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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

promocioni les Illes Balears i reforci la imatge dels productes
diferenciadors com el turisme cultural, l'esportiu, el lingüístic,
el gastronòmic, el de compres, el MICE i el wellness, el de
benestar, ja que sabem que són sectors molt demandats pel
turisme europeu, que són els nostres principals mercats
emissors.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Buenos días, Sra. Presidenta, sí, en el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Jesús Méndez i Baiges sustituye a Marc PérezRibas i Guerrero.
LA SRA. PRESIDENTA:
Benvingut. Passam a la deliberació de l'ordre del dia relatiu
al debat i votació de les proposicions no de llei RGE núm.
410/22 i 455/22.
1) Proposició no de llei RGE núm. 410/22, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció per
part de l’Estat de productes desestacionalitzadors.
Començam el debat de la Proposició RGE núm. 410/22,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció per part de l'Estat de productes desestacionalitzadors.
Per la seva defensa, té la paraula la diputada Sra. Pilar Sansó.

I el segon punt demana al Govern d'Espanya d’incloure
l’apartat plans per a tots els gusts de la web spain.info més
informació dels productes turístics, d’experiències que poden
trobar a les Illes Balears a qualsevol època de l'any, perquè, si
ara entram a la web de spain.info sí que hi ha molta referència
del turisme d'estiu, del turisme de platja, hi ha qualque
referència a altre tipus de productes que es poden trobar, com
el gastronòmic, però creiem que fa falta especificar més
diversitat de producte del que poden trobar els turistes a les
nostres illes durant tot l'any.
Per tant, sí que consideram que des de Turespaña o des del
Govern d'Espanya sí que haurien d'incloure en aquest apartat
més productes específics de les Illes Balears per poder recaptar
o per poder atreure més turisme a aquests aquest sector.
I, res més, aquest és el nostre plantejament, esperam el
suport de tots els grups representants aquí, perquè creiem que
és una proposta en positiu per millorar la nostra posició en els
mercats emissors.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Gràcies.
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com és sabut, segurament per
tots els que som avui aquí presents, el turisme que visita molt...,
bé, que ve a les Illes, però el turisme potencial, el turisme
d'avui en dia el que cerca, com més va cerca experiències,
noves experiències i ja no es limita sols a anar a un lloc, com
venien aquí el turisme abans a passar uns dies de sol i platja,
sinó que cerquen més experiències en temes de gastronomia, de
cultura. De fet, això permet que la temporada turística
s'allargui, perquè ja ve un segment del turisme que ja cerca
altres alternatives i no voler venir durant la temporada alta
perquè hi ha saturació, i volen venir a fer aquest tipus
d'experiències durant altres mesos de l’any, que no siguin juliol
i agost, i ja vénen fins i tot quasi el desembre. Em referesc a
experiències també esportives, de senderisme i de moltes
possibilitats i molts de productes que tenim aquí a les Illes
Balears.
Cal dir que, des de Turespaña, que ja han vist des de fa
temps aquesta tendència de turisme, ja han fet altres mesures i
han establert unes tècniques de màrqueting i generació de
coneixements turístics de tota la demanda del sector turístic que
ve a aquestes experiències, efectivament, bé, Turespaña ha fet
l'anàlisi de tota Espanya, però també de les Illes, com no podia
ser d'una altra manera.
Per tant, des de el Grup Parlamentari Socialista creiem que
cal potenciar i promocionar aquest tipus de turisme, perquè és
beneficiós per a les Illes Balears, ja que desestacionalitza i
dóna sortida a altres tipus de sectors com el de restauració, el
cultural, entre d'altres, i l’esportiu, també, entre d'altres.
Per tant, el Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista instam el Govern de l'Estat que

