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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de les proposicions no de llei
previstes a l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 3898/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per tal de millorar la connectivitat aèria de les nostres illes en la
temporada d’hivern, i la RGE núm. 5949/12, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a un únic reglament de la
Llei de turisme de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3898/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per tal
de millorar la connectivitat aèria de les nostres illes en
temporada d'hivern.

Per defensar la Proposició RGE núm. 3898/12 per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs, per un temps de deu minuts. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. A la fi debatem aquesta proposició no de
llei que ha estat ajornada un parell de vegades per
circumstàncies alienes a la voluntat d’aquesta comissió, alguna
per responsabilitat en transport aeri, però evidentment no
imputables a les companyies, els retards que de vegades solen
passar. Aquesta proposició no de llei es va registrar el dia 23
d’abril de l’any passat, dia de Sant Jordi, però el ritme
parlamentari fa que... i diversos ajornaments fa que la debatem
avui. 

Eren previsibles ja el mes d’abril de l’any passat problemes
aeris per a aquest hivern que ara comença, problemes que
evidentment la realitat, lamentablement, no ha fet més que
confirmar. 

D’entrada els he de dir que m’havia plantejat la possibilitat
de retirar aquesta proposició no de llei, no tant pels ajornaments,
sinó perquè els portaveus parlamentaris d’aquest parlament
varen aprovar ahir, la Mesa del Parlament va aprovar ahir a
proposta dels portaveus la creació d’una comissió temporal per
tal que, a través d’una ponència, establim un marc parlamentari
on escoltar experts, plataformes cíviques creades, etc., un marc
en definitiva on puguem debatre i consensuar i sobretot
proposar solucions per al problema important del transport aeri
de la nostra comunitat.

Crec que la creació d’aquesta comissió sorgeix de la visita
de la plataforma cívica que defensa les millores en transport aeri
a Menorca en aquest parlament i en ella s’hi veu reflectit, en
aquesta creació d’aquesta comissió, l’esperit del pacte d’acció
que es va signar a Menorca abans de les darreres eleccions
autonòmiques. 

Aquest pacte s’ha debatut molt, se n’ha parlat molt, però
realment una part fonamental d’allò que diu el pacte, a part de
reivindicar la millora del transport aeri evidentment, és i
llegeixo textualment: “perseguir la colAlaboració entre tots els
partits polítics signataris amb la intenció de consensuar el camí
tècnic legal capaç d’acabar definitivament amb la precarietat i
carestia del transport aeri”. Per tant, aquest acte parlamentari de
creació de comissió recull aquest esperit i esperem que la feina
d’aquesta comissió ens faci caminar pel camí del consens, que
es la paraula clau que reclamen els ciutadans de les Illes Balears
que massa vegades oblidem, oblidem aquest compromís signat
a l’illa de Menorca, però que evidentment es pot fer extensiu a
qualsevol de les illes, un compromís a més que el Govern es va
comprometre a respectar en seu parlamentària i així consta al
Diari de Sessions.

Per tant, benvingudes siguin les oportunitats de consens. El
pacte d’acció era una primera passa, aquesta creació d’aquesta
comissió n’és una segona, important. A partir d’ara tenim
l’oportunitat i és una oportunitat molt important de no
defraudar.

Hi ha un ample espai de coincidència si ens atenem a les
propostes formulades fins ara pel Govern. El Govern les ha fet
públiques i crec que aquí hi ha un marc possible de coincidència
en què hem d’avançar. El marc s’estreny però si ens atenem a
les justificacions formulades per alguns portaveus del Grup
Popular i referides a decisions concretes del ministeri. El
Govern popular no proposa, el Govern... el grup justifica. És
curiós que el Govern, per altra banda, sigui més reivindicatiu
que no el Grup Popular sobre les demandes justes dels ciutadans
de les Illes Balears per millorar el transport aeri, ho és el
Govern almanco a priori tot i que després acaba fàcilment
conformant-se amb allò que concedeix el ministeri.

