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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputats, personal de la cambra
que avui ens acompanya, convidats a la sala i aquelles persones
que ens segueixen pel canal de YouTube del Parlament de les
Illes Balears.

Començarem la sessió d'avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Virgínia Marí,
del Grup Popular.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, presidenta, Antoni Fuster substitueix Javi
Bonet, del Grup Popular. Gràcies.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, presidenta, Antonio Sanz substitueix Patrícia Font, del
Grup Mixt.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1388/22, dimanant del Decret 3/2022, d’11 de febrer, de
mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del
turisme de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. L’ordre del dia d'avui consisteix a dictaminar el
Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret
3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la
sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears RGE núm. 2848, 2849, 2850, de
la 2853 a la 2859, de la 2862 a la 2877, la 2893, 2894, 2913,
2914, 2916, 2917, 2961 i 2989/22, i posicionar-se respecte de
les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputades, convidats que ens acompanyen, benvinguts.

El Grup Parlamentari El Pi vol començar i contextualitzar
el nombre d'esmenes que ha presentat, que és el grup que més
esmenes ha presentat a aquest projecte de llei, i el que pretenia
el decret llei, després tramitat com a projecte de llei, perquè és
important no perdre l'essència de la disposició. L'essència de la
disposició, així com fou presentada, tenia dos objectius bàsics:
adoptar mesures socials, i aquí es va concretar molt en el tema
de llits elevables, i nosaltres tenim una sèrie d'esmenes que,
compartint absolutament la filosofia del decret llei en relació
amb la implantació progressiva, amb uns calendaris determinats
d’aquests llits elevables, enteníem que hi havia establiments
que, per les seves característiques necessitaven un tractament
específic, perquè és evident que això afecta sobretot aquelles

treballadores dels grans hotels, que són realment els que poden
generar aquestes malalties físiques com a conseqüència de no
tenir llits elevables. 

Per això, consideràvem que en el turisme rural, sobretot
agroturismes on, en teoria, hi ha un pagès que, diguem, duu
l’establiment i on molt sovint no hi ha contractat ni personal, i
en el cas d’hotels interiors, també establiments molt petits,
també molt sovint duts per una família, on les tasques també de
neteja i de manteniment les fan el mateix empresari, enteníem
que aquesta classe d'establiments podien quedar amb aquest
tractament específic i no adaptar-se obligatòriament als llits
elevables. 

En aquesta qüestió només hem aconseguit, en ponència, que
aquells béns, aquells edificis que siguin béns d'interès cultural
o que estiguin catalogats i, per tant, que el llit siguin històrics,
siguin antics, tenguin uns valors patrimonials, no tenguin
aquesta obligació d'adaptació als llits elevables. 

Les nostres esmenes a aquest capítol eren aquestes, ja dic,
compartim absolutament la filosofia d'aquesta gran mesura que
era al decret llei i que, evidentment, es troba al  projecte de llei.

La segona gran mesura, l'essència de la norma sobretot, i
era on hi havia més articulat, era el tema de la circularitat,
també una aposta que compartim absolutament. 

Per això, votam en contra de totes les esmenes, sobretot del
Grup Parlamentari Popular, perquè les esmenes del Grup
Parlamentari Popular el que pretenen és fer voluntari tot el
tema de la circularitat i, per tant, que no hi hagi una garantia
que l’avanç cap a la circularitat de tots els establiments sigui
una realitat. Nosaltres no compartim aquesta filosofia amb el
que estam d'acord és amb el plantejament que tothom,
necessàriament, hagi de caminar cap a la circularitat.

Per tant, nosaltres votarem en contra de totes les esmenes
del Grup Parlamentari Popular en relació amb la voluntarietat.

I en relació amb la circularitat, també el que hem volgut fer
amb les esmenes que ens  queden vives és intentar també fer un
tractament específic a aquells establiments que tenen
instal·lacions tèrmiques les quals molt difícilment es poden
substituir, perquè no hi ha xarxa de gas a la zona, per exemple,
o perquè puguin tenir dificultats urbanístiques. Perquè, encara
que l'empresari tengui la voluntat de fer l'adaptació es pot
trobar que després l’ajuntament corresponent no li doni les
llicències per qüestions del règim de fora d’ordenació, etc.

Aquí és cert que també hem arribat a una transacció amb els
partits que donen suport al Govern en el sentit que hi hagi una
instrucció del conseller que reguli els casos d'impossibilitat de
la substitució d'aquestes instal·lacions tèrmiques. També, per
tant, en aquest sentit, consideram que s'ha produït un avanç en
relació amb les normes, i encara que ens quedin algunes
esmenes, evidentment, compartim, ja dic, també tot el
plantejament que fa el projecte de llei en relació amb la
circularitat.

El tema de la modernització. Nosaltres, des d'El Pi, sempre
hem considerat que l'aposta per la modernització, que es va
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iniciar el 2009, amb un decret llei, ha estat una política d’èxit
i molt reeixida a les Illes Balears, perquè ha provocat una
enorme inversió, una enorme millora dels establiments, una
pujada de categories, amb les seves conseqüències també
laborals per als treballadors que, evidentment, a un establiment
de més categoria doncs també tenen dret a més sou i, per tant,
pensam que des de tots els punts de vista la modernització s'ha
de mantenir. 

Mantenim esmenes en aquest capítol perquè el nostre grup
parlamentari defensa que la normativa de modernització hauria
de ser indefinida i hauria d'estar vigent de manera permanent a
fi i efecte que sempre tenguem la garantia de la possibilitat
d'adaptació dels nostres establiments. Això no ho hem assolit,
mantenim les esmenes, però sí que hem assolit també un acord
amb els partits que donen suport a la majoria en relació amb
matisar el tema del decreixement del 5% que venia al decret
llei. Entenem que la incorporació d'aquesta transacció provoca
que aquells establiments petits no hagin de perdre places,
perquè això afecta la seva rendibilitat, això pensam que és un
bon acord, i després es matisa en funció del creixement dels
paràmetres, si es fa un 15% no és el mateix que si es fa un 2%
i, per tant, que la pèrdua de places sigui escalonada. 

Això també s'ha incorporat, no exactament com estava a les
nostres esmenes, però, bé, en tot cas, també mostram la nostra
satisfacció en relació amb l'acord assolit respecte del tema de
modernització.

 Quarta qüestió, règim sancionador. El decret llei, el
projecte de llei incorpora un règim sancionador que per a
nosaltres és absolutament excessiu i desproporcionat, per això
mantenim tota una sèrie d'esmenes per canviar el tipus
d'infracció, moltes d'elles de molt greus passar-les a greus, de
greus passar-les a lleus i també matisar el tema de la
culpabilitat perquè, si no, els tipus són massa objectius i no
s'adapten als principis constitucionals.

Cinquena qüestió, el tema pel qual nosaltres no vàrem donar
suport a la convalidació del decret llei, que és el tema de la
moratòria de places. Aquest tema es va incorporar a posteriori,
com tots sabem, quan es va presentar el decret llei a FITUR en
cap moment no es va parlar de la moratòria, es va parlar de
mesures socials i de circularitat. Nosaltres, amb el tema de la
moratòria, estam d'acord que, evidentment, a les Illes Balears
pel Grup Parlamentari El Pi no s'ha de produir cap creixement
de places, fins i tot podem estar d'acord que a algunes, prou
places, nosaltres diem -com es va dir per part de la federació-
que un 10% de les places de les Illes Balears podrien sortir del
mercat, entenem que el mecanisme establert a la disposició
addicional primera el que fa és cronificar les places, perquè no
dona cap opció que es tanquin places i que hi hagi una
obertura, amb les mateixes places o amb manco places, però
que hi hagi un moviment.

La congelació de les borses i la impossibilitat de
l’intercanvi de places entre particulars ens sembla que ens du
a una situació a mig i llarg termini negativa per al principal
motor de l'economia de les Illes Balears. Per això les nostres
esmenes van en el sentit que entre particulars es puguin
intercanviar places, s'hagin adquirit onerosament o no, a fi i
efecte de, sense cap creixement de places, trobar sortides a la

necessària adaptació i als canvis que el mercat genera en la
seva evolució.

S'ha incorporat un sisè tema que volem destacar, és el tema
del canvi d'ús. Aquí hem arribat a un acord, el decret llei no
tenia cap disposició en relació amb aquesta qüestió, nosaltres
hi vàrem presentar una sèrie d'esmenes, algunes les mantenim
perquè no són exactament el plantejament que s'ha
transaccionat, però evidentment també en aquest punt podem
mostrar la nostra satisfacció.

El canvi d'ús, així com ha quedat, evidentment tots més o
manco ho coneixem, permet que establiments obsolets i de
baixa qualitat canviïn d'ús, a tres: a sociosanitari, administratiu
i innovació i habitatge. El més polèmic, i el que desperta més
complicacions és el tema de l'habitatge i aquí -com tots saben-
hem arribat a l’acord que les parcel·les hoteleres buides tenguin
l’obligació, si canvien a ús d'habitatge, de fer un 30%
d'habitatges de protecció oficial, i en el cas d'edificacions ja
construïdes aquest percentatge passi al 50% d'habitatges de
protecció oficial. Així aconseguim eliminar aquesta oferta i
aconseguim, almanco parcialment, que hi hagi més habitatges
assequibles i donam una sortida a aquests edificis. 

Pensam que la normativa incorporada al projecte de llei és
molt més flexible i tendrà més capacitat d'incidència que la que
es va fer el 2020 a la qual, evidentment, cap, cap establiment no
s'hi va acollir i, per tant, va ser un fracàs absolut. Pensam que
puntualment s'hi haurien d’acollir.

I volem destacar en relació amb aquesta qüestió que
l'informe..., i, d’això nosaltres en férem bandera i en férem
qüestió, que l’informe de l'administració urbanística, és a dir,
de l'ajuntament ha de ser vinculant, perquè al final l'ajuntament
és qui coneix els serveis i qui al final pot determinar si el canvi
d'ús d’aquell establiment o d’aquella parcel·la té sentit o no té
sentit, perquè l’us predominant turístic fa que no tengui ni cap
ni peus el canvi d'ús. Per tant, aquí hi ha aquest informe
vinculant que també volem destacar.

I finalment, acab amb les esmenes que tenim relatives al
lloguer turístic. Ja he comentat el tema de les places, com tots
saben, el tema de la congelació de la borsa de places a qui
afecta més directament és al lloguer turístic, per la raó molt
simple que és on hi ha més rotació, més cases que entren i
surten del mercat per les seves pròpies característiques, coses
que no passen als hotels que tenen molta més continuïtat tot i
tenir un règim jurídic similar; evidentment la casuística sí que
és diferent. Però, bé, nosaltres també tenim una sèrie
d'esmenes, algunes consensuades, que són el tema del certificat
de zona apta, que no estigui afectat per la moratòria, ja que s'ha
iniciat la tramitació.

També hem volgut aclarir el tema dels plurifamiliars i la
seva pròrroga perquè tenen una durada de cinc anys. De totes
maneres nosaltres tenim una esmena que continua defensant
que, com passa a les hoteleres i com passa en les estades
turístiques en unifamiliars, siguin indefinides també les
autoritzacions dels plurifamiliars.

