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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, voldria demanar si hi ha qualque
substitució a qualque grup. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, Sra. Presidenta, en lloc de Mariano Juan, Virginia Marí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Vull agrair també la presència del Sr.
Lletrat, del personal de la casa que ens assistirà al dia d’avui i
dels mitjans que ens ajudaran a difondre l’activitat
parlamentària.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu al debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 4586 i 4780/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4586/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei públic de la ruta Menorca-Madrid.

Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE
núm. 4586/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular presentam una
iniciativa referida als problemes que patim a Menorca pels
retards i la mala gestió que s’ha fet per part del Ministeri de
Foment amb la licitació de l’OSP de la ruta Menorca-Madrid.

Històricament Menorca ha resultat una illa que ha tengut
molts de problemes de connectivitat per diverses raons, a
l’any 2012 va quedar sense cap connexió directa amb Madrid
motiu pel qual els governs del Partit Popular en aquell
moment, del Consell Insular de Menorca, del Govern balear i
de l’Estat van donar resposta de manera immediata i van
declarar la ruta Menorca-Madrid com d’Obligació de Servei
Públic. Aquesta declaració ha complert la seva missió de
garantir aquesta connexió amb Madrid, s’ha licitat amb temps
i forma, però aquesta licitació es va fer el mes d’octubre del
2008 i va quedar deserta, perquè l’oferta de 120.000 mensuals
no va ser de prou interès per a les companyies aèries i el
Ministeri de Foment va haver d’incrementar aquesta dotació
econòmica fins a 181.000 euros mensuals, amb caràcter
d’urgència, i únicament ho va licitar per a quatre mesos; és a
dir que va quedar cobert el servei fins a l’abril d’enguany.

A dia d’avui encara no tenim solucionat aquest problema,
continuam sense poder reservar bitllets per volar a partir de
l’1 de novembre, perquè el ministeri, fins al juliol d’enguany,
no va tornar treure aquesta licitació, és a dir, nou mesos

després. Creiem que açò posa de manifest que hi ha una manca
de diligència prou evident.

Respecte d’aquesta licitació, vam tenir coneixement per
premsa que s’havia presentat una UTE a aquesta licitació, a
aquesta oferta, formada per Iberia i Air Nostrum, encara que
la veritat és que no sabem quan estarà disponible; sembla que
s’havia de publicar aquesta setmana, però la realitat és que avui
de matí encara no es podien reservar vols directes a Madrid a
càrrec de l’OSP. Més que evident que açò ha provocat un
perjudici important als menorquins, a la nostra competitivitat
i ens veiem obligats a fer escales, a pagar més preu i d’altres.

Creiem que hi ha hagut una manca de sensibilitat per part
del Govern central molt important, hem trobat a faltar el
seguiment per part del Govern balear i del Consell Insular de
Menorca, i creiem també que és inacceptable i totalment
innecessari sotmetre als menorquins a aquests períodes
d’inestabilitat i d’incertesa en la connexió amb Madrid, el que
complica encara més la nostra precària connectivitat.

Però també he de dir que, ateses les recents declaracions
del ministre de Foment, veiem que aquesta manca de
sensibilitat i total desconeixement de la insularitat és un fet
palpable per part del Sr. Ábalos i que no és una cosa puntual,
i la veritat és que açò ens preocupa i ens preocupa també que
el Grup Parlamentari PSIB-PSOE no suportés la proposta de
rebuig que es va fer dimarts passat.

Però, en qualsevol cas és un problema que ens afecta a tots
els colors polítics i per açò hem fet aquesta proposta, que és
en positiu, i creim que cobra més sentit encara. Aquesta
proposta du dos punts concrets: el primer és “Instar el Govern
balear a dur a terme totes les actuacions i gestions necessàries
davant el Govern central per tal que Menorca tengui garantida
la correcta disposició i funcionament del servei de transport
aeri i sotmeti a Obligació de Servei Públic la ruta Menorca-
Madrid i que les mancances que s’han produït en els processos
de licitació que afecten molt negativament la ciutadania i la
nostra competitivitat no es tornin produir.”