Ho hem vist en el cas de la cogestió; ho hem vist en el cas de
les taxes, el Sr. Middelmann a Air Berlin es tornava queixar ahir
amargament i durament de les pujades, una altra vegada, de
taxes aèries, i ho hem vist també en relació amb les obligacions
de servei públic que es va començar demanant per a totes les
illes en temporada d’hivern efectiva, a les illes menors hem vist
com s’ha acabat amb una de Madrid una mica disminuïda i
evidentment negant l’oportunitat de les altres illes. I ho és també
en el cas de l’aeròdrom de Son Bonet, la desclassificació de Son
Bonet, perquè ho hem vist amb l’IVA turístic i també ho veim
aquests dies amb els pressupostos generals de l’any que ve. 

Crec però que en aquest parlament, en aquest parlament i
d’acord amb el marc que ha  establert el Govern de les Illes, hi
ha un ampli marge d’acord i un marge ample de consens, i serà
difícil d’aconseguir però crec que tenim una oportunitat que ens
demanen els ciutadans de poder-ho aconseguir. A més hem de
ser també, crec, conscients que serà lent, que serà difícil, que no
ho aconseguirem tot el primer dia, però evidentment el catàleg
de reivindicacions, el catàleg de demandes l’hem de consensuar
perquè poc a poc amb l’esforç de tots puguem arribar com més
lluny millor. Seria difícil -i ja ho avanç- governés qui governés,
tant a la comunitat nostra com a la de Madrid. Per tant, dins les
dificultats que tots sabem, hem de fer l’esforç per aconseguir
posar-nos d’acord, perquè evidentment, si ens posam tots
d’acord, hem d’aconseguir que es respongui com massa vegades
no es respon, de manera transparent, amb justícia i equitat.
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Hem donat fins ara una passa monumental -ho he dit-, però
manca tota la feina per fer. Hem d’establir una correcta
diagnosi, una fotografia acurada de la realitat, i en açò podem
disposar de l’ajut d’experts, que n’hi i molts, en aquesta matèria,
hem d’establir un marc legal on moure’ns, determinar les
oportunitats i els marges de reglament europeu i de les nostres
lleis. 

Hi ha divergència sens dubte, expressades en aquest
parlament aquests darrers dies, però aquestes divergències no
són d’avui, són antigues, i ja l’any 2003 la Sra. Loyola de
Palacio en aquell moment Comissària Europea de Transports
deia que “la Unión Europea no ve impedimento alguno para
estudiar también el interés general de los vuelos con la
península”. 

En qualsevol cas, no només... quan no hi havia cap avió que
volés, vull dir, el Sr. Matas també va anar a BrusselAles a
demanar un informe a la Sra. Loyola de Palacio, consta a les
hemeroteques, d’aquest informe mai no n’hem sabut res més,
però evidentment que es va demanar, es va demanar i el Sr.
Matas es va fer la fotografia a BrusselAles amb la Sra. Loyola de
Palacio, in situ i no per via conferència, també consta.

Per tant, hem d’establir aquest marc legal i hem de ser
capaços també d’articular una proposta consensuada, unitària i
que és possible i a ser possible amb un calendari plausible i una
estratègia conjunta.

Hem d’aconseguir i fer evident la unitat política sobre
transport aeri al Parlament de les Illes Balears, és possible, hi ha
marge, crec que hi coincidirem tots els grups i si aconseguim fer
visible aquesta unitat política evidentment tindrem més
oportunitats d’aconseguir els objectius.

He parlat de la idea inicial de retirar la proposició no de llei.
Per què no ho he fet? No ho he fet per tres raons: una perquè el
debat de dia 25 al ple de fa dos dimarts va evidenciar importants
divergències en la capacitat de proposició i de diagnosi, de
debat de marc legal entre els diferents grups, sobretot entre el
Grup Parlamentari Popular i el grup PSOE, divergències també
en la política de participació en les decisions estratègiques en
matèria aeroportuària, en la participació, en la societat civil de
les Illes i també de les institucions de les Illes a l’hora de fer una
presa efectiva de decisions en política estratègica aeroportuària.