Tenim una esmena en relació amb què sigui possible fer
lloguer turístic també a sòl rústic protegit, no entenem
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l'exclusió de sòl rústic protegit quan aquest ús turístic l'hem de
considerar complementari, en el cas de poder fer estades
turístiques en habitatges unifamiliars en sòl rústic protegit,
perquè això ens ajudaria a mantenir les finques sense cap nova
construcció, perquè evidentment l'edificació ja existeix i ha de
tenir una antiguitat, com marca la normativa, i hem aconseguit
una esmena que per a nosaltres té una certa rellevància, que és
el tema de la distribució equitativa de la possible reducció de
places que acordin els plans d'intervenció en àmbits turístics o
els plans territorials. Per tant, que, en tot cas, el possible
decreixement caigui de manera proporcional a l'oferta hotelera
i a l’oferta de lloguer turístic i no acabem carregant sobre les
esquenes del lloguer turístic tot el possible decreixement. 

Aquestes són les nostres esmenes i la posició general del
nostre grup en relació amb el projecte de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, de la RGE núm. 2929/22 a la 2957/22
i defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 3104, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111,
3112, 3113 i 3115/22 i posicionar-se respecte de les de la resta
de grups parlamentaris té la paraula el Sr. Antonio Sanz, per un
temps de deu minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, defensaré o
traslladaré el parer del Grup MÉS per Menorca, atès que no
han pogut assistir a aquesta comissió. Els queden dues esmenes
a les quals s'han presentat unes transaccions, una sí que serà
acceptada per part del Grup MÉS per Menorca, la relativa a la
2930, així com la 2945 no serà acceptada, per la qual l'esmena
quedaria de manera original.

Respecte de la 2930, al final, el parer de la transacció
presentada és retornar al redactat original que hi havia a la llei
per llevar els ajuntaments. 

Passaré ara a les esmenes pròpies del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera, PSIB-PSOE-Esquerra Unida. Vagi
per endavant que hi ha algunes esmenes que, una vegada
acabada la ponència, hauran de ser retirades perquè ja estan
incloses dins del redactat de totes les esmenes i transaccions
que es van fer a la ponència. Aquestes serien, les relataré una
a una: la 3104, 3107, 3109, 3112, 3113 i 3115, aquestes
esmenes quedarien retirades, atès que sí que considerem que el
contingut que volem des de Formentera està inclòs en les
transaccions presentades pels grups que formen el pacte,
presentades també pel Grup Parlamentari El Pi i transaccions
que s’hi van fer, així com les pròpies que es van transaccionar
i regular a la ponència d'altres grups.

Respecte de la 3106 se’ns ha presentat una proposta de
transacció relativa al tipus de les espècies que serien d’especial
protecció per als productes de quilòmetre zero. Aquesta
transacció seria acceptada pel Grup Parlamentari Mixt, llavors

quedaria amb la redacció, si és acceptada per tots els grups,
l'esmena 3106 quedaria d'aquesta manera.

Respecte de la 3108, és una esmena per la qual el que es vol
incloure a la llei és que, a més dels edificis que hagin fet
reformes, s'incloguin també aquells que siguin de nova
construcció en els anys propers a l'entrada en vigor d'aquest
decret llei i després llei que modifica la Llei 8/2012, per això
es voldria incloure aquesta modificació.

I respecte de la 3111 s’ha presentat una proposta de
transacció ja que a Formentera tenim una Comissió d’ordenació
i promoció turística, que la formen els empresaris de promoció
turística, i així tanmateix tenim una Comissió tècnica assessora
d’urbanisme; ara mateix, amb el redactat del decret llei, aquesta
Comissió tècnica assessora d’urbanisme no podria dir cap
qüestió relativa a les declaracions responsables d’aquestes
dispenses urbanístiques i el que es demanava a l’esmena que
presentem, com a grup, era incloure aquesta Comissió tècnica
assessora d’urbanisme amb una consideració desfavorable. Ens
proposen ara mateix que sigui una consideració favorable, com
es fa a la resta d’illes aquesta declaració responsable, però sí
que siguin 4 mesos, ja que aquesta Comissió tècnica assessora
d’urbanisme es reuneix cada 2 mesos; és per això que amb la
transacció que ens presenten, de 4 mesos i que sigui favorable,
estaríem també d’acord amb aquesta esmena.

Respecte de les esmenes de la resta de grups, esperarem
també les defenses que es facin ara mateix i quines transaccions
s’accepten, però vagi per endavant que aquelles que volen fer
voluntària la circularitat, com ja s’ha dit pel portaveu que m’ha
precedit, com també l’eliminació d’aquestes necessitats de la
circularitat que fan falta per a les Illes Balears, les votaríem en
contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, RGE núm. 2970, 2971, 2974, 2975, 2976
i de la 2983 fins a la 2987/22; per defensar les esmenes
presentades conjuntament amb els Grups Parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos RGE núm. 3119, 3086, 3090,
3091 i 3092/22, i posicionar-se respecte de les de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies presidenta, diputades, diputats, convidats
que assisteixin a aquest sessió. Bé, nosaltres totes les esmenes
que hem presentat, tant com a MÉS per Mallorca, en solitari,
com amb la resta de grups del Govern, van en el sentit clar de
la millora de la qualitat del turisme a les Illes Balears; en el
sentit clar del repartiment de la riquesa que genera el turisme;
del decreixement turístic per assegurar el creixement econòmic
de la resta de sectors; és a dir, en definitiva, perquè en aquests
país puguem viure un poc millor i durant molts d'anys del
turisme.
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Avui encara acceptarem alguna transacció, que se’ns ha
plantejat, que entenem que millora el text. Som conscients que
no se’ns aprovaran algunes esmenes que nosaltres consideram
que són importants, per això les mantendrem: aquella que
regula allò que anomenam el “tot inclòs” i inclou també aquest
terme dins la llei, i una altra, que també entenem que és lògica,
però que tampoc no ens acceptaran, que és allò d’abaixar l'edat
en què es comença a comptar com a plaça, a dia d'avui és a
partir de 16 anys i nosaltres entenem que ha de ser a partir de
12, més que res per una qüestió lògica, és a dir, menors de 12
anys massa bé, però a partir de 12, ja entenem que s'ha de
comptar com a plaça.

Les que avui ens han transaccionat i ens acceptaran creiem
que milloren el text que a dia d'avui hi ha quant als termes
sobre contractació i sobre ocupació, creiem que milloren el text
que a dia d'avui hi ha a la llei i el fan més actual, i això creiem
que és bo per a tots.

I hi ha una qüestió que ens preocupa una mica i és una
esmena que presenta el PSOE, que és per exceptuar els edificis
que són BIC i que són catalogats, que exceptua unes places a
Mallorca i a Eivissa, si no vaig malament. És clar, nosaltres
aquesta..., no perquè suposen places, perquè no parlam de cap
barbaritat de places, però sí que creiem que no té gaire sentit i
no és bo per a ningú començar a fer excepcions a aquesta 
moratòria, de la qual ens en sentim orgullosos, perquè permet
tenir un temps per pensar i creiem que no és bo per al sistema
començar a fer excepcions, encara que siguin molt petites. 

Al marge d'això, confiam avui poder acabar aquesta feina
en comissió per poder anar ja a plenari i aprovar la reforma
d'aquesta Llei turística, que, a més a més, creiem que una de les
claus és que molts ens hi podem sentir còmodes i molts de
sectors econòmics, perquè per primera vegada s'inclou el sector
primari, com a un element fonamental dins una Llei turística;
per primera vegada es tenen en compte algunes qüestions de
drets laborals a una Llei turística. Per tant, aquí hi ha molts de
col·lectius, molts de sectors econòmics, moltes sensibilitats,
fins i tot diria jo ideològiques, que ens podem sentir còmodes
amb la llei que regula el motor de l'economia del país. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, de la RGE núm. 2991 fins a la 3008/22, la 3010,
3014, de la 3019 fins a la 3022/22 i la 3128 i posicionar-se
respecte de les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula
el Sr. Marc Pérez-Ribas per un temps de deu minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies presidenta, bon dia diputades i diputats, bon dia
públic present. Bé el Grup Parlamentari Ciutadans des del
primer moment que es va aprovar en Consell de Govern el
decret llei, ens vàrem mostrar molt sorpresos, primer perquè,
com ja han dit altres portaveus, la moratòria que esdevenia
aquest decret llei, que ara es tramita com a projecte de llei, no
estava a l'ordre del dia, defensàvem en aquell moment una llei
d'impuls de la circularitat i la sostenibilitat, amb la qual ens

sentíem, amb tot el que es debatia en aquell moment, molt
còmodes; de fet, havíem presentat proposicions no de llei, per
impulsar la circularitat en el turisme de les Illes Balears, i de
sobte ens trobem amb aquesta moratòria. Moratòria que ha dit
el portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, que se’n
senten molt orgullosos, bé, nosaltres considerem que ha estat
una aturada sense cap motiu justificat. Per tant, estam
evidentment a favor de totes les exempcions a aquesta
moratòria que es puguin aprovar durant aquesta tramitació del
projecte de llei.

I per què dic tot això? Perquè consideram que unir en un
mateix document, unir en un mateix projecte de llei
decreixement econòmic i impuls de l'economia circular i impuls
de l’economia regenerativa, no és bo, no és bo perquè fa
l’efecte que la circularitat, la sostenibilitat, l'impuls
regeneracionista té a veure amb el decreixement, i això no és
veritat. Impulsar l'economia circular significarà millors salaris
per als treballadors del sector, significarà millorar l’allargament
de la temporada, en definitiva, significarà millors condicions
socials per als treballadors i per a les empreses de les Illes
Balears, en millorar la seva competitivitat, millorar els
ingressos i millorar la imatge del turisme de les nostres illes. 

Però, bé, ja que tramitam aquest projecte de llei, vàrem
presentar diverses esmenes en aquest sentit, vàrem presentar
diverses esmenes per impulsar la circularitat, per impulsar la
sostenibilitat, per impulsar l’impuls regeneratiu, i estic orgullós
perquè moltes van ser acceptades ja durant la tramitació de la
ponència; s'han acceptat esmenes perquè les Illes Balears siguin
el primer destí turístic circular del món, per reduir el consum de
la cadena de valor del sistema turístic, per impulsar l'impacte
regeneratiu, per impulsar la compra pública innovadora, per
lluitar contra l'intrusisme i també s'han aprovat esmenes que al
final s’alineen amb el que el darrer dictamen del CES ja deia
per al turisme de les Illes Balears. 

Ens queden, evidentment, esmenes vives, s'han acceptat 8
esmenes de les que vàrem presentar, ens queden vives 24
esmenes les quals, principalment, van orientades a evitar els
efectes del decreixement. O sigui, ja demanem directament la
suspensió de la disposició addicional primera, demanem la
suspensió de la disposició addicional segona i de la disposició
final tercera les quals evidentment afecten amb un
decreixement de places. 

També hem presentat esmenes per allargar els terminis
d'adaptació de les empreses a  aquestes mesures que proposa
aquest projecte de llei.

