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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados, comenzamos la
sesión de hoy y, en primer lugar, tengo que solicitar a ver si hay
alguna sustitución. ¿No? Vale.

Pues, empezamos el debate con el orden del relativo al
debate y votación de la Proposición no de ley RGE núm.
2349/21 y de la 2373/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2349/21, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d’una
xarxa sanitària turística europea.

Iniciamos el debate con la Proposición no de ley RGE núm.
2349/21, presentada por el Grupo Partido Socialista, relativa a
la creación de una red sanitaria turística europea.

Para su defensa, tiene la palabra, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, la Sra. Pilar Sansó, por un tiempo de
cinco minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, atès que, com
ja diem al llarg d’aquest any i de l’any passat, el sector turístic
és molt important per a les nostres illes i per a la nostra
economia, però també és molt rellevant a nivell de molts
territoris de l’Estat espanyol i també d’Europa, i atès que cada
estat membre o cada comunitat autònoma o cada regió han pres
les mesures necessàries que consideren més correctes per tal de
tenir controlada la malaltia COVID-19 i poder garantir la
seguretat i la salut de les persones residents, consideram que és
molt important i molt necessari en lloc de prendre mesures des
de cada un dels estats membres, que sigui una coordinació des
d’Europa, una coordinació de mesures sanitàries i de seguretat
tant per a les persones residents com per a les persones que ens
visiten, que des d’Europa puguin donar una estratègia i un
missatge clar a tots els països de la Unió Europea per
aconseguir com a objectiu una circulació de persones segura i
una recuperació turística també segura.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista proposam
aquesta proposició no de llei, que està separada amb quatre
punts.

El primer, ara revisant la redacció veig que no queda molt
clara, perquè fem referència a impulsar un pla europeu de
recuperació del sector turístic, però amb això no fem referència
o no volem parlar..., és a dir, no és un tema dels fons europeus
Next Generation, és a dir, fem referència... això tot és un tema
d’un pla sanitari, un pla europeu de coordinació sanitària. És
vera que a la redacció sembla que és un pla econòmic, un pla
de recuperació econòmica, amb la redacció feta d’aquest punt,
per tant, si qualcú em vol fer una proposta ho acceptaríem, si la
redacció es considera millor o si llavors volen comentar-ho els
diferents portaveus, però el que pretenem és que hi hagi un pla
de coordinació d’una xarxa sanitària certificada i que tots els
estats membres acompleixin les recomanacions del Centre
Europeu per a la Prevenció de Control i de Malalties.

És a dir, el que consideram que falla a nivell europeu es
que, per exemple, les persones visitants que varen a visitar les
Illes Balears d’Alemanya aquestes darreres vacances de
Pasqua, quan varen venir aquí no tenien obligació quan
tornaven allà de l’exigència de presentar una PCR, però es
varen trobar que llavors Alemanya va prendre la decisió,
correcta, supòs, perquè en el seu moment varen tenir un
increment d’incidència de la COVID, i varen haver de demanar
a les persones que ja venien aquí, que eren aquí, varen haver de
tornar presentar una PCR quan varen tornar allà. Per tant, varen
haver de cercar-se la vida i fent-se PCR.

Per tant, aquest és l’objectiu de la proposta, és un pla de
coordinació sanitària, d’una xarxa sanitària certificada.

A la segona proposta sí que volia presentar una esmena in
voce perquè parlam d’un certificat, parlam que la Unió Europea
agiliti la tramitació necessària per poder disposar d’un certificat
de vacunació el més aviat possible. Sabem que a finals d’abril
el Parlament Europeu va aprovar el certificat UE COVID-19 i,
per tant, ja està aprovat aquest certificat, no fa falta nosaltres
dir que agilitin la tramitació d’un certificat, però sí que ara la
pilota es troba sobre el terrat de la Comissió Europea i ara sí
que és la Comissió Europea qui ha d’agilitar els tràmits per
poder aplicar i dur a terme aquest certificat COVID-19.

Per tant, si de cas jo els proposaria un canvi i allà on diu “El
Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea”, canviar
“Unió Europea” per “Comissió Europea”. I allà on diu
“certificat” que digui “poder disposar del certificat UE
COVID-19 -perquè ja està aprovat per la Unió Europea- el més
aviat possible”. Per tant, els proposaria aquestes dues
modificacions si ho accepten tots els grups i, si no, bé, s’haurà
d’acceptar, s’haurà d’aprovar amb aquests termes.

Després, en el tercer punt, instam la Comissió Europea a
exercir un lideratge clar per garantir la connexió aèria segura
entre els estats membres, perquè és molt important que si volem
reactivar l’economia s’estableixin criteris de seguretat aèria per
tal que els viatgers, tant les persones que viatgen a un destí,
com les persones d’aquest destí que reben aquests turistes,
tenguin les garanties de seguretat sanitària necessaris.

I en el quart punt, instam la Comissió Europea a promoure
destinacions segures entre els diferents països i fomentar la
connectivitat entre aquestes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, debe ir acabando.

LA SRA. SANTÓ I FUSTER:

Ja he esgotat el temps. Bé, ja està, simplement el tercer punt
és entre dos països o dues regions poder tenir una connectivitat
segura, aquests pont aeris segurs.

Gràcies, Sr. President, i perdoni.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102349
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EL SR. PRESIDENT:

Ahora toca el turno de fijación y le tocaría la palabra al
Grupo Partido Popular, la Sra. María Salomé Cabrera, por un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Bé, des del Grup Parlamentari Popular fem una
valoració positiva, lògicament, sobre aquesta iniciativa que
presenta el Grup Parlamentari Socialista, i ho valoram
positivament, entre d’altres coses, perquè són peticions que, en
gran mesura, respecte de la sanitat i del destí segur,
coincideixen amb la que hem defensat també des de la nostra
formació, des de ja fa mesos, quant a la feina que s’havia de fer
des de les institucions i més concretament també des del
Govern d’Espanya, el Govern balear, per intensificar des del
minut zero les relacions d’alt nivell, les relacions diplomàtiques
amb els països emissors o a les negociacions en el si de la Unió
Europea i poder, així, homologar a nivell europeu la mobilitat
segura, en aquest cas el tema dels vols, i també fer feina amb la
coordinació pel que fa a la indústria turística.

Era sabut ja que des de l’inici Balears seria el territori més
danyat i el turisme el sector que més tard es recuperaria, per
tant era imperatiu que el Govern i el Govern central
prenguessin mesures per pal·liar aquesta situació, i una de les
necessitat per poder pal·liar aquesta situació era que Balears es
constituís com a destinació segura i que des del Govern s’exigís
i aconseguís controls a ports i aeroports, exigís PCR en origen,
que es fessin tests massius en destí, com a base d’un destí segur
per poder-ho garantir, fins i tot vam proposar que el Govern
balear fes ús de les seves competències i, davant la inacció del
Sr. Sánchez, posés en marxa mesures com, per exemple,
demanar PCR negativa a l’accés dels establiments d’allotjament
turístic o que els Govern contractés una assegurança per als
turistes que pogués cobrir les despeses econòmiques derivades,
en cas de contagi o quarantena per COVID, no que cobrís les
cures sanitàries, que això ja sabem que està cobert.

