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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, diputats i diputades i personal de la cambra.
Reprenem el curs Parlamentari i començarem la sessió d'avui
i demanam si hi ha cap substitució.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Núria Riera, del Partit Popular, substitueix Javi Bonet. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virginia Marí.
Gràcies. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, presidenta, Joan Ferrer substitueix Ares
Fernández.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Sergio Rodríguez sustituye a Jorge Campos.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia. Benvinguts i benvingudes. Passam a la deliberació
de l'ordre del dia relatiu al debat i votació de les proposicions
no de llei RGE núm. 5478/22 i 5520/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5478/22, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i
Unidas Podemos, relativa a ocupació verda.

Per a la defensa de la RGE núm. 5478/22, presentada pels
Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, un poc aquesta proposició no de
llei va en la línia de la feina que ja es fa cap a una diversificació
econòmica i cap a l'ocupació verda, que se’n, diu que és: ja que
diversificam l’economia i ja que, a més a més, de diversificar
l’economia hi ha una aposta decidida contra el canvi climàtic
i a favor de la descarbonització de la nostra economia, i la
transició cap a una energia més neta, entenem que des dels
Serveis d’Ocupació també s'ha d'anar en la mateixa línia, i per
això hi ha d'haver espais de formació, tant en formació
professional com en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears
en les matèries que poden dur a poder, en el mercat laboral, per
una banda, trobar feina d'aquestes coses i, per una altra, que hi
hagi gent capacitada i formada per poder dur a terme aquests
treballs, que són imprescindibles si volem això, transitar cap a
una economia més verda i cap a sistemes de generació d'energia
renovable, etc.

Per tant, aquesta proposició no de llei va en aquesta línia,
creiem que des del Parlament s'han fet també altres
proposicions no de llei i altres coses que van també en aquesta
línia, el Govern de les Illes Balears, però no el Govern de les
Illes Balears, sinó la majoria de governs del món també van en

aquesta línia, tenim reptes importants en aquest aspecte a nivell
global i que hi hagi en el nostre país gent formada per dur a
terme aquestes professions creiem que és imprescindible, i cap
aquí va aquesta proposició no de llei, que esperam comptar
amb el vot favorable de la majoria d'aquesta comissió.

 Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta, i bon dia a tothom. Actualment el
nostre context es troba amb la necessitat d'efectuar un canvi de
paradigma en el model econòmic que ens permeti establir un
tipus de desenvolupament totalment sostenible, en tenim
mostres cada dia perfectament palpables per part de tota la
població mundial i que estan, a més, corroborades per una
quantitat cada cop més creixent d’informes científics que
avalen la necessitat de posar tota la maquinària a combatre el
canvi climàtic. 

Aquesta transformació s'impulsa des de les Nacions Unides
a través de l'Agenda 2030, on s'estableixen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible com a repte i guia per als pobles
del món per tal que aconsegueixin aquest canvi.

La transformació envers la sostenibilitat total és també una
oportunitat per generar ocupació decent, articular instruments
per atendre els col·lectius més vulnerables i crear més
oportunitats laborals a diversos entorns que ajudin a protegir al
seu torn el medi ambient. Correspon, per tant, a les
administracions i, especialment, als àmbits educatiu i laboral,
impulsar aquesta nova forma de relacionar-nos amb el medi
ambient i continuar desenvolupant una economia que sigui
sostenible i, a la vegada, generadora i distribuïdora de riquesa.
Per això és necessari crear plans educatius en aquesta direcció
i projectes on generar idees, assajar oportunitats i empoderar
els principals agents. 

Per aquest motiu, el Partit Socialista va enregistrar, el passat
22 de juny d'enguany, una proposició no de llei, que es debatrà
en breu en aquesta cambra, on es demana també al Govern de
les Illes Balears el desenvolupament de compromisos
mitjançant accions de promoció i reforç de l'educació
mediambiental, de la bioeconomia circular i de les energies
renovables, amb especial atenció a l'àmbit de la formació
professional a través del Centre d'Innovació i Formació
Professional. 

Per tot plegat vam considerar donar suport a aquesta
iniciativa que debatem avui, basada en aquest cas en l'àmbit
laboral, perquè es mou en la mateixa línia i posa, a més, un
focus d'atenció que nosaltres consideram molt interessant, ja
que no hauria de passar-nos per alt, i que és el d'evitar que
aquestes noves professions caiguin en una excessiva
masculinització, com tenen altres professions també de caràcter
tècnic. És per això que consideram que és indispensable
aquesta cooperació entre el Servei d'Ocupació de les Illes
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Balears i l'IB Dona per tal de promoure també la inserció
laboral de les dones en aquest nou sector de l'energia.

Des de ja fa un temps que el Govern de les Illes Balears, a
través del SOIB, impulsa diverses accions formatives,
actualment s’imparteixen formació, muntatge i manteniment
d'instal·lacions solars fotovoltaiques, operacions auxiliars de
muntatge en instal·lacions elèctrotècniques i de
telecomunicacions en edificis, muntatge i manteniment
d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, operacions bàsiques
en el muntatge i manteniment d'instal·lacions energètiques, etc.
I també es prepara una nova oferta formativa en el muntatge i
manteniment de sistemes domòtics, una qüestió clau per assolir
l'eficiència energètica i establir mecanismes de...

(Se sent de fons plorar un infant)

... -ui!-, i establir mecanismes de monitorització vitals per
aplicar les polítiques d'economia circular dins les empreses.

En conjunt, entre l'any 2021 i 2023 es realitzaran més de
cent accions formatives per part del SOIB en matèria
d'eficiència energètica i instal·lacions renovables, que rebran
subvencions per part del SOIB de més d’1,3 milions d’euros
d'euros i que arribaran a un total aproximat de 14.000 hores en
cursos i que arribaran a un abast d'aproximadament 1.600
alumnes. 

Per tot plegat, perquè consideram que pot ser una clau
fonamental per al desenvolupament sostenible de la nostra
comunitat autònoma, demanam el suport a aquesta proposició
a la resta de grups presents en aquesta cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn ara a Unides Podemos, en
absència de la vicepresidenta per motius de salut, i des d'aquí
li vull desitjar, i crec que també en nom de tota la comissió, una
prompta i completa recuperació, enyoram les seves aportacions,
llavors no podrem intervenir.

El Grup Parlamentari Mixt ha presentat una esmena, però
no tenim cap membre present, per la qual cosa decaurà.

