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EL SR. PRESIDENT: 

Comenzamos la sesión de hoy y, en primer lugar, pediría si
hay alguna sustitución. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Ares Fernández. 

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
10852/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.3), mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del
director de l’AETIB per tal de celebrar una sessió
informativa en relació amb les mesures de recuperació
turística de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT: 

Comenzamos el debate del primer punto del orden del día
relativo a adopción de acuerdo respecto al escrito RGE núm.
10852/21, presentado por el Grupo Parlamentario Popular,
solicitando la comparecencia del director de la AETIB para
celebrar una sesión informativa en relación a las medidas de
recuperación turística de les Illes Balears. 

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Presentam aquesta petició de compareixença respecte del
director de l’AETIB perquè en dos anys s’han produït, bé han
tingut lloc, han tingut presència tres equips directius, en el seu
moment nosaltres vàrem demanar una compareixença d’aquest
director, per retre comptes de quina manera tenia previst
abordar la promoció i les funcions de l’AETIB de cara al futur,
després de la situació tan crítica provocada pel coronavirus. 

Vull recordar que es va torbar més de set o vuit mesos a
comparèixer, la veritat és que quan va venir el director, s’ha de
reconèixer que feia poc que s’havia incorporat, de tal manera
que molts de temes que vàrem demanar van ser tractats d’una
manera un poc superficial, ja dic, d’una manera, d’altra banda,
idò fins i tot comprensible, però ara, més d’un any després, amb
una temporada 2020 que va ser pràcticament inexistent, amb un
2021 que ha tingut uns mesos amb un comportament millor del
que s’havia previst, amb un increment del turisme nacional
però també amb una pèrdua del turisme internacional,
especialment el britànic, que també s’ha de recordar que és el
segon mercat de Balears i molt necessari també per allargar la
temporada, especialment per a Menorca, per a Eivissa i per a
una part important de Mallorca. 

S’ha de dir que aquest nou escenari ha generat alteracions
respecte del model tradicional de les nostres illes quant al mix
de nacionalitats generant major demanda d’alguns serveis,
productes i tipus d’establiments, i incorporant fortes entrades
d’altres nacionalitats, com és el cas dels francesos o l’increment
dels nacionals.

I si bé és cert que com diem les xifres estan per sobre del
2020, també ho és que estam molt enfora encara del 2019. Les
previsions que es van anunciar durant la fira de..., bé que s’han
anunciat a la fira de Londres veiem que són positives però no
deixen de ser previsions i l’acció dels destins, en aquest cas de
Balears, durant aquests mesos que venen seran molt importants
perquè aquestes previsions cristal·litzin. 

D’altra banda, és important tenir en compte que els nostres
competidors estaran també a ple rendiment i que les ganes de
viatjar a l’estranger dels nostres compatriotes tornaran. 

D’altra banda, es fa necessari conèixer de primera mà la
gestió que es té prevista amb els fons d’ITS, que li siguin
assignats, la recuperació de projectes no estratègics perduts i la
gestió que es farà d’aquests fons alliberats.

Per tant, davant la situació esmentada, consideram
fonamental tenir coneixement de quines seran les línies de feina
d’estratègia turística respecte de la gestió de l’ITS com he dit,
la planificació i les prioritats del Govern i de l’Agència
Estratègica Turística, per la qual cosa demanam la
compareixença del director. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. En el turno de fijaciones, por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos no se hará uso de la palabra.
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. Bé, valorem positivament aquesta
iniciativa de sol·licitud de compareixença del director de
l’AETIB. És cert que en pocs anys, en dos anys i mig que duim
de legislatura, ja és el tercer director d’aquesta agència i també
és important la seva compareixença perquè, després del traspàs
de competències al Consell Insular de Mallorca, realment és
important saber quina feina farà l’AETIB a part de gestionar els
grans esdeveniments de FITUR i de, bé, el que ara gestionen
del World Travel Market..., però que realment això buida molt
de contingut, aquesta cessió de competències al Consell Insular
de Mallorca, lleva moltes competències a AETIB i és
important, per tant, saber cap a on, quines línies de treball
tindran i com desenvoluparà la seva feina. 

I també saber com tractarà els projectes que venen finançats
per l’Impost de Turisme Sostenible i si treballaran, que tinc
entès que també donaran suport a la gestió dels programes
finançats amb els fons Next Generation. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202110852
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202110852
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EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor de la
compareixença, un poc en la mateixa línia. Quan va venir la
primera vegada feia poc que havia estat nomenat, hem passat
el 2020 i el 2021, dues temporades completament diferents i
creiem que la cosa, d’ara endavant, també vist que es traspassen
les competències, totes les competències de promoció, també
al Consell de Mallorca, és bo que comparegui el director de
l’AETIB i aclarir-nos un poc quines són a partir d’ara les
funcions i com fan comptes encaminar la feina. 

Gràcies.  

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario VOX no hay
nadie, con lo cual, no harán uso de la palabra. Por parte del
Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes tiene la
palabra el Sr. Josep Melià, por 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 i pensam que és totalment
pertinent ja que l’AETIB viu moments de canvis, moments de
reorientació, moments de redefinició i per tant és absolutament
lògic que comparegui el seu màxim responsable per donar
explicacions en aquesta cambra. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto no hay
nadie, no se hará uso de la palabra. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Pilar Sansó, por
un tiempo máximo de cinco minutos. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no entraré en debats de si és
el primer o el tercer director de l’Agència Estratègica de
l’AETIB, no entraré a debatre si és el primer o el tercer com
han fet sobretot la portaveu del Partit Popular i de Ciutadans
també, el Partit Popular va tenir tres consellers d’Educació en
una legislatura i crec que dos o tres també consellers de
Turisme, per tant no fa falta entrar en aquest debats, sinó que
sí que nosaltres votarem a favor de la compareixença del
director de l’AETIB.

Dir que és molt positiu que comparegui aquí i explicar la
bona temporada turística i les propostes que han fet a l’exterior
i més ara, després que venen de la World Travel Market, amb
molt bones dades positives. I també vull dir que aquest director,
el Sr. Xisco Mateu, crec que als vint dies de prendre possessió
va comparèixer aquí i crec que no té cap problema de
comparèixer davant aquesta cambra i donar les explicacions
oportunes.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista votarem a
favor d’aquesta compareixença.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Acabado el debate, pasamos a votar el escrito RGE
núm. 10852/21 del que se trata. 

Votos a favor? 

En consecuencia, por unanimidad, se acuerda la
comparecencia del director de la AETIB para celebrar una
sesión informativa en relación a las medidas de recuperación
turística de les Illes Balears.

 Pasamos al segundo punto del orden del día, relativo al
debate y votación de las proposiciones no de ley RGE núm.
14253/20 y RGE núm. 10793/21. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 14253/20,
modificada mitjançant l’escrit RGE núm. 11586/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de reactivació del turisme postCOVID-19.

Comenzamos el debate de la Proposición no de ley RGE
núm. 14253/20, presentada por el Grupo Parlamentario Popular
y modificada mediante el escrito RGE núm. 11586/21, y RGE
núm. 12018/21, relativa a medidas de reactivación en el
turismo. 

Supongo que todos lo sabéis, pero se anulan unos cuantos
puntos que luego, cuando se pasen a votar, ya explicaré para
que todo el mundo lo tenga muy claro. 

