
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 352-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2021 Núm. 39

 

Presidència
de la Sra. Virginia Marí i Rennesson

Sessió celebrada dia 25 de febrer de 2021 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 9301/19, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relat iva a assetjaments

i agressions sexuals a les cambreres de pisos del sector hoteler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648

2) RGE núm. 1264/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi d’ús d’establiments turístics obsolets. . . . . . . . . . . . . . . 652

 



648 TURISME I TREBALL / Núm. 39 / 25 de febrer de 2021 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en primer

lloc, els demanaria si hi ha substitucions. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Irantzu Fernández substitueix Ares Fernández.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Pilar Sansó.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Començam el debat  de l’ordre del dia d’avui

relatiu al debat i votació de les Proposicions no de llei RGE

núm.9301/19 i RGE núm. 1264/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9301/19, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i

Unidas Podemos, relativa a assetjaments i agressions sexual s

a les cambreres de pisos del sector hoteler.

Iniciam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.

9301/19, presentada pels Grups  Parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a assetjament s

i agressions sexuals a les cambreres de pisos del sect or hoteler.

Per a la seva defensa, per part del Grup  Parlamentari MÉS

per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Josep Mas. Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei és de

novembre del 19, és a dir, fa ja..., fa ja molts mesos que està

presentada, es t ava presentada per discutir en plenari, però, com

que hem vist que no arribava la seva discussió l’hem passada

a comissió.

Us he de dir que aquesta proposta surt d’una conversa amb

un bon amic i director d’hotel que em va plantejar que aquest

problema era un problema greu dins el sector, per tant, vàrem

decidir presentar aquesta proposta. T enim un problema, un

problema greu amb l’assetjament i les agress ions sexuals a les

dones, en general, però, és clar, les cambreres de pisos, que

són un col·lectiu vulnerable, vulnerable per la seva salut i això

s’ha posat damunt la taula moltes vegades i aquesta legislatura

n’hem tornat a parlar a aquest parlament, i ho fem gràcies que

elles mateixes s’han organitzat i han tret el p roblema, han fet

surar el problema, per tant, els ho hem d’agrair a elles, al

col·lectiu de cambreres de pisos, al col·lect iu de Kellys, els ho

hem d’agrair i a elles ens devem, per dir-ho de qualque manera,

a l’hora de parlar d’aquest s  temes que són greus i són

problemàtics. Per tant, aquest és un problema més, un problema

més que posam damunt la t aula i fem tota una sèrie de

plantejaments i d’encomanes al Govern de les Illes Balears

perquè posi en marxa diferents actuacions en referència a això. 

Hem de pensar que és cert que la temporada passada

pràcticament no hi va haver turisme, és cert que tot està a l’aire

encara per a la temporada que ve, i confiem que sí que n’hi hagi

i que vagi bé, p erò, com deia, les cambreres de pisos, com a

col·lectiu vulnerable, necessiten la màxima prot ecció. Per això,

és important que en qualsevol dels casos, en aquest cas parlam

d’assetjament i agress ions sexuals, però en qualsevol dels

casos hi hagi tots els mecanismes possibles a l’abas t del

col·lectiu de treballadores perquè puguin denunciar qualsevol

de les coses que els puguin passar, en aques t  cas agressions

i assetjament sexual.

Som conscient s  que això existeix, que això és un problema

i que moltes vegades com a col·lectiu vulnerable per part de les

persones assetjades o agredides no es denuncia. Per t ant ,  hem

de facilit ar que ho denunciïn i hem de facilitar que la cosa surti

a llum i es pugui jutjar i condemnar els  agressors i els

assetjadors i sobretot protegir les persones assetjades o

possibles assetjades i agredides.

Acceptarem votació separada, abans que algú ho digui, ja

us ho dic.

I quant a les esmenes, agraïm la presentació d’aquestes

esmenes perquè en alguns casos  completen o milloren la

redacció de la proposta i sí que -i ja ho avanç a la presidència-,

demanarem un recés  de dos minuts per acabar de resoldre, per

fer alguna transacció a les esmenes presentades. 

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sr. Mas, no l’he entès del tot, que demanarà?

EL SR. MAS I TUGORES.

Quan acabin totes les exposicions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, un recés. D’acord, p erfecte, ja està, és que no l’he

entès, amb les mascaretes ara es fa difícil. Perfecte.

Ara per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, passam la paraula al Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies . Bé, crec que el portaveu que m’ha precedit

ja ha explicat prou el t ema, crec que és un tema, és un tema...,

primer, és un tema complex, és un problema, és  un p roblema

que exis t eix, és un problema que existeix no sols a aquest

sector, sinó que pot exis t ir a altres sectors, però bé, avui venim

a parlar d’una cosa molt específica, d’una cosa molt concreta i

molt tancada que és la feina de cambreres  de pis on es

produeixen unes circumstàncies  i unes  condicions molt
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específiques i, per tant, té una temàtica..., té una problemàtica

molt específica.

T ambé he de dir que la diversitat d’establiments turístics, la

diversitat en què es  desenvolupa aquest tipus de feina també

requereix, jo crec que requereix, analitzar les diferents propostes

de solucions, no sols hi ha una proposta de solució, sinó que

consideram que les propostes de solució s’han de donar a cada

establiment, a cada centre de treball perquè la disposició, el

personal, etc., por canviar moltíssim les possibles solucions. 

També som conscients que hi ha un col·lectiu que s ’ha

organitzat, que ha tret aques t  p roblema, per tant, hem de ser

sensibles a això i tirar endavant possibles solucions. També

crec, però, que aquest problema, igual que molts altres referits

a l’assetjament, a la violència contra les dones , ha de passar pel

camí de la sensibilització, ha de passar pel camí de la difus ió, ha

de passar pel camí d’augmentar la seguretat laboral, per tant,

crec que és molt important que tenim un instrument  que

creàrem la legislatura passada, amb la Llei de salut i seguret at

laboral, que és l’IBASSAL. Per tant, hem d’ap rofitar aquest

ins t rument  p er implementar totes aquelles solucions  a

problemàtiques específiques i facilitar la consecució d’entorns

segurs, entorns laborals segurs en tots els aspectes, entorns

laborals segurs en l’aspecte també de possibles assetjaments.

Cal dir que a l’IBASSAL hi ha un consell rector on estan

representats també tots els sectors i pot ser també un bon lloc

per poder desenvolupar.

També he de dir que en tota aquesta problemàt ica s’ha de

seguir treballant i, per tant, es presenta aquesta proposició no

de llei per avançar en aquest aspecte, i sense oblidar un tema

clau, crec que aquí la implicació no sols és unidireccional sinó

que és multidireccional i la solució és polièdrica perquè

realment és a través del foment de la responsabilitat social

corporativa, de la responsabilitat de totes les empreses, de la

responsabilitat de tots els sectors on s’aconseguirà facilitar i

millorar les situacions d’aquestes cambreres de pis.