Així que passam al torn de fixació de posicions i correspon
ara al Grup Parlamentari Popular el torn, la Sra. Salomé
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días. La iniciativa que
ahora se debate desde el Partido Popular nosotros la
apoyaremos, no sin cierto estupor, la verdad, primero porque
nos da la sensación que es una iniciativa totalmente de
autobombo; si son cosas que ya están recogidas o deberían
estar recogidas en el plan de ocupación, que se aprobó en el
pasado mes de mayo, con la consiguiente presentación rueda de
prensa, difusión y demás, pues, oiga, son temas que,
efectivamente, también están reivindicados por los sectores

afectados, pues, oiga, simplemente es tan sencillo como
“hágase”, que para eso está el Govern.

Y tres, nos da la sensación de que el planteamiento de la
iniciativa contrapone, intencionadamente, lo malo, desde un
punto de vista negativo, el empleo del sector servicios y el
turismo, y lo contrapone a lo positivo que puede surgir en el
proceso de creación de empleo en la aplicación de la Ley de
cambio climático y descarbonización. 

Nosotros creemos que el planteamiento debería ser de
convivencia, de ámbitos complementarios, no uno u otro, no
uno bueno y uno malo. Consideramos, sinceramente, como
digo, una desconsideración muy importante y totalmente
inaceptable al sector servicios y al sector turístico que está
generando empleo, que está sacando a Baleares, no solo una
vez, de las crisis más graves y está ayudando a las familias a
tirar adelante. 

No es de recibo tampoco insistir en el bajo valor añadido o
en la baja calidad del empleo, y de la misma manera que esta
nueva ocupación verde, que será, hemos de suponer, ojalá sea
perfecta, u ojalá no tenga ningún tipo de precariedad de ningún
tipo, por supuesto que sí, pero también todos recordamos que
el Govern poco está haciendo por impulsar todo esto, de los
1.000 puntos de recarga que tenía que poner, no sabemos en
qué ha quedado, la realidad es que no existe este servicio a los
ciudadanos y, por tanto, no se ha creado empleo suficiente o
empleo en esta línea.

Las ayudas son lentas, precisamente para que los
ciudadanos y las empresas puedan tirar adelante con estas
iniciativas, por ejemplo, los autocares no pueden optar a estas
ayudas para intentar hacer esta transición, y todos recordamos
que parecía que tenía que transformarse el empleo turístico en
empleo verde, que todo Baleares instalaría placas solares en el
momento que se aprobó la Ley de cambio climático. 

Por tanto, más allá de este planteamiento, como digo, que
nos parece un poco..., bueno..., no sé, inconsistente, pues...
entendemos que son propuestas lógicas y de Perogrullo que
votaremos a favor.

En el punto 1 en el punto 2 se auto-enmiendan, insisto,
hacen como una auto-enmienda a su plan de ocupación y dicen
que de lo que se aprobó en mayo no tienen que hacer más y,
además, establecen una lista...

(Se sent de fons plorar un infant)

... de ocupaciones específicas en las que se tiene que insistir.
¿No está recogido ya en el plan de mayo, del Plan de ocupación
que va de 2022 a 2025? Da poca fiabilidad pensar en esto.

Y después, el punto 3, a favor de las medidas específicas
del IBDona, por supuesto, de inserción laboral en el campo de
la energía, vuelvo a decir lo mismo: ¿tampoco han pensado en
el plan de ocupación en recoger estas importantes cuestiones?
Tampoco lo acabamos de entender.

Sinceramente, la sensación és que hacen un desprecio
absoluto de un sector que genera ocupación y economía como
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si fuera un juguete roto, lo desprecian, en beneficio de otro, que
es muy importante, efectivamente, pero que está todavía en un
periodo embrionario y, por tanto, hay que coordinar los dos
ámbitos desde nuestro punto de vista. Y, sobre todo...,
efectivamente, y sobre todo también -no sé cómo voy de
tiempo-, creo que sería importante hacer una reflexión por parte
del Govern que, además de hacer estas propuestas, que ya se
supone que son cosas del ejecutivo, que per se las tiene que
poner en marcha sin más dilación, además se gestionará el éxito
desestacionalizando... -sí..., ya estamos-,  desestacionalizando
con normativas que faciliten el incremento de la calidad, no
perdiendo el IMSERSO, atacando a los ilegales, y todo eso
también ayudaría a una mejor ocupación. 

Muchas gracias, Sra. presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, el Grup Parlamentari Ciutadans
votarà a favor d'aquesta iniciativa. El que també és vera és que
des del nostre grup parlamentari hem presentat durant aquesta
legislatura diverses iniciatives, proposicions no de llei, per
impulsar l'economia circular i la transició energètica on sempre
hi havia un dels punts de la proposició no de llei que feia
referència a la formació, una formació que ha d'estar en línia
amb el que demanden les empreses que faran aquesta transició,
que és el que trob a faltar a aquesta proposició no de llei, no es
fa cap mena de referència ni a creació d'empreses ni a impulsar
les empreses que facin realitat aquesta transformació, transició
energètica o, tal com es diu, el tema de  l'economia circular. 

L'economia circular pot generar a les nostres illes, si
aconseguim el lideratge en aquest aspecte, la creació de un
know how de determinades empreses que podrien exportar el
seu coneixement a altres indrets, i aquí és on la formació és
clau, és clau sempre i quan estigui alineada amb el que es
demanda des de les empreses que facin aquestes feines de
reconvertir la nostra economia lineal en una economia circular.

Sobre els punts que es proposen a aquesta iniciativa, bé,
evidentment insistim, la formació dintre del Pla d'ocupació és
bàsica, una formació que aquí, a aquesta iniciativa, no
s'especifica com es faria ni qui la faria, però, bé, evidentment
hi votarem a favor.

Sobre els tipus de programes formatius se'ns en presenten
sis, bé, jo insistiria en el de l'economia circular, que és el que
nosaltres, com a potència turística, i que hem d'estar ben
orgullosos de ser-ho, hem d’impulsar en el sector turístic i és el
que ens pot donar més rèdits econòmics i també traslladar-ho
a l’ocupació.

I sobre, evidentment, el tercer punt, que les dones tinguin
inserció laboral en tota aquesta nova creació de llocs nous de
feina, és evident que s’ha d’intentar de totes les maneres
possibles que la dona pugui incorporar-se a totes aquestes
activitats. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, presidenta. A ver, nos descarbonizamos, mientras
China pone en funcionamiento las mayores centrales de carbón
del mundo; cerramos centrales nucleares, mientras Francia
anuncia un ambicioso plan de construcción de nucleares para
garantizar su independencia energética, después de que el
propio Parlamento Europeo haya calificado de verde la energía
nuclear. España de manera incomprensible y en plena crisis
económica y energética decide, por ley, no explotar sus
recursos naturales de gas o petróleo, decide cerrar las centrales,
dinamitar centrales hidroeléctricas y, como guinda, -perdón-,
como guinda del pastel nos peleamos con nuestro principal
enemi..., con nuestro principal suministrador de gas, que es
Argelia.