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sansó. En el torn de fixació de posicions
correspon ara el torn al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, des del Grup Parlamentari Popular valoram molt
positivament aquesta iniciativa, estam totalment d'acord amb el
que ha argumentat la Sra. Sansó, de potenciar i fer promoció
diferenciada i que la visibilitat a la web spain.com sigui millor.
Consideram correcte, com dic, demanar a Turespaña que
dugui endavant aquestes feines pròpies de crear valor per al
sector turístic, amb tècniques de màrqueting, de generació de
coneixement turístic, com s'argumenta als antecedents de la
PNL, però creiem que és la feina ordinària de qualsevol
organisme de promoció turística, i creiem també que aquesta
feina va encaminada, hauria d'anar encaminada a posicionar el
turisme balear, especialment en temporada baixa, que creiem,
que hem entès que aquesta és una de les prioritats.
I valoram la bona voluntat del Grup Socialista, però hem de
dir que, com en altres ocasions, ens preocupa veure que les
feines de gestió, les iniciatives que conformen les feines
ordinàries de l'AETIB, bé, doncs que es demorin, es demorin
perquè es tradueixen en iniciatives que duen aquí a debat al
Parlament, que està molt bé, però que, segons veiem el seu
registre d'entrada és de 25 de gener, som a 3 de març i no
acabam d'entendre com pot ser una cosa que és important per
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desestacionalitzar, segons ha dit, hagin perdut quasi dos mesos
d'aquí que aquesta informació s’enviï i la petició a Turespaña,
Turespaña reaccioni, demani informació de tornada, demani
continguts, demani imatges i sigui una realitat aquesta petició.
Per tant, nosaltres creiem que està molt bé la iniciativa però
que aquesta és una feina intrínseca ordinària de l'AETIB que
hauria d’haver fet si realment considera que és necessari per a
Balears i per a la desestacionalització del nostre turisme.
Com dic, és una feina, bé, consideram que és una feina
totalment ordinària, creiem que s’ha perdut un temps vital,
creiem, sincerament, que s'ha perdut un temps vital.
I més, com bé ha dit, en aquest moment on tots els destins
cerquen la captació del client final i més ara en aquesta època,
postpandèmia on els hàbits i la manera de viatjar ha canviat, ja
havia canviat, però ha estat un revulsiu important i la gent, com
dic, cerca el seu propi viatge, la seva pròpia experiència, fer-ho
de manera independent, moltes vegades. I en aquest sentit ens
hem de posar a l'abast de totes aquestes persones, tot aquest
client final, i si vostès creuen, la conselleria, o el PSOE creu
que és important fer aquesta passa amb Turespaña per poder
posar-nos a l'abast de totes aquests clients potencials finals,
doncs creiem que s’ha perdut un temps preciós.
En qualsevol cas, com dic, votarem a favor.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Jesús Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, como debió quedar claro
ayer, tras los debates sobre decretos turísticos, imposiciones a
la actividad y sobre intervención de las administraciones y los
poderes públicos en el tema turístico, somos unos profundos
partidarios de la “desestalinización” del turismo, -ah, perdonen,
he leído mal la proposición, ya saben que yo no pertenezco a
esa comisión, és un error, és un error-, la desestacionalización,
sí, sí, no “desestalinización” -perdonen. En cualquier caso, en
lo otro también seríamos partidarios si nos preguntaran.
El tema de la desestacionalización es más una voluntad, o
sea, mientras las fuerzas laborales europeas mantengan los
hábitos estivales que mantienen, pues, digo, sin duda, hay que
poner, como nos solicita sabiamente la Sra. Sansó, todos los
esfuerzos de marketing y información para intentar conseguir
desestacionalitzar, y más contando, digamos, nuestra
privilegiada situación en Europa y nuestro buen tiempo
indudable sin mirar a través de esta ventana. El objetivo es muy
difícil, o sea, la gente tiene unos hábitos de vacaciones, y bien,
pues aprovechemos todos los recursos que podamos, que es lo
que entendemos que se nos está pidiendo en los dos puntos de
esta proposición no de ley.
Somos partidarios de ambos, de todos estos esfuerzos
promocionales en las campañas para las distintas posibilidades
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de negocio y plantearnos además algo específico destinado a
cada uno de ellos en los temas diferenciados, el cultural, el
deportivo, el lingüístico, el gastronómico, de compras, el de
negocios, del MICE, del wellness... pues parece completamente
adecuado y, sin duda, pues una posibilidad a utilizar dentro del
mundo de los recursos publicitarios.
Y sin duda, también, pues incluir en el apartado de planes
para todos los gustos, esta web info, más información sobre lo
nuestro, nos parece perfectamente adecuado.
Con lo que seremos favorables a los dos, y quedaremos a la
espera de una propuesta, que probablemente surja de otras filas,
sobre la “desestalinización” del turismo.
Gracias, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Sí, gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor de la
proposta. La promoció del turisme a les Illes Balears està en
mans dels consells. Clar, i el Govern d'Espanya hauria de
respectar aquestes competències i, en lloc de fer promoció,
finançar bé la comunitat autònoma, de rebot, els consells i que
siguin aquests els que facin la promoció del turisme, ja que són
aquests que coneixen la realitat i les necessitats del sector.
És clar, nosaltres, però, no deixarem passar l'oportunitat que
un estament faci promoció del turisme de les Illes Balears, sigui
quin sigui, i que la faci bé, que és el que reclama aquesta
proposició no de llei. Per això la votarem a favor. I que la faci
tenint en compte la realitat del sector i de les necessitats del
sector a les Illes Balears. I per això també li votarem a favor,
que és el que diu la proposta.
Per tant, des d’una mica de crítica, que aquí tothom faci
promoció i no centrem els esforços en qui els hauríem de
centrar que, en aquest cas, són els consells, amb els recursos
que facin falta i venguin d'allà on venguin aquests recursos,
votarem a favor de la proposta, perquè ja que es fa la promoció,
es faci ben feta i es faci amb coneixement de causa.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Jorge Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, todo lo que sea
promocionar las islas Baleares -como se indica aquíreforzando la imagen de productos diferenciadores, además,
aprovechando esas promociones turísticas que hace Turespaña,
nos parece perfecto y muy loable.
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De hecho, seguro que votaremos que sí al punto 2.
Pero tengo una duda en el punto 1, cuando se habla del
refuerzo de la imagen de productos diferenciadores como el
turismo cultural, deportivo, el lingüístico..., el turismo
lingüístico sí que me gustaría saber en qué consiste; es para
saber si tenemos que votar a favor o no, más que nada, porque
es algo que nos ha llamado la atención.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Campos. Correspon el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, però no tenim cap
membre present. Així doncs, passaríem al Grup Parlamentari
Mixt, tampoc no tenim cap membre present. Correspon ara,
idò, al Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Sansó.
LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sols, en primer lloc, agrair
el suport de tots els grups parlamentaris, que en aquests punts
hi ha hagut unanimitat.
Vull fer algunes apreciacions; pel que fa al Partit Popular,
vull dir-li a la Sra. Cabrera que, efectivament, les funcions de
l'AETIB són de vendre internacionalment o promocionar
internacionalment els productes específics, no promocionar
però sí impulsar els productes, els SET, els segments
estratègics turístics i, però, que és a nivell estatal, a nivell del
Govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Indústria, Comerç
i Turisme..., perdona, a través de Turespaña que depèn del
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, promocionen Espanya
com a destinació turística. Ja fan aquesta promoció turística
d'Espanya.
Però Espanya no és un conglomerat, Espanya està formada
per moltes comunitats autònomes, moltes regions turístiques,
promocionen cada una d'aquestes regions a través del portal
spain.info, i hi ha moltes opcions per visitar, et posa ciutats,
posa paisatge, posa gastronomia i, dins aquests diferents espais
-els convid a veure la pàgina web, perquè està molt bé, res a
dir- hi ha diferents productes de cadascun dels territoris.
Per tant, del que es tracta és que Turespaña incorpori més
productes que podem fer a les Illes Balears durant tot l'any, per
tant, això implica desestacionalitzar, per tant, que ho
incorpori... L'AETIB farà les seves funcions, que les ha de fer,
i em sembla molt bé...