Tenim comitè de rutes, tenim comitè de coordinació, però no
tenim capacitat efectiva de decisions en factors fonamentals
com és la política de taxes, sense poder incidir en aquesta
política no podrem diferenciar-nos, els nostres aeroports, dels
nostres competidors. Som competidors els tres aeroports a les
nostres illes, compti més si no hem de ser competidors en
relació amb la resta de xarxa d’AENA i de la resta també
d’aeroports de la Unió Europea.

Estam bé com estam amb el comitè de rutes sense
finançament i només amb un comitè de coordinació? Crec que
no. Evidentment estam millor, és una passa que hem fet, però
evidentment necessitam avançar molt per aconseguir millorar la
política d’obertura de noves rutes turístiques i d’eixamplament
de la temporada.

Necessitam actuar des de l’Administració davant la situació
actual que tenim de dèficit de transport aeri en hivern o bé hem
d’esperar que es resolguin per se les dinàmiques de lliure
mercat aeri, que com tots sabem estan en profunda situació de
crisi i d’encongiment, de retraïment de rutes, de retraïment de
freqüències, i davant aquest escenari de pèrdua de competitivitat
ens hem de demanar si estam bé com estam o si necessitam
prendre mesures transitòries mentre no trobem solucions
definitives.

És necessari també per altra banda una política d’articulació
de noves declaracions de servei públic? I és necessari revisar
l’OSP dels vols entre illes? I com fer-ho, amb una tarifa plana,
si o no? En parlam poc i és molt important i depèn en gran
manera de la nostra cohesió social i territorial.

Quins aeroports? Per a quines destinacions? Amb quina
estacionalitat necessitam les nostres obligacions de servei
públic? I amb quina fórmula, tarifa flexible, única, plana? Són
interrogants que crec que a la comissió tindrem oportunitat de
resoldre. N’hi ha prou, a més, amb la declaració de Menorca-
Madrid? Està bé com està? En fan falta més, de declaracions?

Hem de pensar si necessitam la reformulació de tot el
sistema del descompte de resident, despeses ingents per part de
l’Administració pública que tenen uns resultats molt magres per
a l’economia dels usuaris, dels ciutadans de les nostres illes. El
sistema del descompte fins ara s’ha demostrat incapaç per
incidir en la dinamització de l’oferta i en canvi s’ha demostrat
una eina perquè pugin els preus, perquè els preus siguin
excessius i per tant, causin un efecte pervers sobre el nostre
territori...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant, Sr. President. Tenim unes amenaces molt
importants davant nostre, com és la quantitat consagrada als
pressupostos que pot ser insuficient i evidentment tenim
l’amenaça de marcar una tarifa màxima bonificable. Tenim, per
tant, una amenaça més que s’afegeix també a una altra amenaça
sobrevinguda de la competència ruïnosa entre diferents
destinacions. 

Evidentment, hem de definir quins són els papers de les
companyies low cost, tenim molt de camí a córrer, millorar les
taxes com deia..., però en tot cas, el que sí està clar és que no
estam millor que quan vam presentar la proposició a l’abril, la
situació era dolenta i gairebé res no ha millorat, moltes coses
han empitjorat i atès que duim una llarga història compartida de
responsabilitat, d’errors i de fracassos i frustracions, creim que
és hora d’actuar des del consens i des de la unitat. 
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El camí no ha estat, no és ni serà gens fàcil, però el camí, si
el feim entre tots, crec que serà possible que arribem més
enfora. Sabem que tindrem molts de grops, molts d’entrebancs,
però si treballem junts ho podem aconseguir. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Pens sincerament que la
connectivitat és un dels temes que més es parla en aquest
parlament a totes les legislatures i any rere any, legislatura rere
legislatura veim que no només continuam igual, sinó que en
molts aspectes empitjoram.

És més que evident que per a una economia estar connectat
amb els mercats i amb altres economies és bàsic per ser
competitiu, però a unes illes on l’economia està basada en el
turisme no és que sigui bàsic, és que és vital estar ben connectat.
Per tant, crec que és imprescindible poder arribar a aquests
acords que ens proposa la proposició no de llei.