I un segon punt, que és “Instar el Govern central que es
prenguin totes les mesures perquè en el futur les condicions
de licitació no aboquin a quedar desertes i que s’actuï amb
diligència i previsió.”

Aquesta proposició nosaltres la presentam amb el desig i
amb l’esperança que els grups ens hi votin a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Unides Podem, Mixt i MÉS per Mallorca s’han
presentat les esmenes RGE núm. 6087 i 6088/19.

Per defensar-les, per part del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904586
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906087
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906088
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Com vostè ha dit, hem presentat dues
esmenes a aquesta iniciativa del Partit Popular, vagi dit per
endavant que, en cas que no siguin acceptades, votaríem a
favor igual de la iniciativa, és a dir, simplement són esmenes
de precisió per corregir algunes coses que entenem que no
s’ajusten stricto sensu al que hauria de ser la iniciativa, però
compartim l’esperit i per tant hi votaríem a favor.

A la seva intervenció, la portaveu del Partit Popular ha
comès alguna inexactitud, no és la primera vegada que passa,
és la tercera, la tercera vegada que passa, a l’any 2014 la
companyia, tenint adjudicada la declaració de servei públic,
l’Obligació de Servei Públic, va deixar d’operar, el ministeri
es va torbar, però va fer una revisió pujant preu i baixant
freqüències, (...) de la companyia i després la companyia va
tornar operar; i a l’any 2016 també hi va haver un retard que
fins passat l’estiu, fins a aquestes dates o més no es van posar
a la venda els bitllets perquè havia fet tard el ministeri, com ha
fet tard aquesta vegada i ho reconeixem, i ens sembla molt
malament la manca de diligència, que reconeixem, del
ministeri, i que constatam, no tenim cap trava en constatar la
manca de diligència.

Però les esmenes les hi hem presentades perquè volíem
precisar que, evidentment, primer s’han de fer les coses
d’acord amb el Consell, amb el Govern, perquè si no es
cometen errors com els de la declaració del 2012 i del 2016,
és a dir que s’envaeix la temporada IATA d’estiu i per tant els
preus per setmana santa, en funcionar Air Nostrum en règim
de monopoli, eren caríssims, i perquè, evidentment, havia
redactat una esmena que al final no he registrat on
constatàvem les millores de l’OSP, perquè la reducció de la
temporada d’estiu ha permès que entri la competència del
lliure abans i per tant la connectivitat de Menorca per setmana
santa ha millorat i , per tant, la nostra competitivitat ha
millorat.

I també perquè a l’any 2030 la tarifa de referència era de
130 euros, perdó, a l’any 2012 era de 130 euros i en aquesta
OSP és de 110, amb el que han pujat els costs aeris el
ministeri actual ha baixat 20 euros la tarifa. Per tant, alguna
sensibilitat té a part de cometre errors com els que ha comès
amb el tema de les declaracions de l’altre dia del Sr. Ábalos,
que ens semblen lamentables.

Però també hem de ser estrictes amb el control de la
despesa pública, és a dir, hem de posar els  recursos
necessaris, però els necessaris, li explicaré. El 2015, del
darrer moment que tenim dades fiadores, perquè el ministeri
és molt opac i la companyia, evidentment, més, l’OSP de
Madrid va tenir 65.959 passatgers, amb una ocupació mitjana
del 72,7% dels avions i una tarifa de referència de 130 euros,
es van produir 696 vols. Açò ens dóna que van ingressar per
passatge, és a dir, el descompte de resident més el que hem
pagat els usuaris, 8.574.670 euros. Van rebre una subvenció
d’1.030.000 euros. El total d’ingressos per part d’Air
Nostrum, 9.604.670 euros, el que ingressos per vol 13.799
euros.

Quan vostè, Sra. Cabrera, era consellera del govern del
Consell de Menorca, el seu govern va encarregar un estudi aeri
i l’estudi aeri concloïa que el cost de volar amb un avió com
el que opera la ruta era de 6.200 euros/vol, segons l’estudi
encarregat pel Sr. Alejandre, conseller de Mobilitat en aquells
moments. Per tant, beneficis de la companyia per vol a l’any
2015, 7.599 euros per vol, més el benefici industrial
incorporat als càlculs de la subvenció. És a dir que, per tant,
supera amb escreix els 8.000 i llargs d’euros.