En definitiva, i amb això acab, crec que és  una proposta que

ajuda a visualitzar el p roblema i planteja possibles solucions,

encara que crec que també hem de ser conscients que aquestes

solucions poden ser moltes més i molt més diverses i, p er t ant,

nosaltres n’hem plantejades unes, però se’n poden plantejar

unes  altres de sensibilització, difusió, etc., perquè al final la

seguretat laboral passa per la sensibilització de tots els  sect ors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per a la seva defensa

passem el torn de paraula a la portaveu del Grup Parlamentari

Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Les cambreres de pisos són un pilar

fonamental del sector turístic i fa molts d’anys que reclamen

tant millores laborals com el reconeixement de malalties

professionals. 

En el cas  que avui ens ocupa recollim una reclamació de

Kellys Unió Balear en el sentit d’assetjament  sexual que es

produeix a la seva quotidianitat, en el seu dia a dia a la feina, i

en puc donar fe que una de les primeres  coses que s’aprèn

quan una va a fer feina de cambrera de pisos a un hotel, és no

només fer net, sinó quines condicions de risc es pot trobar en

funció dels clients i de les  s it uacions. Nosaltres reclamam que

es posin en marxa mesures eficaces per prevenir aquest

assetjament i possibles agressions sexuals, estan recollides

aquí, i passen evidentment per la implicació de tots els sectors

implicats, també del Govern de les Illes Balears, però parlam

tant dels hotelers, dels sindicats, de la Inspecció de Treball,

etc., garantint sempre la seguretat jurídica i laboral a aquelles

treballadores que denunciïn aquests casos d’asset jament o de

violació, amb un reconeixement de qualitat als establiments

t urístics i totes les altres qüestions que ja han coment at  els

portaveus que m’han precedit.

És un problema real, és un problema que s’ha d’acabar, és

un problema comp lex, però esperam que avui alcem tots i totes

la veu des d’aquest Parlament, per donar suport a aquest

col·lectiu que és justa i molt necessària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlamentari

Popular s’han present at  les esmenes RGE núm. 2083/21,

2084/21, 2085/21 i 2086/21 i, per a la seva defensa, passem el

torn de paraula a la portaveu, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

(Inici d’intervenció inaudible per manca de micròfon)

(...) en la línia t ambé moltes en les mesures que hem pogut

saber, que de qualque manera ja s ’incorp oren en els

establiment s  i t ambé en línia del que hem vist del decàleg

d’acció contra assetjament  sexual de cambreres de pis, que

també proposa, d’una alt ra banda, Comissions Obreres, en el

marc de la campanya El cliente no siempre tiene la razón, por

un lugar de trabajo seguro para las camareras de pisos de los

hoteles.

En qualsevol cas, exposaré un p oc el motiu de les nostres

esmenes punt per punt. En el punt 1 nosaltres, efectivament,

veiem que es dirigeix concretament  a combatre l’assetjament i

la violència en el sector hoteler únicament i exclusivament,

nosaltres pensam que hi ha més  àmbits, més classificats

d’establiments turístics que donen allotjament susceptibles de

ser inclosos dins  aquesta voluntat. Per tant, proposam canviar

a “sector d’allotjament turístic” i també, en tost de parlar

únicament  d’”hotels”, “establiments que ofereixen allotjament

turístic”. Creiem que és més adient a la realitat.
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El punt 2, quan parla de crear un protocol de prevenció,

consideram que és correctíssim, ens agradaria saber en quins

terminis es proposa fer aquest protocol. Hem vis t que hi ha un

protocol existent per a empleats públics que veiem, consideram

que seria perfectament adaptable tal vegada en aquest cas i

que, tant l’IBASSAL, com parlàvem, com l’IBDona, juguen un

paper molt important i creiem lògicament que s’ha d’incloure

dins del punt d’acord. Entenem que t ot  açò s’ha de fer

conjuntament amb l’IBASSAL i l’IBDona, que entenem són els

organismes que poden cristal·litzar açò.

Respect e del punt 3, s’ha de dir que parlen que les

treballadores p uguin avisar directament quan hi ha una situació

crítica d’aquestes a seguretat o consergeria. És més que

evident que no tots els hotels tenen seguretat o consergeria,

m’atreviria a dir que únicament els hotels grans, segurament un

hotel petit ni té consergeria ni té seguret at. Vull dir que

nosaltres consideram que s’ha d’afegir, per puntualitzar,

simplement que es pugui avisar el punt de contacte que

s’estableixi a cada es t abliment, com deia el Sr. Casanova, i

també que evidentment si ha de quedar constància, ha de ser

ràpid i ha de ser efectiu, hi ha d’haver qualque tipus de

tecnologia que pugui donar resposta a açò. Per tant, entenem

que el Govern, amb les eines que pugui tenir dins l’estructura

de l’administració, podria impulsar aquest tipus d’eina per

donar resposta en qualsevol tipus d’establiment existent.

I en el punt  4 entenem que sí, també hi votarem a favor,

encara que no acabam de veure de quina manera jurídicament

se sustenta el fet que es puguin donar garanties a un

treballador que es troba en aquesta situació. En qualsevol cas,

votarem, com dic a favor, p erò t ambé ens agradaria que ens ho

aclarissin.

El punt 5. Parlen d’un distintiu, nosaltres consideram que sí,

però ens sembla que l’IBDona és  l’òrgan que podria crear

aquest distintiu, donar-li carta de naturalesa i que de qualque

manera es pogués demanar una modificació futura..., a la

modificació futura que hi pugui haver de la legislació turística,

concretament del Decret 20/2015, que s’hi pogués incloure com

a un p unt  positiu a tenir en consideració a l’hora de qualificar,

o a l’hora més que de qualificar categories, perquè açò són

dades  objectives, a qualificar o implementar la qualitat, o la

responsabilitat  social d’aquest establiment en positiu, en

benefici dels treballadors, dels establiments i del destí.

El punt 6. També farem un vot favorable, encara que no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí ja acab, Sra. Presidenta-, encara que no acabam

d’entendre de quina manera es podria orquestrar i també ens

agradaria saber un poquet... Però, vaja, farem un vot favorable,

com no pot ser d’una altra manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Ara ja en torn de fixació de

posicions, passem en primer lloc el torn de paraula al p ort aveu

del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari

Ciudadanos valorem també molt positivament aques t a iniciativa

que han presentat els grups que donen suport al Govern. És

vera que ja fa molt s  mesos que es va presentar, però

segurament encara segueix vigent i, per tant, és important que

parlem d’això en el Parlament.

Evidentment, mostrar la total empatia amb el sector de les

cambreres de pis del sector hoteler. Vàrem assistir al II Congrés

Nacional de Kellys Unión, on efectivament es van abordar

molts t emes  que preocupaven aquest col·lectiu, i un d’aquests

era precisament l’assetjament sexual, i des del nos t re grup

parlamentari tenim claríssim que hem de fomentar la tolerància

zero en qualsevol tipus d’asset jament sexual, tant en el cas de

les cambreres de pis, com a qualsevol altre sector econòmic.

Per tant, evidentment votarem a favor dels punts d’aquesta

iniciativa i t ambé estimulem que s’arribi a un acord amb les

esmenes que han presentat des  del Grup Parlamentari Popular,

perquè sigui un text que surti del consens de t ot s els grups

p arlament aris ,  p erquè quedi clar que tots els  grup s

parlamentaris del Parlament de les Illes Balears aposten per

millorar la seguret at de les cambreres de pis en aquest tema,

que és tan dolorós i que crea tants problemes a les  p ersones

que el pateixen.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn de

paraula al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,

el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Todo lo que sean

iniciativas destinadas a evitar los abusos y agresiones sexuales

y en este caso, a las camareras de piso, bienvenido sean.