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo
máximo de cinco minutos. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, debatem avui aquesta proposició
no de llei, en la que presentàvem en el seu moment un ambiciós
pla per a la reactivació turística post COVID, amb una bateria
de 23 punts, que vam presentar al setembre de 2020 per ser
debatut en el ple però que finalment vam considerar més adient
pel temps transcorregut, per la vertiginositat dels
esdeveniments, passar-la a debatre en comissió i, per tant,
també, després d’un anys, més d’un any, consideram necessari
retirar un total de 8 punts que seran els: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 i
14. Són punts que no és que no puguin ser necessaris o positius,
però consideram que estaven proposats en un context que ara,
per sort, ja no és el mateix, un context que ha canviat aquests
darrers mesos bàsicament amb la vacunació, cosa que el
setembre de l’any passat no era una realitat, i que va ser un
tema que des del Partit Popular vam insistir molt, així com
molts altres grups d’aquesta cambra. El més alt grau de
vacunació seria el que ens ajudaria a tenir salut i economia,
encara que, lamentablement, cal recordar també que Balears
sempre ha estat a la cua.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014253
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202111586
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112018
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112018
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El panorama que es dibuixava era molt dur, des del 2019
quasi en blanc, la temporada 2020 perduda, empreses tancades,
atur, cues de fam, sense ajudes, feien falta mesures perquè el
màxim nombre d’empreses, PIME i autònoms poguessin
aguantar, per ajudar a la gent, a les famílies, per no perdre teixit
productiu i per no perdre llocs de feina. En aquest sentit
recordar que el Partit Popular va presentar l’abril de 2020 un
pla de xoc en aquest sentit que també, lamentablement, va ser
rebutjat.

Balears ha estat el territori amb la major caiguda del PIB,
líders en atur. El 2020 es van perdre quasi 13.000 milions
d’euros amb la caiguda del turisme i a Balears es van tancar
més de 4.000 empreses.

La recuperació passava inexorablement per ser un destí
segur i comunicar-ho correctament, posar mesures de control
a ports i aeroports, recuperar la confiança dels nostres mercats,
la connectivitat, establir corredors verds o segurs i vacunació.
La feina diplomàtica del Govern balear i central eren cabdals,
sempre ho és.

D’aquí, per açò, mantenim els nostres punts 1 i 2 de la
proposta. Ara estam encara molt enfora de les xifres de 2019,
molta gent no ha aconseguit sortir dels ERTO, l’atur continua
existint i de manera moltes vegades alarmant, continuen tancant
negocis i els concursos de creditors creixen de manera
preocupant.

Els perills dels rebrots, que ja vam viure el maig i juny
d’enguany, on les noves variants del virus són qüestions també
que no podem oblidar i s’ha d’estar alerta i sobretot prevenir i
preveure. No podem tornar ser vetats pels nostres mercats
internacionals emissors, com va passar amb Regne Unit o
Alemanya.

Seguim pensant que el turisme necessita un tracte
diferenciat i prioritari per les dificultats que ha patit i pateix
perquè d’aquest en depenen en gran mesura altres sectors no
turístics i el motor de la nostra economia. Per tant, els nostres
punts 7 i 8 van dirigits a destinar al turisme una important
partida de fons europeus de recuperació i fons de solvència per
a les empreses estratègiques, que veiem que no hi ha manera
que reverteixi en les empreses, excepte a segons quines. Parlam
d’un percentatge, nosaltres proposam un percentatge que està
contextualitzat també fa més d’un any.

Els punts 9, 12 i 15 tenen com a objectiu ajudes i mesures
a la fiscalitat, baixada de l’IVA, les taxes IVA de les taxes
aeroportuàries, incentius fiscals per a empreses i un tema en
què ja havíem insistit abans, diferents grups també, i que ara
seria totalment improcedent com imposar una taxa, un impost
verd al transport aeri, que ja es va parlar, ja es va demanar que
es rebutgés, com dic, per part de diferents grups. Creiem que
ara seria el darrer que faltaria dins d’aquesta dinàmica
d’increment escandalós d’imposts que du a terme el Govern
central i el Govern balear.

Quant als punts 16, 17 i 18 referits als ERTO i les seves
condicions, doncs, insistim i lògicament demanam que
s’haurien de mantenir o allargar els ERTO evidentment no fins
el març de 2021, torn a insistir que aquesta proposta està

presentada el setembre de 2020, sinó que ara ja ens aniríem al
març de 2022. Per tant, present, deman que es tengui en compte
aquesta esmena in voce...

EL SR. PRESIDENT:

Debería ir acabando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sr. President-, per finalitzar, insistir en la necessitat de
lideratge i prestigi de Balears i defensar des de les institucions,
ciutadania i sector el nostre turisme, el nostre sector productiu,
i aquí es recull el punt 19, 20, 21, 22 i 23 que acabaré
d’explicar a la segona intervenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. En el turno de fijación de posiciones por parte del
Grupo Parlamentario Unidas Podemos no se hará uso de la
palabra. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene
la palabra el Sr. Marc Pérez-Ribas, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Analitzam avui, debatem, una proposat
del Grup Parlamentari Popular que va presentar fa més d'un any
sobre mesures de reactivació del turisme post COVID-19 i ara
justament ens trobam en aquesta situació, ja és veritat que
encara la pandèmia segueix donant xifres i justament en aquests
darrers dies preocupants, però ja tots veiem que el fi de la
pandèmia és a prop. Per tant, ara és el moment, tal com diu el
títol de la iniciativa, de prendre mesures per a la reactivació del
turisme postCOVID-19. 

És cert, i ho ha dit la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Cabrera, que han passat tantes coses, han passat
tants d’esdeveniments i que la major part dels punts d’aquesta
proposició no de llei d’una manera o d’una altra han quedat un
poc desfasats, de totes maneres, anunciam que votarem a favor
de la major part dels punts d’aquesta proposició no de llei
perquè compartim la necessitat de reactivar el turisme després
de la pandèmia.

Sí que ens abstindrem al punt 7 i al punt 8, tal com està
redactat el punt parla d’un 30% de fons de suport de solvència,
clar, són percentatges i fons que avui en dia ja no sabríem si
han d’anar per aquesta banda o no. Ens abstindrem. 

També demanar-li a la Sra. Cabrera al punt 12 on diu que
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
rebutjar qualsevol possibilitat de taxa o impost al transport
aeri”, aquí, si bé ho ha dit a la seva exposició, hauria de
concretar que es tracta de la taxa verda que proposa la Unió
Europea, que sí que és cert que fins i tot en Ple parlamentari i
a una pregunta parlamentària que vaig fer al conseller en el seu
moment ja es va dir que segurament les Illes Balears es veurien
exemptes d’aquest impost, però bé, convé reafirmar que això
sigui així.
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Ja com a conclusions, tota la iniciativa està molt centrada
també a proposar les Illes Balears com a un destí segur, és cert
que durant tot aquest període de la pandèmia era bàsic que les
Illes Balears es veiessin com a un destí segur i és
importantíssim que segueixi veient-se de cara a les properes
temporades com a un destí segur, però des del Govern i des del
sector privat s’han de cercar més iniciatives per reactivar el
turisme: l’oferta complementària s’ha de millorar,
l’excel·lència de la nostra planta hotelera, hem d’aconseguir
que hi hagi oferta tractora perquè venguin turistes durant
temporada baixa i tota aquesta feina és necessari fer-la en
aquests moments quan som a punt de finalitzar la temporada
2021. Per això, també és important l’assistència del, com hem
dit abans, del director de l’AETIB per veure quines línies
generals de feina estan plantejades per a la temporada 2022,
que serà la temporada de la reactivació del turisme.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. 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. Bé, ja s’ha dit, fa més d’un any que està
presentada aquesta iniciativa, es retiren uns quants punts perquè
és lògic que s’hagin de retirar. De totes maneres, és clar, ara ha
modificat in voce, no ho sabíem, el fet de prorrogar els ERTO,
perquè parlava del 21. Nosaltres li votarem a favor alguns dels
punts, però n’hi ha que no els podem votar a favor, entre altres
coses perquè van en contra de la nostra filosofia d’entendre el
negoci, d’entendre el món del turisme i el món del negoci. Per
exemple, quan vostè parla de bonificacions, exempcions,
ajornaments d’imposts, establir un IVA superreduït, davallada
de taxes..., jo, la veritat, és a dir, el turisme a les Illes Balears
no té un problema de competitivitat quant als imposts que ha de
pagar ni l’empresari ni en el cas de l’ITS, l’ITS que
afortunadament ha llevat el punt, afortunadament ha llevat el
punt després del debat de la setmana passada.