També hem presentat esmenes que a causa de la moratòria
impedeixen l'intercanvi de places, nosaltres consideram que hi
ha places que s'haurien d'intercanviar, independentment de la
moratòria, sobretot les places que es donin de baixa a partir de
la posada en vigor d'aquest projecte de llei. És veritat que ja ara
a través d'alguna esmena i d'alguna transacció es comencen a
poder intercanviar determinat nombre de places, principalment
les que seran utilitzades en canvis d'usos de turístic a
residencial, però considerem que totes les places que es donin
de baixa a partir de l'entrada en vigor d’aquest projecte de llei
haurien de poder comercialitzar-se. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202991
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203008
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203010
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203014
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203019
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203022
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203128
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També hem presentat esmenes perquè l'exempció de les
activitats afectades per aquesta moratòria sigui major,
principalment als habitatges turístics que havien ja demanat el
certificat de zona apta. 

També hem presentat esmenes contra el que consideram una
desproporció absoluta en les sancions que aquest projecte de
llei presenta contra les empreses que no es posin al dia o pels
motius que sigui no s'adeqüin a la situació que planteja;
infraccions que tenen sancions de fins a 80.000 euros, 100.000
euros, coses que considerem absolutament desproporcionades,
quan totes aquestes intervencions per millorar la sostenibilitat
i transitar cap a l'economia circular haurien d'estar impulsades
amb diners dels fons europeus, i també hem presentat esmenes
en aquest sentit, amb els recursos de l'impost de turisme
sostenible. 

Bé, finalment, vull dir que tenim dues transaccions en
marxa que durant aquesta sessió intentarem que s'aprovin, que
són dues transaccions a esmenes que havíem presentat, les
quals, en principi, acceptem, les que ens presenten els grups
que donen suport al Govern: una seria que a la definició de
residus hi hagi una definició més encertada de la que hi havia
originalment, això seria la l'esmena 3014. I, finalment, a
l'esmena 3020 hem arribat a un acord amb els grups
parlamentaris que donen suport al Govern perquè els albergs
juvenils, que principalment a Eivissa generen problemes greus
sobretot perquè hi ha algun tipus d'alberg que clarament no és
un alberg juvenil, sinó que és un alberg turístic amb
moltíssimes places, doncs, es puguin reconduir i es puguin
regularitzar totes aquestes situacions que generen competència
deslleial a l'empresari turístic, que sí que acompleix totes les
normes.

I, esperant que aquestes esmenes i transaccions tirin
endavant, vull agrair la seva la seva predisposició.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares per defensar les seves esmenes, però no
tenim cap representant a la comissió d'avui, ni hem rebut
justificació que les puguem comentar.

Així que passam al següent grup, el Grup Parlamentari
Popular, per defensar les esmenes de la RGE núm. 3044 fins a
la 3067/22, i posicionar-se respecte de les de la resta de grups
parlamentaris. Així, doncs, té la paraula la Sra. Salomé
Cabrera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, buenos días, señoras,
señores. Bueno, en primer lugar, decir que lamentamos haber
recibido estas 9 transacciones de acuerdos que se han llevado
a cabo, suponemos que estos días atrás, justo ahora, sin poder
tener ninguna posibilidad de estudiarlas a fondo. Nosotros no
nos opondremos a que sean aceptadas, pero quiero que quede
constancia de nuestra decepción en este sentido. 

A partir de aquí, decirles que el Partido Popular desde el
primer momento ha manifestado la decepción que supuso esta
ley en las formas, en la opacidad, en la falta de consenso, pero
también saben que dijimos desde el principio que estábamos de
acuerdo en todo lo que llevaba a cabo en temas de circularidad,
medio ambiente y la calidad laboral. Pero  en lo que no
estuvimos ni estamos de acuerdo, y continuamos en esta línea,
es con la moratoria ni con el decrecimiento ni, por supuesto,
con el hecho de que se aprobará como decreto, y junto, tanto
circularidad como moratoria, con la excusa de que no se podía
anunciar previamente. 

Vemos que estas transacciones que ustedes nos presentan en
este preciso instante es una imposición que viene a ser otro
aumentar su amor por hacer decretos y por imponer
circunstancias sin poderlo debatir previamente. Este carácter
prohibicionista e intervencionista e impositivo de la ley, el
decrecimiento que impide que haya prosperidad, no va de
acuerdo con lo que en el Partido Popular creemos, ni que haya
de ser esta ley turística ni un modelo turístico ni cualquier
modelo económico, nosotros defendemos la libre competencia,
la propiedad privada, las PYME, los autónomos, los
trabajadores, y creemos en las políticas de incentivos y en
facilitar y agilizar los procedimientos, tema que no se toca en
absoluto en esta ley tampoco.

Nosotros no creemos que haya que elegirse entre la
turismofobia o el turismo ilimitado, como ustedes o algunos
partidos de izquierda quieren hacernos creer. Creemos en un
turismo sostenible, de calidad, que se gestione y planifique de
manera inteligente y anticipadamente para no tener que llegar,
como hacen ustedes, a la prohibición como único recurso. 

En coherencia con estos antecedentes hemos formulado
nuestras enmiendas a esta ley, en un total de 24, que se podrían
definir en dos grandes líneas: la primera, las que cambian esa
obligatoriedad y sanción por el concepto de incentivo y
esfuerzo desde la administración; es decir, nosotros cambiamos
obligatoriedad y sanción por incentivo y esfuerzo desde la
administración. Esto para aclarar un poco el concepto, lo que
le preocupaba al señor de El Pi y al señor del Grupo Mixto. Y
la segunda, las que van dirigidas a eliminar esta moratoria y
este decrecimiento contenido en la ley.

En este sentido, ya dijimos que considerábamos que esta ley
no venía a producir cambios estructurales de la ley 8, ni que se
abordaba de manera integral las modificaciones que necesitaba
el sector, ni el destino, y, por eso, presentábamos nuestra
primera enmienda, la 3044, que proponía una mejora en el
redactado del artículo 1, eliminando esa afirmación de que esta
ley significaba una reforma estructural de la ley 8, cosa que
consideramos que esto no es así.

En cuanto al artículo 2, referente a las modificaciones de la
ley 8, hemos formulado una serie de enmiendas a los puntos 6,
9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 i 25. Pasaré a comentar
algunas de ellas. En línea con nuestro criterio, contrario a estas
prohibiciones, hemos presentado la enmienda al punto 6, de
supresión, contra la prohibición de autodispensadores de
bebidas alcohólicas, excepto para el personal; según dicen
ustedes -y aunque el Sr. Negueruela esté haciendo demagogia
con esto cada vez que puede-, cualquiera puede entender que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203044
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203067


TURISME I TREBALL / Núm. 70 / 19 de maig de 2022 1037

esto induce a meter en el mismo saco el turismo de excesos,
que ya está regulado y que nosotros votamos a favor de ese
decreto de turismo de excesos, quiero que quede claro, con el
“todo incluido”, que es una forma de comercializar
mayoritariamente familiar.

Y eso es un grave error, de la misma manera que
presentamos una enmienda de supresión al punto 9, que
modifica el concepto actual del “todo incluido”, considerando
que es una, como he dicho, una modalidad de comercialización
y no una tipología de establecimientos, que es lo que nosotros
creemos que ustedes quieren llegar a conseguir. 

La enmienda al punto 10 establece un cambio de visión,
pero no una enmienda en contra. Nosotros lo que proponemos
es la no obligatoriedad del cambio de camas elevables sino su
recomendación con el acompañamiento de las
administraciones, ayudas económicas, normativas fiscales o de
cualquier otro tipo, dado que hoy ya es una práctica que los
hoteles han incorporado desde hace tiempo, sin necesidad de
ley, ni de sanciones, de su propio bolsillo, y hay colectivos que
también optan por otras mejoras que ustedes tampoco abordan
en esta ley.

Con nuestra enmienda al punto 12 proponemos eliminar el
nuevo punto 2, en el que se obliga a un libro de registro de
limpieza para el alquiler turístico. Nosotros creemos que las
empresas, en general, y las pequeñas, más todavía, no pueden
asumir más burocracia ni más papel; tampoco podemos partir
de la premisa que un empresario o un trabajador no será serio
y eficaz en su trabajo, por tanto, entendemos que nuestra
enmienda está totalmente justificada.

En cuanto al punto 16, de medidas de economía circular,
presentamos una serie de enmiendas a los artículos 96, 97 y
100, como he dicho, al punto 10. Se establece, también, como
he comentado anteriormente, un cambio de visión, pero no una
enmienda en contra; proponemos que la aplicación de la
estrategia de circularidad, su integración en los
establecimientos turísticos, su implantación y renovación, no
sea una imposición, sino que llegue por un proceso, una
recomendación, con el acompañamiento, como he dicho antes,
de las administraciones, las ayudas de todo tipo, dado que
también, como he comentado anteriormente, es una práctica
que ya está incorporada en muchos establecimientos e
interiorizada en el sector.

La enmienda al artículo 99, en coherencia con las
anteriores, proponemos facilitar la implantación, eliminando
obligaciones de poner a disposición el plan y que su
incumplimiento sea motivo de sanción, cuando lo
verdaderamente importante es incentivar su cumplimiento.
Creemos que no es el camino. 

Y seguimos con las enmiendas, que adaptan el redactado a
la no obligación, como la 101 ó como la 102, que presentamos
la enmienda 3052, en la que seguimos estableciendo la no
obligatoriedad, sino la recomendación -insisto-, el
acompañamiento de las administraciones en cuanto, por
ejemplo, a eliminar las instalaciones térmicas con fueloil o
gasoil, sustituyéndolas por otras que fuesen fuentes de energía
que reduzcan el impacto ambiental. Y ¿Por qué? Pues porque

muchos establecimientos ya hace poco que han hecho estas
inversiones, mejorando la eficiencia energética, porque se dan
circunstancias tan absurdas como que, por ejemplo, en
Menorca no llegará el gas, o porque, además, existe el
contrasentido de que nuestra central eléctrica en Menorca sigue
a fuel y no tiene visos de que cambie a corto plazo, cosas que
dependen de las administraciones públicas gobernadas por la
izquierda. Por tanto, bastante contradictorio.

Creemos más también en la estrategia de la diferenciación
y la calidad que no en la obligación y en la sanción, en el hecho
de, por ejemplo, poner en la carta o menú el origen de los
productos baleares. Creemos que ha de ser un incentivo, que se
ha de conseguir a través del incentivo; o que tampoco estamos
de acuerdo en que sea motivo de sanción el hecho de que haya
algún desajuste, por ejemplo, en las temperaturas y el uso de
instalaciones térmicas cuando son normativas que ya existen;
no creemos que haya que hacer una persecución cuando hay
normativa que ya lo regula. 

A partir de aquí, también presentamos una serie de
enmiendas de supresión -como he dicho antes- que son puntos
del artículo 2, en todas las que se recogen esas nuevas
infracciones que crea la ley para sancionar los conceptos que
incorpora, de circularidad y otros, por no -por ejemplo- haber
instalado una cama elevable, 500 euros, o no haber instalado la
caldera a tiempo, 100.000 euros, totalmente desproporcionado,
y ahí coincidimos con otros grupos que han hablado, han hecho
la intervención, previamente.

Proponemos también suprimir el punto 24, referido a los
albergues. Hemos recibido, una de las enmiendas que nos han
dado va referida a los albergues. Como he dicho, es una cosa
suficientemente importante como para poderla estudiar y
consensuar, y tener una decisión correcta, por tanto, nosotros
en este sentido, insistimos en nuestra enmienda, donde pedimos
la supresión del artículo, del punto 24 de la ley, y haremos una
abstención a la que nos han presentado, como he dicho
anteriormente.

