que tot el contrari, en

poques altres legislatures haurem vist avanços, haurem vist
actuacions tan clares en matèria de connectivitat com en
aquesta, açò no vol dir que estiguin resolts els problemes, açò
no vol dir que no quedi moltíssima feina per fer, però el que
sí crec és que és inqüestionable que s’han fet passes
importants cap endavant, que tenen una translació damunt dels
ciutadans. I també diria de la mateixa manera que aquest món
canviant en el que estam immersos, on la globalització marca
en bona manera el pols del dia a dia, fa que vegem que no hi ha
ni solucions perennes en el temps, ni definitives, ni perfectes,
sinó que els mateixos canvis que es produeixen demanen una
atenció i una adaptació a la nova realitat. L’evolució que viu el
propi sector aeri i marítim, les fórmules canviants de
contractació i jo hi afegiria a més a més, de fixació de preus,
on són algoritmes que acaben coneixent pràcticament els
nostres hàbits de consum, les variacions dels propis usuaris i
consumidors, les normatives europees tan favorables a la
protecció del lliure mercat i a la preservació de les
intromissions de la cosa pública, són elements que hem de
tenir en compte i que condicionen en bona manera aquesta
evolució del mercat aeri.

Són idò variables aquestes que ens obliguen a estar
pendents sempre des de l’administració pública a fer-ne un
seguiment exhaustiu, sabent que mai acabarem trobant una
solució perfecte perquè sempre ens haurem d’anar adaptant als
canvis que el propi mercat vagi produint.

Quant a l’evolució dels preus del transport aeri i marítim,
motius pels quals m’han demanat aquesta compareixença, jo
destacaria les principals fites dins d’aquesta legislatura, dins
aquests 4 anys, que s’han produït ha estat la primera el 75% de
descompte de resident tan en marítim en totes les rutes
interinsulars. Una presa de decisió que es produïa,
evidentment sempre, a nivell de Govern central el juliol del
2007, incorporat als pressuposts de juliol de 2007. Per tant,
ja fa un any i mig que s’està aplicant aquest descompte de
resident del 75%.

La segona fita crec que també molt important va ser el
75% de descompte de resident amb la península, tant en aeri
com en marítim amb tot l’Estat espanyol, un any després. Per
tant, aquí tenim sis mesos, set mesos, encara no duim ni tan
sols un any del 75% de descompte de resident amb la
península.

La tercera, crec que també val la pena tenir-la en compte,
va ser la modificació de les condicions de servei públic de la
ruta entre Menorca i Madrid, on es va passar d’un preu de
referència de 130 euros per trajecte, a un preu de referència
de 110 euros per trajecte, sobre el qual a aquests 110 euros
s’aplica el 75% de descompte i, per tant, amb unes condicions
també prou favorables.

I aquestes fites assolides i que són ja una realitat, jo ho
diré així, crec que quan vam partir  i  durant les legislatures
passades eren fites que pràcticament eren inimaginables a
l’inici d’aquesta mateixa legislatura i que, en certa manera, tal
vegada ho podríem dir així també, responen a un plantejament
de pressió fet, no només des d’aquestes illes, des d’aquest
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Govern, sinó també des del Govern canari, des del Govern de
Ceuta, de Melilla, amb forces polítiques molt diferents, des de
Coalició Canària, a forces progressistes aquí, al Partit Popular
a Ceuta i Melilla, que fem un plantejament molt ambiciós, on
alguns de nosaltres tiraven més per la tarifa plana, que no tant
pel descompte de resident, però que finalment es va acabar
donant com a resposta aquest plantejament d’aquest 75% de
descompte, conscients i ho dic perquè ho hem manifestat en
més d’una ocasió, que aquest Govern defensava una tarifa
plana on hi hagués un preu únic universal per a tothom, sense
fer diferenciacions, però que en qualsevol cas aquestes
millores del 75% han suposat passes evidents cap endavant i
que són fruit, com deia abans, de tot un debat viu mantingut per
part de les diferents societats que viuen en els territoris
extrapeninsulars. 

I siguem conscients d’açò, què ha suposat aquest 75% de
descompte? Bé, que en aquests moments puguem volar entre
illes per 15 euros per trajecte; que puguem volar entre illes i
Madrid per 45 euros per trajecte; o que el transport marítim
entre illes estigui al voltant d’uns 10 euros per trajecte,
sempre damunt preu de resident, que representen amb tota la
part d’interilles més del 80% dels usuaris que ho utilitzen.
Preus i crec que també val la pena dir-ho, molt per davall del
cost real, preus que estan fins i tot per davall del plantejament
que nosaltres defensàvem, perquè la tarifa plana anava
acompanyada de 30 euros per trajecte, cosa que en aquests
moments ara l’estam aconseguint per 15 euros per trajecte.
Per tant, jo crec que açò són plantejaments que també hem de
tenir en compte i si som honests, són preus que també estan
per davall fins i tot del transport públic  per carretera a la
península, on el trajecte de quilòmetre de distància fan que
siguin preus que estiguin equiparats, o fins i tot per davall. 

Tot açò sempre amb una excepció i és que quan hi ha la
lliure competència i funciona hi ha aquests preus, quan aquesta
lliure competència no es produeix, veiem com es dispara, o
com hi ha alteracions de preus evidents. Segurament la ruta
entre Menorca i Barcelona, una sola companyia que opera,
està provocant distorsions evidents amb increments de preus
totals, com sí damunt el conjunt. I d’açò jo crec que val la pena
ser-ne conscients, perquè tampoc no ho solem dir, també hem
de saber el que açò suposa, va a compte del pressupost general
de l’Estat, on representa un esforç gros del pressupost general
de l’Estat. 

El 50% del descompte de resident eren 100 milions
d’euros per als entre illes, a la península només des de
Balears, en el conjunt de territoris extrapeninsulars, Canàries,
Ceuta i Melilla, juntament amb Menorca eren 382 milions
d’euros, quan hi havia el 50% de descompte. Hem passat ara
al 75% de descompte en aquests pressuposts 2019 que no
s’han aprovat, de 100 milions d’euros hem passat a 160
milions, 168 milions d’euros, només per a Balears, i en el cas
de tots els territoris extra peninsulars: Canàries, Ceuta,
Melilla i Balears, hem passat de 382 a 558 milions d’euros
cada any, que açò no és inversió, no és capítol 6 ni capítol 7,
no és una inversió que es produeixi un any, sinó que cada any
es destinen amb els  imposts de tots 558 milions d’euros a
compensar el transport aeri i marítim als ciutadans de les Illes.

Hem, idò, per tant, jo crec que assolit un mecanisme que
a costa de recursos públics dels pressuposts generals de
l’Estat ha permès rebaixar de manera considerable els preus
fins a quantitats que es poden equiparar als trajectes que per
carretera es poden produir en transport públic. Aquests preus,
però, i també n’hem de ser conscients, o aquest sistema té un
punt de..., no és perfecte i , per tant, té elements que poden
suposar distorsions evidents que vénen determinades
evidentment pel lliure mercat; donam ajudes a mecanismes
que operen en lliure mercat on tu no pots controlar el preu
final, i aquí és part de la imperfecció d’aquest sistema, i que
suposen per tant riscos, riscos que aquests recursos públics
importants, aquests 168 milions d’euros només per als
ciutadans de les Illes Balears, puguin acabar suposant
increment d’ingressos als comptes de resultats de les
empreses i no tant en benefici exclusiu dels ciutadans quant al
preu, que som els que compram i pagam aquests bitllets.

Aquí és on es genera el perill, per tant, d’aquest sistema de
descompte de resident que pugui acabar fent fallida si açò
suposa a la llarga la perversió i el mal ús que les companyies
en vulguin fer a l’hora de fixar el preu. Per evitar açò, i per tant
també siguem-ne conscients, quins són els mecanismes que hi
poden haver? Doncs, els mecanismes que hi poden haver, el
primer d’ells és el de la informació màxima, és el de la
transparència absoluta en l’evolució de preus, i aquí qui té
aquesta informació realment, l’únic que de veritat la coneix,
és el Govern d’Espanya, són ells que tenen aquesta
informació, no la tenim ni nosaltres, són ells que tenen
aquesta informació i per açò la creació d’aquest espai
obligatori d’observatori de preus que ens permeti precisament
fer un plantejament de control d’aquests preus i, a més,
d’altres mesures que ara els explicaré.

Quant a l’observatori de preus, aquest mes de gener
podíem fer, fèiem, reunió de comissió mixta on assistien els
diferents consells insulars, que també en formen part, i el
Govern d’Espanya ens remetia i ens informava de com havien
evolucionat els preus una vegada aplicat el 75% de descompte,
ho feia sobre un univers que rodava el milió de passatges
emesos, per tant, un univers important, important. Són xifres
que a nosaltres ens donaven no desagregades, sinó agregades,
macroxifres. 

Entre altres qüestions, ho dic per l’advertència del Govern
d’Espanya també va ser molt c lara, aquí hi ha un tema de
competència, no?, i, per tant, d’estratègia de preus de cada
companyia que no es poden fer públiques, entre  altres
qüestions perquè formen part d’aquests drets del lliure mercat
que els empara.

Què ens va dir el Govern d’Espanya quant a l’evolució de
preus? Per tant, jo ara els  remet la informació que ens han
explicat i que era trasllada al si d’aquesta comissió mixta que
se celebrava en el Ministeri de Foment. Dins el primer any,
que ja tenim més d’un any, juliol 2017, octubre 2018 o juliol
2017, sí, octubre 2018, si volen vostès aquí, en aquest termini,
en aquest termini la variació de l’increment del descompte de
resident, perdó, del preu, l’increment del passatge, del
passatge, pràcticament no ha sofert variacions, hi ha hagut un
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increment d’un..., no arriba a un 1% entre illes, entre illes.
Aquesta és la informació que ens traslladaven.