A ver, sus delirios climáticos llevan a las familias españolas
a la pobreza energética y a las empresas a la quiebra, incluidas
las del sector primario, que cada vez lo está pasando peor por
la subida en la escalada del precio de la energía y a un
incremento galopante de la inflación.

Nosotros no les vamos a acompañar, como hacen otros
grupos, en este suicidio colectivo en aras de la secta climática
que han creado. Nosotros estamos por la soberanía energética,
por garantizar a los ciudadanos una energía asequible y a las
empresas una energía que les permita ser competitivas, en un
mundo globalizado y cada vez más competitivo.

Sobre lo del IBDona, este chiringuito a extinguir, y sus
mantras de supremacismo femenista, casi no vale la pena ni
opinar...

(Se sent de fons plorar un infant)

..., las mujeres se pueden dedicar a lo que quieran, en este país,
afortunadamente, una mujer se puede dedicar a lo que quiera,
y ustedes no les tienen que decir a las mujeres a qué se tienen
que dedicar.

Y frente a esta inquisición climática, nosotros, desde VOX,
como Galileo, seguiremos diciendo eppur si muove, “y, sin
embargo, se mueve”. Quédense ustedes con sus mantras y sus
mentiras que nosotros seguiremos, por lo que veo, siendo la
única oposición en este parlamento.

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que hi ha grups que
tenen una concepció molt empobridora de l’oposició, perquè
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l’oposició no és només dir que no a tot, però, bé, si això es
considera que és la manera de fer oposició, cadascú és lliure de
pensar el que troba. 

Com consideram que ens hauríem d'intentar cenyir a objecte
del debat, perquè, és clar, aquí hi ha un portaveu que ens parla
que hi ha una desconsideració en el sector turisme i serveis. Bé,
jo als punts específics que hem de votar no sé on trobar la
desconsideració al sector turisme i serveis, no, no, no..., em sap
greu, però no ho trob; puc estar d'acord amb la reflexió teòrica,
però, és clar, no és objecte del debat. Com no és objecte de
debat el model energètic, perquè aquí no es diu si s'han de
tancar les centrals nuclears, si no s'han de centrar en..., si hi ha
d'haver sobirania energètica, de fet, segons com interpretàssim
la iniciativa, és una iniciativa que aposta per la sobirania
energètica, perquè el que pretén és la implantació d'energies
netes i no haver de dependre d'energia de fora, però, bé, no
entrarem en aquest debat.

Nosaltres intentarem, com dic, cenyir-nos als punts que són
objecte de votació i en aquests punts objecte de votació
demanam la votació separada, perquè al primer punt, com han
dit altres portaveus, al final sempre passa que els partits que
donen suport al Govern fan un poc d'autobombo o d’intentar
reconèixer la feina que fa el Govern, i jo no dic que el Govern
no faci res, però és evident que, Sr. Mas, la feina que ja es fa és
totalment insuficient, és totalment insuficient, perquè, de fet, el
seu punt 2 demostra que és totalment insuficient. I vostès el que
intenten fer amb aquesta iniciativa és que el Govern es posi les
piles, perquè, en definitiva, són conscients de les mancances de
mà d'obra que existeix en aquest sector i que no hi ha manera
de trobar operaris. Però, és clar, com els dic sempre, vostès fa
set anys que governen, set anys i mig, per tant, són
corresponsables d'una manera molt directa que no hi hagi
aquests cicles formatius en marxa i que no hi hagi operaris i
que no hi hagi treballadors i que no hi hagi formació suficient
per a les empreses poder fer front a les necessitats que tenen.
Per tant, vostès no són aliens a aquesta situació. 

Per tant, nosaltres el primer punt, que és més de missatge al
Govern de continuar i això, ens abstendrem perquè no hi volem
participar.

Als altres dos punts els donaran suport, perquè és evident
que el sector necessita aquestes accions formatives, aquests
cursos, aquests programes, i és evident que, encara que es dóna
evidentment es pot dedicar al que vulgui, és un sector que té
algunes peculiaritats que no podem deixar de tenir en compte
ni tapar-nos els ulls. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara la intervenció dels grups proposants,
Sr. Joan Ferrer, o, perdoni, Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, és que, a veure, gràcies perquè
sortirà endavant la proposta de proposició no de llei perquè,
malgrat el que han expressat, votaran a favor la majoria, és un

poc contradictori el que han expressat amb el sentit del vot. I
quan he començat a sentir la portaveu del PP, dic, bé, hi
votaran en contra, però després no, després ha dit que hi
votarien a favor. Massa bé, però és que sembla que els sap greu
que duguem iniciatives a aquesta casa, és a dir, el Parlament hi
és per això, entre altres coses, per controlar i per instar el
Govern. Per tant, no passa res si els grups del Govern també
instam el Govern a través del Parlament, és part de la nostra
obligació. 

I la terciarització del mercat laboral de les Illes Balears no
és ni bo ni dolent, és una evidència, és una evidència, és el que
hi ha, és el que tenim, i si volem diversificar, hem de formar, i
formar, per exemple, quant a graus de formació professional o
cicles de formació professional, el grau mitjà són dos anys i el
grau superior són dos més, és a dir, parlam, com a mínim, de
quatre anys.

És vera que en duem set i mig al Govern, però entre que
poses el cicle en marxa i la gent es forma passen els anys que
passen, també, Sr. Melià, no és..., no, no, no... Per tant,
nosaltres lloam el fet que hi votin a favor i pel que hem vist,
confiem que no només hi votin a favor, sinó que s'ho creguin,
sinó que hi treballin també a favor, no només hi votin a favor. 

I ja per acabar, al marge d'agrair el vot a favor, de segons
quines grosseries val més no parlar-ne.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara sí, el Sr. Joan Ferrer pel Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, vull agrair el vot
favorable de tots els grups que l’han expressat, i així i tot em
correspon matisar una mica les paraules del Partit Popular
perquè novament es confon. 