En el punto 25, el calendario. Bueno, en coherencia con lo
que nosotros estamos diciendo, de cambio de criterio, que
proponemos pasar de obligación a acompañamiento e
incentivo, lógicamente, pedimos la supresión de este punto. Y,
por supuesto, hemos presentado enmiendas de supresión a la
disposición adicional primera y la segunda, que son las que
contienen la moratoria; una moratoria que, de manera
unilateral, sin consenso, impuso el Govern, el Sr. Negueruela,
y que además aprobó por decreto -como ya he dicho antes-
conjuntamente con las medidas de circularidad, imposibilitando
que se debatiera, imposibilitando hacer un voto separado.

Por tanto, uno de los temas importantes, que además
nosotros consideramos que se tiene que suprimir, es porque hay
una invasión de competencias a los consejos insulares, que ya
tienen su modelo territorial, ya tienen su modelo turístico en
cada una de las islas, y que cada una de las islas tiene su trabajo
y sus deberes hechos. No entendemos esta invasión, como digo,
ya hay tope, ya hay control, ya hay límite, y el daño que se está
haciendo a muchos pequeños emprendedores es tremendo. 

 



1038 TURISME I TREBALL / Núm. 70 / 19 de maig de 2022 

Y, para finalizar, simplemente hacer comentario de que
hemos hecho otra enmienda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Cabrera...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sra. Presidenta-, hemos hecho dos enmiendas más, que
acabaré de comentar en la siguiente intervención, pero
solamente hacer una valoración, que también hemos pedido
eliminar ese decrecimiento del 5% del artículo 7, este
decrecimiento del 5% de plazas, porque consideramos que está
totalmente fuera de lugar, no se puede penalizar al legal, no se
puede penalizar al que invierte y mejora por principio, porque
se está incentivando la oferta ilegal.

Muchas gracias, Sra. presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Vull donar la benvinguda a IB3, que
avui també ens acompanya, en aquesta comissió, i vull tenir
unes paraules per a la vicepresidenta, que avui no ens pot
acompanyar per motius de salut i li desitjam una prompta
recuperació i que en no-res torni a ser amb nosaltres.

Per aquest motiu, des de la Presidència no podré fer ús del
meu torn i defensar les esmenes d’Unidas Podemos RGE núm.
3072, 3076, 3078, 3079, 3089 i 3097/22, a més d’aquelles
presentades amb el Grup Parlamentari Socialista i MÉS per
Mallorca: RGE núm. 3119, 3086, 3090, 3091 i 3092/22. En
aquest sentit, i d'acord amb l'article 133 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, he de dir que aquestes esmenes
queden defensades en els seus propis termes.

I ja, per acabar, correspondria el torn al Grup Parlamentari
Socialista, per defensar les esmenes presentades, juntament
amb Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, RGE núm 3119,
3086, 3090, 3091 i 3092/22, així com posicionar-se respecte de
les de la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Damià
Borràs, per un temps de deu minuts. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Permeti’m que abans de
posicionar-me sobre les esmenes que queden vives d'aquesta
llei, d’aquest projecte de llei, vulgui saludar afectuosament els
convidats que avui són amb nosaltres, el Sr. Suárez, el Sr.
Jaume Garau, exdiputat d'aquesta casa, persones, diguéssim,
que avui són espectadors, però que són actors, habitualment són
actors d’aquest debat sobre el futur de la nostra societat, i són
actors importants i actors capitals i, per tant, els vull saludar; i
també, molt especialment, al Sr. Celestí Alomar.

La portaveu del Partit Popular ha parlat de la necessitat
d'anticipar-se, de preveure, de programar, si el Partit Popular
no hagués destruït l’obra del Sr. Alomar sobre el turisme de les
Illes Balears, possiblement la meitat o més de la meitat
d'aquesta llei seria innecessària, perquè haguérem avançat molt
més, haguéssim arribat molt més a temps als debats del futur

del turisme i, per tant, tots tendríem quotes de benestar molt
més altes, tots tendríem un medi ambient, unes illes, molt més
preservades, però el Partit Popular, diguéssim, la feina de
previsió, de programació, del Sr. Alomar, la va tirar tota per en
terra, i també va impedir que els recursos que eren tan
necessaris per a la nostra societat es perdessin amb les seves
polítiques, diguéssim, en contra dels interessos generals de les
Illes Balears.

Dit açò, només tenim una esmena viva com a primers
signants, que és la 3119, i la retir ara mateix, per tant, ja el meu
grup com a primer signant ja no tindrà cap esmena en aquesta
llei.

Avui hem presentat transaccions als grups MÉS per
Mallorca, Gent per Formentera, Unides Podem, Ciutadans i
MÉS per Menorca, tots els grups presents en aquesta sala,
excepte a El Pi, a El Pi no n’hi hem presentada cap, ja n’hem
transigides moltes, en comissió, en ponència -perdó- i, per tant,
ja no ens en queda cap, hem arribat a grans acords amb El Pi.

I a VOX no n'hi hem presentada cap ni al Partit Popular
tampoc, perquè és molt difícil transigir amb la intransigència,
perquè... i la nostra voluntat és transigir, arribar a acords, però
amb la intransigència és impossible transigir, i les seves
esmenes eren d’intransigències, és a dir, la supressió de tota la
llei. I d’allò que no era supressió..., -i la Sra. Cabrera ja em fa
gestos-, era, diguéssim, de supressió del sentit de la llei, perquè
una recomanació a una llei no és res, és com el (...) diria,
recado a la madre superiora, vull dir és una qüestió que no té
valor. Les recomanacions, estan molt bé per als manuals de
bones pràctiques però, evidentment, no per a una llei, les lleis
són perquè tu determines allò que és possible i allò que no, res
més, i se sanciona el que surt dels marges que la llei estableix.

Per tant, és molt difícil, molt difícil transigir -com deia- amb
aquestes posicions. 

Per tant, és important destacar que hem arribat a acords amb
tots els grups i hem arribat a acords també amb els actors
principals d'aquesta qüestió, hem arribat a acords amb els
sindicats, hem arribat a acords amb moltes societats hoteleres
i de sectors turístics, no hem arribat a acords amb tothom, s'ha
vist, amb alguns ha estat impossible, però sí que hi ha hagut un
gran esforç de debat, i crec que aquesta llei avui i aquesta llei,
quan sigui aprovada per aquest Parlament, no serà ja la llei de
ningú, sinó que serà la llei de gairebé tothom; hi ha la gent que
se n’ha autoexclòs, en intentar que desaparegués, via de
supressió, però per a la resta crec que tots hem cedit, tots hem
renunciat a favor d'un acord comú. 

Els portaveus que m'han precedit, molts han dit que no
estaven d'acord amb tot el conjunt de la llei, però sí que han
destacat que estaven d'acord amb una part significativa de la
llei. Per tant, jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part
positiva, que la gran majoria de grups parlamentaris d'aquesta
casa estan d'acord amb parts transcendentals, molts
transcendentals de la llei, no amb tota la llei, però uns estam
més d'acord amb una cosa, uns més d’acord amb l’altra, tothom
ha renunciat, tothom ha transigit per construir un bon consens
per construir un bon acord. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203072
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203076
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203078
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203079
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203089
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203097
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203119
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203086
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203090
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203091
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203092
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Evidentment, moratòria vol dir moratòria, vull dir, aturar i
repensar, és una cautela, és una cautela. Hem viscut en el
Parlament d’aquestes illes normes transitòries a la inversa, és
a dir, normes transitòries, mentre ens ho pensam, permetem fer,
i açò és irreversible; el que és necessari mentre ens ho pensam
aturem, fem un téntol, com es diu a Mallorca, i ens ho pensam.
I per açò és necessària aquesta moratòria, perquè els consells
insulars, cadascun amb les seves competències, repensin quin
és el futur de les nostres illes, perquè, evidentment, des del punt
de vista egoista més noble que hi ha, que és l’interès de
preservar allò que és comú de tots i totes, que és el futur, que
és el benestar de tots i totes, preservar el medi ambient és
imprescindible i preservar el benestar també és imprescindible,
però preservar la prosperitat també és imprescindible. Per açò
necessitam aquest equilibri entre creixement econòmic i
preservació ambiental, perquè creixement econòmic no
necessàriament significa créixer en quantitat, sinó que significa
créixer en beneficis, en prosperitat, en benestar; no sempre el
creixement, en cap ordre de la vida el creixement, diguéssim,
físic, significa un creixement en benestar.

Molt gràficament, si una persona s’engreixa
sistemàticament, o es posa a dieta o s’ha de comprar una talla
més, i si es compra sistemàticament talles més, acaba fent un
infart. Per tant, en el moment que hi ha massa greix en el món,
és necessari posar-se a dieta, plantejar-se fer seny i intentar
reconduir les coses per al bé comú, en aquest cas que parlam de
turisme.

Per tant, jo crec que és importantíssim arribar a aquest
acord, a aquest equilibri, preveure el futur, com reclamava el
Partit Popular; el Partit Popular reclama preveure el futur,
tornant, retorno al pasado, a la llei del Sr. Delgado i del Sr.
Bauzá, vull dir, preveure el futur és anticipar-se, que és el que
fa aquesta llei. Tindrem ocasió també en plenari de parlar del
futur del turisme, i és necessari que en aquest parlar del futur
intentem arribar a acords amb tothom que vulgui acordar. I en
aquest sentit, els acords es fan de renúncies i el meu grup també
ha renunciat, hem renunciat tots, tots ho hem dit, hem renunciat
a algunes parts, per arribar a construir una llei positiva per a la
societat de les Illes Balears d’avui i de demà, perquè
evidentment el turisme és el principal motor d’aquestes illes, el
turisme és la principal font de riquesa i de benestar dels
treballadors i les treballadores, de les empreses, dels ciutadans
i ciutadanes i, per tant, necessitam construir aquest futur.

Evidentment, no tots estam d'acord amb tot, però sí que
estam d'acord, crec que tots, excepte el Partit Popular i VOX,
amb la necessitat que la circularitat s’imposi a la nostra
societat. Evidentment, ho fan moltes empreses? Sí, moltes
empreses per elles mateixes ho fan, però hi ha un 30% de les
empreses d'aquestes illes, un terç d'aquestes illes, que encara
necessiten modernitzar-se, necessiten apujar-se al carro de la
circularitat i que ells no ho facin no va en detriment del seu
negoci, va en detriment de la reputació dels destins de
Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera i, com que va
en detriment de la reputació dels nostres destins turístics, és
necessari que ho facin. Si no ho volen per al seu propi benefici,
ho han de fer per al benefici col·lectiu dels ciutadans i
ciutadanes i per al benefici d’aquelles empreses que sí que ho
fan bé. Per açò les empreses que ho fan bé, estan d’acord que
obliguem aquells que no ho fan bé, diguéssim, aquells que són

més lents, tenen manco capacitat, perquè ho facin bé. I com que
volem que ho facin bé i volem emparar aquestes empreses, la
llei va acompanyada d’un gran suport econòmic per part del
Govern i per part dels fons europeus, per ajudar aquestes
empreses que s’han de modernitzar, que s’han d’apuntar a la
sostenibilitat del medi ambient, que tenguin recursos per poder-
ho fer. 