Sólo una pequeña referencia a los puntos 2 y  3, entiendo yo

que van referidos a aquellos hoteles individuales o pequeños,

porque, afortunadamente, por no decir la totalidad o la inmensa

mayoría de los hoteles pertenecientes a cadenas hot eleras, ya

hace años que tienen protocolos para prevenir o intervenir en

este tipo de casos. Entiendo que es para hoteles pequeños que

no t ienen este tipo de protocolos o que no tienen las

infraestructuras  necesarias. Con lo cual también bienvenidos

sean.

Nosotros votaremos a favor de todos los puntos, incluso s i

se acep t an las enmiendas del Partido Popular también
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votaríamos a favor, sobre t odo en lo que hace referencia

también a establecimientos  turísticos, en general, para que sea

más amplia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos .  És  el torn ara del portaveu del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar el vot favorable

del nostre grup parlamentari a aquesta iniciat iva. Ja s’ha dit,

aquí del que es tracta i el que es proposa és garantir entorns

laborals segurs i lluitar contra l’assetjament  sexual o de

qualsevol altra classe que es pugui produir als es t abliments

turístics. Per tant, pensam que és de sentit comú aquesta

iniciativa i lògicament li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn a la portaveu

del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, gràcies, p res identa, bon dia, diputades i diputats.

En el nostre cas no m’estendré gaire, crec que l’explicació i la

fonamentació d’aquesta proposició és claríssima, la compartim

absolutament i evidentment queda molt de recorregut.

Em centraré en tot cas en la Llei d’igualtat que vàrem

aprovar a l’any 2016 a aquest parlament, d’una banda, p erquè

aques t a p roposició hi fa referència, fa referència a l’article 46,

on parla d’avançar en la feina d’elaboració de protocols i de

requerir del Govern que intensifiqui els esforços en aquest

sentit. 

No obstant, voldria també posar l’accent sobre l’article 40

el qual parla dels plans d’igualtat a les empreses. Evident ment,

hi ha empreses que, per les seves dimensions, ja tenen aquesta

obligació de fer-los, i això ho determina la Llei Orgànica 3/2007,

d’igualtat efectiva de dones i homes, però després  hi ha un

altre gruix d’empreses que no tenen aquesta obligació i, per

tant, crec que aquí es va fer una previsió, a aques t a llei, perquè

el Govern incentivàs les empreses que no es t an obligades a fer-

los i a redactar-los i evidentment a aplicar-los. 

Per tant, crec que l’abordatge ha de ser fins  i t ot un poc més

ample no només a l’hora d’establir protocols , és  que de fet

l’elaboració dels  p lans per si mateixos ja tenen com a objecte

definir aquests protocols. Per t ant, voldria dir que crec que aquí

queda una part de la llei que falta desenvolupar d’una millor

manera, i de fet, els propers dies  demanarem al Govern quina

acció s’ha fet fins a dia d’avui per promoure la redacció

d’aquests plans per part  de les empreses i quantes empreses

han dipositat els seus plans a l’administració, tal com està

previst a la llei.

Per tant, en qualsevol cas, ja dic, suportam plenament

aquesta iniciativa, pensam que aques t a és  una situació

inacceptable i que evidentment el fet que es produeixi i que

s’hagi denunciat  per part de les dones de neteja és un

símptoma d’alarma clar, p erò em preocupa també el fet que no

coneguem xifres , que no tenguem dades; i crec que quan no

tenim dades el que pot passar és que minimitzem els problemes

o no centram el focus on realment es  p rodueixen les majors

necessitats. Poc més.

Moltes gràcies. Bé, votarem favorablement aquesta

proposta i si es decideix incorp orar totes o algunes de les

esmenes del Grup Popular també. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Tal com ens  havia demanat el Sr.

Mas, el portaveu del Grup  Parlamentari MÉS per Mallorca, fem

un recés de deu minuts per veure si podem arribar a una

situació, a un consens comú.

(Pauta)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, reprenem la comissió. Em

diuen que la senyora portaveu del Grup Parlamentari Pop ular,

la Sra. Cabrera, ens dirà com queden definitivament les

esmenes, que crec que s’han acordat. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Bé, hem arribat a l’acord següent: al

punt primer, on posa “convocar una taula formada pel sector

d’allotjament turístic”, la nostra esmena parlava d’”incorporar

el sector d’allotjament turístic”, quedarà “hotels  i la resta del

sector d’allotjament turístic”.

Al segon punt, queda l’esmena acceptada. 

Al tercer punt, llevarem de l’esmena que nosalt res  hem

p resent at  la darrera frase, ”el Govern imp uls i el

desenvolupament de la tecnologia que pugui ser necessària”,

de tal manera que, bé, sembla que..., és més complex, sembla

que..., hi ha opinions que és més comp lex arribar a una

t ecnologia neutra, nosaltres no, però, bé, en aras de llegar  al

consenso, permetrem que es llevi aquesta part. 

Al punt 5, llevarem el fet que s igui l’IB Dona l’òrgan que

creï aquest dis t intiu, de tal manera que, bé, es considera que

així no queda concretat i queda més obert. Estam d’acord, el cas

és fer aquest distintiu, mitjançant el distintiu, que es creï.

Llevaríem l’IB Dona i, ja està, no?

Ja està, gràcies. Gràcies, presidenta
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel que tinc entès, llavors, es

modifiquen el punt 1, el punt 2, el punt 3 i el punt  5. El 4 i el 6

queden com estaven. Perfecte. Després, els demanaria que

portessin per escrit com quedarà, al Sr. Lletrat, com quedarà

definitivament. 

Passem doncs, demano si algú vol que es faci votació per

sep arat o, tal com hem entès, crec que es pot aprovar p er

unanimitat, si hi estan d’acord tots els  p ortaveus parlamentaris.

Així, doncs, queda aprovada per unanimitat...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Perdoni, no hem fet rèplica. Haurem de fer rèplica, dic jo...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perdó? Ai, sí! Perdonin, perdó, perdoni, Sr. Casanova. He

vist tanta unanimitat, que ja l’he donada per aprovada. Perdoni. 

Passem doncs als torns d’intervenció dels  grups

proposants per presa de posicions i assenyalar esmenes. En

primer lloc, té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies , presidenta. Bé, agrair-vos a tots, a tots els grups  i

a tots els portaveus, la voluntat del vot positiu. Agrair al Grup

Popular, que és qui ha p resentat les esmenes, la voluntat

d’arribar a acords i poder-hi arribar en aquest cas. I ap rofit ar per

posar en valor la lluit a del col·lectiu de cambreres de pisos i la

lluita, els darrers anys, del col·lectiu de Kellys.

És gràcies a elles que es comencen a regular les malalties

laborals derivades de la seva feina i és gràcies a elles que som

aquí avui, discutint aquesta proposició no de llei.