cada un dels territoris de les Illes Balears, de cada illa, depèn
dels consells insulars, efectivament; però Turespaña també fa
la funció -repetesc- de vendre Espanya -totes les regions
turístiques d'Espanya-, vendre-les a través de Turespaña, de
promocionar-les a través de Turespaña.
Per tant, és lògic que ja que promociona les nostres illes i
altres territoris, és lògic que també promocioni tots els
productes que es venen aquí a les nostres illes, no només els
consells insulars, sinó que Turespaña ja que fa aquesta funció
de promoció internacional de les regions d'Espanya, també
promocioni les nostres illes.
I referent al Sr. Campos, de VOX, vull dir-li que el turisme
lingüístic existeix i dona molts beneficis perquè és a través de
la Universitat o d’escoles que es fan programes lingüístics de
les llengües oficials de cada regió, per tant, aquí seria el català
i també el castellà. Per tant, són programes lingüístics que es
fan a Ceuta, tenen molta acollida aquests programes lingüístics,
i venen universitaris o estudiants, no fa falta que siguin només
universitaris, són programes que se fan junts -universitats o
escoles-, els mesos d'estiu, d’estiu o quan no hi ha activitat
educativa, quan no hi ha escola aquí, i venen joves a aprendre
les llengües oficials de cada un dels territoris.
És un turisme que funciona molt bé perquè ve gent jove
amb ganes de passar-s’ho bé, però també amb ganes d'aprendre,
perquè tenen uns mínims, aquest tipus de turisme s’estableixen
un tipus de classe, crec que són cinc hores al dia de classe, de
la llengua, que trien, d’una de les llengües oficials que
s'estudïen a cadascun dels territoris, i són gent jove que ve aquí
i està un període de 15 dies..., crec que són, normalment solen
ser entre 15 dies i un mes, i després se’n tornen. I hi ha molta
mobilitat de gent jove durant els mesos, crec que són quatre
mesos que duren aquests programes.
Se solen coordinar des del Ministeri d'Educació i hi ha
moltes comunitats autònomes que s'hi adhereixen.
Per tant, creiem que és un programa que pot anar bé per,
diversificar no diversifica gaire, però pot dur un tipus de
turisme que no és habitual aquí a les nostres illes i que
consideram que és interessant; però no només és el català -que
també-, però també el castellà, perquè és una llengua oficial a
les nostres illes.
I res més, agrair una altra vegada el suport de tots els grups.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Votam els punts per separat, entenc o...?