Però no..., venim d’una temporada -vostè ho ha dit- que ha
estat millor del que tothom s’esperava. Ens anam a una
temporada que les previsions parlen d’una temporada que
superarà les xifres pre COVID, cosa amb la qual nosaltres no
estam d’acord, també s’ha de dir. Aquest estiu hem patit a
segons quines zones de les Illes Balears saturació, una saturació
important, Menorca, algunes cales de Mallorca, etc. Per tant,
crec que el realment important a hores d’ara és començar a fer
feina amb la previsió de millorar la qualitat del turisme i
valorar allargar la temporada en turisme de qualitat, en turisme
que vengui pel que som, no només a espassar-se els nervis
durant una setmana.

Per tant, crec que..., ja dic, en alguns punts votarem a favor,
però la filosofia de la proposició no de llei no la compartim i no
la compartim perquè va cap allà mateix, va cap allà on ens ha
dut, a la saturació, per exemple, aquest estiu, que ens du a la
saturació i a la insostenibilitat pre COVID que teníem i
entenem nosaltres que els plantejaments que s’han de fer són

plantejaments de sí mantenir el turisme com a motor de
l’economia de les Illes Balears, però des d’una altra
perspectiva, des de la perspectiva de la qualitat, des de la
perspectiva d’allargar la temporada, des de la perspectiva de la
sostenibilitat, perquè si no es fa així no allargarem en el temps
el turisme a les Illes Balears, allargarem per ventura un poc la
temporada, però en el temps, en els decennis que vénen no
l’allargarem perquè a la gent li farà poques ganes venir.

Per això, dic, votarem alguns punts, però no en compartim
la filosofia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario VOX no hay
nadie, con lo cual no se hará uso de la palabra. Por parte del
Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes tiene la
palabra el Sr. Josep Melià, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com ha quedat explicat
per altres portaveus, és evident que a aquesta iniciativa li ha
passat per damunt un any i en aquest any hi ha hagut tants de
canvis i una situació tan extraordinària i absolutament tan
volàtil que evidentment en alguns aspectes potser ha quedat
desfasada.

Nosaltres, el Grup Parlamentari El Pi sí que comparteix la
filosofia d’aquesta iniciativa perquè la filosofia d’aquesta
iniciativa -entenem- és recuperar el lideratge del principal
motor de l’economia de les Illes Balears que és el turisme...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ah?, no és aquesta la filosofia? Jo entenc que aquesta és la
filosofia de la iniciativa. 

És clar, jo quan sent els portaveus d’alguns grups que donen
suport al Govern dir que no comparteixen la filosofia perquè el
turisme de qualitat, la sostenibilitat, tot això també ho
compartim, però, què vol dir això? És que, és clar, no aterram
a què vol dir.

Vostès no volen les xifres del 2019, quines xifres volen?
Què volen que vengui un 30% manco de turistes? Quines xifres
volen perquè, és clar, vivim conceptes absolutament eteris que
no sabem què signifiquen i queda molt bé parlar de
sostenibilitat, tots ho fem, abusam d’aquest terme, però ho hem
de concretar, perquè si no... diguem, no serveix per a res el
debat.

Nosaltres consideram que el turisme evidentment com a
conseqüència de la pandèmia s’ha de reposicionar i el turisme
de les Illes Balears que era capdavanter ha quedat evidentment
també trastocat per l’impacte d’aquesta malaltia.

Hi ha un fet que també hi ha alguns grups que donen suport
al Govern als quals costa molt assumir, que és que el turisme de
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les Illes Balears també competeix en preu -també competeix en
preu- i com que també competeix en preu les coses, la fiscalitat,
les inversions no són innòcues ni són neutres, també són
importants perquè el preu determinarà també l’arribada o no
arribada de turistes, de qualitat, sostenibles i tot això, etc., però
determinarà aquesta arribada.

Per tant, nosaltres que les Illes Balears apostin per posar en
valor el turisme com a principal font de riquesa, que li donin
prestigi em sembla beníssim i ho compartim plenament, és així,
ha de ser així; que hi hagi una inversió i que si vénen recursos
extraordinaris també una part important d’aquests recursos, un
30% diu la iniciativa, vagi a la principal indústria del país
també ens sembla acceptat. Hem de diversificar? Sí, però també
hem de mantenir el lideratge del turisme. Per tant, hem de fer
les dues coses.

L’únic que li demanam a la Sra. Cabrera per acabar és que
ens pugui explicar el punt 15. El punt 15 és un punt que no
acabam d’entendre i ens agradaria que ens donàs dues
pinzellades de quina és la motivació d’aquesta proposta, si no
ens haurem d’abstenir en aquest punt que és l’únic al qual
demanaríem la votació separada, en cas que l’explicació de la
Sra. Cabrera no ens convencés.

És cert el que ha dit un poc el Sr. Pérez-Ribas al punt 12,
que aquest punt per ventura nosaltres el que volem és que en
cap cas la taxa o impost al transport aeri no repercuteixi als
territoris insulars, qüestió diferent seria que per a la mobilitat
continental i per a afavorir el tren, per exemple, d’alta velocitat,
hi hagués una taxa per..., per exemple, d’avió de Madrid a
Sevilla, idò per ventura si la política consisteix a incentivar el
tren com a mitjà manco contaminant, per ventura en aquest cas
bé, podríem estar oberts que existís aquesta taxa, en cap cas per
als territoris insulars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Mixto no ha venido nadie con
lo cual no se hará uso de la palabra. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada Sra. Pilar
Sansó, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir que l’alegro
que la Sra. Cabrera hagi retirat un parell de punts perquè jo
quan vaig veure aquesta iniciativa vaig haver de revisar la
cronologia per veure si m’havia equivocat de proposició no de
llei, perquè vaig veure que estava totalment obsoleta en el
temps, vaig veure que estava registrada el setembre de 2020 i
no entenia per què no havien retirat la iniciativa i, si més no,
l’haguessin pogut reconvertir, considerava, en una altra
proposició no de llei que al cap i a la fi es redueix a demanar
reduir imposts i taxes, en mesures de fiscalitat i també alhora
donar ajudes. 

