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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia, senyores i senyors diputats, i personal de la

Cambra que avui ens acompanya. Començarem la sessió d’avui

i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

Avui no en tenim cap.

Començam idò el debat de l’ordre del dia relatiu al debat i

votació de les prop os icions no de llei RGE núm. 1877/21 i  RGE

núm. 2119/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1877/21, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears ,

relativa a pròrroga de l’habilitació per exercir activi tat

d’estada turística a habitatge plurifamiliar.

Començarem el debat per la Proposició no de llei amb RGE

núm. 1877/21, presentada pel Grup Parlament ari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a p ròrroga de l'habilitació per a

exercir activitat d'estada turística a habitatge plurifamiliar.

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. President a. Senyores i senyors

diput at s . Com és de tots conegut, a la normativa de les Illes

Balears hi ha una modalitat d’estada turística en habitatge, que

és la modalitat en habitatge plurifamiliar, que té un règim jurídic

específic que consisteix bàsicament que aquesta realització

d’activitat d’estada turística només  es pot fer durant un termini

de cinc anys. Finalitzat aquest termini l’operador, el promotor,

si ho vol fer, ha de complir la normativa, evidentment, que

estigui en vigor en aquell moment, i,  a més  a més, ha de tornar

comprar, adquirir places turístiques. Per t ant , qualsevol posada

en funcionament d’aquesta activitat requereix una inversió

important d’adquisició de places i evidentment amb un càlcul

d’amortització en el termini que tenen, que és aquest termini de

cinc anys. 

Davant tota la qüestió de la pandèmia, la crisi econòmica, la

caiguda absolut a de visitants a les Illes Balears, és evident que

aquests càlculs i aquesta ponderació de l’amortització d’una

inversió durant aquest termini de cinc anys s’ha vist

trasbalsada i s’ha anat en orris.

Per tant, la nostra proposta és que, atès que no hi ha pogut

haver act ivitat turística, s’acordi per part del Govern de les Illes

Balears o s’imp ulsi per part del Govern de les Illes Balears, un

canvi normatiu que permeti una pròrroga aut omàtica d’aquest

termini de cinc anys, ja que realment tots som conscients que

no han pogut exercir aquesta activitat així com estava previst i

com havien fet la seva planificació, entre d’altres coses, com

dic, per amortitzar la inversió que requereix la realització

d’aquesta activitat.

És una proposta molt simple, és una proposta que p ensam

que té tot el sentit comú, que es  t roba en sintonia amb el temps

de crisi que patim i que, a més a més, per a l’administració

realment no té cap cost econòmic, per tant, pensam que, des de

tots els punts de vista, mereix el suport aques t a iniciativa i així

esperam que ho facin els diferents grups d’aquesta cambra. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. En el t orn de fixació de posicions, correspon ara el

torn al Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Salomé

Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors

diputats. Des del Grup Parlamentari Popular fem, lògicament,

una valoració positiva de la proposta que presenta el Grup

Parlamentari El Pi.

L’any passat, el 28 de maig, es  va debatre una proposta

també present ada per El Pi en aquest sentit, i també nosaltres

la vam votar i li vam donar suport, i repassant el que vam dir en

aquell moment dèiem que valoràvem que es preveia que el

sector turístic -ja fa un any- seria el més afectat i que amb més

dificultats es recuperaria. Cosa que avui podem veure que

lamentablement, així ha estat.

En aquells moments dèiem ja que, davant d’aquesta

possibilitat, bé, idò el que ha dit el senyor d’El Pi, que diu

s’havien de prendre totes les mesures necessàries per facilitar

el  restabliment de l’activitat i per ajudar a donar continuïtat en

les millors condicions possibles al teixit productiu, en general,

i al sector turístic, en particular, fent especial menció al que

proposava El Pi.

Com hem recordat moltes vegades el Grup Parlamentari

Popular i altres grups d’aquesta cambra, hem presentat

iniciatives des de fa ja un any que cerquen de manera decidida

i reiterada eines i mesures per reactivar l’economia, per ajudar

les empreses, autònoms, PIME, famílies, a sobreviure davant

les restriccions imposades per la COVID i davant el xoc de

demanda turística. En aquest sentit des del Grup Parlamentari

Popular hem reivindicat tant ajudes  directes com ajudes a la

liquiditat  com a la reducció de les obligacions fiscals,

burocràtiques, adminis t rat ives  p er t al de facilitar la

supervivència del teixit productiu, especial menció a les

mesures prop osades que amb poc esforç per part de

l’administració s’hagués pogut donar molt a ajuda a la

ciutadania -que tanta falta fa- ajudes que haguess in donat de

qualque manera coherència i credibilitat al Govern, per exemple,

en reduir l’ITS o el cànon de sanejament. 