A la vegada, la demanda del primer any, de juliol de 2017
a juliol de 2018, el primer any de descompte de resident entre
illes, que ja el tenim, va suposar un increment de demanda d’un
30%. Parlam que hi va haver una major ocupació important,
major ocupació important, i jo aquí, amb aquestes xifres, diria
que pocs mecanismes han ajudat tant a cohesionar la nostra
comunitat, que ens movem més entre nosaltres, com aquest
descompte en el moment que veim aquests increments tan
importants. Juliol 2017- juliol 2018, açò és comparar 50% de
descompte amb 75% de descompte.

A partir d’aquí, què succeeix a partir de juliol de 2018 quan
ja ens comparam el mes d’agost del 18 amb el mes d’agost del
17 on aquests dos mesos interanuals han tengut els dos el 75%
de descompte de resident? Segueix creixent en aquest cas a un
ritme d’un 6%, encara creixem sobre del que hi havia; aquesta
xifra també crec que val la pena en tot cas que vostès la
tenguin també present. Açò quant a la part dels vols entre illes.

Què ha succeït amb els vols amb la península? Ens ho
explica també el Govern d’Espanya, d’acord?, ens explica el
Govern d’Espanya que els vols amb la península ells el que han
pogut valorar és juliol 2018-octubre 2018, les darreres xifres
de gener ens remetien a l’octubre de 2018, però entren
aquests quatre primers mesos, ells establien un increment que
rodava al voltant d’entre un 10 i un 15% d’increment de preu. 

M’agradaria establir també que entenguem què és açò de
l’increment de preu, no és que el preu del bitllet, és a dir, és
el preu del bitllet no el final quan apliques el descompte de
resident sinó el preu en el seu conjunt, s’ha incrementat un
15% i tu aquí l’has d’aplicar el 75% de descompte, segueix
sent més baix evidentment, però hi ha un marge que no va
directament al preu..., al ciutadà o al consumidor.

Què va fer també el Govern d’Espanya? I ens explicava açò,
ells van fer una comparativa de com havien evolucionat els
preus dels vols dins de la península i de com havien
evolucionat els preus dels vols dins el continent, i ens deien
que s’ha produït en aquest any, eh!, ells han fet la comparativa
de l’any, que dins el 2018 s’ha produït un increment que està
al voltant d’un 9%: combustibles, la pròpia reestructuració del
sector aeronàutic, fallides d’algunes empreses, s’apropien de
part del mercat, açò els dóna major preeminència, poden jugar
amb els  preus en aquest aspecte d’aquí devora,
l’especialització dels programes informàtics ajuda també a
poder ajustar millor el preu en funció de la necessitat que té
el client..., tota una sèrie de coses. Per tant, aquí devora ens
deien també que aquest increment del 10-15%, 15 si volen
vostès, l’hem de també tenir en compte en comparatives on no
hi ha descompte de resident, però també es produeixen
increments.

Ho dic i ho trasllat i els explic a tots  vostès perquè en
tenguin coneixement i per tant amb total transparència. 

Què ha fet el Govern aquí? Per tant, aquí devora, quin ha
estat el nostre plantejament? El nostre plantejament ha estat
la importància d’aquest observatori de preus que ens dóna
resultats i que nosaltres hem de donar per vàlida aquesta
informació que ens dóna el Govern d’Espanya, i que la
compartesc ara amb vostès.

Hem fet més coses, vàrem renegociar, els explicava abans,
les condicions de l’altra OSP que teníem, que era la de
Menorca-Madrid, que en aquest cas opera en tancat, en règim
de monopoli una sola companyia, i vàrem passar de 130 euros
a 110 euros que amb el 75% de descompte fa que per 40
euros et desplacis de Menorca a Madrid trajecte, el que
suposa açò de preu i que segurament un..., un Badajoz-Madrid
en bus està amb aquests mateixos preus, en distàncies fins i tot
més reduïdes, perquè sapiguem on som. 

Després vàrem fer un plantejament davant del Govern
d’Espanya, que encara no hem obtingut resposta i que se
l’estan estudiant en aquests moments, l’OSP entre illes
estableix un preu de referència de 90 euros per trajecte, preu
de referència, 90 euros per trajecte, i abans del 75% de
descompte i ara en aquests moments els preus es venen els de
referència, els mitjans, per sota de 60; nosaltres hem proposat
al Govern d’Espanya rebaixar el preu de referència, que en lloc
de 90 euros el preu de referència siguin 60, preu de
referència. Aquí hi apliques el 75%, després, eh?, apliques el
75% sobre aquest preu de referència. Si ho feim així, si
baixam el preu de referència de l’OSP, evitam que ningú no
tengui la temptació d’anar fent una escalada de preus. Aquest
plantejament s’ha fet al Govern d’Espanya, fa un any que
l’estam defensant i l’estam batallant, i hem de dir que no hem
tingut una resposta afirmativa en aquest sentit, però creim que
si ens seguim movent en els descomptes de residents i no en
tarifa plana aquesta hauria de ser una opció vàlida.

Una altra és que hem reclamat, i ho vam fer després de
l’estudi d’AVIBA, i segur que en podrem parlar després, vam
reclamar que hi pogués haver una OSP oberta amb totes les
destinacions peninsulars que poguessin operar en lliure
mercat, però que hi hagués un preu de referència que evités
l’increment de preus en els Palma-Barcelona, Palma-Madrid,
Palma-Sevilla o Palma-València -o Eivissa o Menorca, pensin
en qualsevol d’ells-, i amb aquesta idea com a plantejament. El
Govern d’Espanya s’ha avingut a estudiar açò però ens demana
o ell demana que vol veure com evolucionen els preus amb la
península, i vol veure almanco a un any històric què està
succeint aquí devora. Per tant aquesta era la resposta que els
he dit.

I, en paral·lel, com a Govern de les Illes Balears ens hem
assegut amb diferents companyies que no operen en aquests
moments a les nostres illes per animar-les que ho puguin fer,
que hi pugui haver una competència molt més oberta que faci
que aquesta competència molt més oberta amb companyies
diferents impedeixi en qualsevol cas la temptació d’entrar en
un increment de preus. I evidentment fet açò aquests contactes
no han produït encara en aquests moments resultats evidents,
perquè seguim operant amb les companyies que fins ara hi
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eren, però aquestes són iniciatives que nosaltres hem
plantejat.

En qualsevol cas, i  ja acab, el resum és que hem vist
elements nous que abans no teníem, hi ha més recursos del
Govern d’Espanya que estan arribant, però açò no garanteix
que continuem tenint encara determinats problemes de
connectivitat que hem tingut sempre, i que com a govern de
les Illes Balears hi seguirem estant damunt fent propostes que
suposin la resolució d’aquests.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Entenc que podem continuar. Per tal de formular preguntes
o observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. El Sr. Conseller de Territori, Energia i
Mobilitat pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons)

Si els portaveus no tenen inconvenient faré resposta
conjunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò essent així, pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per un temps de
deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Bon dia. Moltes gràcies, president, i benvingut, Sr. Pons,
i el seu equip. Sincerament, abans de res, vull manifestar, com
ja vaig comentar fa dues setmanes, que vaig demanar una
compareixença urgent fa pràcticament quatre mesos, el 31
d’octubre, compareixença d’urgència, i vostè avui compareix
en aquesta seu. El mes de novembre la Comissió de Turisme
no es va convocar perquè així m’imagín ho va decidir el seu
govern o el president. Per tant em sembla que després de
quatre mesos de no comparèixer en una compareixença
d’urgència haurà d’explicar per què no ha comparegut.

(...) aquesta qüestió, el motiu ja l’ha dit, però sincerament
les respostes no m’acaben de donar o..., quedar clar, sí, el que
ha fet, però no ha respost realment a la realitat que tenim.

En aquest sentit faré unes consideracions prèvies. En
aquesta comissió hem fet moltes peticions que justament des
d’un partit polític hem estat debatent, sobre el tema d’AENA,

aerolínies, etc., etc., però no han servit per a res, perquè vostè
ha comentat la qüestió de l’Observatori de preus i sembla ser
que la transparència dels preus és impossible. 

Li comento molt ràpidament una qüestió tècnica per dir-li
que com a professor de màrqueting quan explico als meus
alumnes -ho dic per la discriminació de preus- el tema de la
transparència s’obvia i aquesta qüestió fa molts d’anys que...
tinc coneixement d’aquesta qüestió . Per tant li puc rebatre
determinades coses, com a continuació faré en aquest
moment.

Sobre aquesta qüestió he de comentar, i començo
justament al contrari, pel transport marítim, perquè vostè no
hi ha fet referència, i el motiu pel qual vaig demanar la seva
compareixença és que justament a mitjans del mes de
setembre des de la UIB varen treure un informe que deia que
transportar mercaderies a les Illes Balears és prop de quatre
vegades més car que a la península; per tant vostè només s’ha
centrat en la qüestió aèria, quan a la petició hi havia la qüestió
marítima. Per tant en aquest sentit què ha fet el Govern sobre
aquesta qüestió, sobre l’informe que des de la UIB... sobre el
transport de mercaderies. Per què dic això?, perquè enllaço,
i a més a més això ho he denunciat en seu parlamentària, que
justament fa una dècada que des del Consell d’Eivissa es va
denunciar un càrtel entre les navilieres que va acabar amb una
multa de 54 milions de la Comissió Nacional del Mercat de la
Competència, i que a la fi, mitjançant diferents recursos
presentats al Tribunal Suprem, al final aquestes multes han
quedat en res. Per tant una vegada més veien que ni el Govern
ni l’Estat, ni la Comissió Nacional del Mercat de la
Competència, que teòricament és un mecanisme que cerca
resoldre aquestes fallides del mercat, no sé com farà els seus
informes, perquè quan arriba a un jutjat automàticament els
tomben, i ho podria vostè també cercar, que en aquests últims
mesos li han tombat molts, però molts, d’aquestes sentències,
perdó, d’aquests informes, que, al final, denúncies per part de
la comissió. Per tant és un absurd absolut. Per tant veiem que
en el marítim continuem com..., les companyies continuen
tenint oligopoli i estan aprofitant els beneficis. Per tant
espero que em contesti el seu equip sobre aquesta qüestió al
respecte.