Vam veure l’any passat que totes aquestes peticions no es
van activar, el pla pilot va fracassar, els corredors segurs obert
es van perdre i, de fet, la temporada va acabar l’agost, açò
sabem que no pot tornar passar i té molt a veure amb la sanitat
que es tracta en aquesta proposició no de llei.

Vull dir que és cert que el control de ports i aeroports s’ha
intensificat ara, és així, encara que la incertesa continua, és
molt gran, ja que no sabem encara què passarà, ho hem vist
aquests dies, ho veiem, a partir de dia 9, quan s’acabi l’estat
d’alarma i, la veritat, és que aquesta situació que veiem genera
gran inseguretat, demostra improvisació, que, després de sis
mesos d’estat d’alarma, encara, quatre dies abans, no se sàpiga
què s’ha de fer i hi hagi gestions i se cerquin tortuositats legals.

Bàsicament d’aquesta proposició no de llei, els quatre
punts, si que ens sorprèn que el PSOE demani a la Unió
Europea coses que des del Govern balear o des del Govern
central no s’executen de manera decidida.

Respecte del punt 1, ja he dit que votarem a favor de tots els
punts, però volia concretar, el punt 1 el votarem a favor, encara
que és important que el Govern central i el Govern balear facin
arribar aquest pla de recuperació del sector, vostè ja ha aclarit
que no es referia al Pla de recuperació ja existent, sinó a un pla
per harmonitzar el tema sanitari. Bé, hi estam totalment
d’acord, tots els mecanismes a nivell europeu que es puguin
harmonitzar i coordinar i la seguretat sanitària i garantir-la,
doncs, lògicament, nosaltres hi donarem suport.

Respecte del punt 2, el certificat de vacunació, també ha fet
un aclariment amb aquesta transacció amb la qual, per part
nostra, no hi ha cap trava, l’acceptam sense cap problema;
nosaltres, de fet, ja vam demanar a un punt o a una moció fa
unes setmanes, fa un mes o un mes i mig, també que era
necessari impulsar aquest certificat com a eina per poder
garantir la mobilitat o per facilitar la mobilitat. També és cert
que a nivell europeu encara no s’han acabat d’unificar els
criteris entre els estats membres, per tant és necessari continuar
fent feina en aquest sentit.

Respecte del punt 3, també hi votarem a favor, però
novament ens sorprèn que vostès no van votar a favor d’una
declaració de defensa i reconeixement del sector turístic que
vam presentar des del Partit Popular en el Plenari i ara ens
demanen que instem la Unió Europea que lideri la protecció del
sector turístic, la veritat és que ens resulta prou contradictori
que demanin temes que no veiem que vostès estiguin totalment
decidits a fer. Consideram que és vital mantenir la connectivitat
entre estats membres i les recomanacions de la comissió han
impulsat a mantenir oberta aquesta connectivitat aèria, però és
competència estatal, açò ho sabem i, de fet, recordem que el Sr.
Sánchez, ja a l’any passat, va tancar fronteres contra la
recomanació de la Unió Europea. Per tant, una nova
contradicció.

I, per acabar, el punt 4, una altra idea que també entenc, hi
votarem a favor perquè entenc que és una idea que vol sumar
i aportar també en positiu, perquè tot fa falta, però realment
tampoc no veiem com es pot fer, o sigui, com es pot concretar,
i açò sí que m’agradaria que ens expliqués de quina manera des
de la Unió Europea es pot promoure...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, debería ir acabando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí ja vaig acabant, Sr. President. Creiem que els estats
membres s’han d’impulsar des de Balears, des d’Espanya i s’ha
de fer una feina emprant les competències que ostenten tant
Espanya com el Govern balear, per arribar a acords amb estats
membres, per arribar a acords amb els mercats, per arribar a
acords per intensificar tota aquesta connectivitat que ens fa
falta per recuperar el turisme, i fer feina en l’alt grau de
vacunació que ens farà falta per poder afrontar aquesta situació.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos no se
hará uso de la palabra. Por parte del Grupo Parlamentari
Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Marc Pérez, por un tiempo
de cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Debatem aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari PSIB, la creació d’una xarxa sanitària turística
europea, que ja anuncio que votarem a favor i acceptarem les
modificacions que ha proposta la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Sansó.

Sí que és vera que és una moció en què ja s’han debatut
molts dels temes d’aquests punts amb anterioritat, de fet, ja fa
un any, nosaltres, vam presentar, el Grup Parlamentari
Ciutadans, una proposició no de llei on instàvem la Unió
Europea a potenciar la marca Europa en turisme, una marca
Europa que havia de tenir clar tots els paràmetres de seguretat
sanitària per facilitar entre països i amb visitants que vinguessin
de l’estranger que el turisme no decaigués durant la pandèmia.

Bé, tot això s’ha retardat i ens trobem la situació que ens
trobem ara, que encara debatem sobre el certificat de vacunació
el qual esperem que sigui ja una realitat el més prest possible.

De l’exposició de motius es diu que aquesta proposta és
perquè les Illes Balears puguin convertir-se en destinació
pionera d’Espanya no es pugui aprovar un passaport o certificat
de vacunació. Bé, aquesta proposició es va presentar a principis
de març, fa un mes i en aquell moment des del Govern balear
es manifestava això, després hem vist que pràcticament totes
les comunitats autònomes també s’han posat en marxa en
aquest sentit i segurament no podrem gaudir d’aquest lideratge,
que era bàsic per a les nostres illes, perquè en molts dels casos
no som suficientment àgils en mostrar aquest lideratge. Hem
viscut durant tota la pandèmia com des de les Illes Canàries
treien iniciatives legislatives a les quals després nosaltres ens
sumàvem i, en aquest cas, no ha estat així, però, bé, hem perdut
una oportunitat de liderar aquesta situació.

Insisteix, entre el punts de la proposició no de llei, en el
punt 4, que parla d’un lideratge clar de la protecció del sector
turístic, evidentment aquí ens trobaran perfectament, i ja vam
presentar en el seu moment proposicions no de llei en aquest
sentit, perquè hem de tenir clar que el sector turístic s’ha de
potenciar i protegir sobretot en una situació dramàtica per al
nostre sector.

El quart punt fa referència, lleugera, però fa referència als
corredors segurs; els corredors segurs considerem que és bàsic,
des de ja la prova pilot del juny de l’any passat, vam instar el
Govern que no aturés de treballar en els corredors segurs; la
veritat és que no hem vist des del Grup Parlamentari Ciutadans
que s’hagin fet molts progressos en aquesta iniciativa, no hem
vist com l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears
hagi marcat territoris similars a nosaltres, hagi iniciat
negociacions amb majoristes de viatges d’aquelles zones
d’aquells possibles emissors i no s’ha arribat a acords amb
zones que podrien ser susceptibles de formar part d’aquests

corredors segurs, i instem també que això tiri endavant, que,
independentment de com evolucioni tota la situació sanitària la
qual evidentment esperem que amb la vacunació massiva
millori molt, no es perdi el fil d’aquests corredors segurs i que
se segueixi treballant en aquest sentit.

