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Títol de la iniciativa :
CONVERSIÓ D’UN ESPAI FINS ARA D’ÚS PUBLIC DE L’AERÒDROM DE SON BONET EN
UN CAMP D’ENERGIA SOLAR.
Contingut de la iniciativa :
L’aeroport de Son Bonet, tot i la seva importància en la història de l’aviació de Mallorca i tot i
mantenir la seva classificació d’aeroport d’interès general per part del govern d’Espanya, exerceix
avui un paper secundari en la connectivitat de l’illa, dedicant-se fonamentalment a l’aviació
comercial privada, la formació i el manteniment d’aeronaus.
La seva construcció aprop de nuclis de població pre-existents ha condicionat des de sempre el
seu paper en la connectivitat aèria de Mallorca, fins el punt de fer necessària la construcció de
l’aeroport de Son Sant Joan.
La proximitat amb els nuclis de població del Pla de na Tesa i el Pont d’Inca ha condicionat no
només les possibles ampliacions de l’aeroport sinó que ha generat, des de fa molts anys,
controvèrsies recurrents sobre els horaris operatius i la regulació de les freqüències de vols, tant
amb els veins del Pla de na Tesa i el Pont d’Inca com amb l’ajuntament de Marratxí.
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Dins de l’espai classificat com aeroportuari al Pla Director de Son Bonet, però separat fisicament
de la zona efectivament emprada per l’aeròdrom per al compliment de les seves funcions, hi ha
una espai que tradicionalment ha estat emprat pels vesins del Pla de na Tesa i el Pont d’Inca,
amb totes les garanties de seguretat, per a les seves activitats d’oci i de lleure.

AENA ha iniciat el procés administratriu per a la conversió de l’esmentada zona d’oci en un camp
de plaques solars que, de consumar-se, privaria de l’únic espai de lleure del que disposen avui en
dia els veins mentres que és possible el trobar alternatives, per part de la pròpia AENA, per a la
construcció d’insta·lacions generadores d’energies renovables.
Per tot açò, el grup parlamentari Socialista presenta les següents propostes d’ACORD:
1.

2.

3.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i AENA a consensuar amb
l’ajuntament de Marratxí els usos futurs i l’adequació del solar vinculat a l’aeroport de
Son Bonet classificat com a Espai Lliure Públic a les Normes Subsidiàries del municipi i
on l’ens públic aeroportuari hi havia previst de construir un camp d’energia solar i que
fins ara ha servit d’espai de lleure dels veins del municipi i, de manera especial, dels del
Pla de na Tesa i el Pont d’Inca.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya i AENA a consensuar amb
el govern de les Illes Balears i els consell i ajuntaments corresponents els projectes
d’implantació, millora o ampliació de serveis i infraestructures vinculats als aeroports de
les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a iniciar la negociació amb
el govern de les Illes Balears sobre la transferència de les competències exclussives i
executives en matèria de ports i aeroports contemplades en els articles 30 i 32 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Damià BORRÀS I BARBER
Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Josep FERRÀ I TERRASSA

Silvia CANO I JUAN
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