I és gràcies a elles, que tots els grups volem posar-nos

d’acord amb aquest a p roposició no de llei i amb moltes altres

vinculades a la seva professió. Per tant, és a elles que les  hem

de p osar en valor i és una altra vegada el col·lectiu qui ajuda a

la professió a dignificar-se i a posar-se en valor. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

M oltes gràcies, Sr. Mas. Passem el torn al portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies . Bé, jo també, ratificar i, en primer lloc, donar

les gràcies als grups, a tots els  grup s, per suportar la iniciativa.

Jo crec que tots estam d’acord que és un problema que cal

t reballar en la seva sensibilització. Crec que, a partir d’ara, es

pot plantejar, clarament, dintre de l’Institut Balear de Salut

Laboral aquest problema de cara a l’estratègia de l’Institut. Crec

que, fins i tot, tenim l’oportunitat que l’equip de psicologia de

l’IBASSAL p ugui t reballar a l’establiment de detecció

primerenca d’aquests casos, si és que es produeixen.

I, en definitiva, jo crec que també es poden impulsar

l’exposició i comp art ir les bones pràctiques de les empreses. Jo

crec que sí que està clar que aquelles empreses que ho fan bé

ho han de compart ir p erquè aquelles que no tenen

imp lementats aquests protocols o aquests processos, ho

puguin fer.

En definitiva, jo crec que treballem per solucionar el

problema, però també som conscients que hem de solucionar el

problema cas a cas, establiment a establiment i, per tant, torn a

insistir en la necessitat de la diversitat d’una solució, no sols és

una solució única, sinó polièdrica. 

Moltes gràcies.  

LA SRA. PRESIDENTA: 

M oltes gràcies, Sr. Casanova. Per últim, té la paraula la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Agrair el suport dels diferents grups. És

evident que és una problemàtica que és present; que les

cambreres de pisos i, concretament, amb l’associació Kellys

Unión Balear han estat les que han alçat la veu per reivindicar

que s’ha de solucionar aquest problema i que és la nostra

obligació, des d’aques t  p arlament, donar resposta en la mesura

de les nostres competències. 

És cert que és aquesta una lluita important, és un col·lectiu

que ha estat punta de llança sobre les reivindicacions a l’àmbit

turístic, des d’aquí el nostre suport i, de bell nou, l’agraïment a

la resta de grups. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Acabat el debat, ara sí, vist el

consens al qual s’ha pogut arribar entre els diferent s  grups

parlamentaris, es pot donar per aprovada per unanimit at  la

Proposició no de llei RGE núm. 9301/19, amb les esmenes

acordades per tots els grups. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1264/21, presentada pel

Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi d’ús

d’establiments turístics obsolets.

Passem ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

1264/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa

a canvi d’ús d’establiments turístics obsolets.
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Per a la seva defensa, en p rimer lloc, té la paraula el

portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-

Ribas, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta. Si se legisla una iniciativa para impulsar

la actividad económica, que además  se legisla, primero

mediante un decreto ley, y luego se tramita un proyecto de ley,

y sale como una ley, y esta iniciativa de impulso de la actividad

económica, que es el título de la ley final, no tiene respuesta...,

podemos hacer varias cosas: una es no hacer nada, enterrarla

y darla por amortizada; y otra es buscar fórmulas para que esta

iniciat iva -que desde nuest ro grup o p arlament ario

consideramos interesante- se mejore y sea útil para que las

diferentes empresas puedan acogerse a ella y, así, pues que

tenga la utilidad que se había previsto, que sirva para impulsar

la actividad económica de nuestras islas.

Y de esto va esta proposición no de ley que hemos

presentado en Ciudadanos. 

La medida que tratamos es la del cambio de uso de

edificaciones turísticas obsoletas o no res idenciales para

adaptarlas a viviendas sociales que está enmarcada en la Ley

2/2020, de Impulso de actividad económica y simplificación

administrativa. Esta medida, consideramos que es interesante

porque da respuesta a la problemática de los edificios  turísticos

y edificaciones de uso dis t into a la residencial, que se

encuentran en situación de obsolescencia. Favorece y facilita

su reconversión mejorando, primero, la infraestruct ura hotelera

y, por otro lado, favorece que las personas  que tienen

dificultad para acceder a la vivienda puedan acceder a la

vivienda porque generaría más vivienda social, y más en esta

época -que podemos decir,  COVID o post COVID- que vamos

a tener muchísimos problemas con personas vulnerables. 

Por tanto, nosotros consideramos que esta iniciat iva debe

reforz arse para que realmente sea útil. Entendemos que en

estos momentos no está teniendo éxito, de hecho, hicimos una

consulta -mediante pregunta parlamentaria- y la respuesta de la

conselleria fue que no hay ninguna solicitud que se acoja a

esta disposición adicional primera de la Ley 2/2020, por tanto,

no ha tenido ninguna respuesta por parte de los empresarios

que podrían acogerse a esta..., o las empresas que podrían

acogerse a esta iniciativa. 

Entendemos que ello es debido a un exces ivo

encorsetamient o de tal com está planteada en la ley esta

iniciativa. Un encorsetamiento es que únicamente se puede

aplicar en edificios que se encuentran en zonas maduras, por

tanto, lo que intentaríamos es abrir el abanico de posibilidades

para saltarnos o buscar fórmulas para que esta iniciativa pueda

acogerse..., puedan acogerse..., bueno, propuestas de cualquier

parte de las Illes Balears. Esto afecta a los puntos a) y c), a los

apartados a) y c) del punt 2 de esta disposición.

Por tanto, nuestra propuesta es en el punt 1, que los

proyectos que se quieran acoger a es t a iniciativa no

únicament e estén circunscritos a las zonas maduras, sino que

a todo el territorio de las Illes  Balears para ver si así esta medida

tiene el efecto deseado. 

También plantear más posibilidades  en el punto 2 para

cambio de uso tanto de edificios turísticos obsoletos, pero

como cualquier otro, pero bueno, en este caso como estamos

en la Comisión de Turismo p ues  en los edificios turísticos

obsoletos, para que puedan convertirse en viviendas sociales.

Incorporar también aquí el tercer punto una demanda que

nos hace el sector, que hace referencia a la posibilidad de

acoger a teletrabajadores en los  es t ablecimientos. Esta

posibilidad tiene diferentes problemas, tanto urbanísticos como

legales, que podría estudiarse la fórmula para resolverlos de

forma que también pudiera ser una salida para estos edificios

que actualmente ya no tienen salida turística pudieran

reconvertirse en edificios p ara acoger a teletrabajadores

temporales.

Finalmente, buscar también, en el punto 4, soluciones,

iniciativas o propuestas para los edificios que están de baja

definitiva y que actualmente no tienen prácticamente ninguna

salida y que si buscáramos soluciones de una manera proactiva

para que estos edificios pudieran cambiar el uso en viviendas

sociales, pues también favoreceríamos tanto a la construcción

como al sector de la construcción como al sect or de..., bueno,

al grupo de..., a los sectores que buscan vivienda asequible, en

este caso jóvenes , personas vulnerables, que evidentemente

tras la situación que estamos vivienda económica se hace más

necesario que nunca dar solución a todo este grupo de..., a

estos colectivos que realmente lo están pasando muy mal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... en esta crisis.