(Se sent de fons la Sra. Cabrera i Roselló de manera
inintel·ligible)
... -ah, vostè ha dit que ho demani l'AETIB? Bé, ho pot
demanar l’AETIB, però nosaltres també tenim dret a poder
instar que introdueixin aquests segments estratègics o aquests
productes específics. Per tant, creiem que Turespaña ha de fer
aquesta feina.
Al Sr. Mas, de MÉS per Mallorca, vull dir-li que,
efectivament, la promoció turística de les Illes Balears és de

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Demanam votació separada, sí.
LA SRA. PRESIDENTA:
No importa? D'acord, idò farem votació conjunta, ja que
VOX considera que no fa falta fer-ho per separat.
Vots a favor? Unanimitat. Moltíssimes gràcies.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 455/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, per un turisme accessible
i universal.

discapacitat i mobilitat reduïda a la Unió Europea sobrepassa
fàcilment els 120 milions de turistes i que suposa una aportació
del 3% del PIB d'Europa.

Passam idò al debat de la Proposició no de llei, amb RGE
núm. 455/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per un
turisme accessible i universal. Per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.

Balears, si ens centram, va ser pionera en la regulació de la
normativa per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques amb la Llei 3/1993, de 4 de maig,
amb diferents reglaments posteriors fins arribar a la Llei 8/2017
actual. Però encara hi ha molta feina a fer en aquest sentit,
encara existeixen persones amb discapacitat física, sensorial,
intel·lectual o mental, així com persones amb altres tipus de
diversitat funcional o persones majors que viuen situacions de
desigualtat d'oportunitats i de discriminació i que tenen
dificultats per participar en la societat i per exercir els seus
drets per mor de l'existència de barreres físiques en la
comunicació, en el transport, en els serveis o d’actituds que ho
impedeixin.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Avui debatem aquesta iniciativa
que vam presentar amb la intenció de fer feina cap a un turisme
accessible i universal, un turisme que, a dia d'avui, conforma,
forma part de la nostra economia, la nostra societat, el nostre
territori de manera fonamental, però també el turisme forma
part de les nostres vides com a turistes potencials que som
també, i crec que estarem d'acord que s'ha d'impulsar un
turisme més respectuós i inclusiu, on la diversitat s'entengui
com a riquesa i que vagi dirigit a la igualtat entre totes les
persones, els viatgers i també els territoris.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, un 15% de la
població mundial pateix alguna forma de discapacitat, taxa que
augmenta a causa de l’envelliment de la població o a l'augment
de les malalties cròniques. L’Organització Mundial del Turisme
aborda ja estratègies, a dia d'avui, i recomanacions per a un
turisme accessible per a tots a les seves resolucions.
Taleb Rifai, secretari general de l’Organització Mundial del
Turisme, manifestà que l'accessibilitat és un element crucial de
tota la política de turisme responsable i sostenible, és una
qüestió de drets humans però també una extraordinària
oportunitat de negoci. Per sobre de tot ens hem d’adonar que el
turisme accessible no és únicament bo per a les persones amb
discapacitat o amb necessitats especials, sinó que és bo per a
tots.
Amb la ratificació de la Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets de les persones amb discapacitat, el 2007, es va
dedicar major atenció a les obligacions del sector turístic per
garantir el seu dret a gaudir de l'oci, l'esport i el turisme amb
igualtat de condicions que la resta de ciutadans i que els país
parts haurien de liderar tant en el sector turístic públic com al
privat. La declaració sobre facilitació dels desplaçaments
turístics de la Organització Mundial del Turisme del 2009
incorpora les qüestions de la discapacitat també com a part
integrant a les estratègies pertinents del desenvolupament
sostenible. L'accessibilitat universal com a concepte i aspiració
pretén simplificar la vida de totes les persones fent que els
productes, les comunicacions i els entorns siguin utilitzables
per la major quantitat possible d'usuaris per igual, per als que
pateixen alguna discapacitat permanent temporal, les famílies
amb fillets petits, una població de cada vegada més envellida,
a més d'oferir un entorn de feina més segur als treballadors.
Així, parlàvem ahir a la Comissió de Medi Ambient,
justament respecte d'un urbanisme amb perspectiva de gènere,
està bé, però una visió universal de l'urbanisme, per exemple,
i dels entorns crec que respondria a tothom i a la vegada
generaria també un sentiment d'unitat. Accés Turisme assegura
que el volum total del mercat potencial de les persones amb