I la iniciativa que duu el Grup  Parlamentari Popular, que avui

tractam creiem que és un d’aquests casos tan necessaris. L’any

passat vam considerar totalment adequada aquesta prop os ta

on els habitatges plurifamiliars que únicament tenien vigència

de cinc any s  es  p oguess in amp liar un any més,

automàticament , ja que la t emp orada, per causa del

coronavirus, vam considerar que estava pràcticament perduda;

avui, ja lamentablement podem constatar que així ha estat, que
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avui ja hi ha més de 4.000 empreses perdudes, 83.000 aturats a

dia d’avui i una caiguda -la major d’Espanya- del PIB.

Però és que avui, encara, t enim una situació de total

incertesa, no sabem què passarà amb la temporada, amb el grau

de vacunació -que està totalment endarrerit-, amb una

desescalada desconeguda i a cop d’improvisació, avui encara

creiem que tot és un despropòsit de cara al futur, i la t emp orada

turística perilla. Per tant nosaltres creiem que l’obligació de les

institucions és emprar t ot es les eines possibles per facilitar la

viabilitat del teixit productiu p erquè es pugui mantenir el teixit

productiu, com dic, i els llocs de feina.

Per tant aquesta proposta, amb més raó que mai, creiem que

és  necessària i és necessari el redactat que defensa el grup

proposant i per t ant en aquest sentit nosaltres farem un vot

favorable.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlament ari Ciudadanos té la paraula el

Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Anunciar també que des del Grup

Parlamentari Ciutadans votarem a favor d’aques t a iniciativa,

com ja vàrem votar el darrer pic que la va presentar el Grup

Parlamentari El Pi. 

I evidentment estem totalment d’acord amb l’exposició que

ha fet el portaveu del Grup Parlamentari El Pi, el Sr. Melià, sobre

la situació que si durant  cinc anys es fan unes inversions i

p ràcticament ens trobarem que, no només durant un any ,

pràcticament  més d’un any, no s’ha pogut exercir l’activitat que

estava prevista idò és lògic que es pugui retardar la durabilitat

d’aquesta activitat. 

Per tant, bé, com ja han dit els meus .. ., portaveus anteriors,

votarem a favor, i votarem a favor de t ot es les iniciatives que

signifiquin ajudar a passar la crisi a totes  les empreses que ho

estan passant molt malament  per la crisi econòmica derivada de

la pandèmia. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari M ÉS per Mallorca té ara la

paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, és clar,  per què són cinc..., per què

aquests, els habitatges plurifamiliars tenen una normativa

diferent que la resta i per què cinc anys amb una declaració...,

amb una DRIAT? És clar, no és un cap rici, no és un caprici el

fet que aquest tipus d’habitatges tenguin aquests cinc anys.

Primer, hi ha un debat obert -que nosaltres entenem que és

important- que és: hi ha d’haver lloguer de vacances en

plurifamiliars o no hi ha d’haver lloguer de vacances en

plurifamiliars, i amb quines condicions, en cas que hi sigui?

Això, per una banda. 

Però, per una altra, si es posaren els cinc anys és perquè hi

havia en marxa per part dels consells, en el cas de Mallorca el

Consell de M allorca, l’elaboració, la revisió del Pla

d’intervenció d’àmbits turístics, del famós PIAT.

El que ens p odem t robar és que el PIAT digui -un cop

modificat i aprovat- que en aquella zona no hi pot haver o ara

només hi pot haver una modalitat de lloguer turístic que sigui

la dels 60 dies, per exemple, que és el que ha passat ara a

Mallorca, a diverses zones, i nosaltres li allarguem un any  més

la possibilitat de fer lloguer turístic tot  l’any. I, és clar, són

diferents normatives que han d’encaixar perquè això sigui

possible.

Nosaltres entenem que el tema del lloguer turístic en

plurifamiliars és un tema delicat, un tema que no només afecta

el propietari d’aquell habitatge, s inó que afecta tot l’entorn i

tots els veïnats que puguin envoltar la propietat d’aquell

habitatge i que a qui li toca decidir si hi ha d’haver lloguer

turístic en plurifamiliar o no és  a qui té les competències, en

aquest cas al PIAT, i així ho fa, s ’es t à elaborant, i així va fer una

aprovació inicial el Consell de M allorca, i que canvia la

normativa i canvia la manera com es poden llogar o no segons

quines cases.

Per t ant, no veiem, no ho veiem, no li veiem la possibilitat de

poder allargar així, perquè sí, un any  més sense res, la DRIAT

o sense haver de renovar la DRIAT. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies . Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la

paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias , Sra. Presidenta. Para ser breve,

compartimos la argumentación de El Pi, del Sr. Melià, lo mismo

que de la Sra. Salomé Cabrera y del Sr. M arc Pérez-Ribas de

Ciudadanos, con lo cual nuestro voto será favorable. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.

Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. President a, bon dia a tothom. El nostre grup

votarà en contra d’aquesta proposta la qual no veiem del tot

clara, no ens acaba de convèncer el que es proposa i

consideram que és millor votar en contra. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per acabar aquesta ronda, pel Grup Parlamentari

Socialista té ara la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Aquesta iniciativa du un títol que

clarifica algunes coses que és  estada turística a habitatge

plurifamiliar i posa l’èmfasi a l’habitatge, sobre l’habitatge

plurifamiliar, i després algun portaveu ha parlat aquí del sector

productiu; no acab d’entendre molt bé que p oder llogar

turísticament un habitatge plurifamiliar ho podem considerar

part del sector product iu de les Illes Balears perquè,

evidentment, entra en conflicte, d’una manera clara, d’una

manera clara i directa, amb el dret a l’habitatge, que és  un dret

consagrat a la Constitució que voldríem substantiu, però que,

en t ot  cas, vull dir sí que també ve determinat per la Llei

d’habitatge de les Illes Balears.