És a dir, la Sra. Cabrera deia: no, no, que ho facin
voluntàriament i que els ho paguem. No, no, és que nosaltres
diem: ho hem de fer sí o sí, però els ajudam a pagar, diguem
subvencionar, perquè necessitam fer-ho bé per a la reputació
del nostre destí. Avui els turistes ja no vénen com si fossin
turisme (...), vull dir com si fossin una cadena de producció
d’una fàbrica, sinó que els turistes vénen per la seva pròpia
decisió, perquè són ells que trien i els propis turistes són els
prescriptors dels turistes de demà. I, per tant, si aquí no se
senten ben acollits i troben uns serveis i unes instal·lacions,
d’acord amb el que desitgen, que és confort, modernitat,
respecte al medi ambient, respecte al treball, respecte a la
seguretat en el treball, que vegin que el treballador està content
de fer feina perquè està ben pagat, és respectat, si no veuen açò,
no ens recomanen, són uns prescriptors negatius del nostre
destí, i açò no ens ho podem permetre. Deixar que la gent
continuï fent les coses com han fet durant molts d’anys els que
ho han fet malament, és un perjudici per a tots els ciutadans i
ciutadanes.

Per tant, necessitam créixer econòmicament, necessitam
créixer en benestar, necessitam millors condicions laborals,
necessitam més respecte al medi ambient, necessitam mirar el
futur i açò és el que persegueix aquesta llei i per açò hem
aconseguit arribar a grans acords amb tots els actors en aquesta
llei, excepte amb els que han volgut desmarcar-se, els que han
preferit continuar amb el seu discurs de negació, el seu discurs
de mirar cap enrera i no mirar cap el futur.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de rèpliques i
contrarèpliques, per un temps de cinc minuts cadascuna, pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull dir que
a la nostra primera intervenció he deixat de comentar un tema
que també consideram important, que també consideram
transcendent, al qual també el Grup Parlamentari El Pi li dóna
total suport, que és el tema de la implicació del sector primari,
els establiments de quotes de producte local per al
funcionament dels establiments. En ponència ja vàrem votar
totalment a favor d'aquests articles i d’aquestes esmenes, i, per
tant, sí que volia manifestar-ho. 

Dit això, no podem estar d'acord amb la moratòria i el
nostre grup parlamentari votarà negativament els articles
referents a la moratòria.
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I des de l’afecte, Sr. Borràs, li he de dir que no estam
d'acord amb el plantejament, perquè és un plantejament trampa.
Primer de tot, perquè les moratòries es fan amb un objectiu i
l'objectiu teòric d'aquesta moratòria és el càlcul de la pressió
turística, però és que el càlcul de la pressió turística, com a
mínim a Mallorca, es va fer amb el Pla d'intervenció d'àmbits
turístics, que no té 40 anys, que no té 50 anys, que no té 10
anys, que té un any, que s'acaba d'aprovar per part del consell
insular. Per tant, la necessitat de recalcular una pressió turística
que acabam de calcular, evidentment, ja lleva legitimitat
absoluta a la moratòria. 

Però, com vostè sap, Sr. Borràs, a l’àmbit que normalment
més moratòries s'han fet és a l’àmbit urbanístic, és molt típica
la suspensió de llicències quan s’aprova planejament urbanístic,
és l’àmbit més típics. I a l'àmbit urbanístic el que passa no és
que es cronifiqui i s'aturi tot, no, el que passa és que aquell que
vol obtenir una llicència ha d’acomplir l'antic planejament i el
nou planejament. I aquí del que nosaltres ens queixam és que
vostès, si el que pretenen és que hi hagi un cert decreixement
de places, el que haurien d'haver fet és establir una regla
transitòria a complir per part de l’operador. I aleshores totes
aquelles persones que poguessin establir una activitat turística,
tendrien un mecanisme d'adaptació.

Ja dic sempre, partim de la base a El Pi que no hi hagi cap
creixement de cap nova plaça a les Illes Balears, sempre partim
d'aquesta base. Però si vostès haguessin establert un mecanisme
d'intercanvi de places transitori, fins al nou càlcul de la pressió,
haguessin provocat que l'activitat no s'hagués quedat congelada,
que és el que passa, i no és bona la congelació i encara manco
quan aquesta congelació es fa recaure sobretot en el lloguer
turístic per a la seva rotació. 

I evidentment nosaltres no podem estar en contra d'aquesta
criminalització, per part dels partits que donen suport al
Govern, de l’activitat del lloguer turístic que representa un 25%
de l'oferta, molta riquesa, molta inversió, molt de garantir el
manteniment d'un patrimoni immobiliari que, d'altra banda, el
que succeeix, i tots ho sabem, ja fa anys, és la venda massiva a
estrangers i, per tant, jo crec que presenta avantatges que vostès
haurien de valorar.

I com vostès saben, la seva moratòria és contradictòria amb
la seva pròpia normativa, perquè no només és contradictòria
amb què hagin fet un PIAT a Mallorca fa un any, sinó que és
contradictòria amb la llei del 2017, perquè vostès el 2017 varen
prendre unes determinades decisions sobre les borses i
l’intercanvi de places, i ara canvien les seves pròpies regles de
joc a mitjan partida perquè no se sap molt bé cap on volen
caminar, perquè el problema és que no fixen objectius, perquè
si ens hi fixam la moratòria diu que els consells tenen quatre
anys per recalcular aquesta pressió turística, però si no ho fan,
en aquest termini de quatre anys, totes les places de la borsa es
perden, totes les places de la borsa es perden. I això és el seu
objectiu, que es perdin totes? Aquest és el problema, que vostès
no volen aturar, no volen aturar, simplement, perquè, com li
deia, a l'àmbit urbanístic, sap què passa quan els ajuntaments no
aproven la planificació dins el termini de la suspensió? Que es
recupera el règim antic, i vostès no van en aquest sentit, vostès
el que provoquen és que es perdi tota la borsa.

I, per tant, sobretot si els propietaris del lloguer turístic no
poden intercanviar entre particulars les places i no poden anar
a la borsa, perquè vostès se la vol carregar, mitjançant aquest
instrument, evidentment, vostès envien un míssil a la línia de
flotació de moltes famílies de les Illes Balears, i nosaltres això
no ho podem compartir. 

En relació amb les transaccions, els vull fer dos comentaris
absolutament tècnics: el primer és que l'esmena 3020 de
Ciutadans té una redacció francament millorable en el punt
primer, perquè diu: “En el termini de dos anys des de la
publicació d'aquesta disposició addicional, comptats des de
l'entrada en vigor del decret llei”; home!, eliminin la frase “des
de la publicació d'aquesta disposició addicional”,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

... la norma ha de dir: “En el termini de dos anys, comptats des
de l'entrada en vigor del decret llei”, i així queda clar, i no fem
aquesta “tiragonça” que no té cap sentit. 

I el segon comentari de les transaccions és que es que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria...

EL SR. MELIÀ I QUES:

... la 3091 de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... -sí, vaig-, a la 3091 posen “des de dia 15 de febrer”, però no
se sap de quin any, convendria posar l’any del 15 de febrer,
supòs que deu ser del 2022, però no està malament donar
seguretat jurídica quan es fa una llei.

Em reiter, el Grup Parlamentari El Pi votarà totes aquelles
disposicions relatives a mesures socials, circularitat, també la
modernització; ens oposarem radicalment al règim sancionador
i a la moratòria. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en escoltar les intervencions
que m'han precedit en primer torn i ara en segon torn del Sr.
Melià, el que em queda clar és que per a alguns grups sembla
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que només hi ha una forma de continuar tenint economia, que
és créixer, i crec que és aquí on diferim. Des de Formentera, ja
al Pla territorial del 2010, vam establir una borsa de places, al
2019 es va establir un sostre de places i una zonificació, que va
en el mateix sentit de la llei que aprovam, que és que justament
no es pot continuar creixent, hi ha un límit, i sembla que no es
volen ficar en límits. El creixement incontrolat no és el que
necessitam, i crec que és una qüestió l'esperit d'aquesta llei. 

És per això que... relatiu a les esmenes que s’han parlat
d'alguns grups i transaccions, no podem donar suport a aquelles
que volen suprimir o que ho volen fer voluntari, els ho ha dit el
portaveu del Grup Socialista, una llei no ha de tenir
recomanacions, una llei ha de tenir obligacions. Les
recomanacions van a una guia de bones pràctiques, però no a
una llei, és que si recomanam que es faci un tema circular, sí,
ho recomanam, però llavors, crec que la Llei de trànsit, ja ho
vaig dir a la ponència i ho repeteixo aquí, la Llei de trànsit no
recomana anar a 120 per les autovies, estableix un límit de
velocitat dels cotxes a les autovies, perquè una llei de
circulació viària ha d'establir els límits necessaris per a la
circulació i una llei de turisme ha d'establir fins on volem
arribar. Aquí és on trobam la diferència. 

Després ens trobam un oxímoron com és el creixement
sostenible, potser créixer sosteniblement és cobrir de ciment.
Hem de tenir en compte que tal vegada és el que es va fer en
èpoques d'altres tipus de governs i s'ha de tenir en compte que
sostenible no és continuar construint, sostenible no és continuar
i (...) les places. 

Jo faig una pregunta enlaire: tenim clar si ara mateix hi ha
suficient, tenim prou turisme a les Illes Balears? Hem tengut els
anys d’èxit, i parlaré de Formentera, a Formentera el 2019 vam
tenir un èxit en nombre de persones i va ser una temporada
rècord. Els anys de pandèmia no van ser amb tanta afluència,
però van ser uns bons anys turístics, reconegut per les
patronals. 

Llavors, què fem? Continuem creixent? Hem vist que al
final el territori és limitat i a les Illes és més clar, potser a altres
indrets del nostre país no es noti, però a les Illes és molt clar,
i com més petita és l’illa més clar és que el territori és limitat,
i si no posem límits a la utilització del territori, llavors tot el
que és anar cap a turisme potser deixi de ser habitatge, que és
un dels problemes del qual hem parlat moltes vegades.

Totalment d'acord, Sr. Melià, sobre els productes de
quilòmetre zero, justament per això, a l'esmena que ens han
presentat ja des de Formentera li hem presentat una..., -perdó-,
a la transacció que ens han presentat, hem presentat una esmena
relativa que aquest tipus de productes puguin ser acreditats
d'alguna manera, perquè hi ha segells que a Formentera són
més complicats de tenir que a altres indrets, i per això es va
presentar. I per què són importants els productes de quilòmetre
zero? Són importants perquè redueixen la petjada de carboni.
S'ha parlat ja a diverses comissions d’aquest parlament, a la de
Medi Ambient sobretot, hi ha grups que sembla que no els
interessa tampoc ja el turisme, ni el medi ambient, ni el
problema que tenim amb el canvi climàtic, però al final petites
passes poden fer grans canvis. Aquestes petites passes, una
d'elles és justament tenir productes locals perquè: un, es

redueix la petjada de carboni; dos, incentiva l'economia local,
i, òbviament, va alineat amb l’economia circular de que aquesta
llei justament parla.

S'ha parlat dels mecanismes d'intercanvi, s'ha parlat del que
seria necessari i que algunes esmenes podrien tenir seguretat
jurídica, totalment d'acord, si alguna cosa està mal redactada,
òbviament, crec que estam en el termini, ara mateix de poder
corregir-ho.