A més a més vull comentar-li també què ha fet respecte
d’un altre informe que en el seu moment, el maig de 2017,
llegeixo textualment: “El Govern publica l’informe Els costos
de la insularitat de les Illes Balears. Avaluació de
polítiques actuals i propostes de futur”, elaborat també, per
suposat, per la universitat i dirigit pel Sr. José Luís Groizard.
Què ha fet amb les mesures que es posaven damunt la taula al
respecte per tot el tema de la connectivitat (...)? M’imagín que
parlava de REB, però aquí tenim un altre informe molt ample,
amb moltes propostes, i què ha fet el seu govern i a nivell
estatal. I en aquest sentit he de recordar-li que tant a nivell
estatal hem tingut el Partit Popular i el seu govern, el seu
partit, ara mateix portem uns mesos que també està treballant
i és obvi que no han fet res al respecte.

Sobre aquesta qüestió, també una qüestió que m’agradaria
saber perquè afecta directament; justament la setmana passada
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vàrem tenir ja l’informe que des de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, perdó, de la Comissió de la Competència,
varen fer sobre el decret marítim que vostès volien aprovar en
aquests dies, i tenim la nota de premsa i aquí l’informe també.
Per tant m’agradaria saber com valora al respecte que
determinades companyies, com ja s’ha denunciat públicament
aquí en seu parlamentària, es neguin, com en el cas de
Formentera, a donar un servei a determinades hores, i per tant,
com que no tinc gaire temps, sí que m’agradaria saber quina és
la valoració de l’informe de la Comissió Nacional de la
Competència sobre el futur decret i les millores que haurà
d’incorporar per justificar el que es demana o el que vol
aprovar aquest govern sobre la qüestió marítima.

En aquesta qüestió també, i salto molt ràpidament, també
m’agradaria, aprofitant que tenim aquí un representant del
Govern, perdó, de Ports, que exactament, i no té res a veure en
certa forma amb els preus però sí amb la connectivitat,
llegeixo textualment la notícia: “El Govern propone el cierre
temporal de Sant Antoni al tráfico de mercancías”, i això ho
votarà o ho hauria d’haver votat ahir al respecte. Què farà o què
em pot dir sobre aquesta qüestió?, saltar-se directament el que
varen presentar aquí a través d’un projecte de llei, directament
ho porta provisional a Ports per aprovar això que, ho torno a
comentar, “el Govern propone el cierre temporal; el consejo
de administración de Ports vota mañana suspender la
llegada de barcos con coches y mercancías, hasta que se
apruebe el Plan general de Puertos." 

Sobre aquesta qüestió vostè també va comparèixer el maig
de 2016 i li vaig comentar també sobre el tema dels preus i
sobre el tema de l’observatori de preus, que resulta que
l’observatori de preus no és transparent, per tant, m’està dient
vostè que no serveix per a res. És més, el Govern li diu que li
dóna dades agregades entre illes, volem saber realment quin és
el cost mitjà com en el seu moment i enllaço aquesta qüestió,
pràcticament ja amb l’informe d’AVIBA que va sortir a mitjans
del mes d’octubre i per això tot el tema de l’audiència, en la
qual havien fet una comparativa amb més de 4.000 informes,
jo m’he reunit amb el director d’AVIBA i aquest informe el té
vostè i l’hi vaig demanar i no m’ho va facilitar perquè no podia
donar aquestes dades. Si és tan transparent sobre uns sous que
pagam entre tots i entre totes, com vostè comenta, és obvi que
el preu, que l’increment de preu durant aquest temps és obvi.

A més a més recordar i ho ha dit vostè, “el Congreso
respalda la tarifa plana en vuelos interislas”, “Baleares
defiende en Bruselas la dimensión social de la conectividad
aérea”, etc. I recordo que el concepte tarifa plana no és, és el
preu màxim que es podria pagar, no els 30 euros, com a
màxim. Sr. Pons, vostè ara mateix ens intenta vendre la moto
dient que podem volar per 15 euros per trajecte, això és
mentida perquè directament aquí hi ha una destinació de preus,
el preu que es dóna per trajecte d’anada és diferent del preu
que és anada i tornada. El preu d’anada de referència,
justament fa dues setmanes que vaig fer, i aquí tenc tota la
documentació, a través d’un meta-cercador, és 90 euros, com
vostè comenta, i justament ens dóna els preus entre 87 i quina
casualitat, 92 euros, d’un dia per un altre 92 euros, aquí tinc
dues companyies, estan superant el preu de referència en un

servei que és públic, com vostè ha comentat. Si fem anada i
tornada, anar i tornar, ens dóna valors des de 102 euros fins a
valors de 183 euros, superen els  90 euros que vostè ha
comentat de referència. Per tant, no enganyi la ciutadania,
puntualment obtenim aquests preus, però els beneficiats són
les companyies. Per tant, vostè  haurà de justificar aquests
preus. I després li don les còpies.

Més qüestions i és obvi que en tenc moltes per dir. No faré
les preguntes que ja li han fet. Qüestions importants, elements
perquè vegi que hi ha disfuncions i que el Govern, el seu i
l’estatal no fan res: “El Tribunal Supremo declara abusivas
varias cláusulas de viaje y de billetes de Iberia”. En aquest
Parlament fa anys, a principi de tot, me’n recordaré
perfectament del famós no show, és a dir, que moltes vegades
quan una persona compra un bitllet d’anada i tornar, si no
utilitza el d’anar pel de tornada, això com s’ha aconseguit? A
través d’OCU, OCU va començar a l’any 2011, va posar una
demanda davant de determinades qüestions, clàusules abusives
i aquesta és una que s’ha guanyat el novembre del 2018, és a
dir, ha trigat 7 anys...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera per favor li demanaria que anés finalitzant per
favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

..., -sí, ja vaig acabant- 7 anys ha trigat, i en aquest sentit també
aquestes clàusules abusives són utilització d’avions de tercers,
modificació de les escales, exoneracions de responsabilitat.

Més qüestions importants, aquí el que surt guanyant és Air
Nostrum, l’aerolínia Air Nostrum i Easy Jet, creant el major
grup europeu d’aerolínies regionals. Això és d’aquest estiu.

I deixo ara la meva intervenció perquè després continuaré.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia a tothom. Sr. Conseller,
gràcies per la seva compareixença, així com als càrrecs que
l’acompanyen.

En primer lloc dir-li que nosaltres des del Partit Popular
compartim evidentment com la resta de grups, el fet que la
qüestió de connectivitat és bàsica per a un territori com el
nostre i compartim a més que hi ha hagut un avanç important
aquesta legislatura, però no compartim que aquest avanç sigui,
com ha fet vostè, gràcies a la feina que han fet vostès des del
Govern. Vostè ha fet referència i ha basat la seva
compareixença en els descomptes que hem tengut en transport
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entre illes d’un 75% i se li ha oblidat dir que va ser el juny del
2017, amb un Govern del Partit Popular, que ho va establir
així; i també ha fet referència a un descompte d’un 75% de les
illes a la península i també se li ha oblidat dir, casualment, que
va ser el maig del 2018, també un Govern del Partit Popular
que va establir aquests descomptes.

Però en canvi sí s’ha oblidat dir també que quant a la gestió
que havien de fer vostès perquè aquests descomptes, com
varen dir, es mantenguessin, es baixessin els preus o es
controlessin almanco els preus dels bitllets, que hi hagués a
l’abast bitllets suficients, o almanco als principals punts
d’Espanya, en aquest cas també se li ha oblidat dir també que
no han fet cap gestió en aquest sentit.

Ho dic perquè vostè ha parlat molt d’observatori de preus,
ha parlat de preus de 10 euros entre illes, ha parlat de preus de
40 euros entre  illes, però se li ha oblidat de dir que,
precisament aquest pròxim cap de setmana que ve ara, hi ha
preus que en lloc de 40 són de 200 i busques, o de 300 euros,
com li deia el Sr. Aguilera. Se li ha oblidat dir que hi ha hagut
queixes importants de les associacions de consumidors,
queixes de les agències de viatges i publicació clara en els
mitjans de comunicació que acrediten que aquesta situació
d’aquesta setmana, d’ara, no d’ahir, ni de fa un any, ni d’aquí un
any, no l’havíem vista mai.

Jo entenc, Sr. Conseller, que avui és un mal dia per a vostè
per venir aquí, llegint els titulars dels diaris i veient la
desesperació de la gent que es vol moure i no té connectivitat,
no hi ha possibilitat de moure’s ni entre illes, precisament ara
a finals de febrer, a un moment que cada any es repeteix,
perquè no és un pont que ara ens trobem, que és una situació
que surt cada any. I entenc, a més, que CONSUBAL,
precisament li exigeixi que mogui fitxa d’una vegada, que és
urgent que les rutes amb la península siguin un servei públic i
que estan molt enfadats, la veritat és que llegint els diaris les
paraules del Sr. Alfonso Rodríguez, president de CONSUBAL,
han estat molt més gruixudes que aquestes que jo li dic i en tot
cas el que queda clar és que han apujat les tarifes, que ens
apliquen malament els descomptes i que per tant, la seva
compareixença estava plena de moltes paraules i de mala
gestió.