Per tant, quan es va legislar la possibilitat de manera

circumstancial de p oder fer lloguer turístic en habitatge

plurifamiliar ja es va considerar evidentment que era una

situació excep cional, amb quotes, amb capacitat de determinar-

ho per part dels consells insulars, que tenen les competències

d’ordenació turística, i també per part de..., i també evidentment

marcant uns terminis de renovació perquè en d’haver-hi

quotes, no fossin sempre les mateixes persones  ni fos

irreversible la possibilitat de seguir per aquest camí, de

permetre el lloguer de l’habitatge amb finalitats turístiques.

És cert que la pandèmia ha condicionat moltíssim el sect or

turístic, d’una manera dramàtica si ho volen, però no

esp ecialment el sector de l’habitatge plurifamiliar,  com

reconeixen els mateixos portaveus d’APTUR els  quals parlen

de previsions d’un 80% de lloguer per a l’any..., per a aquest

estiu que ve, evidentment un 80% no és el cent per cent i els

mesos d’estiu no són tot l’any. Evidentment  han estat

condicionat s , però no és qui pateix de manera més directa

aquesta situació.

Amb independència que evidentment la modificació de la

legislació que afect a és  possible fer-la per distintes vies, entre

d’alt res evidentment com es demana aquí per part del Govern

que pot dur una iniciativa al Parlament per modificar aquesta

legislació, també està en mans dels grups parlamentaris fer-ho

així. Per tant, el nostre vot contrari avui no tanca la poss ibilitat

que aquest a iniciativa sigui presentada i debatuda al Parlament

en el seu moment, però, en t ot  cas, vull dir, no entenem que el

Govern hagi d’impulsar una modificació d’aquest termini de

cinc anys perquè consideram que no forma part de les prioritats

en aquests moments del Govern i entenem, per més que a la Sra.

Cabrera li faci molta gràcia aquesta qüestió, no entenem que el

problema de l’habitatge d’aquestes illes passi per aquesta

mesura.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té ara la paraula p er contradiccions per part d’El Pi

Proposta per les Illes el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em sap greu haver-ho de

dir, però la seva argumentació per refusar la nos t ra iniciativa és

patètica, totalment patètica. El debat sobre s i hi ha d’haver

lloguer als plurifamiliars vostès ho han superat, varen fer una

normativa que ho permetia amb determinat s  criteris, però al

fons es confirma el que va dir El Pi en aquell moment, que és

que vostès estan en contra del lloguer t urístic i no saben com

fer-ho per anar-hi en contra, però no ho volen dir amb claredat.

I això és un engany a la ciutadania. Diguin que vostès en

contra del lloguer turístic, i punt. 

Perquè, Sr. Borràs, em sap greu dir-li-ho, són vostès que

han fet una llei que considera que això és una modalitat

turística i que, p er tant, forma part del sector productiu turístic,

són vostès  que han fet aquesta llei. Si no els agrada el que

havien de fer és canviar-la o no aprovar-la, però no, vostès

volen quedar bé amb tothom, p erò després al fons surt la seva

pulsió, que és anar en contra del lloguer t urís t ic i aquesta és la

pura realitat.

Sr. Mas, el PIAT ja està aprovat definitivament, què ens

conta de canvis normatius, si està aprovat definitivament? No

hi ha cap canvi normatiu! Vol que li faci una esmena in v oce i

li digui “sempre que a la zona sigui permesa aquesta modalitat

pel PIAT”? Li faig aquesta proposta, si el seu problema és que

no vol que continuï havent-hi una activitat de lloguer turístic

en plurifamiliar que pugui anar en cont ra del PIAT, li faig

aquesta esmena.

Perquè, és clar, és que vostès sempre volen quedar bé amb

tothom, però el seu PIAT  bàsicament permet el manteniment

d’aquesta activitat, el que passa és que obliga a un ciutadà a

haver de tornar a comprar places, quan no ha pogut amortitzar

aquesta inversió per culpa d’una crisi econòmica de primera

magnitud, però vos t ès  no són d’aquest món, vostès faran

temporada el mes de desembre, que no renovin, aquests tenen

un 80%..., no, vaques grasses sí, això va beníssim, si els

turistes ens sobren. És que, és clar, fan un discurs tan

extraterrestre del que passa a la realitat del carrer que em sembla

mentida com no estan empegueïts, perquè fa falta tenir morro

per venir aquí a fer aquest discurs!