Parlam de desestacionalitzar, parlam d’allargar la temporada
turística, tenim tots els elements per poder-ho anar fent, això,
però si no hi ha les eines perquè els turistes puguin arribar aquí
difícilment desestacionalitzarem o allargarem la temporada
turística perquè a peu o en cotxe propi és més que evident que
no arribaran a les illes. 

Per tant, aquesta necessitat d’arribar a un consens, no només
en la teoria, perquè en teoria tots estam d’acord que s’ha de fer
alguna cosa, sinó de poder-ho dur a la pràctica ens fa donar el
suport total a aquesta proposició no de llei, i esperam que pugui
donar els seus fruits el més aviat possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat ..., per un
temps de deu minuts, Sr. Veramendi, perdó.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. El actual govern ha encontrado
muchos problemas sin resolver como es conocido, muchas
deudas, pero además en conectividad aérea ha encontrado cuatro
años en blanco, sí, en blanco, y cada uno que asuma sus propias
responsabilidades. 

Desde su dirección general de Transporte Aéreo -como ya
dije una vez- inactiva, pasiva y sin ningún tipo de objetivo, pero
muy costosa, parece que no era tan vital como dice la Sra.
Mascaró ahora que era vital, pero en aquellos momentos a su
compañera de partido no le parecía tan vital.

Sr. Borrás, también en esta triste inactividad tiene su
responsabilidad, Sr. Exconseller de Movilidad del Consell
Insular de Menorca. Nos preguntamos ¿por qué este catálogo de
supuestas medidas que ahora pide no lo pusieron en marcha ni
las planificaron cuando gobernaban? Tuvo cuatro años, tenía
esta área de responsabilidad.

¿Cómo exige lo que ni siquiera pensó hacer? Sabemos lo
que nunca pidió, porque lo sabemos, y lo que gravó cuando fue
conseller insular de Movilidad. El Govern lo tendría mucho más
fácil si hubiesen hecho algo por nuestra conectividad aérea, pero
no ha sido así.

Le pido, Sr. Borràs, que no nos intenten dar lecciones
tardías, como acostumbra a dar, porque esta lección no se la
saben y no han hecho ni los deberes. Además intentan aparentar
mucho interés, pero cuando gobernó, este tema, por lo que nos
costa en el Consell de Menorca no había tanto interés por su
parte.

Botón de muestra de su brillante gestión, como de todos es
conocido y además en esta cámara lo conocen bien, fue
repartido aquel dinero de todos, de todos los que estamos aquí
y de todos los ciudadanos, ocultándolo incluso a la Unión
Europea, a compañías privadas... sí, sí, subvencionaban
compañías privadas de manera irregular con el triste efecto -ya
vimos un gráfico- de que cada vez venían menos pasajeros, por
eso, pocas lecciones pueden dar. Además, el panorama que nos
describe es bastante demagógico. 

A diferencia de ustedes, efectivamente, el actual Govern
hace tiempo que tiene un completo plan al respecto y está
trabajando intensamente para ejecutarlo, mírelo, mírelo, aquí
está plasmado, mírelo, este es el documento, este es el plan del
Govern desde el primer día. Este plan de trece medidas en
transporte aéreo fue presentado el 24 de enero a la ministra de
Fomento por el conseller de Turismo ya que -recordemos- son
competencias plenamente estatales; en resumen: medidas para
la mejora de la OSP insular; declaración OSP vuelos con
península; bonificación de tasas aéreas; lucha contra
concurrencia ruinosa; cogestión aeroportuaria; quinta libertad
aérea; política de bultos y equipajes; gestión aeroportuaria e
instalaciones de interés general; gestión de instalaciones de no
interés general; gestión de retrasos en verano; mejora de la
capacidad del aeropuerto de Palma y situación en caso de
posible liberalización del servicio de control. 