Nosaltres no som els impulsors d’aquesta compareixença,
ha estat el Sr. Aguilera, però sí li exigim que assumeixi
aquesta responsabilitat, que reconegui aquesta situació que
tenim ara, que reconegui que hi ha un caos a dia d’avui a la
connectivitat i que ens té engabiats aquí a les illes davant
aquest pont de les Illes Balears, per exemple, a dia d’avui
mateix. Li comentaven que quan un mira un cercador,
evidentment troba preus diferents per anar, preus diferents per
anar i tornar, preus que pugen a més de 40, 80 o de 90 euros,
imagín, i supòs que vostè en qualque situació s’ha trobat, si un
s’ha de moure amb la seva família i vol sortir d’aquesta
comunitat autònoma, en ple segle XXI per menys de 400 o
500 euros no es poden moure 2 o 3 persones per poder sortir
de les Balears. I li demanam a més que doni una solució a tota
aquella gent que es troba perjudicada a dia d’avui.

Miri, vostè, el mes de novembre, quan AVIBA,
l’Associació d’Agències de Viatges, va denunciar que hi havia
pujades d’un 70% de preus, que ja s’anunciaven arran dels
descomptes, va dir que aquesta situació era intolerable, vostè
va dir que s’havia d’actuar i va dir que actuarien i que farien
qualque cosa a part de parlar, i la situació actual és que estam
igual o pitjor. També vostè va dir que controlaria o miraria la
situació en què es trobaven les companyies aèries i que faria
reunions i dialogaria molt. I ja ni parlem per tant de les
companyies que se’n van de Balears, de les companyies que
nosaltres l’hem alertat en seu parlamentària, en control
plenari, de l’alarma empresarial que publiquen aquest mes els
grups turístics per la pèrdua de connectivitat d’aquest estiu, o
ja ni en parlem per exemple de la fallida de l’aerolínia
Germania, dels concursos de creditors del majorista de
viatges Skandar Tourist, o Thomas Cook, que ha posat preu a
les seves empreses, a les seves companyies de vols.

Són molts d’interrogants Sr. Conseller, vostè no pot venir
aquí i donar una explicació en base a observatoris de preus, en
base a la gestió que fa el Govern, o en base a la competència
que puguin tenir les empreses. Vostè ha de donar una
explicació, perquè per això tenim un conseller que gestiona
precisament les àrees de transport i de connectivitat. I jo li ho
dic perquè el seu mateix director de Ports, el Sr. Ramis, ha dit
que aquesta inestabilitat que es repeteix cada any, ell ha dit que
s’ha incrementat enguany, no és que ho digui jo, l’hi ha dit el
seu mateix director general. I va dir que s’estaven
monitoritzant per controlar aquests problemes, ho ha dit ara i
ja ho va dir el mes de febrer, perdó, en el mes de novembre,
som el mes de febrer, seguim en la mateixa situació si no va
a pitjor i vostè no es pot excusar per tant, ni amb el sector
privat ni amb els seus socis estatals.

Nosaltres ens sumam a les preguntes del Sr. Aguilera i li
exigim que doni respostes a dia d’avui -a dia d’avui- a la
situació en què es troben els ciutadans de les Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, Sr. Conseller, i
benvinguts a tot el seu equip a aquesta comissió de Turisme.

La veritat és que sorprèn escoltar el Partit Popular parlar
de controlar els preus dels bitllets, ja que jo pensava que el
Partit Popular és de la mateixa tendència ideològica que
Ciutadans a nivell econòmic i l’altre dia la Sra. Arrimadas deia
que es comença per controlar el preu de l’habitatge i s’acaba
intentant controlar el preu de la llet, no?, com passa a
Veneçuela, deia ella.
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Jo crec que és evident que estam davant un abús de les
companyies aèries, sabem que hi ha beneficis objectius en el
transport entre illes, però també sabem que aquest 75% de
descompte de resident no deixa de ser un insignificant i això
s’ha d’emplenar de significat i s’han d’establir els mecanismes
de control per tal que aquesta baixada no sigui insignificant al
final, perquè tant el 33% de descompte com el 50% posterior
com aquest actual 75% de descompte, idò pel que ha de servir
és per abaixar els preus dels bitllets que compra la gent de les
nostres illes, no per dur a terme un privilegi, sinó moltes
vegades per necessitat i en tot cas pel seu dret a la mobilitat
també amb la península, no només entre illes.

Entenem que aquestes xifres dels 15 euros entre illes o
dels 45 euros amb la península, crec que... no es corresponen
a quan pugen els preus per un augment de la demanda. En tot
cas, nosaltres entenem que amb l’aplicació del descompte de
resident és legítim que les companyies aèries puguin
augmentar els seus beneficis, però no per mor d’un increment
artificial dels preus, que és el que sembla que succeeix ara
mateix, i és el que han denunciat les agències de viatges que
diuen que les aerolínies utilitzen mecanismes artificials per
pujar els preus quan incrementa especialment la demanda.

I amb què es troba la ciutadania? Que les instàncies que
haurien de controlar això no actuen adequadament, i faig
menció de l’observatori de preus que, davant una petició de
Canàries, se suposa que està estudiant això, i també a la
Comissió Nacional del Mercat i la Competència que sembla
actuar molt ràpid quan es tramita aquí una llei de canvi
climàtic, en la qual tenim la potestat per aprovar-la i és una
qüestió de democràcia absoluta, el seu president ens envia una
carta en què diu que això és perillós, que pot incidir en la
competència, però, en canvi, quan hi ha uns increments
injustificats de preus no es prenen les decisions tan ràpid com
s’haurien de prendre en aquest sentit, i ens trobam en una
situació en què sempre es va a favor de les companyies aèries
i de qui té més poder en aquest cas.

I estem d’acord amb vostè, Sr. Conseller, que els
algoritmes són difícils de regular o són difícils d’entendre del
tot perquè es basen en hàbits de consum i es basen en el fet
que saben molt més que nosaltres sobre les companyies
aèries. 

I jo  crec que la desprotecció que viu ara mateix el
consumidor és evident, si anéssim al passat i  les agències
aèries, les agències de viatges -perdó- tinguessin un
mecanisme pel qual sabessin que tu has estat a l’agència i per
això després t’ofereixen un preu superior, en aquests anys la
gent s’hauria posat les mans al cap. 

Jo crec que fan falta una sèrie de mecanismes per
controlar aquests algoritmes per tal que no es produeixin
abusos i més quan es posen doblers públics per pagar aquests
bitllets, que no haurien de servir per fer el negoci d’alguns,
sinó per beneficiar la majoria de la població, perquè això no
pot suposar que hi hagi un transvasament de doblers públics a
butxaques privades sense cap control, els mecanismes de
control haurien de servir perquè això s’evitàs.

Per tant, si estam intervenint al mercat i estam promovent
aquest 75% de descompte ha de ser per facilitar el transport
i no -com deia- perquè alguns guanyin doblers i ja està.

Sobre l’Obligació de Servei Públic, entenem que la ruta
Menorca-Barcelona és evident que les gestions s’estan fent,
però també hauríem de dir que aquesta obligació de servei
públic s’hauria d’ampliar i no pot ser només per servir quan el
servei no es presti en condicions de lliure mercat. Crec que
l’obligació de servei públic s’hauria d’estendre.

En tot cas, entenem que les gestions que s’han fet han estat
adequades, però crec que hem de ser molt fermes davant
aquesta qüestió i fa falta molta més pressió al Ministeri de
Foment, fa falta molta més pressió per part d’aquest govern de
canvi per tal que no es produeixin aquests abusos i s’han de
reivindicar moltes més mesures de control davant la
desprotecció dels ciutadans i les ciutadanes de les nostres
illes.

Per tant, el que sí demanam des d’aquest grup parlamentari
és fermesa, és una reivindicació constant públicament i amb
la discreció que faci falta en privat, però crec que hem de ser
molt més fermes i denunciar els abusos que fan algunes
companyies aèries amb aquest benefici que se’n duen en el
que hauria de ser un dret de mobilitat per a la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. En primer lloc vull donar la
benvinguda al Sr. Conseller i al seu equip.

El conseller ha dit una..., ha fet referència, crec que
encertadament, que el descompte de resident és un sistema
imperfecte, jo crec que és així, i  sobretot crec que podem
pensar en dos problemes principalment: un, crec que és
residual, però sempre desperta molta inquietud, que és el tema
de la picaresca a l’hora de... si la companyia quan fixa el preu
el fixa en funció de si és resident o no, aquest tema que
sembla que per les notícies que teníem estava en vies de
solució mitjançant un canvi al procediment d’aplicació del
descompte, que aquest s’havia d’aplicar al final del procés de
reserva, en tot cas crec que això..., és una impressió, però crec
que no és el principal problema. I l’altre és que el descompte
de resident, és clar, és un descompte que s’aplica sobre el
preu, que no el cost, en un sistema lliure d’oferta i demanda.
Per tant, evidentment la companyia, una companyia... una
empresa la feina de la qual en aquest sistema que tenim és fer
doblers, si pot vendre un bitllet per 200 euros no l’ha de
vendre per 100, vull dir, això és la seva feina. Tenen algú que
es dedica a això i si no fa això l’haurien d’acomiadar. És el
sistema, és el sistema que tenim.
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Per tant, si a un moment determinat s’incrementa la
demanda fruit del descompte... de l’augment del descompte,
si una companyia tenia uns bitllets que no els pot vendre i que
tal vegada els podia baixar de preu, ara aquests bitllets amb el
descompte del 75% fora baixar-los de preu són més atractius
i, per tant, el seu sistema de preus fa que no les hagi de
davallar tant. Tal vegada si queden uns places buides en un avió
i abans els havia de baixar 100 euros, que amb el descompte de
resident sortien per 50 i trobaven mercat per a aquests bitllets
ara amb un preu de 200 també sortiran a 50 al client final i
també trobaran aquest mercat per a aquests bitllets que no pot
vendre.