Bé, ja ho hem anunciat, hi votarem a favor i esperem que
aquesta iniciativa tiri endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca tiene
la palabra el Sr. Joan Mas, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, no fa tant que es va presentar
aquesta proposta, de vegades discutim proposicions no de llei
que fa molt més que s’han presentat, però la veritat és que la
cosa ha evolucionat des que es va presentar aquesta proposta,
tant aquí com a la Unió Europea o tant aquí com a l’espai de
decisió de la Unió Europea.

Estam d’acord amb les transaccions que ha proposat la
proposant de la iniciativa. En el punt 1 sí que hauríem de cercar
una manera per redactar-lo de tal manera que s’entengués que
parlam de salut, no parlam de plans de reactivació econòmics,
per dir-ho de qualque manera, una cosa va amb l’altra.

És necessari assegurar la temporada, o un mínim, és a dir,
és necessari que aquesta temporada el màxim de persones
possible puguin fer feina, i ja sabem que això depèn en el
nostre país de la quantitat de turistes que puguin venir.

El nostre marc d’actuació és important..., ens agrada
aquesta proposta perquè reclama a la Unió Europea, reclama a
la comissió, per tant el marc d’actuació jurídic, polític i sanitari
és la Unió Europea, i això és interessant, com a concepte ens
agrada.

I quant als corredors segurs, és important fer-hi feina, però
també hem de tenir en compte que aquest hivern ha estat un
hivern sanitàriament complicat a tota Europa, sobretot als
països emissors; és a dir, els grans països emissors de turistes
la veritat és que ha estat un hivern sanitàriament difícil, per
tant, és una en qual fer feina, però que aquest hivern, la veritat,
és que hi ha hagut fins i tot confinaments a segons quins llocs,
tant a França, com a Alemanya, etc.

Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta, acceptam
les transaccions i creiem que sí, que s’hauria de cercar una
redacció en el primer punt que deixi clar que és una qüestió que
parlam de salut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares
tiene la palabra el Sr. Jorge Campos, por cinco minutos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente y bienvenido, antes de nada.
Esta proposición no de ley, su contenido, pues evidentemente
nosotros estamos de acuerdo, sobre todo cuando se habla de
que debe estar coordinada a nivel europeo, se debe proteger el
sector turístico, es esencial para el trabajo de millones de
personas. Pero, claro, la sorpresa viene cuando está firmado por
el Partido Socialista, y encima, además, en el contenido de la
iniciativa, en su exposición de motivos hace referencia a las
reuniones que tuvo la presidenta Armengol con los diferentes
ministros, la importancia del turismo y demás...

Y claro, hablando de ministros, pues yo me acuerdo el año
pasado de las declaraciones de un ministro del Gobierno de
España, del Gobierno de Pedro Sánchez, donde dijo que el
turismo era un sector de bajo valor añadido. Claro, yo, que un
gobierno del Partido Socialista diga eso, y después
encontrarnos con proposiciones no de ley donde se saca pecho
de lo bien y las gestiones y el trabajo que está haciendo el
Gobierno, pues, bueno, pues llama la atención, ¿no? O mejor
dicho, cada vez llama menos la atención.

Es igual que, estamos en una proposición no de ley donde
se insta constantemente a la Unión Europea. O sea, un
parlamento autonómico insta a la Unión Europea, a la
Comisión, a desempeñar diferentes políticas, importantes, por
cierto. Pero, ¿qué pasa? Que realmente a mí me gustaría saber
qué hace un parlamento autonómico instando a la Comisión
Europea, a la Unión Europea, en general, cuando eso debería
hacerlo el Gobierno de la nación, porque es que ustedes
mismos son los que se llevan las manos a la cabeza cuando,
desde VOX, hace escasos diez días, instamos a los consells
insulars a promocionar el turismo, a hacer diferentes campañas
de promoción turística. Y me votaron todos en contra porque,
¡por favor!, cómo íbamos a dirigirnos al consell insular, si eso
sera una auténtica barbaridad, no podíamos invadir las
competencias.

Cuando se olvidan que, precisamente, es el Parlamento el
que tiene la capacidad legislativa que afecta a los consells
insulars, pero aquí no pasa nada cuando se insta a todo el
mundo -pues eso, incluso a la Comisión, a la Unión Europea-
cuando realmente eso debe estar canalizado por el Gobierno de
la nación o por el Congreso de los Diputados. 

Evidentemente, pues nosotros no caeremos en lo que
ustedes hacen, de votarnos en contra cuando nos encontramos
en situaciones parecidas, pero no votaremos a favor porque
creemos que no es el trabajo de un parlamento autonómico
dedicarse a instar a la Comisión Europea, para eso hay otros
órganos -insisto- desde el Gobierno de la nación, pasando por
el Congreso de los Diputados, incluso el propio Parlamento
Europeo, que tiene representantes de todos los países y que, por
cierto, en algunos temas -acertadamente- está trabajando en ese
sentido que se indica aquí, sobre todo con la aprobación del
llamado certificado verde. 

Por tanto nuestra posición será abstenernos de su
proposición no de ley. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por el Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes tiene
la palabra el Sr. Josep Melià, por un tiempo de cinco minutos. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d’El Pi
donarà suport a aquesta iniciativa perquè és una iniciativa que
el que intenta és protegir, ajudar, empènyer el turisme de les
Illes Balears com a principal font de riquesa d’aquesta terra,
per tant nosaltres sempre estarem en aquesta línia, ho faci un
partit amb més coherència o amb manco, no entrarem en
aquestes valoracions perquè sempre podríem estar posant en
dubte el que fa cada partit i evidentment aquí, almanco
nosaltres, el que procuram és centrar-nos en el que se’ns
proposa concretament a la iniciativa objecte de debat i de
votació.

Que el turisme depèn de la connectivitat és un fet evident,
els nostres turistes venen sobretot d’Europa, de la Unió
Europea i de Gran Bretanya, que ja no és membre de la Unió
Europea. I, per tant que hi hagi bones comunicacions i una
comunicació eficient, segura i àgil és imprescindible perquè
aquesta gran font de riquesa, que és el turisme, funcioni. I en
aquest sentit evidentment això sobrepassa en molt les
competències de les Illes Balears i segurament també de l’Estat
espanyol i, per tant, està bé que la Unió Europea s’hi involucri,
s’hi impliqui i posi mesures que garanteixin aquesta
connectivitat i que ajudin a la progressió del turisme i que
puguin permetre que aquest estiu del 2021 hi hagi una bona
temporada turística a les Illes Balears, en la qual cosa ja saben
que som molt escèptic que finalment sigui així. 

De totes maneres, em permetran que digui que fins ara la
Unió Europea no s’ha caracteritzat, diguem, per la seva
rapidesa en l’adopció de decisions i, com que no es caracteritza
per aquesta rapidesa, el que passa és que anam sempre dels
darrers. I això és molt clar amb la vacunació. La Unió Europea
estava en disposició de ser un dels àmbits geogràfics del món
en què es tengués un més alt nivell de vacunació i evidentment
la manca de coordinació i la manca d’eficàcia de les
institucions europees no han ajudat precisament que això fos
així, que realment hagués estat la gran política europea per
garantir el turisme, que hi hagués un alt nivell de vacunació. 