Per tant, hem de ser curosos, és a dir, el ministeri ha de
posar els recursos que siguin necessaris, però hem d’anar
alerta perquè evidentment, amb uns costs operatius de 6.200
euros obtenir uns beneficis que superen els 8.000 euros, crec
que és d’una generositat que hauríem e vigilar, perquè al final
són recursos públics.

Simplement, el que li preteníem dir amb la nostra
iniciativa, les esmenes, és vigilem els recursos públics, posem
els necessaris, però evidentment no siguem tan generosos,
perquè imaginem que si aquells 8.000 euros llargs per viatge
s’haguessin repercutit sobre les tarifes, podríem tenir una
tarifa molt inferior que la que tenim per volar a Madrid.

I no ens consola el 75% de descompte perquè evidentment
són doblers públics també i perquè, evidentment, només
afecten els residents i la competitivitat de Menorca necessita
també que se’n puguin aprofitar els no-residents per poder
venir en hivern a Menorca, diguéssim, a fer turisme, a fer
negocis, a fer comerç, etc. I per tant és necessari ser molt
curosos amb aquests recursos perquè són doblers públics,
doblers que surten dels ciutadans i que van a parar a un compte
de resultats i no al benefici dels usuaris que tenen necessitat
de volar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Correspondria ara el torn al Grup
Unides Podem.

En absència del vicepresident d’aquesta Mesa i en absència
també del president de la cambra, em veig privada de poder
fixar i defensar la nostra posició.

Correspon ara la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, a la
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’havia despistat una mica. A
veure, té raó la Sra. Cabrera amb la crítica que fa, el que passa
és que m’agradaria que aquesta crítica fos extensiva a tots els
governs que han passat per aquest país, perquè si en ple 2019
encara aquest parlament s’ha de trobar debatent sobre
qüestions de connectivitat de Menorca és que alguna cosa
malament es fa des de fa moltíssims d’anys, i no és qüestió ara
de dir el PP o el PSOE, qui és més culpable o qui no ho és
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tant. Aquesta és la realitat, (...) problema de connectivitat, i
mai no s’acaba de trobar la solució.

El que tenim clar és que tenim un govern central mancat de
sensibilitat cap al nostre territori, no entén en absolut ser un
territori insular, un territori insular que pateix doble insularitat
com és el cas de Menorca, i com sempre haurem de recórrer
a dir allò que els avions són el nostre AVE, no sent ningú que
qüestioni l’AVE, no sent ningú que el posi en dubte quan
sabem perfectament que no és eficaç, que té moltíssims de
sobrecosts, i que Europa el qüestiona contínuament. I trobam
bitllets subvencionats per a l’AVE; jo aquest estiu vaig veure
bitllets per 25 euros; ningú no posa cap dubte; ara bé, quan
comencen a parlar de territoris insulars, ah!, al·lots, aquí ja la
cosa canvia moltíssim.

Haurem de tornar a dir  que l’avió és l’únic mitjà de
transport que tenim; sí, ho podem dir, també tenim vaixells,
però sabem perfectament com és l’hivern a Menorca, i sabem
perfectament que és rara la setmana que qualque dia no tenim
el port tancat, amb la qual cosa l’únic mitjà de transport real
que tenim és l’avió. No ho sé, és aquesta sensació contínua
que a Menorca només existim a l’estiu; quan arriba el
setembre ja començam a ser ciutadans de tercera, de quarta o
de cinquena categoria.

Com ha dit el Sr. Borràs han presentat unes esmenes les
quals si les accepten, fantàstic, les votarem a favor, i, si no,
igualment votarem a favor de la seva iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. A continuació té la paraula el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, jo renuncii al torn i m’afegesc a les paraules de la
diputada Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al torn de fixació de posicions de major a
menor, tret del grup al qual pertany la Presidència del Govern,
que intervendrà en darrer lloc.

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos tenim... el Sr.
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, bon dia, gràcies. Bé, com a Ciutadans volem que l’Estat
sigui un Estat de ciutadans lliures i iguals i evidentment això
implica que la connectivitat entre Menorca i Madrid doncs
sigui eficient durant tota la temporada, no només a l’estiu,
durant tot l’any, perquè així millorarà evidentment la seva
competitivitat i els habitants de l’illa de Menorca podran tenir

les mateixes igualtats que els habitants d’altres bandes
d’Espanya.