Per tant, això és aquest sistema. Vull dir, crec que el
descompte del 75%, per les dades que ha donat, ha estat un
sistema eficaç per augmentar la mobilitat i per millorar la
mobilitat, però pot ser un sistema poc eficient, és eficaç, però
no és eficient tal vegada en l’ús d’aquests recursos, i això no,
vull dir, alguns no, no..., no és un debat d’ara, vull dir, jo crec
que quan en aquest parlament es va parlar, es va apostar pel
tema de la tarifa plana, per exemple, era en previsió d’aquest
funcionament, que sabíem que això podia passar. 

Per tant, crec que això el que ens mostra és que amb les
rutes essencials, les rutes que hem de garantir per a mobilitat,
hem d’anar cap a sistemes d’obligació de servei públic, cap a
sistemes de tarifa plana, cap a sistemes d’una intervenció en
el mercat amb més mecanismes de control que no els que
permet el descompte de resident, que és un sistema que és
eficaç, que es pot implementar, però que no té aquestes eines
de control sobre el preu que tenen aquests altres sistemes.

Dit això, moltes gràcies per les dades que ha donat de
l’observatori de preus, creiem que aquest observatori de preus
no sé si ho fa, però ho hauria de fer, seria el que tocaria que es
fessin públics els informes amb les dades, evidentment amb
les prevencions que s’han apuntat sobre les dades que es poden
donar per qüestions de competència, etc., però seria desitjable
que l’evolució de la demanda, l’evolució del preu mitjos, tots
aquestes temes, aquesta informació fos accessible i es pogués
publicar perquè pogués ser analitzada per la ciutadania, per
institucions, etc.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Benvingut Sr. Conseller i tot el seu
equip. Crec que aquesta compareixença ha valgut la pena ni
que sigui perquè tenguem coneixement que el Partit Popular
ha abandonat el liberalisme econòmic i ha abraçat de cop i
volta l’intervencionisme a l’economia espanyola; ja és una
notícia, ja és un avanç. 

Perquè, és clar, qüestionar, com ha fet la Sra. Riera, els
fonaments de les lògiques de l’economia de lliure mercat i
reclamar la intervenció sobre els preus que afegeixen en
aquest moment en lliure competència dic jo que és un avanç,
un avanç molt important que marcarà un abans i un després no
sé si del Partit  Popular, però sí de la Sra. Riera en la seva
comparació cap a les teories econòmiques d’esquerres.

Però tot queda només en discurs perquè, evidentment, el
Sr. Saura parlava que s’acabaria controlant els preus de la llet,
però així com fa l’anàlisi la Sra. Riera dels preus que les
companyies en règim de lliure mercat incrementen, per
exemple, quan arriba Setmana Santa supòs que per bé de la
nostra economia també estarà d’acord que s’intervengui el
preu de les places hoteleres, dels llits hotelers en Setmana
Santa, que també es disparen i multipliquen de manera
important. 

No dic que haguem d’intervenir en les lògiques del mercat
hoteler, sí dic que hem d’intervenir en les lògiques del mercat
de transport aeri i  marítim, però per raons que són de
connectivitat necessària, no per lògiques de l’economia, no
només per lògiques de l’economia turística de les Illes
Balears sinó perquè els ciutadans i c iutadanes de les Illes
Balears necessitam moure’ns, per tant, com és una necessitat
hi ha d’haver una intervenció.

Una intervenció que, per cert, el Partit Popular s’ha cansat
de votar en contra en aquesta casa, ho d’abstenir-se, com
també hi ha votat en contra i fins i tot el Sr. Veramendi, que
era el portaveu la passada legislatura del Partit Popular en
aquesta comissió, deia que era impossible, i ara deman a la
Sra. Riera ja li semblaria bé, que es fes pública cap tipus de
dada, cap tipus de dada de l’observatori de preus. Havia votat
sistemàticament en contra el Partit Popular, ara sembla que ja
no hi estan tan en contra d’açò mateix. 

El 31 de maig de 2018 el meu grup presentava una
iniciativa aquí, encara no havia entrat en vigor el 75% de
descompte en els vols amb la península, que deia: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a
estudiar de manera consensuada amb el Govern de les Illes
Balears la viabilitat i conveniència d’establir criteris i/o
normes que des del respecte a la lliure concurrència i
competència regulin i limitin les tarifes màximes d’aquells
vols o viatges per mar els quals, tot tenint el seu origen o destí
qualsevol aeroport o  port de les Illes Balears, els sigui
d’aplicació (a partir de la seva entrada en vigor) l’increment
del descompte de resident al 75%, per tal que una mesura tan
positiva com l’anunciada tengui una repercussió efectiva en
l’economia dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i de
les nostres empreses.” Vot del Partit Popular, abstenció. 

I em van dir que era un alarmista, que només creava alarma
i que només creava problemes; es van abstenir, no fa un any
encara. I ara, evidentment, les conseqüències, Sra. Riera, són
les que són. Vostès es van abstenir.

Pensava que veníem aquí a parlar, Sr. Conseller, de quins
mecanismes havia utilitzat el Govern i crec que vostè ha deixat
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molt clar que no té competències per establir controls de
preu, però, en tot cas, era el que havíem..., pensava que havíem
vengut a parlar aquí. Jo no som expert en màrqueting, però sí
que crec que és necessari impulsar mesures perquè aquest
control sigui efectiu.

Val a dir que la declaració de servei públic entre illes, que
crec que és el que veníem  a parlar aquí, deixa clar en el seu
articulat que el descompte que funciona a partir d’una tarifa de
referència, que vostè ha dit de 90 euros en aquests moments,
parla precisament de tarifa de referència perquè açò significa
que hi pot haver un nombre determinat de places que poden
superar fins a un 25% aquesta tarifa, sempre i quan el mateix
nombre de places tengui un 25% inferior i que faci que la
suma de totes les places venudes dins un avió no superi el
90% de mitjana. Per tant, deixa una forquilla del 25% amunt,
25 % avall, sempre i quan la tarifa total no superi el 90%, per
açò diuen de referència, sinó seria màxima. Les paraules
sobretot quan estan en una norma legal tenen un sentit. Per
tant, no creem alarma, canviam la norma si és necessari, però
no diguem que s’incompleixen normes que no s’incompleixen,
perquè si veiem els percentatges veurem que estan dins les
forquilles que corresponen.

En aquest sentit, anem en compte quan parlam de
regulacions de preus i d’intervenció estatal perquè
evidentment la nostra economia turística fa que necessitem de
la lliure competència per poder nodrir els nostres destins
turístics de suficients turistes per poder fer moure la nostra
economia. En aquest sentit, tenim una experiència, que s’ha
hagut de reduir la declaració de servei públic entre Madrid i
Menorca reduint el temps del seu funcionament efectiu durant
l’any perquè diguéssim entrava en col·lisió amb els
problemes..., amb Setmana Santa i generava uns problemes
molt més grans que no els que es pretenia resoldre. Per tant,
s’ha hagut de limitar a sis mesos i no vuit mesos com havien
previst inicialment en aquest sentit.

Per tant, crec que hem de posar tots els mecanismes de
control, com ja demanava el meu grup, ha demanat
reiteradament durant molt de temps el meu grup. He sentit
algun portaveu que deia que s’havien fet moltes iniciatives, no
sé quin grup ha fet moltes iniciatives, perquè crec que el 90%
de les iniciatives en transport aeri que s’han vist en aquest
parlament són del Grup Socialista, no sé quin grup haurà estat
que ha fet aquestes moltes iniciatives, segur que el Grup Mixt
no, ni el Grup Mixt ni els seus afegits, no; i, en tot cas, sí que
ha estat el meu grup, el Grup Socialista, que ha defensat des de
fa molta estona, juntament amb MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca i Podemos des que són en aquest Parlament també,
iniciatives positives perquè la nostra connectivitat sigui un
dret efectiu, un dret efectiu dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears.

No tenc preguntes a fer-li, Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Contesta el Sr. Marc Pons, conseller
de Territori, Energia i Mobilitat, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Vull dir davant un poc les
confusions que he sentit en algunes de les reflexions que s’han
fet aquí, intentaré almanco posar un poc., saber un poc amb
quines regles del joc jugam, d’acord?

La primera, ens pot agradar més o manco, ens pot agradar
més o manco, però el fet de formar part d’una normativa que
preserva sobretot la idea del lliure mercat, que les coses s’han
de moure en funció de l’oferta i la demanda i que els preus han
d’estar lligats precisament a la idea d’oferta i demanada, i si
les coses no et van prou bé, doncs, tu baixes els preus o els
puges en funció del que el mercat et demani i que
l’administració té vertaderes limitacions per entrar a jugar i a
condicionar açò, si vostè no entén açò, llavors acaba
construint argumentaris com el que escoltava ara, i crec que
val la pena que en siguem conscients, del que la directiva
europea protegeix com un dels pilars fonamentals de la Unió
Europea, que és precisament el lliure mercat. Jo canviar coses
d’aquestes, si depengués de mi canviar coses d’aquestes, però
malauradament no ho puc fer, i a partir d’aquí, per tant, es
genera un espai de preservació de lliure mercat on
l’administració pública té moltíssimes dificultats per poder-hi
intervenir, i vostè açò ho hauria de conèixer.