Per tant, a nosaltres ens sembla bé instar la Unió Europea
que exerceixi aquest paper, que intenti ajudar que hi hagi
corredors segurs..., tot això ens sembla molt bé, però
evidentment no podem només confiar en la Unió Europea
perquè s’ha demostrat que no té la capacitat de resposta
immediata que requerim en aquests moments per intentar que
hi hagi el màxim de temporada turística a l’any 2021.

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la
Sra. Patricia Font, por un tiempo de cinco minutos.
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LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Nosaltres també
veiem bé aquesta iniciativa, sobretot els punts primer i tercer.

He de reconèixer que el punt segon em continua generant
moltíssims dubtes, sobre el certificat, el Certificate EU, 
Passport, com el certificat verd, com el vulguem anomenar. I
per què ho dic? Nosaltres pensam que encara existeixen massa
incògnites fonamentals sobre l’eficàcia de les vacunes, és a dir,
eviten el contagi? Quant dura la immunització?

I un altre tema que també és molt preocupant i és que el
repartiment d’aquestes vacunes és totalment inequitatiu; a més
a més, també hem de pensar en les possibles mutacions dels
virus que es fan més resistents a aquests vaccins. 

És clar, la pregunta que nosaltres ens fem és: existirà
realment una cooperació global per harmonitzar aquests
passaports de vacunació?

Ens fa por que aquests certificats de vacunació puguin
aprofundir en les desigualtats i la discriminació que ja existeix.
I, a més a més, aquest certificat és evident que ha de facilitar el
moviment però no el pot restringir, perquè si no podem caure
en discriminació. Primer comencem: l’estratègia de vacunació
és nacional, és a dir, passarà que aquest estiu hi haurà grups
d’edat que no estaran vacunats. El fet de no estar vaccinat no
vol dir que estiguis malalt. A més a més, pensam que la
vacunació no és obligatòria i existeix el dret legítim a no voler-
se vacunar, ho compartim o no però aquesta és la realitat. En
resum, no es poden limitar els desplaçaments d’aquells que no
estan vacunats. I aquest certificat no es pot convertir en una
eina que doni a un grup poblacional un estatus jurídic superior.

Com que tenim aquests dubtes en el segon punt hem decidit
fer una abstenció.

I respecte dels corredors segurs, jo entenc perfectament
l’objectiu d’aquests corredors segurs i no vull entrar en una
discussió, però per començar no existeix el risc zero, el que sí
podem fer és minimitzar al màxim els contagis. Però és que
precisament al Futurismo 2021, que es va celebrar fa no gaire,
ho explicaven d’aquesta manera: “La preocupación inmediata
de los corredores seguros es garantizar la salud de sus
clientes”. És clar, a mi em preocupa, també, hem de garantir la
salut dels clients? Sí, perquè també hem de garantir la salut dels
habitants d’aquestes illes i de qualsevol territori.

Llavors, com que també ens genera dubte aquest punt farem
una abstenció. 

En resum: primer i tercer punt, a favor; segon i quart una
abstenció. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por contradicciones, tiene la palabra por parte del Grupo
Parlamentario Socialista la Sra. Pilar Sansó, por un tiempo de
cinco minutos. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, intentaré contestar a tots els
partits que han intervingut i, bé, en primer lloc agrair el suport
de tots els partits que ens donen suport i a la resta el sentit
positiu amb què han fet les aportacions. 

Referent a les Illes Balears dir-li a la Sra. Cabrera que la
destinació segura, les Illes Balears són destinació segura perquè
la situació sanitària està controlada i està controlada gràcies a
les actuacions que s’han dut a terme des del Govern de les Illes
Balears, encara que vostès les hagin criticades molt. Per tant,
que qüestionin que la destinació que s’ha d’aconseguir -o vostè
ha comentat- que s’ha d’aconseguir una destinació segura a les
Illes Balears, jo li vull dir que les Illes Balears ja són una
destinació segura perquè tenim una incidència acumulada
controladíssima i prou baixa, de les més baixes de l’Estat
espanyol. 

Vostè també ha fet comentaris sobre l’exigència de les PCR
negatives en els establiments hotelers. Si ja s’exigeixen les
PCR en els ports i aeroports, no té sentit que en els establiments
hotelers es demani una altra vegada aquesta PCR negativa,
perquè ja han passat un control.

I des del Grup Parlamentari Socialista dir-li que nosaltres
protegim el sector turístic, efectivament, i ho hem demostrat
amb les mesures que hem pres des del Govern de les Illes
Balears, com a propostes que hem plantejat en aquest
Parlament. A nivell del Govern de les Illes Balears s’ha donat
molt de suport i moltes ajudes al sector turístic i, per tant, es va
presentar un pla de reactivació turística específic per a aquest
sector.

Referent a Ciudadanos, dir-li que aquesta proposició no de
llei no contradiu cap de les proposicions que vostès han
plantejat referent al sector turístic i per impulsar-ho.

I també vostè ha fet comentaris, el Sr. Pérez-Ribas, a
corredors turístics segurs que..., bé, jo dir-li que vostè ha fet
comentari o ha qüestionat els corredors turístics segurs, crec
que ha comentat, dir-li que aquests corredors turístics segurs no
s’han pogut dur a terme, perquè molts dels països emissors de
turisme han tengut una incidència acumulada molt elevada i
que, per tant, no s’han pogut establir aquestes sinèrgies amb
altres països. La situació a nivell europeu ha estat prou
dramàtica aquest darrer mes.

Pel que fa al Sr. Mas de MÉS per Mallorca, dir-li que si vol
li plantej a tots els grups parlamentaris si ho consideren oportú,
una redacció alternativa al punt 1, i jo proposaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a impulsar
una xarxa sanitària coordinada a nivell europeu que garanteixi
que tots els països membres acompleixen estrictament les
recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i Control
de Malalties.” Jo després, si volen intervenir la sessió uns
segons per aclarir-ho, llavors ho comentam. 

Si els sembla bé seguiré amb les propostes, amb les
intervencions que han comentat.
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Al senyor de VOX, dir-li que nosaltres fem referència a la
Unió Europea perquè són els competents en la matèria, o
consideram que haurien de coordinar la seguretat a nivell
europeu, la seguretat sanitària a nivell europeu. Vostè m’ha fet
referència a una proposició no de llei que instava els consells
insulars a promocionar i que nosaltres hi vàrem votar en contra
de promocionar el turisme, i nosaltres hi vàrem votar en contra
perquè ja són competents en aquesta matèria, a part que són
competents, ja promocionen, no és que només siguin
competents, sinó que ja fan la seva feina, promocionen cada
una de les seves illes els diferents consells insulars.

Pel que fa al Sr. Melià, dir-li que efectivament, la
connectivitat és essencial per aconseguir una bona temporada,
però la connectivitat segura, no qualsevol tipus de connectivitat
en què no hi hagi cap tipus de control. I que efectivament, com
també vostè ha comentat, tot el que va a Europa, les
tramitacions a nivell europeu són molt lentes, molt més lentes
que qualsevol altra administració.