Ha fet una lectura totalment esbiaixada d'aquesta proposició
no de llei i ha interpretat paraules per dur-les finalment al seu
terreny, que és el que més li agrada, que és el terreny de la
turismofòbia, perquè jo arrib a pensar, i les evidències ens duen
a aquest pensament, que no només la creació del terme, sinó la
seva difusió i propagació està en mans únicament del Partit
Popular, obsessionat amb aquesta qüestió. 

Jo m’he tornat rellegir la PNL, perquè és cert que ja han
passat un parell de mesos des de la seva signatura, el primer
paràgraf diu: “L’ocupació de les Illes Balears ha tendit en les
darreres dècades a la terciarització i l'especialització en el
sector turístic, així com progressivament han anat quedant
enrere ocupacions de caràcter industrial i tècnic”. Digui’m aquí
quina expressió de menyspreu hi ha cap al sector serveis i del
turisme, jo no n’hi veig cap, aquesta expressió la podran trobar
a qualsevol llibre de text de primer de l'ESO de les nostres illes,
on s’explica la realitat econòmica, geogràfica de la nostra
comunitat autònoma. Per tant, jo aquí no veig cap mena
d'interpretació, sinó que del que parlam és de complementar els
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sectors productius de les nostres illes i, específicament, aquells
sectors que provoquen emissions. Per tant, generar noves
promocions de professionals formats en aquestes noves
tecnologies que puguin ajudar a revertir els efectes indesitjables
del canvi climàtic.

Tampoc no entenc l'expressió d'autobombo a la qual es
referia la diputada del Partit Popular, jo no sé si entén ella per
autobombo que nosaltres posem l'accent precisament en la
integració de les dones en un nou sector, en aquest cas un
sector industrial, i tampoc no veig quina confrontació pot
provocar això amb el sector serveis, a no ser, i això ja no és una
suposició, és més una evidència, que l’enfocament del Partit
Popular, novament masclista i classista, tengui por que es
traslladin les dones del sector serveis... tal vegada hi ha diputats
i diputades del Partit Popular que tenen por de perdre la
chacha,...

(Remor de veus)

... que se’n vagi a fer feina a un sector innovador i tecnològic,
perquè, si no, no m’entra al cap com poden veure un perill o
una amenaça el punt tercer...

(Remor de veus)

... -què passa?- no sé com parlen veure una amenaça el punt
tercer d'aquesta proposició no de llei.

I finalment, per qui s'ha autoproclamat avui matí, s’ha
autocoronat com a únic membre de l'oposició en aquest
parlament, jo li hauria de recordar que, novament, a la seva
intervenció el que ha volgut... és traslladar-nos políticament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -vaig acabant-, políticament, econòmicament i
energèticament a l'espai d’abans del 1955, supòs que encara ell
es troba en aquell punt, en aquell punt també hi havia un sol
únic que comandava Espanya, per tant, deu voler segurament
el mateix.

Gràcies.

(Se sent de fons un infant)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Certament, avui lament no poder intervenir.

(Remor de veus)

Passam idò a la votació de la proposta, per separat,
correcte, moltíssimes gràcies. 

Punt 1. 

Vots a favor, per favor? A favor.

Abstencions?

En contra?

Gràcies.

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor, 1 abstenció i 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 2. 

A favor? 

Abstencions?

En contra?

Gràcies.

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, cap abstenció, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. I punt 3.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, cap abstenció, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 5520/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures en
relació amb el turisme d’excessos.

Passam al debat de la Proposició...

(Se sent de fons un infant)

... RGE núm. 5520/22, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures en relació amb el turisme
d'excessos, té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Presentamos esta iniciativa
referida a turismo de excesos.  Recordar que el Govern, el Sr.
Negueruela, en su comparecencia de inicio de legislatura, se
presentó como... combatir el turismo de excesos, se presentó
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como uno de los puntos fuertes y que se haría una ley con ese
fin. Esa ley fue en realidad un decreto, inicio del largo etcétera
de decretazos que estamos viviendo durante esta legislatura. 

En el Partido Popular dimos apoyo por responsabilidad,
pero ya advertimos que no funcionaría sin dotación económica,
sin dotar más profesionales para poder dar cumplimiento, ni
fondos para campañas preventivas, ni un plan consensuado con
las partes implicadas; de hecho, las administraciones
directamente afectadas, los ayuntamientos especialmente, y
también los consejos insulares, incluso el sector turístico ya
manifestaron preocupación sobre la efectividad, y así se han
venido haciendo eco durante todo este tiempo de las
dificultades de aplicación y el abandono que están sufriendo
por parte del Govern. 

La falta de efectivos de policías locales, que ya existía
antes, ha ido a peor, sin refuerzos de Policía Nacional ni
Guardia Civil, sin plus de insularidad digno, votado en contra,
por cierto, por la izquierda, y, por supuesto, ningún inspector
de turismo más de los prometidos y presupuestados en los
presupuestos de 2020, una ley que no ha sido solución y así se
ha constatado.

Hoy, dos años y medio después de su aprobación, el turismo
de excesos continúa, se sigue comercializando y ofertando a
nivel internacional en zonas de Mallorca y Eivissa, incluso en
pandemia el turismo de excesos ha continuado, hemos venido
viviendo peleas, drogas, prostitución, botellones, incluso
balconing, lamentablemente, batallas campales en Magaluf,
ataques, venta de excursiones etílicas ilegales, agresiones a
otros turistas, a profesionales... 

Las zonificaciones, que tenían que venir a solucionar, han
funcionado como vasos comunicantes, con las calles aledañas
y las playas, han ido de un sitio a otro. Y ante las prohibiciones,
ha proliferado la venta ilegal de alcohol, mientras los
establecimientos han tenido que sufrir grandes sanciones, aun
habiendo hecho inversiones, apostando por la calidad y la
diversificación.

Para lo que sí se utilizó en pandemia fue para decretar
cierres unilaterales, sin preaviso a todos los establecimientos de
las calles, todos lo recordaremos, Punta Ballena en Magaluf o
la cerveza y el jamón en Playa de Palma, incluidos en esta
zonificación justo cuando hacía solo diez días de la reapertura,
por casos que fueron, se demostró que eran puntuales, y al final
lo tuvieron que pagar todos. 

Por tanto, ante este escenario nosotros en nuestro primer
punto y dada la falta de utilidad y eficacia de esta ley,
constatada, contra el turismo de excesos y por la mejora de la
calidad de las zonas turísticas, pedimos que se inicie la revisión
de la ley para su continuidad, contando, esta vez sí, con el
consenso y trabajo conjunto de los consejos insulares y los
ayuntamientos afectados que, al final, son los que luchan
directamente con este fenómeno, entidades y sector afectado y,
en especial, lógicamente el sector turístico, dado que, como es
evidente, ni se ha combatido el turismo de excesos ni se han
mejorado las zonas.