Això un dia m’ho hauria d’explicar el Partit Popular com
pot ser que, per una part, proposin reduir imposts i eliminar
imposts i, per altra part, demanin o vulguin que el Govern doni

més ajudes, no sé si tenen en compte que una cosa no dur l’altra
o si tenen una fórmula màgica per treure doblers o per posar en
marxa la maquineta de treure doblers en circulació, això que
implicaria tot el que impliquen polítiques monetàries
expansives amb les quals no estam gens d’acord.

Entraré en el debat dels punts, que després no tendré temps,
no tenc temps en cinc minuts tampoc de respondre el Sr. Melià
que també m’hagués agradat entrar un poc en debat, però bé.

Passem als punts en qüestió. Al primer punt votarem a favor
perquè demanen garantir que Balears efectivament sigui una
destinació segura. Balears jo crec que ara és una destinació
segura i crec que el Partit Popular arriba tard amb aquesta
iniciativa, ja que es va articular des de l’AETIB el Safety Pack
que ha donat fruit a poder tenir... diversificar la nacionalitat de
les destinacions habituals que teníem aquí dels mercats turístics
emissors i precisament aquest estiu hi ha hagut més turistes
holandesos, de fet s’ha batut el rècord al 2021 de turistes
holandesos a les Illes Balears.

Pel que fa al punt segon, hi votarem en contra ja que vostès
demanen establir corredors segurs turístics, els corredors
turístics segurs varen tenir sentit en el moment de la... en plena
crisi sanitària quan hi havia convenis bilaterals entre comunitats
autònomes i regions i varen possibilitar que al juny, juliol del
2020 poguessin venir turistes sobretot de la zona d’Alemanya.
Avui en dia no té gaire sentit uns corredors turístics segurs
quan ja s’ha vacunat més del 70% de la població d’Europa i ha
fet que es normalitzi també el tràfic aeri. Per tant, en aquest
punt li votaríem en contra, al punt setè.

I al punt vuitè, quan demanen un 30% de fons, per una part,
de solvència d’empreses estratègiques dels fons del Reial
Decret Llei 25/20 i, per altra, referent als fons europeus, he de
dir que li votarem en contra perquè el sector turístic ja ha rebut
més del 60% de les ajudes del 855 milions per a la solvència
d’empreses afectades. També, alhora, hi va haver un pla d’ajuts
autonòmics de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a les empreses turístiques més afectades per la crisi sanitària,
així com suport per a la solvència de crèdits ICO i ISBA. Per
tant, en aquesta PNL sí que trobam també a faltar que faci
referència a les ajudes sobretot de 855 milions a les que vostès
es varen abstenir en el Congrés dels Diputats perquè
consideraven que Madrid necessitava més ajudes. 

Pel que fa als punts 9, 12..., bé, de les mesures d’impuls del
sector turístic, que vostès plantegen en el 9 i en el 12, tot el
tema de les taxes i reduccions de taxes i IVA i imposts, dir que
hi votarem en contra, com no podia ser d’una altra manera
perquè les Illes Balears no tenen problemes de competitivitat
per motius de preus ni d’imposts, de fet, les Illes Balears
encapçalam el setembre, hem liderat l’arribada de turistes
internacionals i de trànsit aeri, aquí tenim les notícies a premsa
per si no l’han llegida i, de cara a l’any que ve, els hotelers
pretenen avançar al febrer la reobertura dels seus establiments
per mor de la reactivació turística, aquí els don una altra
notícia, per si no l’havien vista. A les Illes Balears aquestes
taxes existents avui en dia no han fet que les Illes Balears
perdessin la competitivitat, per tant, votaríem en contra dels
punts 9 i 12 també. 
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Pel que fa al punt 15, no entenem tampoc aquesta
proposta...

EL SR. PRESIDENT: 

Debería de ir acabando...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

... -sí-, dels bons bescanviables, perquè no hi veiem problema,
votarem en contra del 16, 17 i al 18, això dels ERTO, i votarem
a favor el punt 20.

I en el punt 21, permeti’m, Sr. President, li volia fer una
proposta in voce, una esmena que és eliminar del punt 20 la
darrera frase que diu “i de recuperació del prestigi perdut”. Les
Illes Balears en cap moment no han perdut el prestigi com a
destinació turística pionera. per tant, consideram que això sí
que fa mal a les Illes Balears com a destinació turística perquè,
com ja he dit a les notícies que he presentat, i el sector mateix
considera, que no s’ha perdut el prestigi.

També li votarem a favor el punt 22. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Solo aclarar que se refería al punto 21 porque ha dicho 20,
se refería al punto 21. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Perdó, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT: 

Usted se refería al punto 21 en lugar de al 20.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

L’esmena, perdó, sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bien. Por contradicciones, tiene la palabra la Sra. María
Salomé Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, intentaré atendre, contestar tots
els comentaris. Bé, en principi, agrair els vots favorables dels
grups que d’una manera total o parcial han donat suport a la
nostra proposta. Ja he dit des del principi que es tractava d’una
PNL que feina més d’un any que estava presentada, jo crec que
açò és..., i nosaltres hem actuat en conseqüència i hem retirat
els punts que van quedar a un moment donat fora de l’actualitat
que nosaltres preteníem reflectir, per tant, jo crec que el
comentari de la Sra. Sansó ha estat totalment fora de lloc. 

Quant al tema del punt 12, que ha comentat el portaveu de
Ciudadanos, sí, acceptam l’esmena in voce i posar una millora

que posi “la nueva tasa aérea verde”, o ..., que quedi clar que
es tracta d’aquesta taxa de què hem parlat i que he reflectit en
el debat. 

Després, estam d’acord quant al tema que s’ha de planificar
de cara al futur el turisme de Balears més enllà d’acceptar i
fomentar i ajudar el turisme i el sector turístic que tenim a
Balears, el nostre model tradicional i el nostre futur com a
comunitat autònoma que està orgullosa, si és que hi estan,
vostès, de ser turístic i de tots els llocs de feina i la riquesa que
crea. Per tant, nosaltres estam d’acord, no estam en contra de
fer cap plantejament de cara al futur. De fet, el punt 19 parla de
fer una planificació a nivell nacional i també amb ramificacions
cap a cadascuna de les comunitats autònomes, lògicament, per
tant, amb açò hi estam d’acord.

Evidentment no estam d’acord amb el fet que parlin que no
resta competitivitat la fiscalitat més elevada que a altres
comunitats autònomes, vull dir, o a altres destins turístics, vull
dir, açò és com dir que el foc no crema, vull dir açò és una
evidència tan gran que em sorprèn que facin debat polític de tot
açò. 

Parlen que l’ITS no ha llevat competitivitat, però és que no
parlam de l’ITS, parlam de bonificacions de la Seguretat
Social. Miri, per allargar la temporada una de les coses més
importants, potser, és bonificar la Seguretat Social a les
empreses perquè puguin tenir contractats treballadors els mesos
de temporada molt baixa. Açò és una ajuda i açò és un tema
d’ajuda per allargar temporada, són temes concrets que s’han
d’abordar si un vol apostar perquè la gent pugui continuar
vivint del turisme i que Balears segueixi sent un destí punter i
un destí a nivell mundial.

No crec que haguem de confondre el asilvestramiento con
la sostenibilidad, que moltes vegades tenim la sensació que
vostès parlen de sostenibilitat, de turisme sostenible, no fer res
perquè sigui sostenible. No, precisament perquè sigui
sostenible les administracions han d’actuar, han de prendre
mesures, han de posar normatives, han de gestionar, en
definitiva. I vostès, açò, no va amb la seva filosofia, ni del
PSOE, ni de MÉS, i de Podem no ho sabem perquè no n’ha fet
valoració. Però nosaltres creiem que perquè les coses funcionin
i perquè precisament de cara al futur puguem tenir un turisme
sostenible, s’ha de gestionar!  I les coses es gestionen amb
normatives, amb decisions, en aquest cas nosaltres defensam
davallades d’imposts i més amb el context que tenim en aquests
moments. 