Pel que fa a la Sra. Font, li vull fer un comentari, supòs que
no canviarà el sentit del seu vot, però dir-li que el certificat
europeu no discrimina, ni restringeix les persones que viatgen,
sols fa que aquestes persones que presentin aquest certificat
europeu, aquest certificat europeu dirà que o s’han vacunat o
han passat la malaltia els darrers 12 mesos, per tant, que tenen
anticossos en el seu organisme, o altres criteris que puguin
garantir que tenen anticossos i que, per tant, no poden
transmetre la malaltia, que aquestes persones quan venguin o
quan viatgin, no hauran de fer la quarantena, o no hauran de fer
una PCR per tornar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, tiene que ir acabando.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, estic acabant- per tornar al seu país d’origen. I per tant,
només fa referència a aquest tema.

I això dels corredors segurs, bé, jo crec que és una iniciativa
que a nivell de les Illes Balears ens pot interessar.

Només volia fer aquests comentaris i bé, gràcies a tots pel
seu suport.

EL SR. PRESIDENT:

Antes de continuar con la votación, hay una enmienda in
voce que hay que saber si algún grupo se opone o no. Tendría
que saber si acepta la diputada votación separada o no y sobre
todo parar la sesión durante un par de minutos para que puedan
revisar el texto alternativo que se ha dicho al punto 1...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, un segon per mostrar la proposta de redacció a tots els
portaveus...

EL SR. PRESIDENT:

Claro, un minutito o dos para que se pueda...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... i si ho consideren oportú, i ja li donaré al lletrat, però bé,
perquè vegin la redacció que he plantejat.

EL SR. PRESIDENT:

Pues paramos dos minutitos para que lo puedan ver.

(Remor de veus)

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Està bé per a tots els... Ah, per tant, podem..., ai! perdó, sí
que acceptam votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Y entiendo que al punto 2 a la autoenmienda que se ha
hecho el Partido Socialista nadie se opone, ¿verdad?

Pues pasamos a la votación, por lo que habéis dicho, creo
que puedo ordenar primero votar el punto primero y tercero, y
después votar el segundo y el cuarto, si los veis bien así, lo
hacemos así, si no por separado. Como prefiráis.

Pasamos a votar el primer punto con el texto alternativo
propuesto y el tercer punto.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

12 votos a favor y 1 abstención.

Pasamos a votar el punto segundo y el cuarto.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

11 votos a favor y 2 abstenciones.

En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley
RGE núm. 2349/21, relativa a la creación de una red sanitaria
turística europea.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2373/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
campanya de SOS Turisme.

Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley RGE
núm. 2373/21, presentada por el Grupo Partido Popular,
relativa al apoyo a la campaña de SOS Turismo. Para su
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defensa por parte del Grupo del Partido Popular tiene la
palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo de cinco
minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidente. Bé, des d’aquest any de pandèmia de
la COVID-19, s’han generat sincerament moltes desgràcies,
pèrdues de vides, famílies que pateixen, llocs de feina perduts,
empreses tancades, incerteses, desesperació, de cara a un futur
que encara a dia d’avui no es preveu amb claredat. La manca de
mobilitat, les prohibicions, la manca de demanda afecten molt
especialment el sector turístic de les Illes Balears, tota la
cadena de valor turístic, de tal manera que a Balears ja vam
perdre la temporada 2020 i és més que evident que no podrem
suportar un altre any sense turisme.

Les dades són esgarrifadores, ahir sabíem que la nostra
comunitat continua liderant l’atur, la major caiguda del PIB.
Ahir l’AiREF estimava per a Balears en el primer trimestre, la
major caiguda interanual del país en un 15%, les ajudes encara
no han arribat. Sí que és cert que ahir es van signar aquests 855
milions d’euros, però encara no són aquí. L’endeutament dels
autònoms, les PIME, empreses, de cada vegada són majors, de
tal manera que si no s’aconsegueix tenir una temporada
mínimament digna, gran quantitat del teixit productiu no podrà
sobreviure i d’açò parlam en aquesta proposició.

D’altra banda, el baix grau de vacunació de les nostres illes
i les continues promeses de vacunació massiva que no acaben
d’arribar, ens situa també en una situació de total desavantatge
respecte d’altres destinacions turístiques i països que sí tenen
estratègies clares respecte de la recuperació turística i
econòmica i respecte de com constituir-se en un destí segur. I
hem manifestat reiteradament que fan falta mesures des del
Govern balear, des del Govern central i des de totes les
administracions, mesures estructurals facilitadores, impulsar la
simplificació administrativa, rebaixar els imposts. Ahir vèiem
també, lamentablement, que hi ha una intencionalitat encara
major del Govern central de continuar apujant els imposts, la
qual cosa va en contra de totes les actuacions de la resta
d’estats membres.

Des d’aquí demanam la suspensió de l’ITS. Hem demanat
la rebaixa del cànon de l’aigua, de taxes, que es rebaixin les
quotes, instam el Govern central que es rebaixin les quotes
d’autònoms. Mesures que nosaltres consideram que ajudarien
de manera directa a la supervivència d’aquest sector turístic i
teixit empresarial. 

Com a conseqüència, han sorgit moviments ciutadans com
el que avui tractam, SOS Turisme, però que és també abans
Resistència Balear, que va ser la plataforma Vacuna, salud y
economía, que són mobilitzacions de patronals, sectors i
entitats de totes les illes, de treballadors i empresaris de tota la
cadena de valor turístic, que junts demanen ajuda
desesperadament a les administracions i junts deixen clar que
el turisme és cabdal per a les nostres illes.

SOS Turisme reclama una acció eficaç, clara i coordinada
dels poders públics per controlar la pandèmia, que s’incrementi
la transparència i que les decisions es prenguin col·legiadament

amb sectors afectats, i és que no n’hi ha prou que el Sr.
Negueruela, el conseller, digui que les decisions són
consensuades mentre membres de la mesa de diàleg deixen
d’assistir-hi perquè les decisions són unilaterals, quan el
Consell de Menorca vota unilateralment, unitàriament que el
Govern no imposi mesures i poder decidir sobre el que passa a
Menorca o quan des d’Eivissa es demana que es tenguin en
compte les seves circumstàncies a l’hora de fer la desescalada.

Són ara ja 901 entitats i empreses que s’han sumat a la
companya SOS Turisme que en el seu manifest reclama,
prioritzant sempre la salut, un pla de rescat del sector turístic i
actuacions institucionals que propiciïn la tan necessària
recuperació del turisme, que generi en els mercats emissors la
confiança de ser una destinació sanitària segura i
experimentada i que ofereixi una qualitat i una seguretat
turística d’alt nivell.

Les institucions han d’escoltar, hem d’escoltar les
reivindicacions d’aquests moviments ciutadans i donar suport
amb mesures efectives aquests sectors afectats per aconseguir
que les polítiques que es duen a terme resultin efectives i no
quedin només en intents de recuperació, però sense resultats
reals.

I vaig acabant. Per tant, hem presentat aquesta iniciativa en
què proposam al Parlament de les Illes Balears, als grups amb
representació en aquesta cambra, l’adhesió a la campanya SOS
Turisme, la suma a les demandes que recull el seu manifest, en
definitiva, que donem suport i ajuda a aquest moviment i que,
per tant, instem el Govern de les Illes Balears i la resta
d’institucions de les Illes Balears a aplicar totes les mesures
que estiguin al seu abast per afavorir el compliment de les
reivindicacions del sector turístic per aconseguir la recuperació
dins el 2021.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrera. Por parte de los Grupos Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca se ha presentado la
enmienda RGE núm. 4677/21. Para su defensa interviene el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Sra. Pilar
Sanso, por un tiempo de cinc minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom una altra vegada.
En primer lloc, vull fer un comentari a l’exposició de motius de
la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Popular, quan afirmen que el sector turístic està congelat per les
mesures que han pres el Govern de les Illes Balears i el Govern
central per les restriccions de vols internacionals i pel
confinament dels països... bé, per... a l’exposició de motius
vostès posen al primer paràgraf que “el sector turístic de les
Illes Balears fa més d’un any que es troba congelat per les
mesures sanitàries imposades pel Govern central i pel Govern
balear per pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19". 