Como ven, un conjunto de medidas concisas y estudiadas,
además de otras líneas de trabajo. Muchos de estos puntos, con
mucho trabajo, están dando sus frutos y usted, Sr. Borràs, lo
sabe y lo sabe bien, entre otros motivos por los diversos debates
que hemos realizado, la información que solicita y por
comparecencia del conseller, como la reciente relativa al
cumplimiento de las resoluciones aprobadas en este parlament
sobre conectividad aérea. Pero a pesar de ello nos trae esta PNL,
debatida efectivamente como usted ha dicho tras semanas de
quedar sobre la mesa.
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Fruto del gran trabajo del Govern tenemos los siguientes
puntos: en tasas aéreas, hace unas semanas en pleno debatimos
una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, presentada por
yo mismo, que no apoyaron, no la apoyaron. Así, con la gestión
del presidente Bauzá y la Conselleria de Turismo se ha
conseguido unas tasas aeroportuarias distintas en temporada
baja introduciendo el hito de meses valle, de noviembre a
marzo, fijando en el 2012 una bonificación del 10% para
mejorar la conectividad de residentes, -no se olvide, Sra.
Mascaró-, de residentes, y favorecer la desestacionalización
turística.

Además, en reuniones con AENA, se ha comprometido a
revisar la bonificación creando un grupo de trabajo específico
para ello. El Govern trabaja para que el 2013 se incremente la
bonificación, siendo un importante paso en la actual situación
de crisis y restricción presupuestaria. Además, como es público,
en el Proyecto de presupuestos generales del Estado 2013 figura
ya una bonificación inicial del 20% en temporada baja, el doble
inicialmente que el actual, repito, inicialmente.

En cogestión aeroportuaria, también objeto de iniciativa del
Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, que no
apoyaron, es una petición del actual Govern. El Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, crea los comités de coordinación
aeroportuaria, hito de descentralización y participación de
instituciones propias que garantiza la participación de
comunidades autónomas, corporaciones locales y
organizaciones empresariales y sociales representativas, es uno
de los mayores pasos en descentralización. Tal reivindicación
recoge la necesidad de descentralizar la gestión para desarrollar
estrategias propias, más adecuadas a las particularidades de cada
isla con la máxima presencia. Actualmente, como manifiesta el
Govern, se están perfilando los diferentes representantes de las
cámaras y organizaciones económicas y sociales.

Se han constituido los comités de ruta de cada aeropuerto,
que se integrarán futuramente en la Mesa del transporte aéreo.

Declaración OSP vuelos Mahón-Madrid. Debe quedar muy
claro que una declaración OSP aérea, por su complejidad y las
diferentes administraciones implicadas, tiene una tramitación de
entre 18 a 20 meses; con estos plazos hubiese ido bien que en la
anterior legislatura, la suya, Sr. Borràs, se iniciara, pero no fue
así, ni les interesó. 

Eso si, ahora prisas, exigencias y de hoy para mañana ¿qué
se ha hecho?,Antes nada, pero es que nada se había hecho, nada
se había hecho, no había ninguna tramitación realizada, ni
iniciativa para mejorar la conectividad aérea de Menorca, salvo
-como ya he recordado- el sacar esa chequera pública para
incluso agravar aún más el asunto. Lo que está claro -y es un
hito importante- es que la OSP Mahón-Madrid está en vigor
desde el 4 de julio del 2012, está clarísimo. La previsión de las
aerolíneas que operan en libre mercado esta temporada baja es
mantener la conexión directa y diaria con Madrid. 

Como ya es conocido, porque es público, los parámetros
iniciales de esta OSP son declaración, inicialmente sería de
octubre a mayo; la temporada alta, la ruta está bajo libre
mercado; presupuestado 600.000 euros, a pesar de la restricción
presupuestaria, ampliada en el proyecto de presupuestos
generales del Estado 2013, con 1,2 millones de euros, aprobada
la licitación en Consejo de Ministros, el 24 de agosto, publicado
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
consultándose a las compañías concretando las tarifas, ratios de
calidad y ocupación los mismos permitidos para la OSP
interislas, cuatro conexiones diarias todas las semanas, con
intervalo mínimo en destino de entre 6 y 7 horas; se ha
establecido la oferta de plazas conocido en 66.000 para los 8
meses de la OSP, y en bultos y equipajes una franquicia de 22
quilos. Un gran trabajo hecho desde el primer año y que
continua mejorando nuestra connectividad aérea.