Muchísimas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas .  En t orn de fixació de

posicions en primer lloc passem el torn de paraula a la portaveu

del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Pres identa .  Bé, nosaltres valoram

positivament  aquesta proposta perquè la nostra idea, des del

Partit Popular, d’ordenació t urística és que ha de ser una eina

út il que permeti als establiments i al destí turístic evolucionar

cap als temps que vénen, les noves necessitats dels nous

visitants del segle XXI i fomentar la qualitat, la sost enibilitat i

la digitalització, també amb l’objectiu que els establiments

puguin incorporar aquestes noves instal·lacions i oferir serveis

per donar resposta, en adaptació d’aquests nínxols de mercat

per tal d’afavorir l’especialització, la diferenciació com a
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element de millora de la competitivitat. I, és clar, amb l’escenari

que tenim en aquests moments doncs t ambé més necessari que

mai.

D’aquest a manera entenem que amb aquesta eina de

flexibilitat, una eina útil, no únicament s’ajuda sinó que es

col·labora amb la supervivència del sect or, el fem fort, fem una

indústria forta amb més capacitat de resistència, de resiliència

davant, com dic, aquestes adversitats.

Vull dir que a l’aprovació del Decret 8, ara Llei 2, en el seu

moment nosaltres ja vam formular nombroses esmenes i vam

valorar aquesta normativa i vam dir que consideràvem que,

encara que es denominés de reactivació de l’economia, doncs,

no feia aquesta feina, no complia aques t  objectiu, era

insuficient, que no agilitzava ni simplificava els tràmits excepte

per a la pròpia administració i que, en definitiva, era un remix de

demandes generals que hi havia damunt la taula i que es varen

ficar allà, però que no responia a un objectiu contundent  i de

voluntat del Govern de reactivar d’una manera estructural amb

un projecte polític turístic del Govern. Per tant, en aquell

moment nosaltres ja ens vàrem expressar en aquell moment.

Per tant, qualsevol proposta que pugui venir per agilitzar,

per millorar, per fer més útil una eina, que es beneficiarà la gent

en definitiva i el destí t urís t ic, doncs, consideram que és molt

positiu i per això votarem a favor.

Sí m’agradaria fer unes puntualitzacions als diferents punts

perquè al punt 1, quan parla d’edificació turística obsoleta,

entenem que es refereix a establiments turístics d’alta o de

baixa, perquè aquesta denominació com a t al,  jurídica..., bé, a la

normativa no existeix, entenem que es refereix a açò. I quan

parla que..., demanda que no únicament es pugui ubicar a zona

turística madura, doncs hi estam d’acord totalment perquè

nosaltres ja vam fer aquesta demanda en el seu moment, i no va

ser atesa, de t al manera que els establiments que estaven d’alta

únicament podien fer un canvi d’ús a les zones madures i

únicament varen quedar a Menorca i a Eivissa els que estaven

de baixa o en rústic. Per tant, votarem a favor.

El punt 2 també parla d’edificis turístics  obsolets, també

entenem que es refereix a establiments donats de baixa. 

Al punt 3 també hi farem un vot favorable. Parla que rere

una reforma integral aquests edificis turístics obsolets puguin

destinar-se a teletreballadors. És clar, si fem una reforma

integral ent enem que queda com a hotel o queda com a un

res idencial? Si queda com a hotel el tema del teletreball, que és

una opció que vostè sap que ja es du endavant per part dels

establiments turístics que voluntàriament vulguin acollir aquest

tipus de turista, o si parlam d’un establiment residencial

específic únicament per a t eletreballadors, doncs bé, també ens

semblaria bé, però ens agradaria que ens ho aclarís.

El punt 4 també p arla d’incorporar mesures específiques per

a canvi d’ús a establiments turístics donats de baixa de manera

definitiva. Entenem que parla a partir del 13 de maig del 2020 i

rústic. D’acord, doncs, en aquest sentit nosaltres hi votaríem a

favor, repetesc, perquè entenem que és important donar eines

al sector, donar eines a la gent per reconvertir, per fer més

competitiu i fer-ho més adaptat a les necessitats i als turistes

que de cada vegada seran més exigents, així ja es reflecteix, i

amb unes inquietuds que nosaltres hem de ser capaços com a

destí turístic de respondre. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara de la portaveu

del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Des de la nostra formació no podem

donar suport a aquesta iniciativa de cap de les maneres. De fet,

nosaltres ja en el Decret 8/20 vàrem presentar esmenes, quan es

va tramitar com a llei, en el sentit que el canvi d’ús d’aquests

establiments turístics fos  únicament i exclusivament cap a un

habit at ge protegit de lloguer i, a més, amb la participació dels

ajuntaments pertinent s  per analitzar la idoneïtat respecte de la

repercussió dels equip ament s  p úblics  i respectant els

p lanejaments urbanístics. És tot el contrari del que es proposa

a aquesta iniciativa.

No veiem que sigui una manera de millorar i d’impulsar el

t urisme, com ha dit qualque portaveu en intervenció anterior, i

tampoc no veiem que s’hagi de fer a àmbits que no siguin

zones  t urís t iques madures que, bé, podríem..., “madur”

nosaltres consideram que és un eufemisme per dir zona

degradada; si a una zona que està degradada, amb manca

d’equipaments, que està pensada per a turistes, a més hi posam

gent a viure sense cap tipus de planejament ni de p ensar quins

equipaments, escoles , centres de salut, plans de mobilitat, etc.,

nosaltres no hi estam d’acord, la veritat. I no veiem que dins

aquesta iniciat iva es faci un plantejament seriós d’aquestes

modificacions que serien bones per a la ciutadania que hagi de

viure amb aquests espais que es puguin renovar.

Així que per la nostra part no hi donarem suport. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem el torn de paraula al

portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, encara no fa un any que vàrem

aprovar la Llei 2/2020 i, és clar, nosaltres ent enem que el canvi

d’ús és una cosa molt ,  molt seriosa, però, és clar, en aquest

p aís  nostre quan parlam d’urbanisme i quan parlam d’aquestes

coses, surten totes les passions, afloren tots els lobbies i, és

clar, hi ha molts d’interessos  i molts d’euros en joc. I en el cas

concret que tractam ara, la convivència entre l’ús turístic i

residencial sempre ha estat molt problemàtica, sempre, conviure

turisme i residència és un “problemasso” i, al final el
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“problemasso” acaba sent un problema de seguretat ciutadana,

de policia, per tant, d’ajuntaments.

Per t ant ,  qui regula ha de ser molt responsable i coneixedor

de l’espai i de la z ona. Per això qui declara les zones com a

madures són els consells, en virt ut  de les seves competències,

en col·laboració amb els ajuntaments.

Nosaltres entenem que a la lleugera, sense t o ni so, que

qualsevol hotel es pugui reconvertir en habitatges és delicat

per a la zona turística en concret i p er la gent que haurà d’anar

a viure allà, per als dos és delicat i la convivència és conflictiva.

Per això ha de passar p er la declaració de zona madura, que fa

qui gestiona l’espai, que són consells i sobretot ajuntaments.