I jo volia demanar a la Sra. Cabrera si realment creu que
està congelat el sector turístic, si està congelat per aquestes
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mesures, però li agrairia que em fes una declaració sincera, o
perquè els països emissors del turisme han restringit els vols
internacionals perquè tenen una incidència acumulada molt
elevada, perquè han tengut incidències molt acumulades. Aquí
n’hem tengudes, és veritat, però el turisme s’ha aturat a nivell
mundial perquè hi ha hagut molts de casos i hi ha una epidèmia
de la COVID-19 a tot el món.

Per tant, crec que en això s’equivoquen, en donar culpes al
Govern de les Illes Balears i al Govern central referent a
aquesta situació que vivim.

Referent a la recuperació econòmica en una comunitat
autònoma dependent bàsicament del sector serveis és molt
important tenir controlada la incidència acumulada a la
COVID-19. Pensam, des del Grup Parlamentari Socialista, que
en aquest sentit el Govern de les Illes Balears amb les mesures
restrictives que han pres durant aquests períodes, durant tot
aquest temps han aconseguit tenir controlada aquesta situació
epidemiològica que ahir es trobava en 43 casos d’incidència
acumulada per 100.000 habitants, per tant, és una incidència
molt baixa.

Per tant, creiem que aquestes mesures que pren que van
acompanyades de la vacunació, que s’està incrementant la
vacunació i de fet un de cada quatre habitants de les Illes
Balears ja té almanco una primera dosi, per tant ja té una
immunitat referent a la COVID-19, per tant, aquestes mesures
són molt importants, per una part tenir controlada la incidència
sanitària i per una part seguir amb les vacunacions en la mesura
que arriben les vacunes. I aquí, a les Illes Balears ho fem crec
que de manera prou eficient.

Per tant, crec que... això el que fa és que països emissors de
turisme, com Alemanya o Regne Unit, considerin les Illes
Balears com a una destinació turística segura. 

I és veritat que la situació del món turístic, del sector turístic
no és fàcil i que hi ha moltes empreses i molts de treballadors
afectats i que s’ha de fer feina i es fa feina des del Govern de
les Illes Balears i s’ha de seguir fent feina per donar suport al
sector turístic i a tots els empresaris i als treballadors d’aquest
sector perquè estan a zones més afectades a causa de
l’epidèmia de la COVID-19.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista donam el
màxim suport al sector turístic, donam el màxim suport als
empresaris i treballadors del sector turístic i de tots els sectors
econòmics afectats per la COVID i acceptarem aquesta
proposta, però hem presentat una esmena, perquè volíem
substituir la paraula “adhereix” per “comparteix els objectius”,
perquè des del Grup Parlamentari Socialista sí que compartim
els objectius de la plataforma o del manifest de SOS Turisme
i..., és a dir, manifestam el suport a aquesta campanya, però
creiem..., no podem acceptar la paraula “adhereix” perquè
molts dels punts que proposen a aquest manifest de SOS
Turisme ja es duen a terme des del Govern de les Illes Balears
i alguns amb els quals tampoc no estam molt d’acord, i es duen
a terme des del Govern de les Illes Balears perquè aquests dies
s’ha presentat el Pla integral de mesures per a la reactivació de
la temporada turística de les Illes Balears 2021 i moltes de les
mesures que plantegen tant aquesta plataforma, SOS Turisme,

com altres... federació hotelera o altres organismes, institucions
representants del sector turístic es tenen en compte en aquest
pla integral. 

Per tant, agraírem que ens acceptàs aquesta esmena...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, tiene que ir acabando.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... i per tant, en aquest cas votaríem a favor de la proposició no
de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sansó. Por parte del Grupo Unidas Podemos
no se hará uso de la palabra. Por parte del Grupo Parlamentario
MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Joan Mas, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. La campanya SOS Turisme neix com a
una campanya impulsada per una part important del sector
turístic, quan dic “sector turístic” dic tot, dic des d’hotels,
distribució, restauració..., hi ha de tot implicat en aquesta
campanya, sobretot al Llevant de Mallorca, però hi ha de tot
implicat en aquesta campanya, i és normal. És normal i fins i tot
diria que és necessari que sortís aquesta campanya perquè al
final és el sector que s’organitza per reclamar ajudes, per
reclamar algunes coses que en aquell moment en què es
planteja, que era quan hi havia les restriccions més fortes i
encara no s’havia plantejat que es posassin ajudes damunt la
taula és normal que la gent s’organitzi per reclamar.

Per tant, benvinguda sigui la campanya SOS Turisme. No
compartim alguns dels missatges plantejats perquè no els
podem compartir, però..., bé, la nostra manera de veure-ho és
que alguns dels missatges plantejats no són encertats, són
desencertats, però bé, endavant.

Per tant, nosaltres, si ens accepta l’esmena, que al cap i a la
fi aquesta esmena que us hem presentat és molt similar als
acords que han anat arribant a la majoria d’ajuntaments en què
s’ha plantejat aquesta mateixa proposta en forma de moció i a
la majoria d’ajuntaments ha estat aprovada amb una... fent això,
fent modificacions al redactat, i MÉS per Mallorca ha anat
votant als diferents municipis a favor, si s’ha modificat el
redactat.

Per tant, crec que està bé que accepti l’esmena amb el
benentès que es pugui aprovar la proposta.

I això sí, crec que identificar, o voler identificar,  unes
mesures que són per al bé comú, unes mesures que són per al
bé de la salut de tots de qualque manera són fetes amb mala fe
per intentar destruir un sector econòmic, crec que això no hi
cap.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No m’has entès? És a dir, en el rerefons d’algunes de les
coses que es plantegen hi ha allò que les mesures són fetes a
posta no pel tema de salut, sinó per intentar fer mal al sector
turístic. És clar, això nosaltres no ho compartim. 

Així i tot, votarem a favor de la proposta si accepta
l’esmena, tal i com s’ha fet a molts dels municipis on s’ha
presentat la proposta. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Mas. Para el turno de fijación de posiciones por
parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra
el Sr. Marc Pérez-Ribas, por un tiempo máximo de cinco
minutos. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans votarem
a favor d’aquesta iniciativa de suport a la campanya de SOS
Turisme. 

Dintre del nostre grup hem fet ja fins i tot preguntes de
control i moltes iniciatives per pal·liar els efectes econòmics de
la pandèmia en el sector del turisme i evidentment no podem
fer una altra cosa que donar suport als grans damnificats, a les
empreses damnificades d’aquest sector que, com sabeu, en
aquesta campanya, SOS Turisme, no és una campanya
únicament centrada en establiments hotelers sinó que és molt
més àmplia i ha arribat -ja ho ha dit la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Cabrera- a 800 entitats, per tant
és tota la societat de les Illes Balears la que reivindica la
importància del turisme i la importància de mantenir aquest
sector. 