Respecto a los vuelos interislas, se trabaja a la repercusión
por la aparición del IVA y del impacto que tendrá. Reuniones
periódicas con lineas aéreas del director general de Puertos y
Aeropuertos por la gran labor que está realizando, para conocer
sus planes respecto a la temporada baja, teniendo información
actualizada con mayor margen de tiempo y así poder reaccionar,
no esperar a enterarse por la prensa, como ocurría en la anterior
legislatura.

Colaboración en la aplicación de la quinta libertad aérea.
Muy importante, un tema internacional, fomentando el enlace
con trayectos internacionales que lleva una gran laboriosidad.
Negociación de la posible excepción del equipaje del material
turístico-deportivo. Ampliación de las infraestructuras del
campo de vuelo del aeropuerto de Palma para mejorar su
capacidad. Como ven, el trabajo planificado es importante, así
como sus frutos.

Mencionar también diversas iniciativas del Ministerio de
Fomento en relación a nuestra comunidad. Observatorio de
precios, que facilitará el control efectivo de las tarifas, un tema
muy importante en Baleares. Impulso de la Ley de financiación
del transporte, que establezca un marco más claro y estable de
ello. Además, en el Senado, a pesar de que ustedes lo
interpretaron como quisieron o quisieron darle otro sentido, el
13 de septiembre una iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, pidió un observatorio del transporte, como herramienta
de análisis, así como un grupo de demás medidas integradoras.
Además, como bien ha recordado el Sr. Borràs, parece como si
fuera un hito suyo, el 25 de septiembre todos los grupos
parlamentarios registramos una solicitud de creación de una
ponencia de análisis y debate del transporte aéreo en nuestras
islas, iniciativa que por otra parte, cuando gobernaban no la
facilitaron.

Por último, decirle que a pesar de sus intentos de alarma y
de intentar llamar la atención respecto al descuento de
residentes en el proyecto de presupuestos generales del Estado
2013, figura en el 50%, incluso se universaliza. Lea la letra
pequeña en el tema de la universalización, creo que es
importante. No intenten liar con dudas y demás. La realidad es
que el gobierno socialista sí propuso reducirlo al 38% además
por escrito y que con la oposición social y del Partido Popular
se paró.
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Com ven, el Govern trabaja para que los ciudadanos de las
Islas tengamos garantizada la libertad de movimiento y cubrir
las necesidades, efectivamente, también del turismo y que la
insularidad no nos suponga una desigualdad en nuestras
necesidades de transporte aéreo. Y evidentemente creo que es
muy importante que estos temas los debatamos en sede
parlamentaria y más especialmente en esta ponencia específica,
a la cual animo a la oposición, a los grupos de la oposición, a
que debatamos y presentemos lo que consideren.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula el Sr. Borràs,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Faltaria més! Gràcies, Sr. President. Diu que vam tenir
quatre anys en blanc, després d’un estiu de tantes festes en
blanc, vestits de blanc, mentre el Govern d’Espanya elaborava
els pressuposts, que ens deixaven amb una participació només
del 0,7%, crec que parlar de blancor és un excés. 

I també si parlam de blancor i de feina, l’estudi de la millora
de l’OSP de tarifa de preu únic, l’estudi, l’ha elaborat la
Plataforma del transport aeri de Menorca, amb dades no
precisament facilitades pel Govern de les Illes Balears, ni pel
Ministeri de Foment, ni per part del Consell de Mallorca. I ha
redactat aquest estudi a petició del director general de Ports i
Aeroports d’aquest govern. Si un director general d’un govern
ha de demanar a una plataforma ciutadana que elabori un estudi
de viabilitat econòmica d’una proposta política, crec que açò no
és precisament un exemple de feina, de rigor, de seriositat i de
transparència. Crec que més que res és un magnífic exemple de
deixadesa.