Finalment, per acabar i no esgotaré el temps, Sra.
Presidenta, així no m'haurà de cridar a l'ordre sobre el temps,
el tema de què..., i crec que seria una manera adequada
d’acabar, crec que els grups, tots, el sentit que tenim clar és que
hem de repensar el que passa: hem vist problemes de circulació
a les carreteres, hem vist problemes de circulació als aeroports,
hem vist problemes d'habitatge, i alguna cosa hem de canviar
per poder veure què falla; i el que es considera per part del meu
grup és que aquesta aturada per repensar, que la llei estableix
que si els plans territorials insulars volen continuar fent les
borses podran recuperar aquestes places, la moratòria és
provisional i sembla que tothom se n’oblida, poder fer-ho.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz, 4 minuts 49, ha anat..., eh? Pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, un poc... reincidint en el que ja s'ha
dit, nosaltres, per dir-ho de qualque manera, volem reivindicar
una mica la petjada que deixam també en aquesta llei, una de
les coses importants que recull aquesta llei és el camí que
marca cap a la qualitat i, com he dit abans, cap a poder seguir
vivint del turisme, repartint la riquesa i diversificant l'economia
a l'entorn del turisme i una de les coses importants també és la
línia que marca cap al decreixement.

I sí, una de les qüestions que marca la norma, que és el que
s’ha vengut a denominar el “dos per u”, sí, és un plantejament
de MÉS per Mallorca, és un plantejament de l'ecologisme del
país, històric, i que a la fi es veu damunt una norma legislativa.

Després de la moratòria es començarà a implementar i
creiem que és bo per a tots.

Aquesta norma la pot millorar o la pot fer més eficaç cada
consell insular en el seu territori, pot anar un poquet més enllà
o la pot deixar tal com està. Nosaltres entenem que es pot fer
més eficaç, tot i que fem una primera passa i la posam a la
norma. Per què? Perquè no ha moltes més sortides, o anam cap
aquí o matam, per dir-ho de qualque manera, la gallina dels ous
d'or, perquè la saturació és una qüestió que supòs que ningú no
s'atrevirà a posar en dubte, ningú que circuli o pel centre de
Palma o per qualsevol zona "turistificada" de les Illes Balears,
que a dia d'avui pràcticament tot el territori de les Illes Balears
és una gran zona "turistificada". Per tant, crec que hem de
començar a prendre aquest tipus de decisions.  
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Vull reivindicar també aquesta llei com una llei innovadora
i com una llei que hi haurà a altres territoris de la Unió
Europea, de l'Estat espanyol, que inspirarà a fer normativa. Va
passar el mateix, exactament el mateix, amb la Llei de residus
la passada legislatura; a la passada legislatura el Parlament de
les Illes Balears aprova la Llei de residus i a altres llocs ara, per
exemple, a Catalunya fan la nova llei de residus, fins i tot la
Unió Europea s'ha basat en la nostra llei de residus, és a dir,
som innovadors en aquest aspecte i altra gent i altres
administracions ens vénen darrera.

I en el cas de la Llei de turisme, circularitat, diversificació
econòmica, repartiment de la riquesa, no poden ser frases
buides que diguem sobre l’estrada d’aquest parlament o a
qualsevol, sinó que s'han de veure transposades sobre la
legislació, i aquesta llei és un exemple que anam per bon camí
i anam cap a la innovació, per dir-ho de qualque manera, quan
legislam. I ja veurem com amb el temps serà una llei en la qual
s’inspiraran altres institucions, altres governs. 

Ja per acabar, ho he dit abans, la majoria de sectors de les
Illes Balears ens podem sentir identificats, ens podem sentir
còmodes amb aquesta llei: treballadores i treballadors, sector
primari, sector industrial, sector de les energies renovables,
sector turístic ecologistes, la majoria d'aquesta societat es pot
sentir còmoda, es pot sentir identificada amb aquesta
normativa. Per això, creiem que avui l'hem de treure en
comissió i com més aviat millor s’ha de dur a plenari per
aprovar. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. El Govern de les Illes Balears es va
passar de frenada, es va passar de frenada quan va incorporar
una moratòria a una tramitació d’un decret llei sobre economia
circular i sostenibilitat. Una moratòria que, ja s’ha dit aquí, no
estava prou justificada perquè els consells insulars,
concretament el de Mallorca havia aprovat el PIAT fa un any,
el de Menorca ho tramitava, i no hi havia cap justificació que
fes el que realment va provocar aquesta moratòria, aturada de
la inversió i inseguretat jurídica a molts empresaris hotelers.

Però és que el Govern també es va passar de frenada, es va
passar de frenada quan incorporen mesures de decreixement a
un decret llei sobre circularitat i sostenibilitat del turisme de les
Illes Balears. Aquesta passada de frenada s’ha esmorteït perquè
ara ja s'han incorporat esmenes i s'han transaccionat esmenes
que permeten que sí que hi hagi un poc de comerç de places
turístiques, però, tal com estava redactat en un inici, era
demolidor per al nostre sector.

I per què dic això de què s’ha passat de frenada? Perquè
l'origen, el que és literalment el títol del projecte de llei que ara
tramitam, que és un projecte de llei de circularitat i
sostenibilitat en el turisme de les Illes Balears, era una bona

iniciativa, una bona iniciativa que, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Ciutadans, ja ens havíem avançat a algunes
situacions, a algun articulat, en presentar proposicions no de
llei que havien estat aprovades en el Parlament de les Illes
Balears, i consideràvem que el trànsit cap a l'economia circular,
el trànsit cap a la sostenibilitat, l'impuls regeneratiu de les
nostres illes eren claus per millorar les condicions laborals dels
nostres treballadors, que poden tenir més ingressos; són claus
per millorar la competitivitat de les nostres empreses i
donar-los un futur de prosperitat, i és clau per a tota l'economia
de les Illes Balears, que, si es posiciona d'una manera de ser
dels primers a transitar cap a una economia circular, ens dóna
un know how que podem exportar cap a altres destins turístics,
ens posiciona com a líders en economia circular en el turisme.
Per tant, la llei era bona fins que el Govern, com dic, es va
passar de frenada. 

Per tant, sobre les nostres esmenes que encara queden vives
ens reafirmem que votarem en contra dels punts que fan
referència a moratòria. Votarem en contra de punts que fan
referència a decreixement. I agraïm la bona predisposició, com
ha dit el Sr. Borràs, a arribar a acords entre els grups
parlamentaris que donen suport al Govern i els grups
parlamentaris que som a l’oposició en determinats punts; en
aquest cas ha estat a punts que fan referència a economia
circular i sobretot a aquestes transaccions a un tema que a
Eivissa preocupava molt al sector turístic, que era el tema dels
albergs, hem arribat a un acord amb una transacció que
acceptem la proposta del Sr. Melià, per millorar el text del
primer punt i esperem que aquesta transacció doni fruit i
permeti a l'illa d'Eivissa millorar la seva situació respecte del
tema dels albergs juvenils. 

Bé, dir que nosaltres votarem a favor de les mesures que
considerem que milloren la situació creada per la moratòria i
pel decreixement i, com ja hem votat a favor durant tot el
període de ponència, de totes les propostes que signifiquin una
millora en el trànsit cap a l'economia circular i cap a l'impacte
regeneratiu de les de les nostres illes.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara el torn a
VOX-Actua Baleares, però no tornam a tenir cap membre
present. Així que passam al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en principio decirle un
comentario, Sr. Borràs, esta ley es la ley del decrecimiento, lo
vista usted cómo lo vista, es evidente, o sea, yo entiendo sus
esfuerzos, pero ya le digo yo que es la ley del decrecimiento, lo
vista cómo lo vista.

Insistimos en que es una ley que no han resultado
aceptables las formas empleadas desde el principio y
efectivamente tiene usted razón, no será la ley de nadie, porque
no se ha conseguido un texto consensuado y un texto que
incluya a todo el mundo.
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No es el momento consideramos, ya lo hemos dicho muchas
veces, de añadir otro vector de incertidumbre al sector, al
sector turístico, estamos afrontando la temporada 2021 que, si
bien es cierto se ve con esperanza, la realidad es que España es
el país que peor se comporta en recuperación después de la
pandemia, y las políticas del Sr. Sánchez y de Armengol van en
dirección contraria, van en dirección contraria. 

Por eso nosotros hemos hecho enmiendas a esta ley porque
consideramos que hay una alternativa diferente, que es mucho
mejor para los ciudadanos de Baleares. Entendemos que a usted
no le guste, pero es lo que nosotros defendemos y nuestra
obligación es presentar esas enmiendas, porque se trata de una
norma, esta ley, que no afronta los problemas clave del turismo
de las Islas Baleares, no contemplan ni trata los problemas
estructurales, no se centra en la cuestión de la oferta ni en la
demanda; como sí hacía la Ley 8/2012, que ustedes tanto
denostan, 1.500 millones en inversiones, la máxima histórica,
miles de empleos sin incremento de plazas, sin incremento de
ocupación de territorio, versus las 100.000 plazas que ustedes
han generado durante sus 7 años de gobierno. Esto son datos
objetivos, Sr. Borràs.

Ustedes, desde el Govern, imponen exigencias y
obligaciones al sector, pero el Govern no se compromete a
asumir las mismas responsabilidades: ¿qué pasa con la mejora
de las zonas turísticas, con la reconversión de las zonas? ¿Las
carencias, los problemas que están teniendo las empresas para
conseguir personal? ¿La falta de formación, esos 400 que
ustedes incluyen en esta ley, que los llevan prometiendo hace
4 años, pero que esta ley los vuelve a recoger? ¿Qué pasa, si
incumplen? No he visto ninguna sanción en caso de que el
Govern incumpla esta cosa que ustedes recogen en este
artículo.

Mire, la moratoria, el decrecimiento, genera una gran
inseguridad jurídica y no solo prohíbe la inversión nueva, sino
que desincentiva la inversión de la mejora de lo existente.
Nosotros apostamos por la gestión y la anticipación, sí Sr.
Borràs, la anticipación; el repensar, repensar, no puede ser el
recurso que utilice el Govern para justificar cuando se da
cuenta de que, después de dos legislaturas, no ha cambiado el
modelo, no ha hecho todo lo que había prometido hace 7 años,
dice vamos a repensar y lo paramos todo, creemos que la
obligación del Govern y de un gobierno es gestionar y
anticiparse, y repensar está muy bien pero hay que trabajar a la
vez.

Ahora quieren reducir estas 90.000 plazas, el otro día salía
esa noticia en prensa, la presidenta dice que no; nosotros, lo
que creemos es que esa falta de gestión y esa falta de trabajo y
esa falta de previsión nos llevan a situaciones donde luego el
Govern, la única solución que tiene es la prohibición. Por eso
nosotros hemos presentado también una enmienda para que no
le afecte la prórroga a las plazas de vivienda vacacional de
alquiler turístico. 

De hecho, nuestro partido presentaremos petición al Pleno
para que el Parlamento solicite informe del Consejo
Consultivo, fundamentalmente porque hemos solicitado
reiteradamente los informes en los que se fundamente la
decisión de la moratoria y no se nos han facilitado, y sin

fundamento objetivo y documentado no se puede restringir
ninguna actividad, conforme al derecho de la Unión Europea y
a la Ley de unidad de mercado, que traslada el ordenamiento
jurídico español a la directiva comunitaria. Esperamos que
tengan ustedes a bien apoyar nuestra petición, porque la
transparencia y la metodología, el procedimiento a través del
cual han puesto ustedes en marcha esta moratoria, es necesario
ponerlo..., que la gente lo conozca. 