Un sector que no importa repetir-ho tantes vegades, però és
que és així, ho passa tan malament, passa situacions
dramàtiques que no es pot permetre que durant aqueixa
temporada 2021 sigui tan desastrosa com va ser la del 2020.
Per tant, hem de mirar que arribin les màximes ajudes, el
màxim suport, hem intentat des del Grup Parlamentari
Ciutadans baixada d’imposts, que en alguns casos ha funcionat
o s’han paralitzat o s’han retardat però en molts casos se
segueix obligant a pagar a determinats sectors del sector turístic
elevadíssimes imposicions com el cànon de l’aigua, com
l’impost de turisme sostenible, imposts que al final afecten la
competitivitat del nostre sector i la liquiditat en el moment que
necessiten més suport que mai. 

I bé, esperar que aquesta iniciativa es tiri endavant i que
l’any que ve no haguem de parlar de SOS Turisme ni de
desgràcies com la que vivim enguany. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Pérez. Por parte del Grupo Parlamentario
VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr. Jorge Campos, por
un tiempo máximo de cinco minutos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Es muy divertido ver cómo
argumenta el Partido Socialista y MÉS per Mallorca, haciendo
piruetas, que van a apoyar esta proposición no de ley que,
desde luego, desde VOX apoyaremos, porque ya cuando se
lanzó esta campaña nosotros mostramos nuestro apoyo, nuestra
adhesión a todas las reivindicaciones acertadas de un sector
maltratado por la gestión del Gobierno balear y que ha quedado
en una situación, la verdad, es que bastante maltrecha. Y
además con un futuro bastante incierto, no tanto por la
pandemia si no por la gestión que ha llevado a cabo este
gobierno de la pandemia. 

Digo que me hace mucha gracia y es muy divertido bueno,
pues sobre todo escuchar las argumentaciones de MÉS per
Mallorca, un partido turismofóbico. El día 11 de febrero,
cuando se anunció la campaña, el Gobierno balear la criticó,
dice, entendía el nerviosismo pero la criticó diciendo que la
campaña daba mala imagen. Y ahora la representante socialista
va a votar a favor porque dice que los apoyan. Bueno, primero
dijeron que es que daba mala imagen.

Es más, uno de los promotores de esta campaña, la
presidenta de los hoteleros, llegó a calificar de “paripé” las
reuniones con los miembros del Gobierno en esas mesas de
diálogo de los planes fabulosos de reconstrucción, reactivación
económica y que nos han llevado a la ruina absoluta. Por eso es
divertido ver que hoy ustedes van a adherirse a esta proposición
no de ley. Bien, pues oiga, además de adherirse, que está muy
bien, empiecen a trabajar y a hacer algo por el turismo que han
arruinado. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Campos. Por parte del Grupo Parlamentario El
Pi Proposta per les Illes tiene la palabra el Sr. Josep Melià, per
un tiempo máximo de cinco minutos. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d’El Pi
donarà suport a aquesta iniciativa de suport a la campanya de
SOS Turisme, també el nostre partit va donar suport des del
primer dia a aquesta iniciativa. Sense cap dubte és una
iniciativa que, a més, emfatitza en una cosa que alguns negaven
a les Illes Balears que era la importància capital del turisme per
a aquesta terra i a poc a poc, malauradament, tots hem hagut
d’assumir que sense una activitat turística i sense aquest motor
econòmic l’economia de les Illes Balears pateix moltíssim i
també, lògicament, el benestar de les seves famílies i de les
seves persones. Per tant, és molt important posar en el centre de
les decisions i assumir que, juntament amb la sospirada
diversificació econòmica, sobretot les Illes Balears som i
continuarem sent un país eminentment turístic. 

Jo no sé què farà el grup proposant en relació amb l’esmena
que li han presentat, en tot cas, el que sí li puc dir és que
nosaltres li donarem suport, sigui com sigui la iniciativa, però
està clar que descafeïnen la seva proposta. Per què? Perquè al
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final el que se’ns diu és que compartim el diagnòstic,
compartim objectius, com diu, però les receptes, les mesures
concretes, bé, aquí ja no hi estam tan d’acord.

És clar, o hi estam o no hi estam! I aquí el Sr. Marc Pérez-
Ribas deia amb encert, per exemple, jo crec que un dels punts
flagrants és el tema del cànon de sanejament de les aigües, que
es continuï per part del Govern de les Illes Balears cobrant a un
hotel que està tancat quantitats enormes de doblers de cànon de
sanejament, d’un sanejament que no es produeix perquè
evidentment un hotel tancat no aboca aigües residuals, és
absolutament no ser sensible amb la problemàtica real que té el
turisme. 

Que el problema de la crisi i de la no vinguda de visitants
no és només culpa de la política del Govern de les Illes
Balears? Hi estic d’acord, amb això estic d’acord, perquè és
evident que Gran Bretanya i Alemanya, com a dos grans països
emissors, han tancat les portes i impedeixen que venguin
turistes, per a mi això és innegable. Ara bé, en aquesta situació
de dificultat el que hauria de fer el Govern de les Illes Balears
és ajudar a sobreviure a les empreses del sector, i ajudar a
sobreviure a les empreses del sector, per exemple, és aplicar les
mesures que proposa la campanya de SOS Turisme i davallar
la tributació o no cobrar uns tributs que realment no es
produeixen, perquè, en definitiva, no aboquen aigües i no
obliguen que es faci el tractament d’unes aigües que són
purament teòriques. 

Per tant, jo crec que l’esmena el que fa és descafeïnar, el
que fa és quedar-nos a mitges. I jo crec que hem de ser sincers,
hem de ser contundents i hem d’estar devora del turisme
sempre i en aquests moments de dificultats, més. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Melià. Por parte del Grupo Mixto tiene la
palabra la Sra. Patrícia Font, por un tiempo máximo de cinco
minutos. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. Jo, la veritat és que també em
trobaria més còmoda si acceptés l’esmena perquè acceptar
l’esmena no crec que vulgui dir que no estam al costat del
turisme, sincerament, després de sentir el discurs del Sr. Melià.
A més, que jo crec que perfectament podem estar d’acord amb
alguns punts que planteja el manifest i amb altres no, i açò
tampoc no vol dir que és que estiguem totalment en contra del
turisme, ni moltíssim menys, simplement, que ho miram de
maneres diferents. 

Jo sí que volia fer un comentari sobre una qüestió que he
vist a l’exposició de motius i que m’ha cridat una mica
l’atenció. Vostè parla d’una via preferent de vacunació a les
Illes Balears, a la seva exposició de motius. És clar, jo és que
crec que..., no sé quan ens entrarà en al cap que una pandèmia
no se supera tenint només una part de la població vacunada,
necessitam, si realment volem posar fi o almenys alleugerir
aquesta pandèmia, necessitam tenir tota la població vacunada

perquè, si no, no..., vull dir que cal recordar que vivim a un
món globalitzat que la gent es mou i que ens pot venir gent de
zones que no estan vacunades, que poden tenir proble..., que,
a més, sabem, tornaré a insistir en la qüestió de la mutació del
virus.

