GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ


A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model aeroportuari, (Tram. 300-00064/08)

MOCIÓ

“El Parlament de Catalunya expressa la necessitat d’impulsar un model de gestió aeroportuària propi de Catalunya amb les següents bases:

A.-  El sistema aeroportuari català ha d’estar integrat per: 

1.- Els aeroports, aeròdroms i heliports que en aquests moments ja són de  competència de la Generalitat i aquells que la  Generalitat construeixi en el futur.

2.- Els aeroports que han de perdre la seva classificació d’interès general i ser   transferits a la Generalitat amb acord sobre les inversions futures: Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell.

3.- L’Aeroport de Barcelona que manté la seva condició d’interès general i ha de disposar d’un sistema de gestió específic.

B.- El sistema aeroportuari català s’ha d’articular per mitjà dels mecanismes següents:

1.-  Aprovació d’una Llei d’infraestructures aeroportuàries de Catalunya.

2.- Aprovació definitiva del Pla d’infraestructures aeronàutiques que ordeni i estableixi un ordre de prelació del conjunt de les instal·lacions: aeroports comercials, aeròdroms d'aviació general i esportiva, aeròdroms corporatius i empresarials, aeròdroms auxiliars i heliports d'acció general, serveis públics, emergència i evacuació i xarxa d’ús privat. 

3.- Creació d’una entitat pública a la qual s’encomani la gestió del conjunt del sistema.




4.- Gestió i explotació individualitzada de cada aeroport, sota la fórmula més adequada en cada cas.

5.- Creació d'un consorci per a la gestió de l'Aeroport de Barcelona en què hi hagi una posició majoritària i determinant de les institucions catalanes (Generalitat, ens locals i agents econòmics i socials) amb capacitat per dissenyar i implementar la direcció de les instal·lacions, la gestió i adjudicació dels “slots”, la política d’inversions, la política comercial, l’explotació de les instal·lacions, la gestió de l’endeutament, l’establiment d’aliances estratègiques amb altres operadors i la determinació de les taxes aeroportuàries. Aquest consorci estarà dirigit per un Consell d’Administració professionalitzat i sense participació política”


Palau del Parlament, 19 de juliol de 2007
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