Com funciona aquest lliure mercat?, i crec que val la pena
també que ho entenguem, açò, i ho saben tots vostès. Una
companyia posa un vol i posa els preus a la venda. Què fa
aquesta companyia?, els 10 primers vols, els 10 primers
bitllets que ven, regalats, pràcticament regalats; els 10 darrers
vols, els 10 darrers passatges que ven, caríssims, caríssims.
No és que tothom compri el mateix bitllet, els bitllets d’aquell
vol tots al mateix preu. Ja hem de començar per aquí, primera
distorsió, en la qual no podem entrar però que funciona així el
mercat, les companyies decideixen vendre d’aquesta manera
els seus bitllets; per tant començam per aquí. 

Segona qüestió que crec que també val la pena entendre,
val? La tecnologia ha evolucionat tant que avui en dia aquestes
companyies són capaces de saber el desig que té vostè a l’hora
d’agafar un avió o no agafar-lo, i en funció del desig que vostè
tengui acabarà pagant més o manco per aquell bitllet. Açò que
ens sembla de ciència ficció, açò que ens sembla de ciència
ficció, Facebook funciona així, a base d’aquests paràmetres,
i les companyies aèries tenen departaments sencers destinats
només a perfeccionar una fórmula matemàtica, l’algoritme,
d’acord? Si tu entres tres vegades dins aquella mateixa pàgina
demanant el mateix, immediatament hi ha una fórmula
matemàtica que detecta que tu tens un especial interès en açò
i que per tant et pot modificar els preus. Si no entenem açò
també ens enganam nosaltres mateixos, i jo no els dic que açò
m’agradi, no els dic que ho defensi, els dic quina és la realitat,
d’acord o no?, els dic quina és la realitat.

Què succeeix aquí devora?, una altra variable que crec que
també hem de tenir en compte: que hi ha hagut..., el 75% ha
suposat una abaixada de preus; com que hi ha hagut una
abaixada de preus del 75% hi ha hagut un increment de
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demanda, i com que hi ha hagut un increment de demanda els
10 darrers bitlles, que eren els que no es veien abans de l’avió
ara s’acaben venent, a preus astronòmics, a preus astronòmics,
sí, i açò, escolti, jo no ho compartesc, no hi estic d’acord,
però la realitat és aquesta, que a major ocupació majors són
els preus a què s’acaba venent part dels passatges d’aquell avió.
Contra açò estam lluitant ara, tots estam lluitant contra açò i
necessitam entendre-ho. Ho hem denunciat davant la Comissió
Nacional de la Competència? Sí, i ja ens hauria agradat que
hagués estat tan diligent com ho va ser amb la denúncia que va
fer ANFAC per la Llei de canvi climàtic, estic totalment
d’acord. Crec que no és de rebut que encara no tinguem una
resposta de la Comissió Nacional de la Competència
denunciant açò.

Vam demanar al Govern d’Espanya: “Escolta, almanco el
que tu sí que pots fer per llei, ja que no pots posar per llei com
ha de ser l’algoritme, sí que pots obligar que la darrera casella
sigui la que demani si ets resident o no ho ets”, i a la Llei
d’acompanyament dels pressuposts que el Partit Popular va
votar en contra hi havia aquesta obligació. Ara no la tenim, no
hi és; estam a l’espera que el Govern la posi, i tal vegada
estaria bé saber, Sra. Riera, per quin motiu vostès no volen que
es faci la consulta de la casella de si ets resident o no a la
darrera passa de totes, perquè hi van votar en contra;
expliqui’ns-ho. 

La història del 75% de descompte, que és una història per
escriure un llibre, jo la resumiria..., vaja, en una frase: açò ho
vam aconseguir gràcies, bàsicament, a la debilitat del Govern
Rajoy; el nivell de desesperació  el va fer dur al fet que
plantejaments que vàrem fer tots de moltes bandes, i els
canaris hi van tenir un paper importantíssim, en som
perfectament conscients, gràcies a aquest... -i Ceuta i Melilla,
eh?, del PP, jugant en contra del Govern central; ja m’hauria
agradat veure’ls a vostès aquí- fer possible que hi hagués
votacions que suposaven pèrdua de pressuposts, i per tant a
partir d’aquí 75% de descompte, amb negociacions
complicadíssimes, però va ser una qüestió de supervivència
que va durar el que va durar, després, ja coneixem com va
acabar. Però en qualsevol cas va suposar precisament aquest
plantejament.

A partir d’aquí, quant a algunes qüestions que també han
comentat vostès, l’informe d’AVIBA i... Jo els dic..., hem fet
dues rodes de premsa, eh?, explicant tant l’un com l’altre.
AVIBA és un informe sobre 4.000 passatges fet per una sola
companyia, una sola companyia, no és AVIBA, és una sola
companyia... Home, no em digui que no, Sr. Aguilera, perquè
(...) no li diré quina companyia és, quina agència de viatges va
fer aquest estudi, però si m’ho ha dit el mateix..., una sola
agència de viatges va fer l’estudi sobre la venda dels seus
bitllets; no hi entra per res l’estudi on line, AVIBA no ha
entrat a tot el mercat on line, que és el que en certa manera
determina; és sobre 4.000 passatges, el Govern d’Espanya en
posava 1 milió, i a partir d’aquí devora tenim dos estudis
diferents. La conclusió a què arribava AVIBA és que Vueling
havia pujat més d’un 30% els passatges, no totes les
companyies; i jo aquest estudi no l’hi puc entregar perquè no

és meu, i el que ha de fer en tot cas és demanar-lo a AVIBA
que estic segur que l’hi podrà passar, seguríssim.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Val, idò hi ha hagut una empresa privada que ha decidit fer
públic un estudi. Bé, idò...

EL SR. PRESIDENT:

Mantenguem els torns, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons)

... que l’ha fet públic i que per tant aquí devora són ells els que
l’han de donar.

Qüestions, i ja vaig acabant. Estava convençut que això era
una compareixença de transport de passatgers. Li puc explicar
mercaderies.

Duim tres anys treballant per modificar i per rompre la
regla de minimis, imposada per part del Govern d’Espanya, que
estableix una quantitat d’ajudes màximes que es poden donar
en transport de mercaderies; aquesta xifra màxima són
200.000 euros cada tres anys i nosaltres no hi estam d’acord.
El canvi de govern ens ha permès que el Govern d’Espanya ens
doni suport en açò, i ara ho estam batallant, cercles
d’economia, CAEB i PIME davant de la Unió Europea, per
tenir l’exoneració del no compliment de la regla de minimis,
que no és d’aplicació a Canàries precisament perquè és
ultraperifèrica, i com que nosaltres som només allunyats,
territoris allunyats, se’ns aplica la regla de minimis. És
fonamental rompre aquesta regla, hi ha hagut debats en el
Parlament llargs per discutir tot açò, i nosaltres hem defensat
açò. Hem aconseguit ja el suport del Govern d’Espanya; ens
falta ara en aquests moments el suport de la Unió Europea.

Quant a l’estudi de la universitat, aposta sobretot per
aquest descompte de resident que tenim ara en aquests
moments, i per tant ja veim el que açò representa, i ha estat
l’estudi que es va fer per al règim especial, que jo estic
convençut en que en molt poc temps ja es podrà conèixer,
podrem saber el règim especial de Balears com el determina
i com el fa.

Del decret marítim, efectivament, aquí també hi ha hagut
diligència per part de la Comissió  Nacional de la
Competència; nosaltres defensam uns horaris determinats on
el lliure mercat no interessa; un Formentera-Eivissa a les 6 del
matí, si hi van tres persones, ens diu la..., però tenen la llei que
els empara, i per tant nosaltres n’hem de fer una d’específica
per aconseguir-ho, i davant d’açò xocam amb normatives
estatals que hem de saltar. I em poc creure, Sr. Aguilera, que
no és gens fàcil, gens fàcil, és complicadíssims: recursos
d’inconstitucionalitat..., tot el que açò suposa, i evidentment
feim normes perquè es compleixin, però necessitam que
quedin avalades per sentències judicials en el cas que hi
haguem d’arribar.
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De la part del port de Sant Antoni supòs que vostè ho sap,
hi havia una llei a punt de ser aprovada per part del Parlament
que suposava la prohibició sine die, per a sempre; han fet un
plantejament diferent; en el moment que han vist desacords
han dit “aturem-nos, aturem-nos”. Tenim un pla general que
estam redactant en aquests moments; facem una espècie
d’aturada fins que el pla general s’aprovi i que sigui el pla
general que determini si hi ha d’haver o no hi ha d’haver trànsit
de mercaderies. Dins Eivissa hi ha un debat sencer; el
president del Consell d’Eivissa diu una cosa, el batle també,
l’oposició ara n’està dient una altra...; crec que seria bo
resoldre-ho per acord i, si no hi ha acord, aturem, aturem açò,
aturem, facem una espècie de moratòria fins que el pla general
s’aprovi i que sigui el pla general que ho digui. Què és el que
toca a més a més, més que una llei? Que sigui el mateix pla
general, açò és el que hem defensat i açò és el que esper que
avui es pugui aprovar ara d’aquí molt poc temps.