Y vemos preocupados, finalmente, una vez más, la falta de
proyecto de este govern, la falta de trabajo serio y
planificación; una vez más, actúan a golpe de titular, ya hemos
visto que ustedes, en realidad, el Sr. Negueruela no quería
solucionar el problema de Eivissa de las fiestas ilegales, que le
han venido pidiendo y demandando hace muchísimos meses,
con muchísimo trabajo; incluso el Govern le remitió a sus
propias competencias, de manera absurda e irresponsable,
puesto que ahora se ha demostrado que es una competencia del
Govern.

Nosotros consideramos que esto también lo podían haber
gestionado de otra manera, incluyéndolo realmente como una
transacción, como han hecho con estas 9 que nos hemos
encontrado ahora, se podía haber incluido como una
transacción más o por lo menos lo hubieran previsto en su
momento y haberlo incluido en el inicio de la tramitación, o,
como la Sra. Garrido, que dice que no, que ya hemos pasado la
ponencia y no se puede poner; es evidente que sí se puede
porque ustedes han entrado 9 transacciones más, y todavía les
queda el Pleno, o sea que a ver con qué nos deleitan.

En cuanto al resto de enmiendas, decir que, aunque nosotros
en estos momentos votemos abstención, tanto a las de El Pi y
a algunas otras que consideramos positivas para Baleares,
ahora haremos una abstención, en el Pleno nos acabaremos de
posicionar. Y hay algunas enmiendas, tanto de Unidas Podemos
como de MÉS per Mallorca o del Grupo Mixto, que son más
restrictivas, que son más exigencias y más prohibiciones para
el sector privado, pero no vemos que haya una contraprestación
y una asunción de responsabilidades por parte de las
administraciones públicas para, por lo menos, dar un poco de
ejemplo y tirar del carro, como se dice coloquialmente.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, no faré intervenció, com he comentat
anteriorment, per absència de la vicepresidenta. Tanca, idò, 
el Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Abans demanaria si ens pot
concedir, un cop hagi acabat la meva intervenció, un recés de
cinc minuts per fixar les dues propostes que ens ha fet el Sr.
Melià, perquè són raonables i, per tant, per poder fixar les
transaccions.

I, ara sí, entram en matèria. A veure, la Sra. Cabrera acaba
d'enterrar per enèsima vegada Montesquieu, som al Parlament,
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aquí no hi ha el Govern, el Govern als Parlaments no hi és més
que per ser controlat, i en aquell moment el Govern va fer un
decret llei que, en el moment que es va acceptar com a
tramitació com a projecte de llei, ha passat a ser propietat
d’aquest parlament, dels grups polítics, i els grups polítics som
els qui fem propostes i actuam.

Evidentment, una cosa és fer una transacció per millorar un
text, per corregir un text i, una altra cosa és incorporar tot un
títol nou a una llei que significaria incorporar el decret -
diguéssim- contra les festes il·legals a Eivissa, que supòs que
la Sra. Cabrera estarà d'acord amb aquest decret, perquè ha
estat una reivindicació del Consell Insular d'Eivissa, del Sr.
Vicent Marí, supòs que hi estarà d'acord. O és que, com que
estem a favor del turisme d'excessos, estem a favor de la -
diguéssim- que en els hotels hi hagi expenedoria de begudes
alcohòliques, de nit i dia, 24 hores, també estem d'acord que es
converteixi una illa en una bacanal itinerant.

Evidentment, era imprescindible que sortís en aquest debat
-no havia passat al primer torn d'intervencions- la sacrosanta
afirmació del PP: inseguretat jurídica. Però, bé, una moratòria
no genera cap inseguretat jurídica perquè no permet i, per tant,
si no permet, no hi ha inseguretat jurídica, hi ha claredat. 

I m'agradaria poder fer una defensa, aquí, de la capacitat
dels consells insulars perquè, evidentment, els consells insulars
tenen quatre anys per decidir i jo crec que els consells insulars
són prou madurs, són institucions prou solvents -totes quatre-
com per poder decidir en aquests quatre anys i, per tant, no
posar en risc algunes coses que han disparat unes alarmes, jo
crec que de manera innecessària, com són les famoses 90.000
places d'allotjament... Pensem que són 90.000 places que es
van regularitzar sense que hi hagués -diguéssim- una despesa,
sense que aquestes places tinguessin una compensació
econòmica a l’hora de ser adquirides. I, per tant, ara el que es
pretén és que aquestes puguin sortir a comercialitzar aquestes
places que van ser gratuïtes, que puguin, a part dels beneficis
que hagin pogut generar durant aquests anys als qui les han
tengudes, les han ostentat, després que  pugui ser traspassades
onerosament, és a dir, que tenguin també en el moment de
traspassar una recepció. 

Però entenem que la llei no posa en perill res, no posa en
perill aquestes 90.000 places, el temps llevarà i treurà raons,
com sempre, i, per tant, confiam que haguem fet les coses d'una
manera condreta i de manera correcta.

També ens diu que té una alternativa diferent però, és clar,
ja ens ho va dient que té una alternativa diferent però no
l'explica, no la mostra; la resta de grups d'aquesta cambra,
excepte VOX, també, que diguéssim no hi és perquè ja està ben
representat per la portaveu del Partit Popular, per tant, no
necessita assistir a aquesta comissió, però la resta de grups ens
han dit quin és el seu model turístic a través de les seves
esmenes; perquè les esmenes de l'oposició tenen aquesta
funció, explicar el model alternatiu. Però el model alternatiu del
PP és dir: molt bé, estam d'acord amb la circularitat, però que
sigui voluntària i, a més, pagada. I ha dit: i tot el que no és
circularitat, supressió, i tornam a la Llei 8/2012. Retorno al
pasado. 

Vull dir, açò és l’alternativa? Tornar al Sr. Bauzá i al Sr.
Delgado, és l’alternativa del PP? Quasi m'estim més tornar al
Sr. Reus, al Sr. Font, al Sr. Cañellas, quasi encara m'ho estim
més que tornar..., perquè -diguéssim- el PP sembla que és a
l’inrevés que els vins, que mentre envelleix empitjora, no?, vull
dir, torna agre i es perjudica de cada vegada més, vull dir, quasi
m'estimaria més tornar a uns temps que no em van agradar
gens, els vaig viure, però que sí que en el PP significaven coses
més positives que les que signifiquen, lamentablement, avui en
dia.

Inversió, diuen, açò impedeix inversió, impedeix inversió...
No, no impedeix cap inversió, la modernització és inversió, la
circularitat és inversió, la digitalització és inversió. Inversió no
es sinònim de formigó, no n’és sinònim, i, evidentment, les
empreses de construcció amb la modernització també tenen
feina, amb la circularitat també tenen feina les empreses de
construcció, no ens equivoquem. Diu: no van créixer ni un
metre quadrat; no, van créixer en alçada, van créixer en alçada,
amb la Llei 8/2012, i créixer en l'alçada tampoc no crec que
sigui una solució positiva per a la nostra primera opció
econòmica, que és el turisme.

Per tant, facem les coses..., vegem quina és l’alternativa, i
cadascun té encara una oportunitat, el Partit Popular, de dir
quina és l'alternativa, tindrà oportunitat d'explicar-nos-ho al
plenari, allà ho veurem, no ho ha fet amb esmenes, que és el
que toca, per escrit, però com a mínim a veure si al Diari de
Sessions queda constància en el debat a plenari de quina és
l'alternativa o és tornar al passat, tornar a Bauzá, tornar a
Delgado, o és, diguéssim, sumar-se, sumar-se a la voluntat
immensa i majoritària de la societat civil de les Illes Balears
que tinguem un model de creixement econòmic des del respecte
al medi ambient, des del respecte al patrimoni de les futures
generacions. Perquè el que fa el PP amb les seves esmenes és
intentar expropiar, expropiar, el futur als ciutadans i ciutadanes
que ens han de succeir. I açò el meu grup, i segur que la
immensa majoria de la cambra, no ho permetrà. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Borràs. Dues qüestions: en primer lloc, vull
agrair el to del debat des de les absolutes diferències existents,
crec que avui hem demostrat que podem debatre i entendre’ns.
També, en relació amb l’enteniment, hi ha tota una sèrie
d'esmenes que acaben d'aterrar fa no-res i altres qüestions que
s'han plantejat ara en el si de la comissió. La Mesa proposa i
farà un recés de deu minuts per encabir dins l’ordre de
votacions i aclarir aquestes qüestions.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò, reprenem la sessió i passarem a votar. Des de la
Mesa intentarem fer-ho el millor possible, si hi ha qualque
qüestió no passin cap pena a dir-nos-ho, si hi ha qualque
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qüestió a tenir en compte. D'acord? Som 12 presents a la sala,
12 en total, 12 diputats i diputades, d’acord?

Passam a la votació de les esmenes, en primer lloc, la
2987/22, del Grup Parlamentaris MÉS per Mallorca. 

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 10 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 3055/22, del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’esmena 3020/22, del Grup
Parlamentari Ciutadans, que ha estat transaccionada. 3020.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En bloc, si ningú no demana votació separada, 3054, Grup
Parlamentari Popular, i 3058, del Grup Parlamentari Popular;
de Ciudadanos, 2991/22; 3035/22, VOX-Actua Baleares;
3060/22, Partit Popular; 2992/22, Ciudadanos; 3036/22, VOX-
Actua Baleares; 3061/22, Partit Popular; 2993/22, Ciudadanos;
3063/22, Partit Popular; 3010, Grup Parlamentari Ciudadanos.
Podem votar?

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les següents: 2850/22, El Pi Proposta
per les Illes; també del mateix grup 2865 i 2894/22; del Grup
Parlamentari Ciudadanos, 2994/22; també d’El Pi, 2913/22; del
Grup Parlamentari Popular, 3067/22; de Ciudadanos, 3002/22,
3003/22 i 2997/22, i d’El Pi Proposta per les Illes, 2868/22.
Farem votació conjunta de totes aquestes.

Vots a favor?

En contra?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a la votació de la 2870/22, del Grup
Parlamentari El Pi.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

2995/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les següents esmenes: 3014/22,
transaccionada, del Grup Parlamentari Ciudadanos... eh? Sí, no,
l’hem de separar d’aquesta, no és veritat? Sí.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per favor, votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’hem de separar aquesta, m’havien comentat. Sí. Idò, fem
votació de la 3014/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
transaccionada.

Vots a favor? 3014.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 4 abstencions, cap en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara dues esmenes del Partit Popular, 3044 i 3066/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

3128/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

2866/22, Grup Parlamentari El Pi.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta, si ningú no demana...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO.

Presidenta, per favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

... votació separada.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

D’aquesta demanaria votació separada de la 3064.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Qualcuna més? Ningú? D’acord, votació, idò, de
la 3064/22, del Grup Parlamentari Popular.

A favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta: 3053, també del Partit Popular, 3056,
3057 i 3059/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta: 3065 i 3062/22, ambdues del Grup
Parlamentari Popular. 

A favor?

En contra?

Abstencions?

Secretari?
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EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de dues esmenes d’El Pi, dos mil vuit-
cents...

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Perdó, podríem demanar votació separada, per favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

És clar que sí. Idò, votarem, en primer lloc, la 2862/22, d’El
Pi.

Vots a favor?