Almanco cerquin altres excuses per votar en contra d’una

iniciativa que no costa un duro a l’administració, que és  jus t a

perquè aquests ciutadans no han pogut amortitzar. I s i el que

els preocupa és  que acompleixi la normativa els oferim una

esmena que afegeixi a la nostra proposta d’acord: “sempre que

a la zona sigui permesa aquesta modalitat pel corresponent Pla

d’intervenció en àmbits turístics”.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat procediríem a votar la Proposició no de llei

RGE núm. 1877/21. 

Vots a favor, per favor? 6.

En contra? 7.

Abstencions no n’hi pot haver cap. 

Queda idò rebutjada aquesta proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2119/21, presentada pel

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, pel procediment

d’urgència, relativa a obertura urgent de tots els establiments

del sector hostaler.

Passam al següent p unt , el debat de la Proposició RGE núm.

2119/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,

pel procediment d’urgència, relativa a obertura urgent de tots

els establiments del sector hostaler.

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, nosotros

regist ramos el pasado mes de febrero una proposición no de

ley urgente ante la situación, la gravísima situación que sufre

el sector de la hostelería, el sector de la restauración. 

Baleares lidera la caída de facturación en restauración, los

hosteleros han dejado de ingresar 7 de cada 10 euros, lo que

sup one una pérdida del 70% de esta facturación. Y hay que

recordarlo y decirlo: ninguna comunidad autónoma presenta

peores resultados que el archipiélago balear.

Además, les atenaza la incertidumbre constante a la que les

somete el Gobierno balear, una semana les dicen que abran el

interior, a la semana siguiente les dicen que lo cierren, después

de haberlos mantenido casi dos meses cerrados absolutamente,

y les obligan a cerrar, pero no les compensan. Porque si les

cierran, debería indemnizarles, como han hecho en el resto de

países europeos; y tanto el Gobierno nacional como el regional

no sólo no les indemnizan o les proporcionan ayudas, unas

ayudas ridículas, que no sirven para nada, sino que además no

les perdonan ni un impuesto, siguen pagando impuestos,

Seguridad Social, tasas, estando cerrados. 

Creo que es evidente que así es imposible que se sostenga

la actividad.

Además, yo me hago una pregunta, y  desde VOX lo hemos

dicho en multitud de ocasiones, ¿por qué cerramos la

restauración cuando, según datos del Ministerio de Sanidad,

los contagios que se producen en los establecimientos son

mínimos? El sector de la hostelería lo ha venido reivindicando

constantemente, no se produce un alto índice de contagios en

los establecimientos, y es el propio Minis terio de Sanidad

quien lo confirma en el informe Actualización 265 enfermedad

por coronavirus  COVID-19, que se publicó el pasado mes de

diciembre, y que señala que en este sector se habrían

producido aproximadamente el 2,1% de los  casos de contagio

por coronavirus, solo el 2,1%.

No solo eso, sino que además ha sido una amplia mayoría

de los establecimientos de hostelería los que han realizado

grandes inversiones para que sus instalaciones no fueran

fuente de contagios, desde ventilación suficiente, filtros HEPA

de aire, humidificadores, limitación del aforo o estrictos

protocolos en el manejo de cubiertos o alimentos.

Por eso, esta proposición no de ley exige la inmediata

apertura de los establecimientos hosteleros  de forma inmediata,

al igual que ya hicimos desde el Grupo Parlamentario VOX en

el Congreso de los Diput ados , indemnizando a sus titulares por

la pérdida de ingresos que hayan sufrido durante el periodo en

que se hayan visto obligados a permanecer cerrados.

Unos cierres, por ciert o, que además han sido distintos en

cada comunidad autónoma como si el virus  entendiera de

autonomías, en cada territ orio horarios y medidas distintas.

Esto es una muestra más del fracaso de ges t ión que se ha

llevado a cabo durante la pandemia y que además  ha

perjudicado no solo al bolsillo, s ino también a la salud porque

ante este desbarajuste no ha sabido nadie a qué atenerse.

¿Y esto qué trae? Esto trae inestabilidad y  t ambién

desigualdad e inseguridad entre españoles. 

Habrán visto que el texto de la proposición se fundamenta

en la resolución dictada por el Tribunal Superior de Jus t icia del

País Vasco y lo hacemos porque est e t ribunal en su fallo

abunda en la idea que defiende desde el inicio de la pandemia

VOX, que no es otro que... por sup ues to que España debe

protegerse, pero no debe detenerse.

Así, este texto judicial del cual hemos extraído alguna parte

en la proposición que us tedes tienen, reclama la suspensión de

la vigencia de ese inciso... y además recurrente que se contiene

en las  reglas de reapertura y explica además que el cierre de las

act ividades  hos t eleras genera un gravísimo quebrant o

económico; además que es clarísimo este aut o cuando indica

que no aparece -y digo textualmente- “no aparece con claridad

la influencia de la apertura de los es t ablecimientos hosteleros

con el elevado nivel de incidencia del virus”. Esto no quita, por

supuesto, que todas esas aperturas se hagan respet ando las

medidas de seguridad, pero dejándoles abrir p ara que puedan

subsistir ya que no se les indemniza al haberles obligado a

cerrar.