La Sra. Sansó ens diu que el Safety Pack, que els corredors
segurs... Miri, el Safety Pack no em faci creure que Balears va
ser un destí segur per al Safety Pack, per favor, que ho va anar
a presentar a Alemanya i res més, ha estat una cosa totalment
simbòlica; que el senyor d’El Pi i una servidora van demanar en
aquesta comissió que ho fessin i vostès hi van votar en contra.
Van votar en contra de fer corredors segurs.

Ens parlen dels 855 milions de l’Estat que ha estat més d’un
any a posar-ho en marxa, quan tots els països europeus, des del
minut zero, van posar ajudes a fons perdut als sectors turístics;
quan el sector turístic en aquests països, com a Alemanya,
Itàlia, Holanda o França, no eren tan bàsics com a Espanya.
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Parlen de les ajudes del Govern! Ajudes del Govern..., van
haver de traure les ajudes quan ja va ser in extremis, quan SOS
Turisme va sortir al carrer a demanar que vostès no podien
tancar les portes de la gent, de les empreses de la gent, sense
donar ajudes!, és que no sé com tenen la barra de venir a treure
pit de tot açò, és increïble! És increïble!

I quant al tema dels ERTO, ens voten en contra d’allargar
els ERTO fins al març de 2022? És açò? Ho he entès bé? Que
voten en contra d’allargar els ERTO fins al març del 2022? És
que no ho entenem...

(Se sent de fons la Sra. Sansó i Fuster de manera
inintel·ligible)

No ho entenem... Molt bé, fantàstic.

I després, l’esmena que vostès ens presenten de prestigi,
troba que no s’ha perdut prestigi? Troba que Balears no ha
estat la comunitat autònoma més perjudicada per la COVID
amb més...

EL SR. PRESIDENT: 

Debería de ir acabando...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sr. President-, cues de fam. Sra. Sansó, el sector turístic
ha fet la seva feina, el Govern balear no ha fet la seva, no ha
posat els mitjans per ajudar a la recuperació. I amb aquesta
proposició nosaltres el que pretenem, precisament, és que
corregeixin i que posin els mitjans. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Solo, en el punto 12, que aclare qué tipo de enmienda le
acepta in voce a la propuesta que ha hecho Ciudadanos o si no
se hace (...) a ninguna o no. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

El punt 12 posa: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern central a rebutjar qualsevol possibilitat de nova taxa o
impost al transport aeri”, “nova taxa”, “nova”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Para ordenar el debate, primero ha entrado una persona,
diputada del Grupo VOX, que no estaba al inicio y sustituye a
una persona, pero para que quede en registro tiene que decirlo.
Entonces puede decirlo.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, gracias presidente. Idoia Ribas sustituye a Jorge
Campos.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Y ahora para ordenar la votación, como son
muchos puntos y sería mejor agrupar, ¿le ha aclarado a El Pi la
postura del punt 15, o sera la intención que ha de abstención?
Abstención, vale.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada del punt 15.

EL SR. PRESIDENT:

Y sólo saber la intención de voto del grupo que no ha
podido intervenir, para poder ordenar, porque si no, no puedo...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No necesitamos ninguna separación de ningún punto,
votaremos a favor de todos.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Presidente por favor. Yo también pedía votación separada
de los puntos 7 y 8.

EL SR. PRESIDENTE:

Sí, puedo hacer por separado, uno a uno por... pero lo
puedo agrupar, me da igual.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Tot separat.

EL SR. PRESIDENT:

¿Todo separado? Pues aclarar que diré los puntos literales
que aparecen en la moción, sabiendo que por escrito el partido
que propone la PNL ha retirado el 3, 4, 5, 6, 11, 13 y 14. Aún
así, yo diré literal lo que aparece en el registro original, porque
si no habría que desordenar y sería un lío. Para que todos
sepamos lo que estamos votando.

Pasamos a votar el punt 1.

¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado.

Pasamos a votar el 2.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

Y ¿abstenciones? No hay ninguna.

Por lo tanto, 5 a favor, 6 en contra.
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Dilo, dilo.

EL SR. SECRETARI:

5 votos a favor, 6 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el punto número 7.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el punto número 8.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el punto número 9.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el número 12, con la enmienda in voce
como se ha comentado.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el número 15.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el número 16.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones? 

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

5 y 5, pues hay que volver a votar. Tengo que volver a
repetir.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el punto número 17.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el punto número 18.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el número 19.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el número 20.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el número 21.

¿Votos a favor?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdó, Sr. President, una qüestió. La Sra. Cabrera...

EL SR. PRESIDENT:

No ha aceptado, no ha aceptado.

Pasamos a votar el número 21.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora sí, pasamos a votar el número 22.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos a votar el número 23.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, quedan aprobados los puntos 1, 20 i 22 y
el resto rechazados de la proposición no de ley RGE núm.
14253/21, relativa a medidas de reactivación del turismo post
COVID.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 10793/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l’economia circular vinculada al turisme sostenible.

Pasamos al debate de la proposición no de ley RGE núm.
10793/21, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, relativa al impulso de la
economía circular vinculada al turismo sostenible. Para su
defensa interviene por parte del Grupo Parlamentario Socialista
la Sra. Pilar Sansó, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, l’increment del turisme ofereix
grans oportunitats, com ja sabem, grans oportunitats per al
desenvolupament econòmic, per a l’ocupació i per a la millora
de la vida dels ciutadans, ara bé, un turisme incontrolat i de
masses té importants repercussions sobre l’entorn natural i urbà
i sobre els valors i la cultura del territori.

Per tant, la sostenibilitat dels destins cada vegada més, va
unida a un desafiament global. Aprofitar les oportunitats que
ofereix el turisme i aconseguir la inserció equilibrada en el
teixit urbà, en l’economia i en el medi ambient i la societat, són
els objectius a què hem d’aspirar des de qualsevol
administració i crec que des de la ciutadania en general. 

La Carta del turisme sostenible manifesta que la bona gestió
del turisme, exigeix garantir la sostenibilitat dels recursos dels
que depèn. En aquest sentit, la mateixa Carta del turisme
sostenible dels recursos dels que depèn. En aquest sentit, la
mateixa Carta del turisme sostenible, estableix que el turisme
hauria de contribuir al desenvolupament sostenible, integrant-se
a l’entorn natural, cultural i humà i respectant els fràgils
equilibris que caracteritzen els molts destins turístics i en
particular el de les illes i àrees ambientals sostenibles.

L’actual economia lineal, es basa en la collita de recursos,
amb la seva producció i amb el seu rebuig. L’alternativa a
aquest model, cada vegada més implantat, o que es va
implantant cada vegada més, és l’economia circular, que
millora la utilització dels recursos i de l’energia, protegint
l’entorn ecològic i promovent el desenvolupament econòmic
que es resumeix, o es va plasmar en el diagrama papallona
d’Ellen MacArthur Foundation.