Per part nostra massa bé està com està la llei i evidentment

no votarem a favor d’aquesta proposta.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Es el turno ahora del portavoz del Grupo

Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros ya en la tramitación de

los varios  decretos que se aprobaron el año pasado en este

Parlamento y que tienen que ver con el urbanismo y la

legislación a que hace referencia esta prop os ición no de ley, ya

nos mostramos críticos con lo que siempre suele pasar,

gobierne quien gobierne, que los beneficiados  son las grandes

cadenas  hoteleras. Y no lo dijimos en sede parlamentaria por

tener algo en contra de las grandes cadenas hoteleras, ni

mucho menos, ¡sólo faltaría! Lo dijimos porque en este ámbito

intervienen muchos sectores, intervienen muchos agentes  y  s i

hay que hacer lo posible para reactivar la economía vamos a

ponernos todos al mismo nivel, no que unos  siempre sean los

beneficiados . En este caso han salido beneficiados con las

mayorías de izquierdas también, y esto nos llevaría a debates

amplísimos, incluso a hacer comparativas con lo que hacen en

otros países sobre el uso residencial, el uso turístico y demás,

que en muchos países conviven sin problemas. 

Pero en lo que hace referencia aquí, de insistir en el cambio

de uso y que sólo afecte a los hoteleros, bueno, nosotros  y a lo

dijimos en sede parlamentaria, y ¿por qué con esa filosofía los

promotores de residencial no pueden acogerse también a los

cambios de uso? Es  un debate que alguna vez tendremos que

entrar en él. 

Por tanto, y dicho lo dicho, y  sabida nuestra postura sobre

todo este tema, nosotros pedimos votación separada, en

algunos puntos votaremos favorablemente y en otros nos

abstendremos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos . Passem ara el torn de paraula

al portaveu del Grup Parlamentari El P i Proposta per les Illes, el

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nost re grup parlamentari

demana la votació separada, concretament  del punt 3, que és el

punt al qual no donarem suport d’aquesta iniciativa.

És clar, aquí es diu que hi ha beneficiats. No n’hi ha cap de

beneficiat, per què no hi ha cap beneficiat? Perquè ningú no

s’ha acollit a aquesta norma, aquesta és la qüestió, la qüestió

és que aquí s’ha dictat una norma, en decret llei i en llei, que no

serveix, perquè ningú no s ’acull a aquesta norma; per tant, és

una norma existent, però que no té cap utilitat, no té cap efecte,

no hi ha ningú que... -no, no, no hi ha ningú, ningú, i això ho ha

contestat a pregunt es  del Grup Parlamentari Ciutadans i a

p reguntes del Grup Parlamentari d’El Pi-, no hi ha ningú que

s’aculli al canvi d’ús. Aquesta és la qüestió.

La qüestió és, si dictam una norma perquè hi hagi

determinats canvis d’usos és  que el legislador, la majoria

democràtica, està a favor que hi hagi alguns canvis d’usos,

però la norma no serveix perquè no se'n produeix cap de canvi

d’ús. Per tant, com a mínim això ens du a la conclusió que s’ha

de replantejar la norma, perquè en els casos que la majoria

considera que sí s’ha de produir el canvi d’ús, que és un sí a

una realitat i sigui viable, perquè així com està és impossible,

perquè ningú ho fa.

Quina situació tenim a les Illes Balears? Doncs tenim una

situació molt  concreta, una situació on hi ha tot una sèrie de

places obsoletes i de baixa qualit at , que fins i tot els mateixos

hotelers consideren que haurien de sortir del mercat, haurien de

desap arèixer, la qual cosa redundaria en una millora de la

qualitat turística del nostre product e, i tenim al costat d’això

una necessitat d’habitatge. I al costat d’aquesta necessit at

d’habitatge tenim una voluntat majoritària, almanco és la

voluntat d’aquest grup parlamentari, que no hi hagi nous

consums de territori.

Per t ant, la via del canvi d’ús ens permet, evidentment en

proporció, no d’una manera absolutament generalitzada, ens

permet assolir objectius importants, guanyar qualitat turística,

expulsar places obsoletes , aconseguir habitatge a preu

assequible, no consumir territori. Són idees que crec que,

almanco nosaltres compartim.

Durant la t ramit ació parlamentària del que després va ser la

Llei 2/2020, nosaltres ja vàrem presentar esmenes  un poc en

aquest sentit. En el tema de la zona turística madura, nosaltres

vàrem intentar ficar una esmena que digués que també es

podria produir el canvi d’ús  a les zones declarades

d’emergència d’habit atge, ja que hi ha grups parlamentaris

d’esquerres que donaven tanta importància a aquesta figura,

possibilitem una alt ra via, lògicament amb el vist i plau dels

ajuntaments, que hi hagi més possibilitats que es produeixi el
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canvi d’ús . Amp liar una mica l’objecte de les possibilitats del

canvi d’ús. Això es va refusar.

Però és que desp rés , és clar, també vàrem intentar que, a

part de l’habitatge de protecció oficial pur i dur, pogués entrar

el preu taxat. Per tant, amp liar també les característiques dels

nous habitatges perquè sigui atractiu per al propietari.

Enlloc d’això què va fer la majoria d’aquest Parlament? Va

ficar el que ha dit la port aveu de Podemos, que fos

preferentment de lloguer. Aquesta disposició preferent ment de

lloguer el que ha fet és anul·lar la possibilitat de canvi d’ús,

perquè ningú, cap propiet ari no farà una reforma integral del

seu edifici, amb totes les dificultats, perquè això és inviable

econòmicament  i tan inviable econòmicament és que ningú no

s’hi ha acollit, perquè aquest és el problema. Perquè el

problema del Govern és que creu que l’habitatge de protecció

oficial només pot ser de t itularitat pública i nosaltres no estam

d’acord amb aquest plantejament, també els promotors privat s ,

amb condicions, amb límits, amb requisits, han de poder fer

habitatge i aquest és un cas específic.

En el tercer punt, -i acab amb això-, no li podem donar

suport, perquè bàsicament no entenem el plantejament, si hi ha

teletreball, el teletreball el poden fer des de Brasil, no imp orta

venguin a estar devora l’hot el p er fer teletreball, el poden fer

des d’on vulguin. Per tant, és que no entenem el plantejament.

Però és  que, a més, pensam que la prioritat és defensar l’accés

a l’habitatge dels residents de les Illes Balears, i resulta que el

punt el que ens planteja és que prioritzem l’accés a l’habitatge

dels que no són de Balears, però que volen venir a Balears. A

nosaltres això ens sembla el món a l’inrevés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per tant, nosaltres  al t ercer punt hi votaríem en contra, a la

resta de punts hi donaríem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula a la

portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Jo crec que és important primer posar

el focus sobre què va motivar aquesta disposició en el Decret

8/2020, més que res perquè crec que ens descentram un poc del

debat vertader. Vegem, el Decret del 2020, entre d’altres

mesures, aportava aquesta que debatem aquí, i aquesta mesura

tenia per objecte no fer una transformació global sobre les

condicions urbanístiques i d’ordenació turística de les Illes

Balears, no -no, no, no-, aquest aspecte, dins aquest decret llei,

tenia bàsicament -bàsicament- per object e incent ivar la

construcció, incentivar el sector de la construcció, aquesta era

la finalitat que es va exposar per part  del Govern quan es va

defensar aquest decret llei. 

