
 

MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA PORTAVEU DEL 
GRUP PSM MÉS PER MENORCA AL CONSELLER DE MOBILITAT I PROJECTES 

 
ASSUMPTE: PRIVATITZACIÓ, FINS AL 60%, D’AENA. 
 
Atès que el Govern espanyol està decidit a portar a terme la privatització d'AENA, amb una cessió 
de capital del 60%; 

Atès que l’Estat només es reserva un 40% de les accions, la qual cosa no li garantirà el control de la 
gestió dels aeroports i, per tant, perdrà el control sobre la funció bàsica de servei públic, fonamental 
per a unes infraestructures estratègiques com aquestes; 

Atès, a més, que aquest fet suposa renunciar a una demanda històrica de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, ratificada reiterades vegades pel Parlament de les Illes Balears, la cogestió 
aeroportuària. Açò és, la gestió individualitzada de cada aeroport, amb la participació de les 
institucions balears, consells i ajuntaments, i la societat civil. La cogestió és -o era- una model de 
consens a les Illes, tot i que el PSM Més per Menorca aposta clarament per la gestió autonòmica 
dels aeroports; 
  
Atès que la privatització de la gestió de l'aeroport de Menorca dins el gruix d'AENA pot suposar, per 
altra banda, perdre llocs de treball i gestionar l'aeroport al marge del projecte territorial de l'illa i de la 
seva estratègia turística; 
 
Atès que, per tots aquests motius,  consideram que la privatització d’AENA suposa una notícia molt 
negativa per a Menorca, que tira per terra els pilars més bàsics del que hauria de ser, al nostre 
parer, la gestió aeroportuària. 
  
Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 
 

El Ple del Consell Insular de Menorca acorda instar el Ministeri de Foment a no dur a 
terme la  privatització d’AENA per les repercussions negatives que tindria en la gestió 
de l’aeroport de Menorca: perdre el control sobre la funció bàsica de servei públic, 
pèrdua de llocs de treball i gestió al marge del projecte territorial de l’illa i de la seva 
estratègia turística. 
 

 
Ciutadella, 4 de novembre de 2013 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
Maite Salord Ripoll 


