
 

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA 
PORTAVEU DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA  

 
ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL PER TRACTAR LA 
PRIVATITZACIÓ D’AENA 
 
Atès que el desembre del 2013 el Consell Insular de Menorca, a instàncies d'una moció presentada 
pel PSM Més per Menorca, es va posicionar de forma unànime en contra de la privatització d'AENA. 
Concretament, a la moció aprovada s'instava "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". 

Atès que, tot i les fa unes setmanes, la Ministra de Foment va anunciar l'inici del procés de 
privatització del 49% d'AENA Aeroports, una empresa pública que no es finança pels Pressuposts 
Generals de l’Estat sinó a través de les taxes i l’activitat econòmica que generen els aeroports;  

Atès que el Consell Insular de Menorca compta amb un òrgan de participació com és el Consell 
Econòmic i Social que hauria de ser una mesa permanent, àgil i eficaç per reaccionar amb 
iniciatives i actuacions dirigides a protegir i impulsar els nostres sectors productius; 

Atès que és imprescindible que consideram que és molt important que, des de Menorca, surti una 
única veu en la defensa dels interessos econòmics i socials de l’illa, que es veurien seriosament 
afectats per la privatització d’AENA; 

Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 
 

El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Consell Econòmic i Social a 
convocar-lo de forma urgent per tal de poder estudiar les conseqüències de la privatització 
d’AENA i planificar les actuacions a fer, juntament amb patronals i sindicats. 

 

 
Ciutadella, 4 de juliol de 2014 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
Maite Salord Ripoll 