De hecho, este turismo de excesos genera también esa
sensación de masificación indeseada, pero más que eso,
desorden e inseguridad que no son características específicas de
Baleares en absoluto.

Y segundo punto, proponemos, paralelamente, una batería
de medidas complementarias que creemos igualmente
necesarias, que son cinco puntos y uno de ellos, el primero, es
la dotación de efectivos necesarios con partidas económicas en
los presupuestos de 2023, trabajando con estrategia y
prevención desde las diferentes administraciones afectadas y,
en especial, contando con mayor dotación policial para los
ayuntamientos.

En segundo lugar, creemos que hay que hacer un informe de
ejecución trimestral con la evolución de las acciones,
simplemente como una medida de control y una herramienta
para poder corregir cómo van funcionando las acciones que se
van desarrollando y mejorar. Sí que es cierto que hay
comisiones y hay subcomisiones y hay una serie de planes, pero
todo esto no se ha hecho en la ley, por tanto, creemos que,
además de esto, si es que se deja, lo importante es un
documento para poder hacer un seguimiento.

Tres, consideramos que es muy necesaria la mejora y la
reconversión de las zonas turísticas, en particular, en general,
y, en particular, las afectadas por este fenómeno. ¿Por qué?
Porque, efectivamente, si se mejora la calidad, más
sostenibilidad, se mejorará la convivencia, y todo ello se tiene
que hacer con fondos propios, con fondos del Estado, que ya
hay una iniciativa del Partido Popular aprobada de hace tres
años, y no sabemos finalmente..., bueno, no tenemos constancia
de que se vaya cumpliendo, y fondos europeos o de cualquier
otra índole, lógicamente.

El punto 4...

(Se sent de fons plorar un infant)

..., complementario totalmente de los demás, es un marco
jurídico facilitador e incentivador de la inversión pública y la
privada, tanto en destino, en zonas públicas, como en los
establecimientos. Y también incluso medidas o herramientas
jurídicas específicas aplicables a esas zonas afectadas por
turismo de excesos, a nivel general y a nivel específico para los
casos de zonas de turismo de excesos.

De hecho, se han perdido 6 años, se han perdido 6 años con
su govern, puesto que en 2016 se derogó parcialmente la
normativa del Partido Popular, que ya había iniciado este
proceso y que lo tenía en marcha, y, lamentablemente, como
digo, se han perdido estos 6 años de mejora.

Y, finalmente, el punto 5, donde es evidente que hace falta
utilizar la tecnología y aplicarla para dar respuesta, para
incorporar todas aquellas necesidades, el control de flujos,
control de zonas en función de las peticiones de los
ayuntamientos y de los consejos insulares y del sector, y
medidas tecnológicas de cualquier índole. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista i Unidas Podemos s'ha
presentat l'esmena RGE núm. 7495/22...

(Se sent de fons plorar un infant)

... i, per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Pilar Sansó, i els
agraesc a

a tots la paciència que tenen avui a la comissió.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la iniciativa que presenta el
Partit Popular qüestiona la utilitat i l'eficiència del Decret Llei
1/2020, d'excessos, contra el turisme d'excessos, un decret llei
que li record, i crec que també vostè ho ha comentat, es va
aprovar el gener del 2020, uns mesos abans que es decretàs la
pandèmia mundial de la COVID. Des de llavors vàrem passar
dos estius molt atípics, els record que es va aturar la mobilitat
internacional, que, per tant, el turisme es va veure afectat, no hi
va haver turisme, i, per tant, durant el 2020 i 2021 la normativa
COVID va eclipsar, com no podia ser d'una altra manera, la
normativa del decret d'excessos. 

Per tant, el tancament a què vostè ha fet referència
d’aquestes zones, que vostè hi ha fet referència, no hi va haver
un preavís perquè la pandèmia no va preavisar de la magnitud
que tendria aquesta, per tant, no té sentit un preavís, que vostè
ha fet referència, de preavisar  aquests establiments que
acabaven d'obrir. Les circumstàncies venien segons la marxa de
la magnitud de la pandèmia en si.

Per tant, aquest 2022 és el primer estiu sense restriccions
COVID i, per tant, la primera plena aplicació del Decret llei
d'excessos. És un decret que nosaltres consideram que se n'han
pogut aplicar alguns instruments jurídics, com pot ser el
tancament cautelar d'alguns dels locals per incompliment greu
de la normativa. 

A data de 20 de juliol, es va reunir la Comissió per al
foment del civisme, un òrgan que emana de la normativa
d'excessos, al qual participen el Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments afectats per aquests tipus de turisme, i es va
establir, varen comentar a aquesta comissió que s'havien
aixecat 90 expedients d'infracció i s'havien decretat 8
tancaments cautelars. I no deu funcionar tan malament quan a
la mateixa reunió varen dir o es va posar en qüestió que
l'Ajuntament de Sant Antoni i el Consell d'Eivissa no havien
aixecat cap acta d'infracció. Per tant, vol dir que s’acompleix
la normativa, entenc que si no es va aixecar cap infracció supòs
que és perquè al carrer famós de Sant Antoni s’acompleix la
normativa. Per tant, en aquest punt li votarem en contra. 

Pel que fa al punt segon, vostè ha establert una sèrie de
feines en què considera que s'ha d'actuar, s'han de posar en
marxa. Vull dir-li que votarem a favor del tercer punt, on
proposen destinar una partida pressupostària de fons propis per
a la millora de la reconversió de les zones turístiques. Hi
votarem a favor perquè ja s'articulen projectes de millora
integral d'aquestes zones delimitades en el decret d'excessos.

Són exemples que es poden veure, jo conec més la realitat de
Mallorca, i sí que es poden veure les inversions i les actuacions
que es fan amb doblers públics tant a la zona de s'Arenal i a la
zona de Magaluf, i són inversions prou considerables.

Després votarem a favor també el darrer punt, el cinquè. Li
hem presentat una esmena a aquest punt per tal de millorar la
redacció, perquè consideram que la proposta que nosaltres
presentam, de crear i dotar d'eines tecnològiques per combatre
el turisme d'excessos, creiem que la redacció que hem
presentat, de treballar de forma conjunta amb els ajuntaments
per tal de cercar les eines tecnològiques o d'altra índole que
considerin més idònies els ajuntaments afectats o el personal
que fa feina, sobretot les forces i els cossos de seguretat de
l'Estat, així com la policia local o altres àrees administratives
municipals que han d'aplicar aquest decret llei, per tant, creiem
que és més adient consensuar i treballar conjuntament aquest
tipus d'eines tecnològiques o no amb l'objectiu de millorar la
seguretat a les zones afectades. Si ens accepten aquesta esmena,
hi votarem a favor, i si no ens l’accepten també hi votarem a
favor, encara que consideram que és més completa la nostra
proposta.