Por eso confiamos  en el apoyo de los grupos

parlamentarios. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup  Parlamentari Popular s’ha

presentat l’esmena RGE núm. 3964/21 , per la seva defensa té la

paraula la Sra. Salomé Cabrera.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102119
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103964


728 TURISME I TREBALL / Núm. 45 / 15 d'abril de 2021 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Debatem ara una iniciativa del Grup

Parlamentari VOX, de la qual fem també una valoració positiva. 

Ara, a la darrera iniciativa, parlàvem de les greus

circumstàncies que pateix el teixit p roductiu a causa de la crisi

sanitària, però també a causa de les restriccions preses pels

governs, prohibicions, tocs de queda i polítiques diverses que

no ajuden els sectors productius.

El sect or turístic és el més danyat, concretament l’hostaleria

ho pateix de manera directa, veiem que les decisions del Govern

no es basen en criteris científics explicables en moltes ocasions

en comparació amb altres territoris, tipologies d’empreses i

focus de contagis; que el col·lectiu no rep  ni les ajudes

econòmiques directes corresponents a les restriccions ni a la

reducció de pressió fiscal ni càrregues  de tota casta; que les

ajudes del Govern van ser anecdòtiques i que efectivament els

855 milions d’ajudes no són exclusives per al turisme, no sabem

quan seran una realitat a més de deixar fora gran quantitat

d’activitats; que la incertesa és de cada vegada més  gran, el

grau de vacunació és el menor d’Espanya, al juny no hi haurà

aquest 70% d’immunitat, encara que ara la presidenta diu que

no fa falta tenir-ho, tampoc no sabem en base a què ho diu ara.

El cas  és que les restriccions continuen, mesures unilaterals

sense p lanificació ni consens i l’hostaleria és la diana de les

prohibicions.

Com hem dit a l’anterior iniciativa també des del Grup

Parlamentari Popular, igual que altres grups polítics, hem

presentat iniciatives en positiu, hem instat el Govern central i el

Govern balear a establir ajudes directes, hem demanat abaixar

imposts, llevar pressió per part de les administracions,

efectivament, per tal d’ajudar.

Creiem realment que és necessari trobar aquest equilibri

entre salut i economia i d’açò entenem que va aquesta

iniciativa.

Per tant, la nostra visió d’aquesta iniciativa és positiva,

encara que també hem vist que els criteris del Tribunal Superior

de Justícia de Balears no coincideixen amb els criteris del

Tribunal Superior de Justícia del País Basc en circumstàncies

similars.

Vull dir, per tant, que hem presentat una esmena que creiem

que pot complementar i que es basa en les reivindicacions que

ha efectuat el Partit Popular al Govern central en aquesta

mat eixa línia. Són tres punts, és una esmena de modificació, en

què al punt 1 instam el Govern central a compensar i abonar de

manera efectiva, en el termini màxim d’un mes, mitjançant

ajudes directes les  p èrdues de facturació patides per les

empreses, PIME i t reballadors autònoms del sector de

l’hostaleria com a conseqüència de l’estat d’alarma i del seu

impacte sobre el normal funcionament de l’activitat hostalera.

Demanam t ambé al Govern central habilitar un marc finalista

d’ajudes  direct es a la branca d’activitat econòmica de

l’hostaleria, quantificat en la xifra de 12.500 milions d’euros a

nivell nacional, dins un fons global de suport a l’economia

productiva nacional dotat de 50.000 milions, mitjançant criteris

d’accés transparent reglat i no discriminatori. He de dir que

d’aques t s  50.000 milions, 1.300 milions demanam que vagin

destinats a Balears i d’aquests 1.300, 350, com a mínim, han

d’anar destinats a les ajudes a l’hostaleria.

I un tercer punt, que ens  sumam també a instar el Govern

balear a promoure i garantir les mesures necessàries per

assegurar la obertura immediata dels establiments hotelers amb

màximes condicions de seguretat sanitària.

Som conscients, com he dit  abans, d’aquesta partida de 855

milions, però hem de dir que... reincidir que no són suficients,

que no van destinats al turisme exclusivament , que no sabem

quant correspondrà a l’hostaleria i el més important no sabem

quan arribarà a la gent.

La nostra esmena va en la línia amb el que hem defensat -

com he dit- al Congrés de Diputats.

En cas que el Grup Parlamentari VOX doncs no acceptés

aquesta esmena, nosaltres igualment votaríem a favor, ja que es

tracta d’una proposta per ajudar un sector greument danyat per

aquesta pandèmia, per les restriccions, prohibicions i per la

manca d’ajudes  i de polítiques proactives per part del Govern

central i del Govern balear.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions correspon ara al

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Debatem ara una proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari VOX amb un t ít ol amb el qual

es t em absolutament d’acord, obertura urgent de tots els

establiments del sector hoteler, evidentment tots volem que el

més prest possible tots els establiments de l’hostaleria p uguin

obrir el més prest possible per iniciar, reiniciar la seva activitat

els que estan ara tancats.