Bé, dit això. Ho dic perquè crec que és important centrar-ho

perquè és  que el debat tira cap a una banda o tira cap a l’altra. 

Punt dos. Que ara la dreta es dediqui.. . ,  estic contenta de

veure com la dreta es torna d’esquerres, progressivament, bé,

que ara la dreta es dediqui a fer postulats a favor de la

reconvers ió t urís t ica res idencial, d’aquells  mat eixos

establiments que vostès amb la seva llei t urística -del Sr.

Delgado- varen permetre que s’amp liassin i que, d’alguna

manera, es reconvertissin, jo crec que és prou cont radictori,

però bé. Això passa molt sovint en aquest parlament. 

I, ara, centrant-me concretament en la proposta de

Ciut adans. Sr. Pérez-Ribas, jo veig aquí una cosa que és una

permanent en quasi bé totes les p ropostes que vostès porten

i que jo respect molt, però hi ha una constant, i és  que vostès,

normalment, redueixen, anul·len, minimitzen o directament

obvien, com és en aquest cas, que les competències en

ordenació turística i en urbanisme les tenen les administracions

insulars i locals. I que, per tant, correspon a cada illa, en base

al seu model urbanístic i territorial... -no facin cares, per favor,

deixin explicar-me!

(Remor de veus)

Sí, sí, sí..., vostès pretenen que el Govern reguli o desreguli

-segons  com s’interpreti- la capacitat, la possibilitat de

reconvertir places , en uns llocs concrets i obrint-ho a altres

àmbits que no són a zones madures i d’altres; bé, però jo els ho

record: a veure, jo crec que el Govern no els  ha de dir als

consells insulars, que s í que tenen competències en ordenació

turística -perquè això també va d’ordenació turística, de fet, va

sobretot d’ordenació turística-, jo crec que el Govern estableix

uns marcs generals, però l’ordenació turística i l’urbanisme i els

plans territorials són cosa de cada illa. Per tant, jo crec que ni

Ciutadans, ni la coalició que jo represent ni ningú de nosaltres

li ha de dir a cap illa cap a on ha d’evolucionar el seu model

turístic i urbanístic i territorial. 

(Remor de veus)

Escolti! Però, vegem, però vostè es diu senyor..., vost è és

el Sr. Pérez-Ribas, de Ciutadans , i defensa aquesta proposta?

Ho dic perquè, a veure, vostès sabran el que diuen i això diu el

que diu. Vull dir, no facin cares rares!

Per altra banda, és prou sorprenent, a veure, una qüest ió és

donar una sortida a uns casos molt concrets i molt puntuals, és

a dir: zones madures, zones que crec que, a més, són molt

bones  d’identificar, i casos molt particulars. L’altra cosa és

parlar de situacions més generalitz ades . És pràcticament

impossible -i es tic segura que vostès serien els primers que

posarien el crit en el cel- plantejar la convivència, dins un

mat eix indret, convivència purament residencial amb les

necessitats que això comporta d’equipament s  i les necessitats
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purament turístiques. I això és  p ràcticament impossible

d’encabir, si no és per a casos molt particulars. 

I el darrer, perquè la veritat és que dona per molt, aquest

tema, p erò el darrer, a veure, si hi ha un propietari o un conjunt

de propietaris int eressat s a fer aquesta reconversió, ja tenen els

mecanismes  per fer-ho, no necessitam aquesta PNL, ja els

t enen, ja tenen els mecanismes per fer-ho, el que passa és que

desp rés , pot interessar o pot no interessar, però els

mecanismes per fer-ho hi són: ja sigui per reconvers ió per

venda de pisos o ja sigui en règim de lloguer, vull dir, això ja

existeix i ja es pot fer. Una altra cosa és que hauríem d’analitzar

les causes per les quals fins a hores d’ara ningú no ho ha

demanat, pot ser no hi ha tanta gent interessada, en el fons. Pot

ser no hi ha tanta gent interessada.

I, per tant, ja dic, crec que el més normal i el més lògic, Sr.

Pérez-Ribas, seria que vostès..., i, a més, a mi m’encantaria que

ho fessin, perquè crec que tendríem oportunitat de veure fins

a on arriba la seva p roposta, realment, que portin vostès una

modificació de la Llei turística, presentin en aquest parlament

un projecte de llei, una proposició de llei...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sra. Tur...

LA SRA. TUR I RIBAS: 

.. . -perdó-, acab, presentin vostès una proposició de llei i

tendrem l’oportunitat de conèixer en detall i a fons quina és la

proposta vertadera de Ciutadans i, per tant, tots podrem fer les

nostres contribucions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes  gràcies, Sra. Tur. Passem ara per últim el torn al

portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Sí, gràcies, presidenta. Coincidesc amb el Sr. Melià, que són

dos t emes  que hi ha en aquesta proposició no de llei, la

diferència amb el Sr. Melià és que nosaltres no estam d’acord

amb cap dels dos temes de la proposició no de llei. 

Punt 3, teletreball. Article 40 de la Llei de turisme de les Illes

Balears, 8/2020, poden especialitzar-se en teletreball els hotels

-obsolets o no- quan vulguin, com vulguin, açò sí, semp re i

quan mantenguin la condició d’hotel i mantenguin les

categories es t ablertes. Perquè aquí pot haver-hi, de retruc, una

voluntat -diguéssim- de rebaixar les condicions per les quals un

hotel és un hotel i, per tant, generar un perjudici d’allò que se’n

diu “empresa”, perquè el Sr. Pérez -Ribas ha tengut un lapsus -

no freudià, però sí ideològic, en la seva intervenció-, ha dit

dues vegades “empresaris” i després  ha dit “empresa”, perquè

empresaris i empresa són dues coses diferents: els empresaris

són els  empresaris i l’empresa són el conjunt d’empresaris i

treballadors que formen l’empresa. I, per tant, l’obligació que

crec nosaltres que tenim, com a parlamentaris, és la defensa de

l’empresa, no dels empresaris. I l’empresa inclou els empresaris,

p erò -evidentment- també els treballadors i, per tant, votarem

que no, perquè nosaltres defensam l’empresa. I la defensa de

l’empresa és protegir també els llocs que genera. 

Per tant, poden fer teletreball si volen -obsolets o no-

qualsevol hotel pot especialitzar-se en teletreball, com uns

s’han especialitzat en ciclisme, etc. 

Els altres punts. S’ha dit que no ha funcionat la Llei 2/2020.

Per què? Aquesta pregunta ningú no l’ha respost, sembla ser

que no ha funcionat. Però si no ha funcionat en zones madures,

vol dir que funcionarà en zones no madures? Perquè si en

zones madures quan -diguéssim- els hotels obsolets estan ja

més amortitzats, estan més degradats, per què no funcionarà. I,

a més, també tenim una altra via, que és que diguéssim que aquí

ens n’oblidam..., ningú ho ha dit , que les competències

d’ordenació t erritorial són -excepte a Mallorca- dels consells

insulars i els consells insulars són els que decreten madura o

no una zona. I, en aquest cas de Mallorca, el Govern. I les  alt res

illes, per tant, tenen la capacitat aquesta, els consells, de p oder

dir allà on consideren que és necessari o no és necessari.