El que sí demanem, evidentment suportarem les esmenes
i la iniciativa, la proposició no de llei del Partit Popular, i el
que sí demanem al Govern és que hi hagi més diligència en tot
el procés de licitació de l’OSP i que la dotació econòmica
doncs sigui ajustada al que realment marquen els estàndards de
l’aviació.

Sobre les declaracions del Sr. Ábalos, evidentment, el Sr.
Ábalos ha demostrat que no té cap sensibilitat del que
significa la insularitat, perquè això de vincular el descompte
a la renda, en el cas de Menorca, doncs no té cap sentit, i bé,
i en el cas de totes les Illes Balears.

I bé, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En absència del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula, a continuació, El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per evitar repeticions, el
nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa,
amb o sense esmenes.

I evidentment és una iniciativa que el seu esperit crec que
tots l’hauríem de compartir perquè, en definitiva, el que pretén
és millorar la connectivitat de Menorca la qual pateix
dificultats serioses en aquesta qüestió, per tant, benvinguda
sigui i benvingut sigui intentar que l’Estat faci les coses com
pertoca i no d’aquesta manera tan deficient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que els grups no haurien de menester els deu
minuts de recés? Podem procedir, idò, a demanar al Grup
Parlamentari Popular si accepta l’esmena presentada.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, agraïm la valoració favorable de
la nostra proposta. Agrair també les esmenes, perquè veiem
que són en un to totalment positiu, també de millora, el que
passa és que sí que és cert, com ja han comentat, que venen a
abundar un poquet més en el que nosaltres ja hem reflectit a la
nostra proposta, per tant, no és que no vulguem acceptar les
esmenes, sinó que de qualque manera volem, com que és el
mateix esperit, voldríem mantenir el nostre redactat.

El que sí proposam són unes transaccions per millorar el
nostre text, que podrien ser les següents, pas a llegir com
trobam que podrien quedar.
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En el punt 1 nostre, incloure “Instar el Govern balear a dur
a terme totes les actuacions i gestions necessàries davant el
Govern central” i incloure aquell paràgraf que diu “sempre
d’acord amb el Consell de Menorca, els principals agents
econòmics i socials de l’illa”, incloure aquest punt.

I a més a més, incloure en aquest primer també la frase
referida a “sempre des del màxim rigor en l’ús i disposició
dels necessaris recursos públics”.

I després, en el punt 2, també incloure aquesta frase “des
del rigor de l’ús dels recursos públics” al final del nostre
segon punt.

Per tant, com dic agraïm el to i agraïm el vot favorable i el
que voldríem és millorar el nostre text.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pertoca demanar si hi ha cap grup que s’oposi a aquesta
inclusió? No.

Podem procedir a la votació?

Idò, vots a favor? Aprovada per unanimitat. Moltíssimes
gràcies.

Pregam a la Sra. Cabrera que presenti per escrit a la Mesa
el text final perquè es pugui incloure a l’acta. Moltíssimes
gràcies.

(Remor de veus)

Bé, després ho miram en un segonet. Moltíssimes gràcies,
la política és una professió de risc.

(Rialles de la intervinent)

2) Proposició no de llei RGE núm. 4780/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa a
efectes de còmput de places dels establ i ments
d'allotjament turístic.

Passam a continuació al debat de la segona proposició no
de llei RGE núm. 4780/19, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i
adequació normativa a efectes de còmput de places dels
establiments d’allotjament turístic.

Disposa, Sr. Melià, de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A l’ordenament jurídic
balear hi ha una certa tradició de recollir una regulació que
estableix que els llits supletoris de les habitacions hoteleres
per a menors de 12 anys no computen com a places

turístiques. Això és una norma que es troba actualment en
vigor, però que ha tengut altres redaccions al llarg de la
història de la nostra comunitat autònoma.