El que sí és veritat és que ja hi ha actualment al Tribunal de

Justícia de Balears una... s’est à t ramitant una iniciativa com la

que es va resoldre al Tribunal de Justícia del País Basc i que

nosaltres esperarem a veure quina resolució dóna el Tribunal

de Justícia balear. Per tant, no votarem a favor d’aquest punt

perquè considerem que la situació al País  Basc tant de

l’hostaleria com de la pandèmia és diferent de la que tenim a les

Illes Balears.

Sobre les esmenes que presenta el Grup Parlamentari

Popular, he de dir que evidentment ja..., excepte la del punt 2

que parla d’unes xifres que no sabem... la motivació d’aquestes

xifres, en els altres punts votaríem a favor perquè evident ment

és necessari que se cerquin les  mesures per fer que els
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establiments de l’hostaleria obrin el més prest possible i puguin

reiniciar la seva activitat.

Tots sabem que aquest sector ha estat dels més damnificats

per la crisi originada per la COVID, han passat uns mesos molt

dolents en què esperaven el diumenge per veure el BOE què

deia de com havien d’obrir el dilluns, han tingut  ERTO d’anada

i t ornada perquè aquestes obertures, aquests tancaments els ha

obligat a fer una ges t ió burocràtica immensa; no han vist com

se’ls reduïen els imposts  i veiem que sí se’ls dóna determinades

ajudes, però realment el que necess iten aquests petits

empresaris i aut ònoms són indemnitzacions per al període que

s’han vist obligats a tancar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlament ari M ÉS per Mallorca té ara la

paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears té

ara la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari d’El Pi

votarà favorablement aquesta iniciativa perquè crec que cont é

dos element s  que per a nosaltres són fonamentals: primer

element, per salvar sectors econòmics sobretot el que els hem

de permetre és  fer feina, aquest és l’objectiu bàsic, deixar que

la restauració, que el sector hoteler pugui exercir la seva

activitat, perquè les ajudes estan bé, són necessàries, són una

compensació però nosaltres volem posar l’accent sobretot en

què es pugui fer feina, i això ho recull perfectament la iniciativa.

Primer objectiu.

Segon, això està totalment jus t ificat. Per què? Perquè la

mateixa normativa, els mateixos criteris aprovats el novembre

del 2020 p el Govern de les Illes Balears ens situen a nivell 2 i a

nivell 2 es permet  l’obertura de l’interior dels restaurants. I el

que no té sentit és que ens donem un semàfor per donar una

seguretat de les decisions que s’aniran prenent i perquè hi hagi

una certa planificació dins la incertesa que vivim com a

conseqüència de la pandèmia, i després el Govern canviï,

discrecionalment, per no dir arbitràriament, aquests criteris. Ens

sembla que això no és una manera correcta d’actuar. 

Amb el nivell de contagis, amb la situació hospitalària que

tenim, així com està la situació a les Illes  Balears, té sentit i està

justificat i, de fet, el mateix Govern de les Illes Balears  així ho va

aprovar i ho va acordar el mes de novembre del 2020, és normal

que p uguin funcionar els interiors de la restauració, de

l’hostaleria i que aquestes activitats puguin fer feina. Aquest

seria l’objectiu absolut que nosaltres compartim.

El que no compartim, Sr. Campos, és t ot  aquest discurs que

vostès fan de les comunitats autònomes, que no li veiem cap

sentit ,  p erquè és evident que les realitats són diferents, fins i

tot a les Illes Balears són diferents per illes, i a nosaltres no ens

sap gens de greu que les decisions es prenguin en funció de la

realitat concreta de cada àmbit ,  de fet, ens sembla que és el

sentit comú que convida a fer això i com més pròxim i millor

puguem afinar la decisió que es prengui sobre el territori molt

millor.

Per tant, tot i no compartir aquesta verborrea anti

autonòmica que vos tès gasten i que, a més, en aquest sentit,

no té ni cap ni peus, nosaltres votarem favorablement també les

esmenes del Partit Popular, perquè en definitiva el que

persegueixen és l’object iu que p uguin fer feina els

restauradors, que es puguin tornar obrir els interiors dels

restaurants i que, dins els nivells que actualment  p resenten les

Illes Balears, això està absolutament justificat, com de fet

demostra la mateixa resolució i acords del Govern de les Illes

Balears a aquest efecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té ara la p araula la Sra.

Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies , Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició ens parla de

la sentència del Tribunal del País Basc, però també podríem

parlar d’altres tribunals que han fet justament el cont rari, com

és Astúries i el País  Valencià, que han sentenciat justament en

contra d’aquest tipus d’obertura. 

Cal recordar que a data d’ahir, per exemple, el País Basc

tenia una incidència acumulada de 437,06, quan l’OMS diu que

amb una incidència acumulada de 50 per 100.000 habitants

indica una transmissió comunitària. És cert que a Balears estam

moltíssim millor en aquest sentit i, per exemple, i en açò

coincidesc totalment amb el Sr. Melià, cada illa és un món, a

Menorca la incidència és baixíssima, de fet, avui no hem tingut

ni contagis.