I res més que açò, les clàusules abusives, estic d’acord
amb vostè. 1 milió d’euros ha posat aquest govern aquesta
legislatura per clàusules abusives i per males pràctiques des de
Consum. Nosaltres no tenim capacitat de sanció des de la
nostra conselleria perquè no tenim competència en matèria de
transport aeri. Sí que ho podem fer des de Consum i aquí hem
actuat, més d’1 milió d’euros de multes. Crec que segurament
més que el mateix Govern d’Espanya i segurament no són
prou.

I després... per aclarir també la confusió, una cosa és el
preu màxim i l’altra és el preu de referència -una cosa és el
preu màxim i l’altra cosa és el preu de referència. Jo  li he
parlat de preu de referència, no de preu màxim. Si
s’incompleix el preu de referència no passi cap pena que si ho
detectam serem els primers que ho denunciarem, faltaria més!
Però si no incompleixen el preu de referència, jo no puc
actuar, i el preu de referència et permet que pugui pujar, si són
90 que pugui ser per damunt en un percentatge de vols i açò és
el que hem demanat: que davalli, perquè si davalla llavors serà
menor el seu conjunt.

Crec que més o manco he respost totes les consultes que
vostès m’havien fet. Qued en tot cas a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Salvador Aguilera pel Grup Parlamentari Mixt, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, les respostes que m’ha
donat són completament genèriques i no m’ha donat molta
resposta.

I la qüestió mecanismes és obvi i ha quedat palès que no
tenim cap mecanisme de control dels preus, ja sigui en l’àmbit
estatal o en l’àmbit autonòmic i enllaço per a aquesta qüestió

que vostè estava comentant de referència, que mecanismes...
i a més a més ho sol·licitaré per escrit , durant tot..., com a
servei públic que tenim entre Illes Balears, d’acord?, és el
preu de referència, si realment s’ha complert. Sembla ser que
vostè... comenta que sí, però li he demanat els  preus de
referència, preu màxim, si hi ha hagut una confusió respecte
d’això, però allí hi ha uns preus i és obvi que allí haurien tal
vegada de revisar l’OSP ja que hi ha nous paradigmes, ja que hi
ha una nova forma, una OSP 2008 respecte d’això.

Més qüestions..., per tant, és obvi que el resident no és un
mecanisme de control, preu màxim. Això jo ho he dit per
activa i per passiva, igual que es paga un bitllet de tren, de
metro, de bus, de... etc., en qualsevol part d’Espanya quan vas
d’una banda a una altra, entre Balears i la península hauria de
ser exactament igual perquè tenim dret a la mobilitat i tenim
un problema d’insularitat. Li pregunto... i al seu moment, fa
dos any i mig ho va comentar vostè, que havia assistit a les
jornades o que assistiria a les jornades de la Comissió de
Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa, què ha fet
respecte d’això? Què s’ha aconseguit? Res, perquè justament
vaig estar fa dues setmanes a la jornada que es va fer justament
aquí al Parlament per presentar els  pressupostos i vaig
demanar justament sobre aquesta qüestió. Sembla ser que cap
govern no ha fet política per intentar solucionar els problemes
de connectivitat i això és una responsabilitat i no... dir les
meves reflexions a vostè directament, sinó als governs que
hem tingut i és obvi que en l’àmbit autonòmic no pintamos
nada.

I està clar que els perjudicats han estat els usuaris. Vostè
ha comentat... la Direcció General de Consum, sí, home, és
que després de les reclamacions que hi ha hagut de tema de
retards, el problema de la qualitat de determinades empreses,
etc., aquesta batalla de low cost que comentar que tenim o hem
tingut empreses... a veure si ho trobo, sí, hem vist com Air
Berlin deixa Balears, Niki va fer fallida, la va comprar
LaudaMotion que ha estat comprada per Ryanair, Norwegian
han deixat Mallorca, Germania fa fallida, etc.

Estem en un model de low cost que provoca aquestes
distorsions i només viatgen quals els interessa. Com ha
comentat el Sr. Morràs, i vostè ho ha dit: si a les sis del matí
o a les deu de la nit o a determinada hora no hi ha un mínim no
interessa, o sis mesos o vuit mesos quedem completament
incomunicats.

Ara, Sr. Pons, tenim un problema de connectivitat, de
mobilitat i això és una qüestió d’estat i és obvi que no s’ha fet
res respecte d’això i per tant, això.

El tema del càrtel, ho he comentat, el tema marítim, li
llegeixo textualment la compareixença: “informar sobre els
mecanismes que utilitza el Govern de les Illes Balears per
controlar els preus del transport marítim i aeri entre illes”.
Això és la compareixença, tal vegada hauria de llegir-ho dues
vegades o tres vegades. Per tant, era una notícia doble perquè
(...) igual... durant anys ho han denunciat des de les pitiüses,
tota aquesta qüestió dels preus que hem de pagar els residents
i els no residents per anar d’Eivissa a Formentera, és un
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robatori!, un robatori, un càrtel. Què ha fet el Govern? Res
durant tots aquests anys.

Hi va haver una sentència, multes per a totes les
companyies, al Supremo i res, no s’ha cobrat res i estem en la
mateixa qüestió davant del fet que es triplica, es quadruplica
el preu de mercaderies.

Per tant, no es justifica... i que estem subvencionant les
aerolínies marítimes i aèries el preu. Per tant, això, hem de
canviar de paradigma perquè els perjudicats som nosaltres, els
usuaris, els consumidors són presoners de les companyies que
competeixen pels usuaris i és.., com he comentat, no pot ser
que a les set trenta del matí i a les set trenta-cinc del matí,
cinc minuts després -cinc minuts després- hi hagi un vol Ibiza-
Palma, i això ho porto denunciant anys en aquesta comissió,
davant de la seva compareixença perquè aquí tinc també la...,
i no han fet res!

Per tant, aquí molta... moltes iniciatives que ha presentat
el Partit Socialista que abans no he dit i no m’he atribuïa res,
Sr. Borràs, sinó que no han servit per a res. No han servit per
a res moltes de les seves iniciatives perquè han quedat en res.

Sr. Pons,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -ja vaig acabant-..., ho coment, tenim molts de problemes,
estem incomunicats, està... sobretot el que em preocupa és
que estem subvencionant les empreses, les companyies aèries
i marítimes sobre aquesta qüestió, els milions i milions
d’euros de benefici i això no pot continuar així.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la l’Hble. Sra. Núria Riera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és una llàstima que
intenti confondre amb la seva compareixença la seva
explicació o justificació més ben dit els drets de l’economia
de lliure mercat amb la deixadesa de responsabilitat que li
correspon com a conseller de vetllar pels drets dels usuaris,
pels drets de les companyies, pels drets dels treballadors, pels
drets de les empreses afectades del sector, per la connectivitat
de les Illes. En definitiva, per una sèrie de competències que
són executives de la seva cartera.

Jo només li vull dir que ja se’l va avisar com a conseller al
juny de 2017, que se’l va tornar a avisar al maig del 2018,

coincidint amb els descomptes quan varen arribar, que s’havia
de fer una feina de control; se’l va avisar al Parlament; se’l va
alertar al novembre de 2019 per part del seu director general
que hi havia una inestabilitat; se’l va tornar alertar després a
principis d’aquest mes de febrer i ara així ens trobam, com diu
CONSUBAL, sense bitllets, amb la gent engabiada, sense
poder sortir de les Illes per una manca de gestió.

Sr. Conseller, si la seva resposta és donar la culpa a
l’oposició dels seus no pressuposts del Sr. Sánchez, de la seva
manca de gestió, de la seva manca de control de connectivitat,
de bitllets i de preus i dir-nos que està treballant després de
tres i mig, quasi quatre de legislatura, permeti’m que li ho
digui, o no necessitam, Sr. Conseller, que tengui vostè
competències executives ni en transports ni en connectivitat
ni en dret dels usuaris o cregui’m, sr. Conseller, realment està
vostè davant una legislatura esgotada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem té la
paraula l’Hble. Sr. Carlos Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REUS I DARDER:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

En faré ús, president. Dia 2 de maig de 2018 el periòdic
digital Merca2.es, amb aquest nom segur que no és sospitós
de trotskisme, titulava: “Que mala suerte, los peores
abogados del mundo están todos en la Comisión Nacional
del Mercado de la Competencia.”, 272 sancions, 914,68
milions imposats, després de passar pels tribunals ordinaris el
3% només -el 3% només- havien estat efectius.

Que ara venguem aquí a defensar la Comissió Nacional del
Mercat i la Competència, sobretot després de la patinada que
va fer la setmana passada, crec que és una mica... una mica dur,
i sobretot des de postures que es pretenen d’esquerra radical,
sobretot de postures... una comissió que es diu “del mercado
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y de la competencia”, vull dir de l’esquerra radical es defensi
la seva actuació. Ens ho hem de fer mirar.

Descompte de resident, senyor..., vostè ho ha dit molt
finalment, allò del 75% entre illes, el Sr. Antoni Camps en el
plenari, a la tribuna del plenari ho va dir més clar: “xantatge
polític  per part de Coalición Canaria a Rajoy”, “xantatge
polític” li va dir. És a dir, poc mèrit del Sr. Rajoy, si el mateix
Antoni Camps, tampoc sospitós d’intervencionista, ho va
considerar un xantatge polític.