I nosaltres donem..., i esper, Sra. Cabrera, que pugui
acceptar perquè aquesta esmena perquè a nosaltres també ens
agradaria poder donar suport a aquesta iniciativa, però sobretot
pensant en aquests petits negocis, en aquests treballadors del
sector turístic que realment, evidentment, necessiten que tot açò
es reactivi. 

Vull insistir, però, tenc la sensació que moltes vegades
empram llums curtes en comptes de llargues i les curtes ens
permeten veure fins on arriba la llum i necessitam tenir una
visió molt més llarga perquè no ens val només pensar en
nosaltres, en el nostre sector, en el nostre territori.

Torn a insistir en això de la via preferent de vacunació de
les Illes Balears -crec que no m’entens, em sembla que no
m’entén, Sra. Cabrera-, tornaré a insistir, per molt que donem
una via preferent de vacunació a les Illes Balears la pandèmia
no acabarà. Pandèmia, és una qüestió mundial. I el que fem, és
a dir, els països rics estarem vacunats, que bé!, que bé!, la
pandèmia haurà acabat i els països del tercer món no estaran
vacunats, i bé!, total ja hi estan acostumats a patir! No, amb açò
no estam d’acord.

Esper, Sra. Cabrera, que pugui acceptar aquesta esmena
perquè hi hagi aquesta unanimitat dins la Comissió.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Font. Ahora procedería la suspensión de un
tiempo de diez minutos, pero me imagino que no hace falta.
Pues, por contradicciones tiene la palabra la Sra. Diputada del
Partido Popular, María Salomé Cabrera, por un tiempo máximo
de cinc minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Bé, intentaré contestar un poquet. En
primer lloc, gràcies pel suport a aquesta iniciativa que pretén...,
bé, deixar palesa la necessitat, la gravetat del problema i la
voluntat conjunta que es recull d’aquest parlament,
efectivament, de prendre consciència de la situació i prendre les
mesures necessàries, acabar de prendre les mesures necessàries
moltes encara sense abordar, perquè la gent pugui tenir un
futur, perquè les empreses puguin sobreviure a aquest 2021,
perquè la temporada pugui tenir un mínim de dignitat, perquè
la feina es pugui mínimament recuperar, en definitiva, perquè
puguem tenir una petita llum al final del túnel.

Quant al PSOE, vull dir a la Sra. Sansó que el tema del
paràgraf, més enllà de la seva redacció, crec que l’important
aquí és l’objectiu que persegueix aquesta iniciativa, més enllà
que tal vegada a nivell de partit vostè pugui sentir-se més o
manco identificada amb l’exposició de motius. Nosaltres
creiem que l’important és cercar mesures per ajudar aquesta
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gent perquè puguin sobreviure i perquè les empreses es puguin
mantenir i per tant els llocs de feina. Si vol que canviem
qualque cosa de la redacció jo no tenc cap inconvenient, però
sincerament crec que no té massa rellevància.

Quant a les vacunes és una realitat que anam per sota
pràcticament de la resta d’Espanya, que és necessari per a
nosaltres tenir un nivell de vacunació el més elevat possible per
poder tenir precisament aquesta temporada, vull dir, no és
demagògia, és un dada objectiva i crec que sí qualcú posa en
dubte o qualcú ho relativitza és una irresponsabilitat. 

Fa falta una estratègia turística de país i de govern i no
existeix a dia d’avui. El pla integral aquest del qual vostè em
parla, de recuperació turística que es va presentar ahir, no deixa
de ser el de cada any amb unes incorporacions que no són
realment massa rellevants, vull dir, que tampoc no
descobreixen res. 

Quant al Sr. Mas, li voldria que ha fet una afirmació que
crec que no sé si ha estat conscient del que ha dit, vostè diu que
és necessari que hi hagi aquests moviments. No, no són
necessaris perquè si el Govern, si el Govern central hagués fet
la seva feina no hagués estat necessari que hi hagués aquests
moviments, aquests moviments no són necessaris, totalment
prescindibles. El que s’han de donar són ajudes, s’han de donar
solucions perquè no faci falta que aquest moviments existeixin.
Crec que amb açò estarem d’acord, Sr. Mas.

Parla de l’esmena que ens han presentat, nosaltres no tenim
inconvenient a acceptar aquesta esmena perquè el que
consideram més important a dia d’avui és aquest consens de
cara a poder donar un poc de tranquil·litat, però també li diré
que de la mateixa manera que nosaltres acceptam aquesta
esmena, a favor del consens, a molts de municipis de Mallorca
ni tan sols s’ha presentat per part del PSOE o de MÉS aquesta
esmena i s’han aprovat amb el text que nosaltres hem presentat.
Per tant, el camí d’anada i de vinguda és el mateix, de vostès
presentar l’esmena o de nosaltres acceptar-la o que no
l’haguessin presentada. Vull dir, hi ha hagut els dos escenaris. 

Com deia, per a res nosaltres fem cap redacció que vulgui
dir que vostès han pres mesures per anar en contra del turisme.
Una altra cosa és que les mesures que han pres han anat en
contra del turisme, i açò són dades objectives, no han afavorit
per a res, han fet tancaments sense donar ajudes
automàticament i han esperat que les manifestacions de la gent
estiguessin al carrer desesperats per prendre mesures, per donar
1.500 euros a l’hostaleria tres mesos després. Vull dir, açò són
dades objectives també que no tenen..., vaja, que tothom ho té
a l’abast.

Vull dir que també aquest moviment efectivament és un
moviment transversal, que és turístic, però també és transversal,
que afecta infinitat de sectors, d’àmbits, i no únicament els
tradicionalment turístics -com ha dit el Sr. Mas-, però és que,
a més, hem vist que hi havia un SOS Esports, un SOS
Esdeveniments i Casaments, un SOS Cultura, un SOS
Joventut..., és que açò és un SOS Balears, si no hi ha una
reacció per part del Govern, per part del Govern central, que

són els qui governen, el SOS serà Balears, com he dit, i açò és
el que, insistesc, no ens podem permetre. 

I també insistir, estic contenta, estam contents que vostès
votin a favor perquè efectivament el Sr. Negueruela havia fet
unes declaracions en el seu moment -com ja ha dit el Sr.
Campos-, prou decebedores donant la culpa que donàvem mala
imatge, que la mesa de diàleg...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, debería ir acabando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... havia -sí, Sr. Presidente, acabo enseguida-, la mesa de diàleg
s’havia de reconduir quan la mesa de diàleg diuen que és un
paperot, etc.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular estam satisfets
i don les gràcies per aquest suport a aquesta iniciativa que, en
definitiva, pretén deixar de relleu la situació greu que viu el
sector turístic i tota la cadena de valor turística de Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrera. Acabado el debate, pasaríamos a la
votación de la Proposición no de ley RGE núm. 2373/21, con
la enmienda RGE núm. 4677/21 incluida. Por lo que he visto
en el debate todos los grupos han manifestado su voto a favor,
entiendo que se puede aprobar por unanimidad.

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 2373/21, presentada por el Grupo Partido Popular,
relativa al soporte a la campaña de SOS Turismo, y queda
aprobada por unanimidad. 

No habiendo ningún punto más a tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
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