Jo crec que són decisions que..., a mi em p reocup a que

sempre vulguem act uar com si fóssim metges o científics, quan

no ho som en realitat. I jo crec que aquí el que ha de p revaler

sempre sempre són els criteris  sanitaris, perquè el creixement

dels contagis és molt ràpid, es produeix molt  ràpidament, però

el retrocés sabem que sempre és lent.

Nosaltres ens posicionam en contra d’aquesta iniciativa i en

contra de les esmenes del PP també.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té ara la paraula la

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. President a. Bé, encara que la proposició no

legislativa de VOX consta d’un punt, té dues propostes: la

primera, pel que fa a l’obertura immediat a dels establiments

d’hostaleria. Vull dir que l’hostaleria a les Illes Balears està

obert a amb les màximes condicions de seguretat, els interiors,

a Mallorca i a Eivissa estan tancats perquè la incidència

acumulada no està controlada; no passa el mateix, com ha

comentat la Sra. Font i crec que el Sr. Melià, no passa el mateix

a Menorca i a Formentera, perquè està controlada la incidència

acumulada i, per t ant ,  allà sí que poden obrir els interiors de

l’hostaleria.

En aquest punt el Sr. Campos, a la seva proposició no de

llei, fa referència, int eressadament, a una interlocutòria del

Tribunal Superior de Justícia d’Euskadi i t ambé ho ha comentat

la Sra. Font, que hi ha altres sentències d’altres comunitats

autònomes en sentit contrari a aquesta sentència. Per exemple,

jo tenia com exemple la del Tribunal Superior de Justícia de

Navarra, o de la Junta de Galícia, que no han tengut en compte

les denúncies de restauradors i han considerat que les mesures

preses pels respectius governs  autonòmics, estaven ben dutes

a terme.

Dir que a les Illes Balears no s’han admès les mesures

caut elaríss imes i encara està pendent de la sentència. Però bé,

que no hi ha un criteri unificat de decisions judicials respecte

d’aquest tancament.

Per tant, el que sí es du a terme des de les Illes Balears, les

mesures que s ’han pres, no es tenen en compte criteris

judicials, sinó que es tenen en compte estudis científics, tant

del Comitè d’experts de malalties infeccioses, com del Cens

europeu de la prevenció i control de malalties, que, ent re altres

aspectes, estableix que a espais tancats, com bars i restaurants,

és on hi ha més possibilitat  de contagis, ja que especialment en

els bars i en els restaurants, i també parla de gimnasos, però no

tant com a bars i restaurants, es t ract a de..., és un espai tancat

on hi ha una densitat de persones prou elevada i on no hi ha ús

habitual de la mascareta. 

Per tant, aquestes mesures preses pel Govern de les Illes

Balears consideram des del Grup Parlamentari Socialista que

són encertades i que sempre tenen en compte la seguretat

sanitària dels ciutadans de les nostres illes  envers unes altres

consideracions.

Pel que fa a les indemnitzacions d’ajudes que vostès

proposen en aquest  segon punt que està dins el mateix punt

que proposen, vull dir-los, i a vos t è no li agrada que li recordi,

que vostès han votat en contra dels 855 milions  d’euros

d’ajudes directes que es varen aprovar en el Congrés dels

Diputats i que s í t enen en compte el sector de l’hostaleria. I

també des del Govern de les Illes Balears s’han anat donant

ajudes per valor d’uns 25 milions d’euros; és vera que no són

suficients, mai no són suficients, però entre aquests 25 milions

d’euros del Govern de les Illes Balears i els 855 milions d’euros,

que vostès no han volgut aprovar, poden compensar en certa

manera, no tot, però sí en certa manera les despeses i els

perjudicis de no poder obrir els interiors  d’alguns d’aquests

establiments.

Pel que fa a les esmenes que ha presentat  el Partit Popular,

van en la mateixa línia, no hi votarem a favor, perquè els punts

p rimer i segon demanen ajudes específiques per al sector

d’hostaleria. De fet, fins i tot el punt segon estableix les xifres

a donar al sector de l’hostaleria i creiem que no és coherent

també que s’abstenguin en la votació del Reial Decret 5/2021 a

Madrid, que dóna 855 milions d’ajudes, que també és per al

sector, o prou per al sector de l’hostaleria i ara facin aquesta

proposta. Per tant, votarem en contra.

I dir que aquestes ajudes finalistes són de camí, arribaran de

forma immediata i que des del Govern de les Illes Balears ja

s’han p reparat les convocatòries perquè es puguin treure de

forma immediata i agilitar-se el més aviat possible.

I en el punt tercer, quan diu l’obert ura immediata de

l’hostaleria, ja ho he coment at  quan he fet referència al punt

proposat per VOX, i per tant, és el mateix, a l’hostaleria es

tanquen els interiors allà on la incidència acumulada no és

controlada.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un

temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup

proposant si vol una suspensió o s i p odem continuar. Podem

continuar, idò. 

Llavors, té la paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, es una lás t ima pero

viene a confirmar pues que la izquierda no quiere que se abran

los establecimientos  hosteleros con ideas peregrinas, cuándo

no puramente políticas, que no sanitarias, insisto.