Per tant, reduir el nivell de consum de recursos i la seva
producció, amb la seva producció, la circulació i el consum
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també aposten per la reutilització, el reciclatge, remanufacturar
els components de productes, és a dir, un reaprofitament, i
dissenyar productes per tal que contribueixin a la regeneració
dels ecosistemes en comptes de contaminar més el que...,
l’objectiu d’aquest diagrama papellona va amb consumir menys
i contaminar menys.

Per tant, per aquest motiu des de. 2015 el Govern de les
Illes Balears ha treballat en la línia de l’Agenda de
Desenvolupament Sostenible 2030 posant en marxa polítiques
encaminades a aconseguir un canvi de model a les Illes cap a
la sostenibilitat. Destacam aquí, vull destacar, la Llei de canvi
climàtic, l’impost de turisme sostenible o la Llei de residus,
entre altres iniciatives, dirigides a aconseguir unes illes més
sostenibles.

En aquesta línia també dir que el projecte d’hidrogen verd
a Mallorca també és un exemple d’Europa i així ho va posar
com a exemple la presidenta de la Comissió Europea, la Sra.
Von der Leyen.

Per tant, crec que les Illes Balears van ben encaminades,
crec que el sector turístic i el sector..., sobretot les empreses
hoteleres han entès que el món va cap a aquesta economia
circular i aquesta economia sostenible i així va quedar plasmat
en el diàleg sobre el futur de l’economia circular, dut a terme
el passat 4 i 5 d’octubre al Palau de Congressos, on es va
debatre i reflexionar sobre els models actuals i els reptes que té
el turisme a tot Espanya i a les Illes Balears en concret i les
zones més turístiques de tot Europa, jornades que han permès
posar en valor avanços en l’actual model del negoci hoteler de
les Illes cap a una gestió circular junt amb l’aposta del Govern
de les Illes Balears per avançar junts cap a aquests objectius. 

Vull dir que el sector turístic ha aprofitat, no tot el sector
turístic, però sí que molts hotels o moltes cadenes hoteleres han
aprofitat l’aturada econòmica i de turisme causada per la
COVID-19, i han aprofitat aquest període per fer inversions
encaminades a dur a terme una gestió dels seus recursos més
sostenible i cap a la circularitat i així ho ha reconegut i ho han
posat en valor des de la Federació Hotelera de Mallorca.

Per tant, per tots aquests motius, des del Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presentam els
següents punts a aquesta proposició no de llei...

EL SR. PRESIDENT:

Debería ir acabando.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... instar el Govern de les Illes Balears..., bé, si no tenc temps
no llegiré els punts perquè ja estan en el document de la
proposició no de llei, i crec que ja que l’administració pública
i sector privat van encaminats a aquest món més sostenible, i
que crec que tota la ciutadania hi ha d’anar, deman el vot
favorable de tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Lo vuelvo a recordar porque ya lo dije a una comisión,
cuando yo aviso siempre es porque ya habéis llegado a los
cinco minutos, lo digo porque en la sesión de hoy ha pasado.
Por parte del Grupo Parlamentario 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. Amb aquesta proposició no de llei
tornam a parlar de sostenibilitat i és cert el que diu el portaveu
d’El Pi que abusam del concepte i del terme, però avui va per
aquí la cosa, i que hauríem d’aclarir de què parlam quan parlam
de sostenibilitat. En això li don la raó, però avui, ja dic, va per
aquí.

Que el turisme a les Illes Balears històricament ha generat
riquesa és una cosa que és incontestable, però que també ha
estat depredador i no sostenible, per dir-ho de qualque manera,
també, genera residus, consum de territori, consum de recursos
naturals. Vull dir, és una activat econòmica especialment lesiva.

La introducció de l’economia circular en el sector turístic
rebaixaria bastant la lesivitat del turisme quant a la
sostenibilitat del país, però a més a més faria que entràs
l’economia circular a l’economia de les Illes Balears perquè al
cap i a la fi parlam del sector més important, econòmicament
parlant, de les Illes Balears.

Per tant, si s’introdueix aquest concepte, aquesta manera de
fer feina dins el sector turístic repercuteix col·lateralment a tota
l’economia de les Illes Balears i genera també imputs cap a la
indústria, cap a l’agricultura, etc. 

Per tant, entenem que és una bona via, un bon camí, que és
agafar una via que ens pot dur beneficis com a país per
diversificació econòmica, per millora de la qualitat laboral, per
sostenibilitat al cap i a la fi.

Per tant, per això presentam la proposta, esperam que sigui
acceptada per això, perquè parlam de futur, perquè parlam de
diversificació econòmica i perquè al cap i a la fi parlam de fer
del motor de l’economia que és el turisme un model més
acceptable per al país.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. En el turno de fijación de posiciones por parte del
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Sra. María
Salomé Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular feim una valoració positiva d’aquesta proposició no de
llei. És un objectiu que compartim a nivell general tot el que
s’ha explicat, també és cert que ens dóna la sensació que, en
tost d’una PNL, és més un manifest, és una declaració
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d’intencions amb poca concreció, però en qualsevol cas
benvinguda sigui.

De fet, en el 2020 el Grup Parlamentari Popular va
presentar en el Congrés dels Diputats una PNL per aprovar una
estratègia espanyola d’economia circular per tal d’afrontar la
recuperació econòmica postCOVID que establís els sectors
prioritaris d’activitat i les línies principals d’actuació, terminis,
participació de les administracions i el paper actiu que havien
de tenir les empreses i la societat.

Des de la nostra formació es defensa també la necessitat de
posar en marxa una agenda verda per a una economia
intel·ligent que avanci en les possibilitats que ofereix el Pacte
Verd Europeu com una palanca per reactivar l’economia i
recuperar els sectors econòmics més afectats per la crisi. Per
aconseguir-ho són necessaris plans d’acció, mesures d’estímul
fiscal -aquí tornam a allà mateix-, inversió pública privada,
incorporar sectors estratègics com la formació, el sector
agroalimentari, la construcció, la indústria, el turisme, la gestió
de residus, i tot això dins el marc de l’European Green Deal i
les línies de finançament europees. Tot açò és imprescindible
també per millorar la nostra competitivitat, millorar la mobilitat
sostenibles, energies renovables, rehabilitació sostenible
d’edificis, investigació o recuperació de la biodiversitat com
algunes mesures importants.

I aquí és on nosaltres veiem que la seva iniciativa se centra
molt, com deia el Sr. Mas, a incorporar l’economia circular el
turisme, si bé és cert que de manera directa un 35 més o manco
del nostre PIB és turístic i més d’un 80% tal vegada ho és de
manera directa o indirecta el sector serveis, trobam a faltar un
plantejament dins d’aquesta iniciativa més global, amb més
sectors implicats directament, més que res perquè en el seu
punt 4 fa menció a aquesta transversalitat i la interconnexió
dels sectors. Vull dir, vostès ja en fan menció, però no fiquen
dins de tot el paquet aquest, a més a més del turisme, tota la
resta. 

D’altra banda, quant als punts 1 i 2 ho plantegen des del
famós tic “seguir treballant”. Jo comprenc que vostès facin
aquest redactat, perquè ho han de fer, vostès són els grups
polítics que donen suport al Govern, però sincerament parlant
amb els sectors productius la veritat és que no tenen la sensació
que hagin ajudat a implantar mesures més sostenibles basades
en l’economia circular quan les llicències d’obres estan anys,
quan les normatives no són facilitadores per adaptar-se al temps
i a totes aquestes coses que vostès demanen, quan les ajudes
per exemple per a la instal·lació d’energies alternatives es
retarden indefinitivament, indefinidament o quan l’ITS, com
deia la setmana passada, s’emprava per a quasi tot menys per
al turisme sostenible famós.