Perquè clar, el punt 1 parla d’habitatge social. Però el punt

2 ja no, el punt 2 diu “també altres usos”, i aquí hi ha la t ramp a.

Parlam d’habitatge social o no parlam d’habitatge social?

Parlam de qualsevol tipus d’habitatge perquè, evidentment, si

es tracta que hot els obsolets -que no és una figura legal-, però

suposem que són hotels de baixa categoria o hotels que ja han

tingut la seva vida útil i, per tant, ja han generat unes

generoses plusvàlues a la seva vida útil, ara els reconvertim i

generam unes noves plusvàlues, a canvi de la destrucció dels

llocs de feina o a canvi de no esponjar zones turís t iques, i no

a favor de l’habitatge social, pot ser feu un flac favor al nostre

futur econòmic i a la nostra planificació territorial i planificació

turística. Per tant, açò són qüestions que hauríem d’aclarir

fonamentalment, i que no s ’aclareixen sinó que es confonen en

aquesta llei, en aquesta proposta, perdó.

Crec que és necessari que aquest debat s’obri, en un futur,

estam d’acord que és un debat que s’ha d’obrir a futur, perquè

evidentment res no serà igual, i en el món turístic tampoc, en

sortir de la pandèmia, en sortir de la COVID, que obrirà un nou

marc de -diguéssim- d’expectatives turístiques, de bandes

turístiques i, per tant, haurem d’adaptar la nostra oferta a la

nova realitat que surti arran de la pandèmia i, en aquest sentit,

i amb l’anunci que ha fet el conseller, de manera reiterada, de la

necessitat i la intenció de modificar o fer una nova llei de

turisme, per part del Govern i del govern d’aquest parlament,

aquí sí que evidentment haurem d’obrir un debat a fons sobre

aquestes qüestions: de quins són els usos del nostre territori;

zones turístiques; z ones residencials; si convé conciliar a cada

una de les zones urbanes, no urbanes, turístiques, els distints

usos que en aquests moments contempla la normat iva

urbanística i turística; o bé si hem de continuar l’esp ecialització,

com havia estat fins fa molt poc, fins fa molt poc -perquè de

cada vegada es confon més, açò- la nostra realitat urbanística

de (...) i territorial de les illes; és a dir,  els turistes a les zones
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turístiques, els  residents a les zones residencials, eh? Així

encara es defensa, una determinada illa i, en tot cas, aquí hi

tenen ... -sí, sí, Sra. Cabrera, vos t è fa així perquè no ho entén,

però açò, diguéssim, és responsabilitat dels consells insulars i

és responsabilitat dels plans territorials...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’acabar, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... dels plans territorials, que són els que han de regir la

voluntat de cada illa en la definició territorial.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. En torn de contradiccions

passam el torn de paraula al portaveu del Grup  Parlamentari

Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bueno, primero agradecer el debate,

porque realmente hemos t enido debate, cada uno ha expresado

su opinión sobre un tema que nos concierne a todos, un tema

que para mí no es ni de izquierdas ni de derechas, es un asunto

de qué hacer con determinadas edificaciones y, como ha dicho

muy bien el portavoz de El Pi, el Sr. Melià, de int ent ar buscar

soluciones que no consuman territorio.

Estoy t ot almente de acuerdo con el Sr. Borràs, del PSIB, que

es un debate que hay que abrir, que hay que abrir en el futuro,

y por eso, pues, nos prestamos a debatir sobre ello.

Evidentemente, es t o me ha sorprendido de los Grupos

Parlamentarios tanto MÉS como Unidas Podemos como Junts

per Formentera, la ley ya está en vigor, o sea, es  una ley que ya

es t á en vigor, que ya permite la convivencia entre el residencial

y el turístico y que, bueno, lo único que nosotros planteamos

es que una ley que ya está en vigor, que no ha hecho

Ciudadanos, que no ha hecho ni izquierda..., o sea, ni

derecha..., o sea, la han hecho los grupos parlament arios que

dan apoyo al Govern, que nosotros también, como otros

grupos  de la oposición, planteamos enmiendas en su momento

intentando ampliar el abanico de esta vía y que no fueron

aceptadas, lo que buscamos  es  que si se hace una iniciativa

legislativa que consideramos  positiva pues que realmente

tenga respuesta, pueda tener respuesta y  p uedan acogerse las

empresas, que aquí también y o he tenido un lapsus y el Sr.

Damià también seguramente ha tenido un lap sus porque ha

dicho que votarem que no per defensar l’empresa, pues...,

bueno...

(Remor de veus)

... no es un lapsus, pero, bueno, es definible, interpretable. 

Pero, bueno, en definitiva, y ahora respondiendo a la Sra.

Cabrera, del Grupo Parlamentario Pop ular, evidentemente

cuando hablo de edificación turística obsoleta, hablo de

cerradas y de no cerradas.

El t ema del teletrabajo es verdad que ya existe ciert a

legislación, pero, por lo que sabemos, esta legislación actual se

debería actualizar p orque puede generar problemas a los

es t ablecimient os  que se acojan a esta legis lación.

Evidentemente, la baja definitiva era del 13 de may o de 2020,

que es lo que regula la propia ley y determinada regulación que

hay turística.

Finalmente, bueno, pues agradecer a los  grupos

parlamentarios que van a votar a favor de esta iniciativa, que

no pretendía más que ahondar en una legislación que ya existe,

que la ha legis lado el actual govern de las Illes Balears, que,

además, aparte de que se hizo como un decreto ley se tramitó

como proyecto de ley que fue una cosa positiva porque todos

los grupos parlamentarios pudimos present ar enmiendas que al

final p rácticamente todas fueron rechazadas y se quedó como

el texto original, pero bueno, ya se generó debate y ya por lo

menos actuamos como legislativo.

Bueno, ya que existe esta ley hagamos que sea útil y que

sirva para lo que dice el título de la ley, impulsar la actividad

económica. Sí que la simplificación administrativa esto no se

consiguió ni con esta ley ni con todos los decretos que se han

ido generando posteriormente, pero bueno, por lo menos que

el impulso a la actividad económica sí que tenga cierta

repercusión derivada de las iniciativas de esta ley.

Muchísimas gracias a todos los que han p art icip ado en este

debate que realmente ha sido muy interesante para todos los

que estamos aquí.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias , Sr . Pérez-Ribas. Acabat el debat, votarem

la Proposició no de llei RGE núm. 1264/21. Primer demanar al

portaveu si accepta votació per separat.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO.

Sí, sí, por supuesto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Votam, doncs, els diferents

punts d’aquesta proposició no de llei.

Punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam el punt número 2 de la Proposició no de llei RGE

núm. 1264/21. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor, 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara el punt número 3 de la mateixa proposició. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

1 vot a favor, 5 abstencions, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, votam el punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 1264/21, relativa al canvi d’ús dels establiments

turístics obsolets.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 9301/19, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a assetjaments i agressions sexuals a les cambreres de pisos del sector hoteler.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 1264/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a canvi d’ús d’establiments turístics obsolets.

