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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
D'acord amb el que preveu l'article 163 i següents del Reglament del 
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i 
PSM-Verds presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI, per a ser tractada 
davant la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals 
 
TÍTOL: Model de cogestió aeroportuària 
 
El govern estatal ha fixat un criteri de superació dels 30 milions de 
passatgers per tal d’entrar en el sistema de cogestió dels aeroports. 
 
El criteri imposat per foment és clarament perjudicial per a les nostres Illes 
ja que suposa la seva exclusió d’un nou model de gestió dels aeroports 
 
La ministra de Foment, Magdalena Álvarez, va justificar aquesta decisió 
basant-se en el nombre de passatgers i argumentant la complexitat de la 
seva gestió.  
 
Així doncs, la proposta de la ministra està fet a mida per als aeroports de 
Madrid i Barcelona, quan en realitat l’aeroport de Son San Joan, durant 
l’estiu, suporta, en proporció, molt més trànsit que els dos aeroports 
esmentats, i a més, l’estacionalitat i la microesticionalitat són més 
acusades. 
 
Els nostres aeroports són clau per a la mobilitat i per a l’economia de les 
Illes, en major grau que a qualsevol altre indret de la península. Els 
aeroports són una de les infrastructures més importants per a la cohesió 
social dels ciutadans i ciutadanes de les illes, tant entre ells com amb la 
resta de l’Estat. Així mateix, el turisme és el principal component del PIB de 
les Illes, i més d’un 90% dels nostres visitants ho fan per via aèria. 
 
Donada la importància dels aeroports per la nostra economia i el nostre 
territori és natural i més que justa  la demanda d’un model amb majoria 
pública i amb capacitat de decisió des de les administracions autonòmiques 
front a una gestió privatitzada que prioritzi la rendibilitat immediata davant 
les necessitats de mobilitat i de foment de l’economia de les Illes Balears, 
com la què es proposa per part de l’Estat. 
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Així mateix, s’ha de destacar el compromís expressat, en posterioritat a 
l’anunci del Ministeri de Foment, pel Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, 
reconeixent el cas d’excepcional importància, pel que fa a les Illes Balears.  
 
Per tot això, el grup parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, presenta 
a la consideració del Ple de la Comissió el següents 
 

ACORDS: 
 

1- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a revisar 
l’acord del Consell de Ministres de dia 1 d’agost per tal que els aeroports 
de les Illes Balears entrin en la primera fase de cogestió aeroportuària. 

 
2- El Parlament insta el Govern de l’Estat a consensuar amb el Govern de 

les Illes Balears un nou model de cogestió que prioritzi les necessitats de 
servei públic per sobre dels interessos d’empreses privades, i alhora 
permeti tenir una estratègia aeroportuària pròpia i alineada amb el 
territori. 

 

 

 

A la seu del Parlament, 11 de setembre de 2008 
 
 

 
 
El portaveu,       
Gabriel Barceló i Milta     

 