En contra?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

2872/22, també d’El Pi. 

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votació conjunta, si no es demana...

EL SR. SECRETARI:

No, no, espera, que ho he apuntat al revés. 

1 vot a favor, 4 en...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a votar, no es preocupi.

EL SR. SECRETARI:

És que ho he apuntat al revés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam a votar, per favor, la 2872/22.

Vots a favor?

Torna-m'hi, torna-hi! Vinga!, la tercera i darrera. 2872/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votació conjunta de les següents del Partit
Popular: 3045, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051 i 3052/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Partit Popular 3046/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 7 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esmena 3091/22, d’Unidas Podemos, Partit Socialista i
MÉS per Mallorca.

A favor?

Perdó, transaccionada. 3091? No la tenc transaccionada jo,
Sr. Montserrat?

EL SR. SECRETARI:

És transaccionada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

(Remor de veus)

Sí, correcte, idò. Disculpin. 3091/22 transaccionada, amb
una transacció, perquè consti en acta, que s’ha eliminat: “del
dia 15 de febrer”, just aquest fragment, i aquest fragment serà
substituït per “de la publicació d’aquesta llei”. D’acord?
Llavors, amb aquesta transacció passam a votar.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votació conjunta de les següents esmenes de MÉS
per Mallorca: 2975 transaccionada, 2894, 2985 i 2986/22. Si
volen demanar votació separada... digui, Sr. Cabrera?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, votació separada, per favor, de la primera, de la primera.

LA SRA. PRESIDENTA:

De la primera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

De la transaccionada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Votam només la 2975/22, transaccionada.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En bloc ara, 2984, 2985 i 2986/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, al punt 17. Volen la transaccionada
separada...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ.

Separada, sí per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

... Sra. Cabrera? Vinga, idò. Votam conjuntament la 2971 i la
2983, de MÉS per Mallorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

3092/22 transaccionada.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Gràcies.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Punt 18. Separades les transaccionades. Vinga.
2976/22, de MÉS per Mallorca, transaccionada.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Ha votat? És que no sé si ha votat en contra o abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

El Pi.

EL SR. SECRETARI:

Per tant, 7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara conjuntament, 2974 i 2970/22.

Vots a favor? A favor, MÉS per Mallorca

En contra?

Abstencions?

Gràcies.

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

La 3104 està retirada. Llavors, passam al punt 20; la
3078/22, d’Unidas Podemos. 

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votació conjunta, si no es demana votació
separada, del Grup Parlamentari Mixt, 2954, 2937 i 2944/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Repetim, per favor?

EL SR. SECRETARI:

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta, si no es demana votació separada,
2858/22, d’El Pi; 2877/22, també d’El Pi; 2999/22, de
Ciudadanos; 2917/22, d’El Pi, i 3022/22, de Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Secretari?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor, 7 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació també conjunta, 3019/22, Ciudadanos; 3024/22,
VOX; 3021/22, Ciudadanos.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de..., aquí en vénen d’Unidas Podemos i
de pacte, 3079, 3090, 3089, 3073, 3074, 3076, 3097 i 3075/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

2 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

També d’Unidas Podemos, 3072/22.

A favor?

En contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

2 vots a favor, 8 en contra, 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’Unidas Podemos, Partit Socialista, MÉS per Mallorca,
3086/22.

A favor?

En contra?

Abstencions?

Perdón, repetimos, idò. Vinga. Ara començam a estar un
poc cansats. La 3086/22, d’Unidas Podemos, Socialista i MÉS
per Mallorca.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

2 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

La 3004/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Vots a favor?

La 3004/22 votam. 

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

La 2934/22, Mixt, MÉS per Menorca.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 vot a favor, 8 en contra, 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

La 2942/22, també del Mixt, MÉS per Menorca.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 vot a favor, 9 en contra, 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ciudadanos, la 2998/22.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 vot a favor, 10 en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

També del Grup Parlamentari Ciudadanos, la 3008/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 vot a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les següents esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, les 3005, 2996, 3006, 3007, 3001 i
3000/22.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca,
transaccionada, la 2930/22.
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A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les següents esmenes de VOX-Actua
Baleares: 3039, 3040, 3042, 3023, 3031, 3025 i 3029/22.

A favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI.

Cap vot a favor, 12 en contra, cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les següents esmenes també del mateix
grup: 3041, 3026, 3027, 3033 i 3028/22.

A favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI.

Cap vot a favor, 12 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Del mateix grup, la 3032/22.

A favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI.

Cap vot a favor, 12 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les següents esmenes d’El Pi Proposta
per les Illes: 2856, 2893 i 2916/22.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

3038/22, del Grup VOX.

A favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI.

Cap vot a favor, 12 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les següents esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes: 2859, 2863, 2864,
2849, 2867, 2869, 2989, 2873, 2874, 2875, 2848, 2853, 2876,
2961, 2854, 2855, 2857 i 2871/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del Grup Parlamentari VOX, 3030 i 3037/22.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

Cap vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’El Pi Proposta per les Illes, 2914/22.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1 vot a favor, 6 en contra, 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, et dóna 13. 7 en contra. Repetim? Repetim, per favor,
la 2914/22, d’El Pi Proposta per les Illes Balears. 
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Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 6 en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Votació conjunta de les següents esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca: 2932, 2957, 2933,
2952, 2953, 2955, 2938, 2939, 2935, 2940, 2931, 2943, 2945,
2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, i del Mixt, Gent per
Formentera, la 3115/22.

Perdonau, la 3115/22 ha estat retirada. D’acord? Aquesta
darrera està retirada. 

Llavors, vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 11 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

També del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, la
2936/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 10 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del mateix grup, la 2941/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 9 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de la 2926...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

... i 2956...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ.

Perdó, Sra. Presidenta, podem fer la votació separada, per
favor?

LA SRA. PRESIDENTA.

Sí, és clar.

EL SR. SECRETARI:

Torneu a dir, que has dit 26.

LA SRA. PRESIDENTA:

2929.

EL SR. SECRETARI.

És que havies dit 2926.

LA SRA. PRESIDENTA.

Ah!, perdó. Vinga, idò passam a votar, del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, la 2929/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 10 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del mateix grup, la 2956/22.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

1vot a favor, 7 en contra, 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera: 3106 transaccionada, 3108 i 3111/22
transaccionada. 

Vots a favor?

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Perdó, presidenta, només ens consta votació separada de la
3106 i 3111, la 3108 no.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, la...

(Remor de veus)

EL SR. BORRÀS I BARBER.

No, no està retirada la 3111.

LA SRA. PRESIDENTA:

3108, el que tenim a la Mesa en aquest moment és la 3108
original, 3106 i 3111 transaccionades. Aquestes tres. I que
s’han retirat la 3112 i 3113/22.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Per tant, demanam votació separada de les que queden
vives, en aquests moments, la 3108 per separat. Les dues
votacions, la 3106 i 3111, i la 3108/22.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, conjunta, la 3106 i 3111, ambdues, transaccionades.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara la 3108.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

De VOX-Actua Baleares, la 3034/22. 

Vots a favor?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot a favor, 12 en contra.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Perdó, presidenta. És una qüestió d'ordre. Hem detectat una
errada d'una esmena que ens consta com a votada en comissió,
transaccionada, i que avui hem tornat a votar i que està -
diguéssim- com a viva en el seguiment. A l'informe de ponència
és precisament la primera, la 2987, de MÉS per Mallorca.

La 2987, de MÉS per Mallorca, a les nostres notes de
ponència consta com a votada, amb transacció, i acceptada la
transacció, i aquí el vot queda com a pendent... És la primera de
totes...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, dos minuts i ho revisarem amb el lletrat.

(Pausa) 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Sra. Presidenta. M'agradaria emetre un vot particular sobre
l'esmena 2987/22.

LA SRA. PRESIDENTA:

És la 2987...

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

2987/22.

LA SRA. PRESIDENTA:

... d’acord. I demana?

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Vot particular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vot particular. Idò, d'acord amb el Reglament...

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Hi ha una transacció mantinguda sobre aquesta esmena, que
vam formular en ponència i que voldríem mantenir aquesta
transacció, també, si tècnicament és possible.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Consultat el lletrat, diu que hem de votar l'esmena amb la
transacció. Correcte? Això és el que ens informa el lletrat i això
és el que procedirem a fer.

Vinga idò. Tothom està en el mateix punt? Parlam...

(Se sent de fons la Sra. Cabrera i Roselló de manera
inintel·ligible)

Sí, Sra. Cabrera, no es preocupi que li torn a explicar. Miri,
és la 2987. Amb la transacció que es va formular a la...,
correcte. Tothom ho ha entès? 

Tothom sap què votam. Idò, vinga, votam aquesta esmena
amb la transacció, vot particular amb la transacció, perquè
consti en acta, de la 2987 de MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

Vots a favor 6, vots en contra 4, abstencions 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda, per tant, aprovada, d'acord?

Passam al següent bloc. Votació dels articles, disposicions
i exposició de motius, als quals es mantenen esmenes.

Punt 2, votació...

(Remor de veus)

Vinga, ja entenc que es tedioso, pero vamos a seguir. 

Vinga, en primer lloc, votació de la denominació del
projecte de llei.

A favor?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 4 abstencions, cap en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 2, apartat 10, disposició derogatòria única i
disposició final primera.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 2, apartat 9, article 2, apartat 12 i 24.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 2, apartat 16 i 21.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 3 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 2, apartats 18, 19, 20, 22; disposició addicional
primera i segona.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 2, apartat 25.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Article 2, apartat 6.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposició addicional quarta, sisena, disposició final
segona, quarta, cinquena i sisena, annex 1 i annex 2.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Articles 1 i 2.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposició final tercera.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposició addicional tercera, disposició transitòria única
i preàmbul.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Disposició addicional cinquena.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació ara de les denominacions i disposicions, a les quals
no s’hi mantenen esmenes. 

Votació de la denominació de l’article 1.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Denominació de l’article 2 i article 2, apartat 1.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Denominació de la disposició addicional cinquena.

A favor?

En contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Article 2, apartats 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 17 i 23; denominació
de la disposició addicional quarta i sisena; denominació de la
disposició derogatòria única; denominació de la disposició final
primera, segona, quarta, cinquena, sisena; la disposició final
setena; la denominació de la disposició final setena; la
denominació de l’annex 1 i la denominació de l’annex 2.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació de la disposició addicional
segona.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Denominació de la disposició addicional primera.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 1 en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article 2, apartat 11; article 2, apartat 13;
denominació de la disposició addicional tercera; denominació
de la disposició transitòria única; i la denominació de la
disposició final tercera.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

I darrera votació, l’article 2, apartat 2.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 1388/22, dimanant del Decret 3/...

(Remor de veus)

... -si em deixen acabar, per favor-, del Decret 3/2022, d’11 de
febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat
del turisme de les Illes Balears.

Es recorda que, d’acord amb l’establert a l’article 133 del
Reglament de la cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió, no hagin estat
incorporats al dictamen, es mantindran per al seu debat en el
ple, llevat que el grup parlamentari proposant manifesti la
voluntat de no mantenir-los, mitjançant escrit adreçat a la
presidència de la cambra, dins el termini de les 24 hores
següents a la data d’acabament del dictamen.

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

Gràcies.

 



TURISME I TREBALL / Núm. 70 / 19 de maig de 2022 1057

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.