Per tant, viatjar, que és del que parlam, a totes aquestes
persones els pot resultar un repte. Creiem, sincerament, que
Espanya i les Illes Balears, en concret com a destí turístic de
primer nivell que som, hem de donar resposta a aquesta realitat
des del punt de vista social i també considerar-ho una
oportunitat.
Per tant, la nostra proposta té tres punts on en el primer punt
el que demanam és que el Govern lideri una estratègia integral
per al turisme accessible i universal, juntament amb totes les
administracions implicades i el sector privat, en base a les
premisses anunciades de l’OMT, i incardinar-la en els projectes
de fons europeus com a un element transformador.
En els punts 2 i 3, el que demanam, lògicament, és ajudes
per al sector públic, consell insular i ajuntaments, per una
banda, i establiments turístics i tota la cadena de valor, per
l’altra, per tal que puguin fer feina, planificar i fomentar
aquesta accessibilitat, tant a les infraestructures com en els
recursos turístics, com en els establiments.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Jesús Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sra. Presidenta. Consideramos muy bien
justificado el asunto de la accesibilidad en la voluntad de
conseguir un mundo más respetuoso y más inclusivo, tal y
como nos solicita esta propuesta, y consideramos también muy
bien presentada la formulación jurídica que plasma legalmente
esta voluntad.
En cuanto a los tres puntos, establecer una estrategia
integral de turismo, que vemos como ahora la Sra. Salomé
Cabrera, la Sra. Diputada, nos plantea, además, como liderar,
o sea, no solo establecer, sino liderar esa estrategia integral de
turismo accesible y universal en el destino, nos parece
francamente bien.
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La línea ya de ayudas en la planificación de fomento de la
accesibilidad tanto en infraestructuras, como en los recursos
turísticos que, en cualquier caso, tal vez requerirían una cierta
mayor definición, una definición más exacta, más estricta, o sea
que estamos hablando de museos, de paseos marítimos, de
playas, de rutas, de monumentos, pero, en fin, en cualquier
caso, está claro que todo ello está incluido en infraestructuras
y recursos turísticos, no es que tampoco establezca ninguna
duda de importancia.
Y también, en cuanto a las líneas de ayudas directas y
concretas a establecimientos turísticos y a la cadena de valor
para el fomento de la accesibilidad, nos parecen tres puntos que
eflejan muy bien la voluntad primera de la propuesta, y nos
mostraremos completamente favorables.
Gracias, he terminado.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Méndez. Pel Grup P arlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Sí, gràcies, presidenta. Bé, és clar, a hores d’ara parlar
d’accessibilitat ja hauria d’estar tot aclarit, perquè ens
entenguem; és a dir, les infraestructures, no només les
turístiques, no les turístiques, sinó les infraestructures, en
general, els edificis, tot ja hauria d'estar aclarit, i ja no hauríem
d'haver de parlar d'accessibilitat.
És clar, parlar-ne només sectorialment és un risc, entenem
nosaltres, és un risc perquè després què fem? Fem una PNL
perquè la Conselleria de Serveis Socials i Esports enviï doblers
als ajuntaments i consells insulars, perquè totes les
instal·lacions esportives i de serveis socials siguin accessibles?
I la fem també a Salut i la fem també a... Hi ha un plantejament
global, perquè hi és, perquè existeix, perquè és a totes les
normes: els consells tenen els plans d'obres i serveis que moltes
vegades els ajuntaments han fet servir també per a això, per
fer..., però ja fa anys d'això, és a dir, no és una cosa actual, és
una cosa de fa molts d'anys. Per tant, fer aquest plantejament
sectorial -sectorial-, no l’acabam de veure, no el veiem, és una
proposta que no..., però no veiem aquest plantejament sectorial
fet a més avui, quan ja fa 30, 40 anys que parlam del tema i que
està legislat i que està..., per tant l’obra nova, no, no, no, no
només en parlam, a les infraestructures i a tota obra nova, tot,
tot, tot, ha de ser i és accessible.
Per tant, nosaltres no votarem a favor, no votarem a favor
perquè no veiem la sectorialització del tema, sinó que veiem la
globalitat de la cosa i veiem que qui té les competències i qui
genera línies d'ajudes per fer-ho, que fa molts d'anys que són
aprofitades pels ajuntaments i pels particulars, ja ho fa i es fa
des de fa molts d'anys. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mas. Correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos esta
proposición no de ley y todos sus puntos, por lo que nuestro
voto será favorable.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot deman
disculpes per haver arribat tard a la primera proposició no de
llei i no haver pogut manifestar el nostre sentit de vot, tot i que
li hem donat suport.
En relació amb aquesta segona proposició no de llei, el vot
del Grup Parlamentari El Pi també serà totalment favorable.
Entenem que, efectivament, la lluita contra les barreres
arquitectòniques i per fer més accessibles totes les
infraestructures i equipaments és una qüestió que fa molts
d'anys que venim millorant, venim millorant, però encara no
ens trobam en el punt que hi hagi una accessibilitat universal.
Per tant, hi ha encara feina a fer.
Que ara es posi el focus en aquesta iniciativa en el sector
turístic, bé, ens sembla que és un element més en el qual s’ha