(Se sent de fons plorar un infant) 

Llavors, sí que votarem en contra l'apartat primer, ja que
vostès demanen una partida econòmica al pressupost general de
la comunitat autònoma per combatre el turisme d'excessos a
nivell estratègic. Vull dir-los que fa anys ja que col·labora el
Govern de les Illes Balears amb la Delegació de Govern per
reforçar les forces i cossos de seguretat durant les temporades
turístiques, però s’ha de dir que enguany, a sobre, s'ha avançat
l'actuació un mes, ha començat dia 1 de juny quan abans es
començava a principis o finals de juny, millor dit, o a principis
de juliol qualque any. 

També vull remarcar la bona entesa del Govern central amb
el Govern de les Illes Balears...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

..., ja que ha demostrat -sí, acab-, la sensibilitat amb la
problemàtica a les Balears i ha afegit un servei de 700 efectius
durant aquest estiu, 400 de guàrdies civils i 300 de policies
nacionals i és un reforç històric, que vull que consti en acta.

També votarem en contra del segon apartat i del quart. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Marc Pérez-Ribas. 
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans vàrem
votar a favor del Decret llei contra el turisme d'excessos, però
és vera que vàrem votar a favor amb algunes reserves, no
teníem clar que la zonificació que es donava en aquell decret
fos la més idònia per combatre aquest turisme d'excessos. I
també vam presentar dubtes sobre la gestió que podien fer les
comissions i sots-comissions que es creaven en aquest decret
llei. I això finalment, doncs, ha passat, ens hem trobat que el
turisme d'excessos ha anat traslladant-se d'una zona a altra i ha 
perjudicat moltíssims veïnats que viuen en primera línia,
principalment, els que més hem sentit aquest estiu han estat els
veïnats que viuen a Platja de Palma, que s'han vist molt afectats
per festes que es feien a la platja fins a altes hores de la
matinada, el tema de gateres, de prostitució, de joc. La veritat
és que les comissions i sots-comissions que s'havien de crear en
col·laboració amb els cossos i forces de seguretat, juntament
amb el sector empresarial de la zona, no han donat resposta a
aquestes problemàtiques, si és que s'han creat aquestes
comissions. 

Per tant, considerem necessari que es torni a fer una
reescriptura d'aquesta llei d'excessos, bé, en el seu moment
decret llei d'excessos, que millori la situació i que realment
millori la seva efectivitat. Per tant, votarem a favor del primer
punt per millorar aquesta normativa.

Sobre la resta de punts que planteja aquesta proposició no
de llei, també estam d'acord, amb matisos, amb alguns d'ells,
però els votarem tots a favor.

És vera que podem fer molts informes trimestrals, però si no
hi ha una actuació decidida tampoc no soluciona el problema
i el que volem és que se solucioni el problema, però, bé,
votarem a favor d’aquest punt. També de les partides
econòmiques per dotar els efectius necessaris, evidentment.

I en el tema de la disposició addicional quarta és vera que,
tal com estava redactada en el seu moment, ara seria complex
tornar-la activar, però com diu “eines jurídiques assimilables”,
idò s’ajusta allò que considerem.

I on sí que votem a favor de manera decidida és a dotar
d'eines tecnològiques per combatre el turisme d'excessos. Això
és una reivindicació que des del nostre grup parlamentari...

(Se sent de fons un infant)

... insistim molt a la conselleria. A les Illes Balears, perquè
tenim uns emprenedors molt focalitzats en el turisme, s'han
creat moltes empreses tecnològiques alineades amb el turisme
i hauríem d'aprofitar aquest know how per gestionar totes les
incomoditats que genera el turisme, i una d'aquestes,
evidentment, és el problema del turisme d'excessos. I aquestes
eines tecnològiques haurien de presentar-se mitjançant compra
pública innovadora a aquestes empreses perquè poguessin
oferir les seves solucions, perquè evidentment serien solucions
innovadores i seria molt bo que aquestes solucions innovadores
d'una manera tecnològica per combatre el turisme d'excessos es
creessin amb empreses o amb tecnologia de les nostres illes.
Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn a MÉS per Mallorca, el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, és cert, és el primer any on s'aplica
el decret aprovat fa tres anys, al cap i a la fi, perquè és el
primer any amb una certa normalitat on podem veure si
funciona o no l'aplicació d'aquest decret.

Nosaltres creiem que evidentment hi ha hagut excessos a
segons quines zones  turístiques, però que el decret s'ha aplicat
i ha funcionat, ha funcionat perquè s'han obert expedients, s'han
decretat tancaments. Hi ha hagut una col·laboració entre els
ajuntaments, comunitat autònoma, la Delegació del Govern
quant a la presència de d'efectius de Policia Nacional, la
Guàrdia Civil, etc. Per tant, aquesta proposta, a la nostra
manera de veure, és un poc l'evidència que al Partit Popular li
sap greu que funcioni, que un decret que ells votaren a favor,
si no record malament, funcioni. Per què? Perquè és iniciativa
del Govern i han de dir alguna cosa negativa. 

Nosaltres votarem en contra del primer punt, i si s’acceptàs
l'esmena presentada votaríem a favor de l'esmena i si no
s'accepta l'esmena presentada votarem a favor del darrer sots-
punt, per dir-ho de qualque manera.

De totes maneres, però, sí que crec que és important posar
en valor que és el primer any que s'aplica de veritat aquest
decret i que l'aplicació d'aquest decret ha donat els fruits
desitjats. No hem acabat amb el turisme d'excessos, però sí que
la gent que ve aquí a practicar turisme d'excessos ara ja sabrà
que no és fàcil, que no pot, que no és benvinguda. I aquest era
també l'objectiu del decret. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, nosotros entendemos el
sustrato, la carga ideológica que lleva esta proposición, que es
básicamente decir que el decreto de turismo de excesos que se
aprobó en esta cámara no funciona, y hasta ahí estamos
bastante de acuerdo. 