Diu la Sra. Núria Riera que l’han advertit moltes vegades
açò dels preus, jo li he llegit en el que es va abstenir el PP.
Ara jo li llegiré una altra cosa, Sra. Riera, perquè segons el
Diari de Sessions d’aquella comissió, de 31 de maig de 2018,
i segons diu un diputat, el Sr. Jerez del Partit Popular, a part
que el 31 de maig encara no estava en vigor el 75% amb la
península, no només el Grup Socialista havia presentat aquesta
iniciativa, sinó que, segons el Sr. Jerez, la Sra. Armengol fa
poc va tenir una reunió amb les aerolínies, vostè també hi era
Sr. Conseller en aquesta reunió, la Sra. Armengol va tenir una
reunió amb les aerolínies a fi de saber quina era la seva
intenció, atès que si s’aplica el 75% de descompte als
residents de vols entre illes i  la península, etc. I la Sra.
Armengol i vostè abans de què entrés en vigor ja s’havien
assegut amb les aerolínies per prevenir-se de les pujades de
vols del 75%. I ara no, és el PP el que advertia, ara resulta que
és el PP que advertia.

Però miri que seguia dient el Sr. Jerez: “Efectivament, la
resposta de les companyies va ser absolutament clara, el
mercat preveu i les aerolínies en particular, que l’efecte de
l’increment de la demanada produeixi un mercat molt més
competitiu, un mercat on les companyies lluiten encara més
pel seu espai de mercat i a conseqüència d’això, d’acord amb
les teories pròpies de l’economia oferta i demanda, -açò que
ha abandonat ara el PP-, pronostica que hi hagi una certa
competitivitat també en matèria de preus. Per tant, crec que és
interessant aquest anàlisi que fan les companyies, que el fan
no de qualsevol manera, sinó prenent com a referència i com
a registre important el descompte de resident del 75%, que
s’aplica entre les illes del nostre arxipèlag, que és cert que ha
provocat un increment de la demanda d’usuaris i passatgers.
Per tant, crec que aquesta translació que fan les companyies
és absolutament encertada. Per tant, nosaltres, -el PP-, des
d’aquest punt de vista defensam el que diuen les companyies,
l’augment de la competitivitat entre aquests agents que vulguin
entrar en aquest mercat, que a la força sembla que acabarà sent
més competitiu i més atractiu per a les companyies que
vulguin operar a les nostres illes.

En segon lloc, crec que ni tan sols hem de deixar temps al
mercat que reaccioni, encara no tenim l’aplicació del 75% del
descompte, però ja ens alteram i pensam que aquí es produirà
un increment de preus que en certa manera desvirtuaria el 75%
del descompte. Què vull dir amb açò? Que ens estam posant la
pell abans de la ferida, ni tan sols hem deixat que el mercat per
si mateix ens digui o reaccioni amb una resposta en virtut de
la qual nosaltres reaccionem amb una contraresposta, però no,
primer ja el que hem fet és efectivament pronosticar que això

passarà, quan encara el mercat no ha començat a donar resultat
perquè el 75% encara no s’ha aplicat. Per tant, el que sí és cert
que not a faltar en la seva proposta és intentar si és possible...,
etc.”

Açò era la postura del Partit Popular, el Sr. Jerez aquí fa un
any llarg resulta que ells advertien i ells sabien i ells eren els
reis del mambo, com sempre. Sra. Riera, açò és el Diari de
Sessions de quan la presidenta del Govern de les Illes Balears
i el conseller responsable d’aquesta matèria, amb
responsabilitat política, però no competències efectives,
perquè són del Govern de l’Estat en matèria de transport aeri,
ja s’havien reunit amb les companyies aèries per evitar el que
ha passat, que ara vostès semblen que van ser els que ho van
descobrir. Al final acabaran descobrint Amèrica. El Govern ja
havia actuat abans de..., perquè no es va posar la bena davant
dels ulls, sinó que va actuar políticament com ha actuat durant
tots aquests anys per intentar defensar els interessos.

I no estam igual en transport aeri que fa 8 anys, ni 4, hem
millorat i molt, tenim molta més competitivitat entre
companyies, n’hi ha que han tancat, però n’hi ha que han vingut,
tenim uns preus molt millors, tenim el 75% de descompte.
Evidentment tenim disfuncions, que és allò que el Govern de
les Illes Balears està intentant resoldre, dins unes lògiques de
lliure mercat i ja ho ha dit el conseller, ja ens agradaria poder
intervenir molt més en aquesta economia, després la Sra.
Riera es lamentaria i s’exclamaria que volem intervenir, com
feia el Sr. Jerez fa un any aquí.

Per tant Sra. Riera, no vagi d’abanderada perquè banderes
a la Plaça Colón vostè en pot alçar moltes, però banderes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... en transport aeri ni una. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Contrarèplica del Sr. Conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Seré breu. Evidentment aquestes compareixences haurien
de servir per avançar en el debat i, per tant, també ser
rigorosos en els plantejaments. Si vostè construeix tot aquest
discurs amb la idea de les competències executives que jo
tenc en matèria de transport aeri, llavors és no entendre tot
açò com funciona. Ja m’agradaria tenir les competències
executives en transport aeri, ja m’agradaria que fos d’aquest
Govern de les Illes Balears la capacitat de gestionar el
transport aeri i, per tant, de marcar aquí devora exigències a
les companyies. Sra. Riera, que vostè encara a aquestes
alçades no sigui conscient de quines són aquestes regles del
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joc institucionals, llavors part de tot aquest discurs que fa a
l’hora de plantejar propostes ho fa tot molt més difícil i
evidentment dificulta la capacitat de poder avançar en el debat.

El Grup Mixt plantejava saber si e l preu de referència
s’havia complert o no. Jo li dic, a mi em diuen que el preu de
referència s’ha complert. Però també li dic, de la mateixa
manera que s’ha complert aquest preu de referència, és massa
alt, és massa alt, aquests 90 euros són massa alts, perquè no
estan justificats en el preu de mercat, amb l’ajuda que hi ha per
part nostra, per part del Govern d’Espanya. I aquí diem que
aquest preu de 90 euros hauria de davallar a 60, si el preu de
referència en lloc de 90 fos de 60, garantiríem que no hi
hagués una pujada, perquè damunt els 60 li apliques el 75% de
descompte i veus a quin preu de referència arribes, que és el
que realment pagaríem, podent fer baixes i en tot cas podent
pujar en funció. Aquesta ha estat la nostra petició, ja que la
tarifa plana no ens és possible, ja que la tarifa plana ens diuen
que no és possible, almanco davallau el preu de referència.
Açò és el que nosaltres hem demanat, açò és el que nosaltres
defensam davant del Govern d’Espanya i açò depèn només del
Govern d’Espanya, tenen cartes per escrit i defensades en
reunions en comissió mixta. Aquest és el nostre plantejament
que hi ha en aquests moments.

I acab ja, amb aquesta idea que sabem, som conscients de
les dificultats que hi ha en matèria de connectivitat, la nostra
vida depèn d’aquesta connectivitat amb el continent. D’aquí la
nostra economia, la nostra capacitat d’entendre el món, de
relacionar-nos amb l’exterior depèn d’açò. I açò ho
necessitam millorar encara molt més d’allò que ho tenim,
faltaria més. Hem fet passes cap endavant i hi ha hagut
millores, són objectives, uns es voldran penjar la medalla, els
altres voldran fer, és clar que sí, però són objectives, tenim
més recursos del Govern d’Espanya, 168 milions d’euros cada
any, podem trobar mecanismes que ho puguin perfeccionar
amb aquests diners perquè açò vagi en benefici nostre, però
hem d’avançar i hem de ser rigorosos en el debat.

Si aquí afirmam que el Govern de la comunitat autònoma
té totes les competències en matèria de transport aeri i per
tant, açò..., llavors és no entendre el problema, és demostrar
que no hi ha capacitat real d’abordar solucions i no ens podem
quedar en aquest nivell de debat, hem d’aprofundir. I ho hem
de fer d’aquesta manera, intentant afinar bé on és i quin és el
pròxim objectiu.

Què ens diu ara el Govern d’Espanya, escolta, vosaltres no
havíeu reclamat, aquí devora no hi havia una forat aposta per
incrementar el descompte de resident? L’hem pujat, idò ara
hem de saber com funciona, necessitam temps per veure com
evoluciona el mercat. Jo sempre he cregut que a la llarga açò
no és la solució definitiva, perquè la tendència de les
companyies serà aquesta. Per tant, necessitam altres
mecanismes diferents. Si ho compartim açò, si en som
conscients, mentrestant què hem tingut l’any 2018? Jo cada
cap de setmana ben segur vaig i venc de Menorca des de Palma
i jo he anat pagant 15 euros de bitllet, vostè tal vegada n’ha
pagat moltíssims més. Jo durant el 2018, ara ha pujat i  el
trobarem per 25 si ara hi entra i aquests 25 és massa car, és

massa car, perquè ja és anar als sostres màxims d’aquests 90
euros i açò és el que no pot succeir. 

Per tant, l’hem de tornar... i hi ha moments en què açò es
produeix. Ho podem delimitar en dates concretes? El lliure
mercat ens diu que no, la normativa que hi ha en aquests
moments no ens ho permet i ja ens agradaria que ho
poguéssim fer. Per tant, siguem més intel·ligents que açò i
trobem aquells mecanismes que evitin que els recursos
públics s’utilitzin de manera eficient, com deia abans aquí el
portaveu de MÉS, que açò és la nostra responsabilitat, ser
diligents amb els recursos públics. I 168 milions han de donar
per trobar mecanismes que facin possible que no siguin les
companyies, sinó que siguin els residents a les illes i als
territoris extrapensinsulars, els que de ver se’n beneficiïn.
Així s’ha anat fent la feina fins ara i així la continuarem fent.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat volem agrair la
presència del Sr. Marc Pons i Pons, conseller de Territori,
Energia i Mobilitat i dels seus acompanyants. 

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