Si nosotros nos referimos a los fundamentos del auto del

Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco es  p orque no se

refiere en exclusiva a cuestiones del País Vasco, sino que dan

datos del Ministerio de Sanidad que son de toda España, que

nosotros sepamos el cierre de bares afecta por igual a cualquier

bar, es t é donde esté, y el virus es el mismo, que yo sepa aun no

hay una cepa vasca. 

Entonces, si estamos  de acuerdo donde hay un sector que

está claramente perjudicado, donde hay unas  ayudas que no

llegan -por mucho que diga la Sra. Sansó del Partido Socialista-,

no llegan, yo les invito a que salgan alguna vez y hablen con

los prop ietarios de bares y restaurantes, a ver qué les dicen -los
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que aun están abiert os , los que aun están abiertos y están

sobreviviendo-, cuando reciben una ay uda es ridícula, que no

les sirve ni para pagar la luz o el agua; eso, cuando reciben

algo, p orque los demás, bueno, pues están en una situación, de

verdad es que muy precaria.

Y, de hecho, lo que están pidiendo es que les dejen abrir

también por la noche porque no pueden sobrevivir solo

abriendo unas horas al mediodía y solo con las terrazas. Y lo

que no se entiende es  que les hagan gastar dinero en

ventilaciones, en filtros HEPA del aire, en humidificadores para

que puedan abrir el interior y después les prohíban abrir el

interior. O sea, encima les ocasionan un gasto, no les ayudan,

les  cierran, no les indemnizan por el cierre y les siguen

obligando a pagar impuestos. Y ustedes van a votar en contra

de que eso se acabe y de que esta gente pueda sobrevivir.

M e parece una auténtica vergüenza. Y está en la línea de la

ruina que ustedes proponen. 

No sé si sabrán que el Tribunal Supremo de Justicia de

Baleares aun no ha resuelto la demanda planteada por el sector.

Por cierto, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana -se lo digo a la Sra. Font del Grup o

Mixto- aun no ha resuelto tampoco sobre el fondo de la

cuestión. Entonces, independientemente de si hay resolución

judicial o no, estamos ante unos hechos y unas circunstancias

que afectan a todos por igual.

Yo, si me refería a las críticas -Sr. Melià, de El Pi- de lo poco

que ha servido o de las trabas que ha supuesto el sistema

autonómico en esta gestión es porque no podemos entender

que, es t ando afect ados los ciudadanos por la misma

problemática, se tomen diferentes medidas según el sitio,

incluso con los mismos niveles  de contagio, eso es lo que no

tiene ni pies ni cabeza. Y que en unas comunidades autónomas,

similares a Baleares, se les permita abrir incluso por la noche,

incluso con más índice de contagio, y aquí no, es  lo que no se

puede entender. Y es lo que además critican también desde el

sector de la hostelería y de la restauración, y este es uno de los

impedimentos del sistema autonómico. 

Oiga, si el sistema autonómico funcionara de una manera

espectacular, todo fuera una balsa de aceite, no nos costara la

barbaridad que nos cuesta y la gente prosperara les  puedo

asegurar que yo sería el más autonomista, pero es que solo son

trabas en el camino, supone un gasto tremendo, es insostenible

y encima crea desigualdades entre los españoles. Por eso

estamos en contra, no por nada más.

Respecto a la enmienda del Partido Popular, nosotros -si a

ustedes les parece bien- aceptaríamos, no sé si puede hacerse

in voce, que esta enmienda, en vez de modificación, fuera de

adición, y nosot ros la votaríamos a favor, porque la enmienda

que han presentado es de modificación. Yo, si ustedes  la

cambian a adición, no tendría ningún p roblema en aceptarla

porque además complementa lo que nosotros proponemos. 

Y dicho esto..., sí, votación separada, tampoco tenemos

ningún problema en que se pueda realizar. Dicho esto, pues

nada, muchas gracias por sus intervenciones, incluidas las de

MÉS que siempre son muy constructivas.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Hi ha cap grup que s’oposi a la modificació de

l’esmena presentada? Idò procediríem a la votació per separat

dels punts. 

Primer punt, vots a favor? 

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vots en contra? 

EL SR. SECRETARI: 

7 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

I abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 2.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

En contra? 

EL SR. SECRETARI: 

7 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 3.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

En contra? 

EL SR. SECRETARI: 

7 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

I 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, idò quedaria rebutjada... 

(Remor de veus)

Acabam de votar els tres. 

EL SR. SECRETARI:

Hem votat els tres, n’hem votat tres.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdoni, sí. Té raó. 

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Ah, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, tenen tota la raó. Passam a votar el punt 4. Disculpin. 

Vots a favor del punt 4? 

EL SR. SECRETARI: 

6 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

 En contra? 

EL SR. SECRETARI: 

7 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Idò gràcies. Quedaria rebutjada la proposta. 

I sense més assumptes a tractar, aixecam la sessió i els

desitjam que tenguin un bon dia.
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