de fer feina i, per tant, atès que estam a punt de començar una
temporada turística, atès que és el principal motor econòmic de
les Illes Balears, atès que s’obren moltes línies d'ajudes, que la
immensa majoria són sectorials, en determinats àmbits i,
sobretot, relatives al fons europeus, doncs ens sembla molt
encertada la iniciativa.
Si, a més a més, com diu un poc el grup proposant, resulta
que cada vegada més la població requereix aquesta realitat
d'accessibilitat, perquè, entre d'altres raons, la població europea
s’envelleix i el procés d'envelliment també està relacionat amb
què hi ha més problemes de mobilitat, per una qüestió lògica i
biològica, aleshores entenem que és del tot encertat intentar
també donar una accelerada a la feina a fer en accessibilitat en
matèria turística.
Per tant, tot el nostre suport. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Antonio Sanz, que substitueix la Sra. Patrícia Font.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Així mateix, Sra. Presidenta, gràcies. Primer de tot vull
disculpar-me per arribar tard, ja que era a un altre
esdeveniment i no havia pogut arribar abans, i vull comunicar
la substitució de Patrícia Font com a titular de la comissió.
Respecte d'aquesta proposició, no podrem votar a favor
d'aquests punts, en el primer de tots per una qüestió,
l'accessibilitat, justament ja la Llei d'accessibilitat de les Illes
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Balears parla de la no-discriminació, i justament fer-ho
sectorialitzat per al turisme. Per això és una bona iniciativa que
es pensi en l’accessibilitat, però s’hi hauria de pensar de
manera integral.
En la qüestió de Formentera, ja fem una adequació dels
espais urbans de tota l’illa, justament perquè siguin accessibles
no només per als turistes, sinó per a tota la població que hi
visqui i que ens visiti.
En el segon punt, el mateix que en el primer, ja parla la Llei
8/2017 d’aquest punt.
I en el tercer punt es parla d'ajudes, i aquí sí que
m'agradaria fer un contrasentit que tenim, que és curiós que
quan es vota en contra d’ajudes al Congrés espanyol, quan es
vota en contra de ajudes que s'han de donar a diversos àmbits,
després es demanen més ajudes per part del Grup Popular.
Moltes vegades en altres comissions s’ha parlat de coherència,
es demanaria coherència, que justament es doni suport a les
ajudes quan sí que han de venir, aquests 855 milions que han
vengut a Balears, i en el cas Formentera, 13 milions d'euros per
a 184 empreses que han pogut destinar per a molts recursos,
com poden ser també fer accessibles els seus establiments.
Tot i això, ja la mateixa normativa que estableix com ha
d’estar construït un establiment hoteler, ja inclou que ha de ser
accessible. Llavors seria redundar i les ajudes s’han de donar
justament per al que sigui necessari.
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segons els criteris d'accessibilitat que hi ha en aquest cas a les
Illes Balears. Per tant, s'hauran de fer aquestes obres adaptades
a les persones amb discapacitat.
Pel que fa al segon punt, vostès demanen una línia d'ajudes
dirigides als consells insulars i als ajuntaments per a la
planificació i el foment de l'accessibilitat a les infraestructures
i recursos turístics. Vull dir-los que l'article 6 de la Llei 8/2017
dona competència als consells insulars i ajuntaments perquè
puguin fer els seus plans d'accessibilitat, sobretot als
ajuntaments. Vull dir també que la Llei de bases del règim local
també dóna competència sobre les infraestructures, és a dir, els
ajuntaments o les administracions locals tenen competències
sobre les infraestructures viàries i d’altres equipaments de la
seva titularitat.
Per tant, ja que en aquest sentit els consells insulars i els
ajuntaments ja tenen competència en aquesta matèria, per tant,
ja tenen finançament per a aquest tipus de reforma o per
adaptar les seves infraestructures a l'accessibilitat, creiem que
no fa falta i creiem que no té cap sentit aquest punt.
I, a més, vull dir que tots els ajuntaments o molts
d'ajuntaments ja tenen adaptats molta part de les seves
infraestructures i, si no ho tenen adaptat, fan feina per adaptar
les infraestructures a una millor accessibilitat; l'Ajuntament de
Palma ens consta que està fent totes les obres que fa ara noves
i que du a terme des de l'anterior legislatura fins ara, ja adapta,
com no podia ser d'una altra manera, perquè la llei l’obliga,
estan totalment adaptades a aquesta llei d'accessibilitat.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Pilar Sansó.
LA SRA. SANSÓ I FUSTER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Si bé és vera que és molt important
tenir les infraestructures i els espais públics adaptats a les
persones amb discapacitat, el dret d'accessibilitat és un dret
universal i no se subscriu sols a l'àmbit turístic, i aquest dret
d'accessibilitat universal ja està contemplat, com ja també
vostès indiquen a l'exposició de motius, a la Llei 3/1993 i a Llei
8/2017, d'accessibilitat universal per a les Illes Balears. Una llei
que té per objecte garantir la igualtat d'oportunitats, la
discriminació i l'accessibilitat universal per permetre
l'autonomia personal de totes les persones i, en particular a les
persones amb discapacitat.
Atès que ja és una matèria regulada i legislada, i, a més, està
en procés de millora constant, no veiem adient, ni consideram
que sigui oportú, desenvolupar un pla estratègic en aquesta
matèria. Per tant, votarem en contra d'aquest primer punt.