I de l’hidrogen parlava vostè, no sé, l’hidrogen on és, bé.
De la mateixa manera que tampoc no es té la sensació que el
Govern hagi avançat en la modernització del model turístic ni
en la diversificació de l’economia més de sis anys després,
perquè al final vostès, també ho ha dit la Sra. Sansó fa una
estona, treuen pit del mateix de sempre, arribada de passatgers
i despesa turística, els mateixos paràmetres que vostès
criticaven quan no eren al Govern.

Una altra cosa és que nosaltres estiguem d’acord amb la
implantació de mesures d’economia circular, està clar que sí, i
que al Govern es demani fons i s’aculli a plans de sostenibilitat
turística en destinació, és evident que sí. Per tant, en això estem
d’acord. Entenem que es refereixen quan parlen de plans de
sostenibilitat al del Govern central que crec, si no vaig errada,
que ja els tenen demanats, però bé, vostès ho duen aquí i queda
molt bé.

Per tant, els fem un prec, als punts 1 i 2, si poden fer una
esmena, d’aquí llevar “modificar”, “seguir impulsant” per posar
“impulsar”, que no desmereixen en res la feina del Govern, idò
nosaltres els ho agrairíem. En qualsevol cas no tindríem més
remei que votar a favor encara que vostès no vulguin modificar
açò.

Als punts 3 i 4 també els votarem a favor, fons europeus per
a projectes turístics que apostin per l’economia circular i una
estratègia empresarial per fer feina de manera transversal i
poder prendre les millors decisions, està clar que sí. És molt
positiu, però açò no es pot convertir en més obligacions i
manco recursos per a les empreses. 

Això és important, que la feina no recaigui sempre allà
mateix i la pressió del compliment de les mesures
mediambientals en general vagi allà mateix sempre a pressionar
més les empreses sense l’ajuda de les administracions.

Al punt 5 també farem un vot favorable. Convindria poder
donar exemple, seria una cosa prou important...

EL SR. PRESIDENT:

Debe de ir acabando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... que el Govern donés exemple entre... Gràcies, Sr. President,
i disculpi.

EL SR. PRESIDENT:

De nada, gracias. 

(Remor de veus)

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la
palabra el Sr. Marc Pérez-Ribas por un tiempo máximo de
cinco minutos.

EL SR. MARC PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, el Grup Parlamentari Ciutadans
votarà favorablement a aquesta iniciativa dels grups que donen
suport al Govern, com no pot ser d’altra manera, perquè
realment és que ens les han afusellat, han cortado y pegado la
mateixa iniciativa que va presentar el Grup Parlamentari
Ciutadans el 25 del dos de 2021 que es titulava Sistema turístic
circular, que, a més a més es van aprovar molts punts per
unanimitat, es va publicar al BOIB el 14 de maig de 2021 amb
cinc punts que són clavats als que hi ha aquí. 
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És veritat que un dels punts que vàrem aprovar que feia
referència a la formació dels estudiants per obtenir
competències en trànsit circular no l’han copiat perquè supòs
que el tema de la formació no els interessa, però és que la resta,
es que vamos, es que es de verguenza ajena.

A més a més els diré una altra cosa: parlen de les jornades
de diàleg sobre el futur de l’economia circular, però que jo
sàpiga d’aquesta comissió l’únic que era present a aquells
diàlegs, a aquelles jornades vaig ser jo, i els puc dir el que van
parlar i van ser temes molt interessants, que aquí se n’ha parlat
una part, però és que fins i tot es podia haver incorporat un
altre punt perquè en aquelles jornades a les quals va assistir la
ministra Ribera, la Fundació Impulsa va presentar una eina
molt important i/CIRCHOT per gestionar, per posar en valor
els sistemes que estan implantant d’economia circular les
nostres empreses a les Illes Balears perquè els diré una cosa,
senyors que donen suport al Govern: som líders, som líders en
economia circular.

És que estava tan sorprès quan llegia aquesta PNL, a més
parlen..., vaja, és que és increïble, Elle McArthur Foundation,
però per favor, ara els llegiré: 17 i 18 de juny de 2014 -2014,
eh?- en aquella època, bé, jo ja estava ficat al món de la
societat civil i ja es va fer una conferència a les Illes Balears
sobre Congrès d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat al Sector
Turístic, i en aquella conferència, en aquelles jornades ja es va
parlar de Mallorca vertido cero, camino hacia la economia
circular, parlam del 2014, i una de les persones, del
conferenciant i a més una de les persones de les nostres illes
que més ha fet feina per l’economia circular, Rafel Guinea,
l’enginyer, ja feia aquesta ponència.

Més tard amb ajuda de fons europeus al 2018 es va fer la
conferència Moderando al turismo inteligente en una época de
economía circular. Això va ser Round Turn Suppliers amb fons
europeus i es va fer l’11 d’octubre de 2016 i ara vostès vénen
aquí como que han descubierto la sopa d’all.

Bé, per favor, no!, tal com..., no, el discurs que heu fet, per
favor... ja les empreses, o sigui quan vostès diuen que si les
empreses han entès l’economia circular les empreses ja fa anys
que ho han entès, aquí tenim grans cadenes hoteleres que ja
apliquen sistemologia d’economia circular, ja tenim empreses
potents, potentíssimes que ja ho apliquens. Els que ho han
d’entendre no són les empreses, qui ha d’entendre l’economia
circular és el Govern, qui ha d’entendre l’economia circular i
aplicar el que es diu des de la Fundació Impulsa, el que es diu
des de les empreses, potenciar i posar en valor tota la reina que
es fa en economia circular és el Govern, dir que si les empreses
ho han entès, és clar que ho han entès! Vamos, es que... bé, res.

Dir que votarem a favor i que estem molt orgullosos que la
feina que fem al Grup Parlamentari Ciutadans serveixi de base
per a proposicions no de llei dels grups que donen suport al
Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario VOX tiene la
palabra la Sra. Idoia Ribas, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros creemos que ahora mismo la
economía de las Islas Baleares no está precisamente en un
momento en el que sea aconsejable imponer ningún tipo de
medida intervencionista en las empresas, más después de la
caída estrepitosa del PIB que hemos sufrido en esta comunidad
autónoma que lideramos como saben la bajada del producto
interior bruto de toda Europa.

Si bien cuando leemos los puntos de acuerdo que nos
proponen los grupos que apoyan al Gobierno de Baleares no
están hablando de imponer ninguna medida concreta, sino que
habla de impulsar, de seguir trabajando, bueno en su lenguaje
habitual para no dejar mal al Gobierno balear, por no decir:
bueno, como no han trabajado en esto vamos a decir que sigan
trabajando en ello, ¿no?, pero en realidad sabemos que deja
mucho que desear todo lo que ha hecho el Gobierno balear en
este sentido.

También es cierto que echo en falta en los puntos de
acuerdo una definición de a qué se están refiriendo
concretamente cuando dicen implantar la economía circular, no
acaban de definirlo del todo, si me voy a la exposición de
motivos, ustedes empiezan a hablar de la Agenda 2030, de la
Ley de cambio climático y de una serie de regulaciones con las
que nosotros, nuestro grupo VOX está radicalmente en contra
y ya nos hemos manifestado en muchas otras ocasiones, pero sí
que es cierto que si luego voy a los puntos de acuerdo, en
concreto, pues no veo nada que me haga votar en contra de esta
iniciativa, porque la verdad es que es bastante indefinida, eso
sí, pero tampoco están ni obligando a ninguna actuación
concreta, ni concretando nada que pueda ser contraproducente
en estos momentos.