És evident per al nostre grup parlamentari que aquesta
previsió es troba vinculada a una aposta estratègica, turística
de les Illes Balears, amb la qual nosaltres coincidim
plenament, que és el foment del turisme familiar; a través del
turisme familiar aconseguim atreure capes mitjanes que venen
a visitar-nos i que, a més, no cauen, en la immensa majoria de
les vegades, no cauen en això que de vegades denunciam el
“turisme d’excessos”. Per tant, és un turisme tranquil, és un
turisme que gasta, és un turisme cívic i, des d’aquest punt de
vista, evidentment, l’hem potenciat, i que cerca seguretat i, per
tant, les Illes Balears són un indret magnífic per atreure aquest
segment del mercat perquè evidentment a les Illes Balears
oferim condicions de seguretat, hospitals, carreteres, etc.,
com a qualsevol lloc d’Europa.

Es va aprovar a la legislatura passada la Llei de l’impost del
turisme sostenible, la llei de l’anomenada ecotaxa, i aquesta
mateixa llei també fa una previsió en relació amb aquesta
qüestió, un poc de foment del turisme amb una exempció del
pagament de l’impost per als menors de 16 anys, per tant aquí
hi ha, diguem, una línia de treball conjunta, el que passa és que
hi ha una disfunció normativa perquè a una banda, per als llits
supletoris es preveuen 12 anys, i per a l’impost 16 anys.

La nostra pretensió amb aquesta iniciativa és que hi hagi
uniformitat en l’ordenament jurídic i, per tant, establir el límit
als 16 anys, ja que partim de la base que un matrimoni que té
un nin de manco de 16 anys si ve a les Illes Balears és evident
que aquest nin no anirà a dormir a una habitació separada, sinó
que dormirà amb el seu pare i la seva mare, com ha dit el Sr.
Borràs sempre que vulgui venir, això és una història familiar
que per ventura són determinats adolescents que ja no voldrien
venir, però això ja no és una qüestió que ens afecti.

En el supòsit, diguem, que vulgui venir, evidentment hem
d’intentar trobar facilitats i donar aquesta regulació uniforme
a les previsions que tenim en la diversa normativa, la
normativa fiscal i la normativa més purament administrativa.

Per tant, la nostra iniciativa és que aquesta previsió de llits
supletoris de 12 anys es pugi als 16 anys i per això vàrem
presentar aquesta iniciativa que pensam que és una
reivindicació del sector i que és necessari per continuar
apostant més que mai pel turisme familiar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions de
major a menor, tret del grup a què pertany la Presidència del
Govern, correspon ara la paraula al Grup Parlamentari Popular,
entenc que la Sra. Cabrera. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904780
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres farem una votació favorable
a la seva proposta, també amb o sense esmenes, com molt bé
ha dit abans. Estam d’acord en l’argumentari que ha proposat,
creim que és una necessitat del sector, per tant, és important
escoltar i donar-hi resposta.

Creim també que els fillets han de poder dormir amb els
pares. És un turisme familiar ordenat, enfora del turisme
d’excessos que estam intentant combatre. Per tant, creim que
és positiu. Ens adaptam a la realitat i harmonitzam normatives.
Per tant, creim que és positiu i també es poden considerar
d’alguna manera dins de paquets o dins de necessitats de
mesures d’impuls al turisme i -com dic- adaptar-se a la
realitat. Per tant, farem un vot favorable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cabrera. El Grup Unidas Podemos tornarà a
quedar en silenci. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Votarem a favor, no faré més comentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, a veure, per a nosaltres aquest es un tema delicat i
obrim un meló que... és un meló que si l’obrim és delicat.
Estam parlant al cap i a la fi d’un augment de places i estam
parlant que... coneixem algun hotel que als nins o als al·lots de
15 anys, de 14, no els cobrin, de veritat, cap dels serveis? Els
al·lots de 15 anys fan servir serveis d’adult... És a dir, vos puc
assegurar que els al·lots de 15 anys si poden no dormen amb
els pares, a les habitacions. Això si volen venir de viatge, com
deia. Si poden quedar a casa seva, tot sols, encara millor els va
i als pares també ja els va bé poder venir tot sols, però...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... després el que trobin a casa seva és una altra història, eh?,
però bé... Això us ho puc assegurar perquè jo en tenc un de 15
i un de 12 i us puc assegurar que el de 15...