I el tercer punt tampoc no podem votar-lo a favor, perquè
vostès demanen ajudes dirigides a establiments turístics per
millorar la seva accessibilitat, i he de dir-li que el sector turístic
és vera que ha estat un dels més afectats arran de la pandèmia,
però també és vera que ha estat un dels sectors que més ajudes
ha rebut, per part del Govern de les Illes Balears ha rebut un
tant per cent molt elevat de les ajudes de 100 milions d'euros
que es varen donar per als sectors afectats per la pandèmia, i
dels 855 milions als quals vostès varen votar en contra, que va
enviar l'Estat a les Illes Balears, i que s'han resolt, s'han donat
totalment al sector privat, el sector turístic ha rebut més d'un
65%.
Per tant, creiem que ara més ajudes per a aquest sector,
quan, a més, les previsions són que tendrem una temporada
turística en el 2021 molt bona, de fet, les patronals ja anuncien
una obertura del 84% de la seva planta hotelera el mes d'abril,
per tant, no veiem necessari ara que aquest sector ara necessiti
més ajudes per adaptar els seus establiments, els quals creiem,
a més, que ja estan molt d'adaptats per a l'accessibilitat.
Per tant, avui em sap greu, Sra. Cabrera, però no podem
votar cap punt de la seva proposició no de llei a favor.
Gràcies.