El problema surge cuando vamos a los puntos concretos de
acuerdo porque, por una parte, o sea, destinar partidas
económicas para tener el personal necesario, los efectivos
policiales, a través de la comunidad autónoma, es algo que no
acabamos de ver claro que sea la comunidad autónoma la que
tenga que hacerse cargo del incremento de las plantillas de los
diferentes municipios. 

Lo de emitir un informe trimestral, ¿vamos a poner
funcionarios ahora a emitir informes? ¿Vamos a hacer más
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plazas de funcionarios? Tampoco es algo que pensemos que
tiene una gran trascendencia.

Más partidas presupuestarias para la calidad, la
sostenibilidad y la mejora. A ver, yo creo que cualquiera que
conozca estas zonas, tanto la famosa Punta Ballena, la Playa de
Palma, es verdad, la planta hotelera está modernizada, está
bastante..., en general, si uno lo compara con la planta hotelera
del resto de países europeos, muy por encima de la media. A
veces parece que se quiere ir en contra de las pequeñas y
medianas empresas turísticas, aquellas que son de carácter
familiar o pequeñas explotaciones que a lo mejor no pueden
hacer frente a grandes obras de infraestructura o no pueden
superar un cierto nivel de estrellas en su categoría, pero que
tienen el mismo derecho que cualquier otra a seguir existiendo.
Parece a veces, de verdad, que en esta comunidad solo nos
preocupan las grandes cadenas.

Dotar de herramientas jurídicas. O sea, en este país tenemos
más bien un problema de hiperlegislación, existe una
legislación nacional, una legislación autonómica y las
ordenanzas municipales, y si todas éstas se cumplieran, no haría
falta legislar más. Los ayuntamientos tienen las herramientas a
través de las ordenanzas para hacer cumplir las ordenanzas,
otra cosa es que no tengan el personal suficiente para hacerlas
cumplir, pero las tienen. Me parecería muy bien que pidiéramos
mayor incremento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado porque hacen falta, para hacer cumplir precisamente las
leyes, las ordenanzas y los excesos, pero ¿legislar más, más
legislación? Yo creo, de verdad, y sinceramente, que la
legislación actual, si se aplica, otra cosa es que no se aplique,
será suficiente. 

Lo de crear y dotar de eines tecnològiques, tampoco
tenemos muy claro exactamente hasta dónde y a qué se refiere,
no sé si son cámaras de vigilancia en diferentes zonas, si es
hacer sondeos prospectivos a través de redes para ver si la
gente queda aquí para desmadrarse. Sinceramente, o sea,
entendemos perfectamente cuál es su intención, la intención es
buena; entendemos que el decreto del turismo de excesos no
está funcionando, pero no podemos apoyar esta proposición
porque, sinceramente, vemos los puntos de resolución
ambiguos, no del todo claros y algunos francamente no los
compartimos. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per El Pi Proposta per les Illes Balears té la
paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, els nostre grup
parlamentari demana la votació separada.

En relació, diguem, amb la finalitat fonamental de la
iniciativa, que crec que és posar en qüestió un poc el tema del
funcionament del Decret llei del turisme d'excessos, bé, diria
que no podem estar d'acord amb alguns portaveus que donen
suport al Govern dient que aquest decret ha aconseguit els

fruits desitjats. Això no és així, perquè els fruits desitjats era
acabar amb el turisme d'excessos i com que el turisme
d'excessos ha continuat, no podem compartir de cap manera
aquesta opinió.

Una altra cosa és que tampoc no estiguem d'acord amb què
diu el punt primer: “falta d'utilitat i eficàcia”, una evidència.
Bé, jo crec que ha tengut alguna utilitat i alguna eficàcia, però
no una falta total d’utilitat i eficàcia.

Què ha passat? Que, efectivament, el tema de la zonificació
segurament no estava suficientment ben resolt, ni tampoc no es
tenia en compte l'efecte trasllat que es produeix com a
conseqüència que sigui parcialment útil i eficaç el decret llei,
en el sentit que prolifera la venda ambulant de beguda
incontrolada i il·legal i en el sentit que molts dels excessos es
traslladen de locals a la via pública. I això jo crec que, en
aquest sentit, comparteix l’opinió que s'ha de revisar la norma
i s'ha de millorar per combatre també aquest efecte trasllat. 

Per tant, nosaltres al primer punt ens abstendríem perquè hi
estam parcialment d'acord, estam d'acord amb el plantejament
de la revisió, no estam d'acord amb la falta utilitat i eficàcia
total. Perquè, a més a més, també vull dir una cosa: no tant és
culpa, en part, del decret llei com de la seva aplicació, perquè
si hi hagués hagut les plantilles d’inspectors, etc., que fessin la
feina gràcies a aquest decret llei, previsiblement, almanco
haguéssim minvat una mica més el turisme d'excessos. Com
que no s’ha acompanyat d’esforços, com passa molt amb aquest
govern d’esquerres, que tot són bones paraules, bons desitjos
i bones intencions, però al final, a la realitat, poca
transformació, aquí ens trobam un exemple similar. Això en
relació amb el primer punt i, diguem, la part més de finalitat de
la iniciativa.

En relació amb el segon punt, que són propostes més
concretes, les votarem favorablement totes, estam en línia amb
el plantejament perquè, és clar, si el Govern balear diu: hem de
controlar els excessos, hi ha d’haver un personal que ho faci,
perquè si no, el que dèiem, no hi ha aplicació real.

El tema de l'informe trimestral, ens sembla molt bé, les
administracions han d'anar en la línia de la transparència, això
ajuda a la transparència i jo crec que no hi ha cap problema.

 En relació amb el tercer punt, la reconversió de zones
turístiques, entenc que es refereix sobretot a espais públics, no
tant a espais interiors a hotels, jo crec que s'ha de fer una
lectura correcta d’aquest punt. 

Amb el punt quart també hi estam d'acord, amb el benentès
de com ho diu la redacció original de la disposició addicional
quarta, ho dic perquè a la redacció original no hi havia inclosa
la possibilitat d'ampliació de places ni d'alçades, ho dic perquè
quedi clar aquest matís, perquè no hi hagi males interpretacions
del nostre suport a aquest punt.

I el cinquè punt, que és facilitar, crear i dotar d'eines
tecnològiques, totalment d'acord i, de fet, El Pi és un partit que
aposta clarament perquè hi hagi moltes més càmeres de
vigilància a la via pública, perquè és un sistema de control
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barat i eficaç, i jo crec que és un camí que hem de saber fer,
però que ens costa moltíssim avançar-hi.