(Remor de veus)

... eh?, sí, nosaltres..., amb nosaltres vénen, però us puc
assegurar que fan... mengen, utilitzen els serveis d’un adult.

Per tant, nosaltres, supòs que quedarem tot sols o
pràcticament tot sols, però votarem en contra d’això.

És veritat que la passada legislatura el meu grup que duia
la Conselleria de Turisme va posar l’impost de turisme
sostenible a partir dels 16, però per ventura algun dia això ho
haurem de revisar. És a dir, en lloc de revisar a l’alça de 12 a
16 allò de les places, revisar a la baixa l’impost de turisme
sostenible de 16 a 12. Vull dir, per ventura tot en aquesta vida
requereix revisions i requereix modificacions.

Hi ha moltes maneres de fer feina a favor del turisme
familiar i no fa falta jugar a aquest joc d’amagar la
sobreocupació dels hotels augmentant l’edat. 

Per tant, nosaltres hi votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. En absència del Grup VOX-Actua
Baleares, que no ha estat present al llarg de tota la comissió en
el dia d’avui, correspon al Grup Parlamentari Mixt, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò per acabar el Grup Parlamentari Socialista, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Al final una ironia que vaig fer ahir
al Sr. Melià s’ha convertit en tema de debat sobre els
comportaments de pares i fills en edat adolescent, si em
permet continuar amb un to irònic, vull dir, és cert que la
política és una professió de risc, afortunadament és una
professió de risc, hi ha algun grup no present avui que voldria
que tornés ser com era quan jo vaig néixer, una professió de
rics, que simplement hi ha una alteració de consonants, però
és una gran variable, passar de professió de risc a professió de
rics. Sí, amb Franco només feien política els rics, ara fa
política tothom, és la gran diferència, la gran virtut de la
democràcia.

Còmput de places i turisme familiar, és important valorar,
per una banda, i a Menorca especialment seria important
perquè tenim un perfil de turisme més exclusivament familiar,
és a dir, les altres illes també en tenen, però més barrejat amb
altre tipus de turisme, és important valorar i donar suport al
turisme familiar i és important també valorar que l’oferta
hotelera genera, habitualment, més llocs de feina, genera
habitualment més estabilitat i genera també més legalitat,
perquè la resta de tipus d’oferta turística moltes vegades
empram aquell eufemisme de “no reglada” que no és més que
un sinònim de falta de legalitat.
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Per tant, si podem conduir el turisme familiar, que és un
turisme amb el qual crec que estarem tots d’acord, que ens
interessa especialment pel perfil de tranquil·litat, de seguretat,
de capacitat de convivència amb els residents habituals a les
illes, i que, també, evidentment, amb més capacitat de despesa
o almanco de despesa ordenada que amb altres tipus de
turisme, ja ens va bé que potenciem aquest turisme familiar.
I hem de cercar un cert equilibri, açò sí, amb el fet d’evitar que
se’ns dispari el nombre de places hoteleres, perquè açò
significaria que els consums, les externalitats negatives, com
són els consums d’aigua, els consums d’infraestructures, etc.,
podrien acabar posant en risc una certa estabilitat, que hi ha
veus, no és el cas del meu grup, que consideren en aquests
moments amenaçades, ja dic, no és el cas del meu grup, però
hi ha veus que alerten del problema d’un excés d’oferta, ja dic
que no és el cas del meu grup.

Per açò, hem plantejat al Sr. Melià, i lament fer-ho així,
perquè no som partidari de fer iniciatives in voce, perquè no
són formalment molt reglamentàries, però sí que li hem
plantejat, ateses les circumstàncies sobrevingudes que hem
passat que ens han fet impossible registrar com a esmena una
proposta, li faríem al Sr. Melià d’acceptar la seva iniciativa,
sempre i quan acceptés de reduir l’edat, diguéssim, per a llits
supletoris, de 16 anys, és a dir, fins als 17 que ell planteja, fins
als 15 anys; és a dir, fins al dia que els fills acompleixen 15
anys. I per unes raons, diguéssim, no iròniques, no pel tema de
si els fills volen o no volen, sinó més aviat per entendre que
s’ajustaria més a aquest equilibri que pensam que hauríem de
defensar i que seria un pas endavant a favor del turisme
familiar, que en aquests moments d’incertesa, com vivim,
davant la fallida de Thomas Cook, crec que també és un bon
senyal que emetem cap als treballadors i treballadores i també
a les empreses del sector turístic, i  a la vegada intentaríem
conjugar-ho amb aquest equilibri, tot i ser conscients, com
segur que ho és també el Sr. Melià, que després açò s’ha de
matisar amb caràcter reglamentari, les condicions com s’han
d’efectuar aquest tipus d’oferta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. El Sr. Montserrat, ha pres nota de la
transaccional.