A més, he de dir-li que els fons europeus, una part de fons
europeus, són per transformar el nostre sector cap a la
digitalització, la descarbonització i la reconversió de zones
madures obsoletes. Per tant, qualsevol obra que es faci per a la
millora d'aquestes zones madures obsoletes, per millorar-les o
fer-les totes noves o adaptar-les, han d'implicar, s'haurà de fer

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sansó. Té la paraula per contradiccions la Sra.
Salomé Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull agrair el vot favorable
dels grups que han manifestat el suport a aquesta iniciativa,
que, sincerament, no acabam d'entendre el vot en contra del
Grup Parlamentari Socialista, de MÉS, del Grup Mixt i
Podemos, bé, que no ha intervingut, però supòs que també, no
ho entenem. Però, bé, sí que és cert que hem vist la consigna
que els han donat, supòs, des de la conselleria en manifestar el
fet que és discriminatori, que com és que hem de fer un pla
d'accessibilitat únicament en el món turístic o a l’àmbit turístic?
Bé, és una llàstima, perquè, al final, primer som a la
comissió de presentar iniciatives respecte de la millora del
sector turístic o del món turístic.
Segon, és una iniciativa que per a res resulta
discriminatòria, perquè tothom tendria accés als mateixos
indrets que fossin objecte d'aquesta millora, vull dir, és absurd
parlar de discriminació cap a aquesta iniciativa, sincerament.
Creiem que parlar de millorar l'accessibilitat i fer un entorn
universal en el món del turisme, en el sector turístic de cara als
establiments turístics és millorar la vida de la gent, parlam de
fer accessible, no únicament físicament, sinó també a nivell
d’interacció, a nivell de comunicació, a nivell de poder accedir
a la cultura, de poder accedir a les platges, poder accedir a fer
un esport, poder tenir possibilitats de tenir, per exemple,
embarcacions adaptades per a gent que no pot fer un esport a
una barca no adaptada, parlam de tot açò, no parlam únicament
de posar una rampa per entrar a un bar o posar una barra a
wàter, o sigui, s’ha de tenir un poc de visió de conjunt del que
parlam.

discriminatori, segons vostès?, perquè vam presentar amb
perspectiva de gènere, amb perspectiva d'infància, amb
perspectiva de gent major,...
(Remor de veus)
... és clar, és que si passam a fer demagògia n’hem de fer tots
de demagògia, eh!, per favor!
(Remor de veus)
Per tant, aquesta és una iniciativa, aquesta és una iniciativa
absolutament beneficiosa per al sector, per a la destinació
Balears de posicionament internacional, amb un turisme de
qualitat integradora i qualitat, diguessin, qualitat de categoria
a efectes d'establiments, i també és una iniciativa que beneficia
la gent de Balears.
Si açò vostès no són capaços de veure-ho i voten en contra
que la gent de Balears es pugui beneficiar de tot aquest pla de
millora de les zones accessibles i de gaudi de les nostres illes,
idò hi votin en contra.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrera. Procedim idò a la votació.
Vots a favor? 6 vots a favor.
Abstencions?
En contra? 7 en contra.

Per tant, ja sabem que hi ha una llei que obliga que tot açò
s’acompleixi, de fet, la del 1993 va durar 15 anys, perquè tots
els establiments existents s'adaptessin a aquesta llei. Açò no va
passar, i ara tenim aquesta llei del 2017, que sí que és cert que
els establiments que s'autoritzen de bell nou lògicament han
d’acomplir la llei, però aquí ara no parlam d’acomplir la llei,
només faltaria que duguessin una iniciativa perquè la gent
acomplís la llei, ja seria el darrer; presentam una iniciativa per
donar un plus a Balears com a destinació turística accessible i
universal, que facilita l'arribada d'un segment de mercat molt
important, amb un nivell adquisitiu molt important, que viatge
acompanyat, normalment, que s'allotja a establiments d’alta
qualitat i que, a més a més, són gent que interactua molt
positivament amb l'entorn, I que, a més a més, d’aquesta part
positiva hi ha la part positiva de benefici dels residents i de la
gent de Balears, que gaudirien igualment de totes aquestes
iniciatives, com dic, per exemple, d’accés a les platges, de
tenir, per exemple, un portal de turisme accessible, una web de
turisme accessible, per sabem quins establiments estan adaptats
o no, quins museus estan millor o pitjor, a quina part de la
natura de les nostres illes es pot accedir amb cadira de rodes o
no, tota aquesta informació no beneficia únicament un turista
potencial que vindrà a envair Balears, perquè tenc la sensació
que aquesta és la por que tenim, açò beneficiaria tothom, és una
proposta per a turisme accessible universal.
I, a més, vostès ahir presenten una iniciativa per demanar un
urbanisme amb perspectiva de gènere, que és que açò no és

Quedaria idò rebutjada la proposició.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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