Per tant, votaríem abstenció al primer punt i votaríem
favorablement tots els punts dels de segon. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn al Grup Parlamentari Mixt,
però no tenim cap membre present. Així doncs, pel Grup
Parlamentari Popular, Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer los votos
favorables de los grupos que así han decidido hacerlo, ya sea
total o parcialmente, más bien parcialmente, y también las
valoraciones de todos aquellos que no están de acuerdo con
nuestra iniciativa y las reflexiones.

En general, nosotros lo que creemos es que no es el Partido
Popular quien diga que no ha sido efectiva o parcialmente
efectiva o totalmente efectiva, lo dice la gente, lo dice lo que
sale en los medios de comunicación, ha salido todo el verano,
lo dicen los residentes, lo dicen los propietarios de
establecimientos grandes, pequeños y medianos, no lo dice el
Partido Popular, no es una demagogia, no es ganas de hacer
daño por hacer daño, lo dice la realidad y lo dice la evidencia.

Por tanto, nosotros creemos que ante esa evidencia la
obligación del Govern es reaccionar y, efectivamente, hacer
una ley y dejarla ahí sin más interés en que sea ejecutada,
aplicada y cumplida, pues sinceramente es como el queso a la
manteca, que no sirve para nada.

Entonces, decir también a la Sra. Sansó, del PSOE, y al Sr.
Mas, que el hecho de que hubiera pandemia no significa...,
consideramos que no tiene que ser una circunstancia, al 
contrario, tendría que haber sido un lapsus para que el Govern
hubiera intensificado las acciones, hubiera creado planes de
acción conjuntos, hubiera dotado de partidas económicas en los
presupuestos que se han ido aprobando igualmente, hubiera
hecho promociones con los destinos... con los que los mercados
de origen específicos y campañas preventivas y de
concienciación; es decir, no ha habido un trabajo más allá de la
sanción pura y dura, como ustedes mismos han reconocido.

“Ha funcionado porque ha habido no sé cuántas sanciones”,
oiga, esto no es una ley que pretende reconvertir un nicho de
mercado turístico, un nicho turístico, un segmento para que sea
mejor, eso no es un trabajo con las sanciones únicamente que,
al final, van en contra del pequeño empresario en la mayoría de
las ocasiones, no es una solución, sinceramente, no es una
solución.

Y ustedes mismos, el Govern en este caso ha sido el
primero que no ha tenido fe en su propia ley, porque es que ni
siquiera ha convocado las comisiones, la comisión de
seguimiento, ni la subcomisión de seguimiento, ni ha hecho un
plan de acción con los implicados. Sí que es cierto que hubo la

Comisión de Civismo de Zonas Turísticas el día 20 de julio,
pero tampoco es la específica de la ley, y ahí...

(Se sent un infant de fons)

... ¿para qué sirvió? Para poner en... o sea, para que el Sr.
Negueruela empaquetara a los gobiernos del Partido Popular
única y exclusivamente afectados por turismo de excesos, Sant
Antoni, como ha dicho, y el Consell de Eivissa, totalmente
inaceptable, primero, cuando en Magaluf y en Platja d’En
Bossa que, curiosamente, son ayuntamientos socialistas, no dijo
ni media y también, lamentablemente, observamos
constantemente circunstancias de turismo de excesos evidentes. 

Por tanto, ante esto, decir que ha habido un abandono por
parte del Govern en las zonas afectadas, ha habido un
abandono en los ayuntamientos, a los ayuntamientos se les ha
sacado la boca de pedir ayudas, de pedir fondos, de pedir algún
funcionario que les puedan transferir. Sí que es verdad que le
han transferido a lo mejor medio auxiliar administrativo para
instruir la montaña de sanciones que dicen ustedes, pero es que
esto no es de recibo, es que no se sostiene, un ayuntamiento no
puede asumir todo esto, la policía local no puede asumir todo
ese...

¿Qué pasa? Que al final el privado, la iniciativa privada no
tiene más remedio que reaccionar, tenemos ese ejemplo de Ola
Magaluf, impulsado por la CAEB que, en referencia un poco a
lo que decía el Sr. Rodríguez, nosotros nos referimos a ayudar
a toda esta gente con partidas presupuestarias para poder
incentivar todas las actuaciones que desde el sector les
trasladen para poder iniciar. Y cuando hablo de herramientas
jurídicas no hablo de hacer más ley tampoco, Sr. Rodríguez,
hablo de que no es más normativa, es mejor y más útil
normativa que permita a las zonas turísticas, como zonas
turísticas públicas, como ha dicho el Sr. Melià, y a los
establecimientos reconvertirse, mejorar, incrementar calidad y
con la promoción, que ahora está tan en danza, con una
promoción por parte de los consejos insulares, conjuntamente
con el Govern balear, modelar la demanda, para que
simplemente el turismo de excesos llegue a que no suceda. Es
decir, tenemos que llegar a la situación donde se reconvierta y
esto pueda tender a desaparecer. 

Por tanto,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, acabo ya-, por tanto, simplemente, insisto agradecer los
votos favorables y nada más. 

Muchas gracias.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sra. Presidenta, una qüestió que no m’ha...
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Perdón, sí, en cuanto a la enmienda decir que nosotros la
aceptaríamos, pero veo que ustedes eliminan del redactado el
hecho de que “se consensue o se trabaje conjuntamente con
entidades y con el sector privado afectado”, con lo cual
nosotros consideramos que todas estas herramientas
tecnológicas tienen que estar consensuadas y trabajadas
conjuntamente con administraciones, con las administraciones,
que entran ayuntamientos, consejos, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y las entidades del sector privado. 

Por tanto, no podemos aceptarla. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

De acuerdo. Entonces entendemos que sí a la votación por
separado de los puntos 1 y 2.

Votación del punto 1.

¿A favor?

¿En contra?

¿Abstención?

EL SR. SECRETARI:

4 a favor, 6 en contra, 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 2, Sra. Cabrera, va sencer o va per apartats? Vostè
ho ha de dir.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Si hay petición de separados lo podemos hacer separados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, ho fem per apartats.

De l’a).

¿Votos a favor?

 En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

Apartat b).

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Apartat c).

A favor?

En contra?

Abstenció?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Apartat d).

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Lo mío era abstención, Sra. Presidenta.

EL SR. SECRETARI:

Sí, 5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. I ara el darrer, el punt e).

A favor?

Les esmenes... 

(Se sent un infant de fons)

En contra?

Abstencions?

Cap ni un.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Unanimitat.

(Se sent un infant de fons)

Aquest apartat s’aprova per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, aixecam la sessió i els
agraesc, de bell nou, la paciència.
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