Idò procediríem a votar, s i  no hi ha... Perdó, Sr. Melià,
accepta l’esmena? Disculpi, té cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer, anunciar que
estic d’acord amb l’esmena in  voce que em fa el Grup
Parlamentari Socialista la qual entenc que faria que la
iniciativa quedàs com “Instar el Govern de les Illes Balears a
imposar un canvi normatiu que canviï de 12 a 15 anys l’edat
dels menors”, no?...

(Se sent de fons el Sr. Borràs i Barber de manera
inintel·ligible)

..., “que canviï de 12 fins a 15 anys”, “un canvi normatiu que
canviï de 12 fins a 15 anys l’edat dels menors els llits
supletoris dels quals...”, eh?, ho dic per aclarir què votam.
Quedam d’acord que és un “canvi normatiu que canviï de 12
fins a 15 anys”, aquest és el canvi.

Dit això, és evident que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, ho haurien d’aclarir, perquè tenia entès, crec que
hi ha una petita discordança...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És una matisació, si m’ho permet, lingüística, no és passar
de 12 fins a 15, que quedi clar que la normativa ha d’establir
que és “fins a l’edat de 15 anys”; és a dir, que la normativa...
fins que acompleixen 15 anys, perquè ens entenguem, vull dir
que els de 15 anys i un dia ja no hi entrarien, els 12 fins a 16
es podria entendre de la redacció, i també com s’entén de la
llei que 12 anys són fins que acompleixen els 13, i aquests
seria fins que acompleixen els 15, no fins que acompleixen
els 16.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, jo tenia l’ús de la paraula, amb tots els meus respectes
pel Sr. Borràs.

(Rialles de l'intervinent)

A mi em va bé, evidentment el Govern ja concretarà la
norma, però nosaltres el que li diem és que impulsi un canvi
normatiu, perquè aquesta qüestió crec que és una qüestió més
de detall la qual definirà el Govern a la norma que ha
d’elaborar com a conseqüència d’aquesta proposició no de
llei.

Per tant, si els sembla bé la proposta seria “Instar el
Govern de les Illes Balears a impulsar un canvi normatiu que
canviï de 12 fins a 15 anys l’edat dels menors dels llits
supletoris”; després el Govern, quan faci la norma, ja
concretarà exactament els  detalls. Si els sembla bé aquesta
redacció jo crec que hi podríem estar d’acord.

Dit això, és evident que som davant d’un tema que es tracta
de trobar un equilibri entre el turisme familiar, entre el tema
del còmput de places i, per tant, crec que al final la proposta
que fem és prou mesurada i, per tant, crec que hauria d’anar
endavant perquè el turisme familiar a les Illes Balears ho
necessita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Entenc que podem procedir a la
votació.

Vots a favor? Unanimitat una altra vegada, no? Perdó, Sr.
Mas.
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Vots en contra? 1 vot en contra.

Abstencions, entenc que no n’hi ha cap?

Idò, el recompte seria: 11 a favor; 1  en contra i cap
abstenció.

Bé, quedaria aprovada, evidentment, aquesta proposició no
de llei.

I sense més assumptes a tractar, esper que puguem
resoldre la qüestió de la composició de la Mesa perquè en
altres situacions o en properes comissions el meu grup pugui
tenir paraula.

Els agraesc el tarannà i l’harmonia amb la qual s’ha
desenvolupat la comissió d’avui, molt diferent d’alguna altra
d’aquests dies. Gràcies també al personal de la casa i, per
descomptat, al lletrat.
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