Por tanto, mi voto en esta ocasión será favorable, teniendo
en cuenta que no estoy votando la exposición de motivos, con
la que no estoy de acuerdo, sino los puntos de acuerdo, que
luego son bastante más ambiguos en este sentido.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
també votarà favorablement aquesta iniciativa perquè, com s’ha
constatat un poc en el debat, és molt dífícil votar-hi en contra,
perquè al final tothom pot dir que està a favor del medi
ambient, que tothom està a favor de la sostenibilitat, tothom
està a favor de l’economia circular, de la reutilització, tothom
està a favor, a priori i en general, de manera indefinida, amb
tots aquests conceptes. I com bé deia en el debat passat i ha
constatat el Sr. Mas, abusam absolutament de sostenibilitat,
també començam a abusar d’economia circular.
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Hi ha hagut moltes iniciatives i un dels problemes que tenim
els polítics és que els ciutadans no ens entenen i que parlam i
parlam i no diem res, i quan agafam conceptes o termes com
aquest, caiem en aquest pecat, de parlar i parlar i al final el que
t’escolta, si és una persona normal, diu bé, paraules guapes,
grans intencions, però què ha dit? No ho sabem, no ho sabem.

Perquè jo d’aquesta iniciativa amb què em qued? Que farem
una fira, amb això em qued sincerament, més enllà dque estic
d’acord amb la filosofia, però em qued que farem una fira,
perquè en el fons de tota aquesta iniciativa el que quedarà
pràctic, concret, que estic d’acord que es faci una fira, tampoc
tenc cap problema. Em qued amb això.

Però les paraules no són innòcues, les paraules tenen una
càrrega important i quan el Sr. Mas diu que “el turisme és
depredador”, enlloc de dir que “té externalitats negatives” per
exemple, doncs demostra la percepció i l’enfocament que tenen
alguns partits en relació al turisme, perquè és evident que el
turisme té efectes positius i té alguns efectes negatius, que el
tema de la circularitat el pot ajudar a minvar. Però, és clar,
parlar de què és “depredador”, doncs em sembla un terme que
denota una posició un poc contrària a l’activitat turística i crec
que hauríem d’intentar en aquesta tasca que parlàvem a
l’anterior proposició, de prestigiar i posar en valor el principal
motor econòmic de les Illes Balears, utilitzar uns termes més
adients i més positius i propositius per al turisme, tenint en
compte que evidentment té efectes negatius que s’han d’intentar
corregir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto no hay
nadie, con lo cual no se da uso de la palabra. Por
contradicciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Socialista la Sra. Pilar Sansó, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vagi per endavant
l’agraïment pel suport a aquesta proposició no de llei de tots els
grups parlamentaris, i sí que vull fer un parell de
consideracions.

En primer lloc, les paraules són molt importants, però el
més important de tot són les votacions, perquè Ciutadans, que
em ve aquí a donar lliçons de què li hem copiat aquesta
proposició no de llei, no li hem copiada, perquè la feina de
copy-paste no fem aquesta feina nosaltres, però vull dir-li que
vostès a la Llei de canvi climàtic i a la Llei de residus, varen
votar molts, molts d’articles en contra. El Partit Popular tres
quarts del mateix. Per tant, el fet és que vostès parlen de
sostenibilitat, sempre parlen de sostenibilitat, però a l’hora de
la veritat no apliquen la sostenibilitat.

El Govern de les Illes Balears, des del 2015, amb els partits
que governen, Grup Socialista, Grup Unides Podem i MÉS per
Mallorca, sempre ha fet fets, valgui la redundància, per l’aposta

per la sostenibilitat. Per tant, lliçons crec que no me n’han de
donar cap dels partits de la dreta en aquest sentit.

Referent al que ha comentat la Sra. Cabrera, per variar,
sempre ha ficat aquí el tema impositiu, perquè qualsevol
proposició no de llei que presentin ells o que presenti
l’oposició sempre hi figuen el tema impositiu per enmig, no hi
estam d’acord, jo no entraré en debat una altra vegada, a la
reducció d’imposts o reducció de taxes. Ha fet referència a les
llicències d’obres, a les llicències d’obres des de quan el
Govern de les Illes Balears o els governs autonòmics donen
llicències d’obres? Les llicències d’obres són municipals, les
donen els municipis, per tant...

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

... -bé, Sr. Melià, el debat ara el tenc amb tothom, i pel que
s’aposta, pel que aquesta proposició no de llei aposta és per un
canvi de model en el sector turístic, no hem inclòs altres
sectors, encara que siguin transversals, i apostam per un canvi
de model turístic i treballar des del Govern de les Illes Balears
junt amb el sector turístic i els sectors afectats, perquè com
m’ha contat el Sr. Marc Pérez-Ribas, crec que ha estat vostè,
que ja hi ha hotels i cadenes hoteleres que ja apliquen aquests
models d’economia circular, és cert, però hi ha una intenció,
una bona voluntat des de les empreses, però també des del
Govern per treballar junts en aquests temes. I les paraules són
importants però també els fets són importants.

I en aquesta iniciativa crec que això de seguir impulsant és
perquè s’han de seguir impulsant, no accept l’esmena in voce
que m’ha presentat, que ha proposat la Sra. Cabrera, perquè el
Govern de les Illes Balears ja treballa des del 2015 en tot el
tema de la sostenibilitat, des de l’administració, però també junt
amb el sector empresarial i el sector privat i la ciutadania.

Per tant, un cop més vull dir que consideram que és molt
positiva aquesta proposició no de llei, encara que no ho vegin
així la resta de partits i vull agrair el vot a favor de la iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, por parte del Grupo Parlamentari 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. Seré molt breu. Sr. Pérez-Ribas, entenc
el que diu, perquè vostè és qui ha dut fins al dia d’avui
propostes d’economia circular sempre en aquesta casa, però al
cap i a la fi vostè ens acusa a nosaltres d’haver-lo afusellat
d’haver afusellat el text que vostè va presentar...

(Se sent de fons el Pérez-Ribas i Guerrero que diu: “és que
hi ha punts iguals”)
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..., no, no, i ho crec que hi ha punts iguals perquè el seu text és
afusellat d’altres documents i com que tots al cap i a la fi miram
els mateixos documents i ens inspiram en els mateixos
documents, vostè afusella primera i nosaltres després miram els
mateixos documents que vostè ha mirat abans i no l’afusellam
a vostè, miram els mateixos documents.

(Algunes rialles i remor de veus)

Vull dir que, Sr. Pérez-Ribas, i vostè no és propietari del
concepte d’economia circular a la casa, hauria d’estar content,
no enfadat que en aquest cas coincidim amb vostè i, segons
vostè, i nosaltres també, empreses i pensadors del món de
l’economia de les Illes Balears.

Per tant, aclarir això i agrair el vot favorable de la majoria
de la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Acabado el debate, pasamos a la votación de la
Proposición no de ley RGE núm. 10793/21, que, por lo que se
ha manifestado, parece que se puede aprobar por asentimiento,
por unanimidad. ¿Es así?

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 10793/21, relativa a impulsar la economía circular
vinculada al turismo sostenible.

Y no habiendo ningún asunto más a tratar, se levanta la
sesión.
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