Si entram en l’espinós tema de les subvencions privades a
companyies privades, fa quinze dies el Govern d’Extremadura
va concedir 1,8 milions d’euros a una companyia privada per
millorar la connectivitat d’Extremadura, d’Extremadura! Molt
més ben tractada en els pressuposts generals de l’Estat que la
nostra comunitat, en tots els sentits.

Fruits de la feina del Govern? Miri, no som jo que em queix
de les taxes de l’any 2012, no som jo que em queix. “El
vicepresidente para España y Portugal de Air Berlin, Álvaro
Middelmann, ha calificado de tremenda penalización la subida
de las tasas aeroportuarias, que unida al castigo del IVA puede
generar una pérdida de competitividad del destino España,
frente a destinos como Grecia y norte de África”. El Sr.
Middelmann, crec que vostè el coneix, jo el conec, ha estat
president del Foment de Turisme de Mallorca i crec que s’ha fet
alguna foto d’afiliació molt curiosa en plena campanya electoral
amb algun expresident d’aquesta comunitat, avui en dia sota
sospita greu.

Comitè de coordinació. Vostè m’ha llegit l’índex d’aquest
magnífic pla que té el Govern i que molts de punts compartim,
però l’ha llegit saltant-se algun paràgraf, perquè allà on demana
la cogestió aeroportuària de la xarxa d’aeroports, el pla que
vostè m’ha mostrat, parla de creació de l’Autoritat
Aeroportuària de Balears; que un comitè de coordinació se
pugui equiparar a una autoritat aeroportuària, crec que és anar
molt enfora, molt, i crec que són ganes d’enredar, perquè,
evidentment, tots coneixem la figura d’una autoritat, quin pes
específic té dins l’administració i basta mirar l’Autoritat
Portuària qui elegeix el president d’aquest òrgan tan decisiu, per
bé i per mal, com és l’Autoritat Portuària de les nostres illes. El
Sr. Felipe Navío, que també crec que el deu conèixer, també ha
dit que el Govern no fa res, textualment, ho ha fet en
declaracions públiques, que la inacció del Govern deixa que el
Ministeri de Foment prengui decisions que no són correctes. 

OSP de Madrid? Miri, ja li vam dir, és un avanç, ho reconec.
Però evidentment no estarà en marxa aquesta temporada
d’hivern, està aprovada, està publicada, però com que hi ha un
concurs públic, difícilment abans de febrer-març es podrà
concedir el concurs per part del ministeri. I el que li demanava
i hauria estat millor la declaració de servei públic, si hi hagués
hagut el debat i el consens que vam firmar els partits de
Menorca i que esperem aconseguir dins la comissió. El que
demanàvem com a mesures transitòries per a aquest hivern,
vostè ha dit que estaria molt bé la connexió amb Madrid; vol
que li digui el dia d’avui quina connectivitat té Menorca amb
Madrid? Un vol d’anada a les 18.20 del capvespre Madrid-
Menorca per part d’una única companyia, Air Berlin, i una
tornada a les 20.55 per part de la mateixa companyia. El mes de
novembre exactament igual, tot l’hivern exactament igual, un
únic vol, una única companyia i a les 8 del vespre. Si les 7, 8 del
vespre creu que garanteix la comunicació de Madrid amb
Menorca, crec que anam servits. Si aquest és el diagnòstic que
és capaç de fer el Grup Popular crec que anam molt malament,
amb una única connexió i a més l’horabaixa, quasi a la nit, quan
evidentment, tots ho sabem, no és hora d’anar, en tot cas és hora
de tornar. Però aquí per poder tornar s’hi ha d’anar abans. Per
tant, necessitam també un vol el matí.

Miri, està molt bé la creació de l’observatori de transports.
Em sembla fantàstic, però s’ha oblidat de dir que en aquesta
mateixa proposició no de llei, en aquesta moció concretament
que es va debatre en el Senat, s’incloïa també aquell afegitó que
vam votar els senadors de les illes del Partit Popular, en què
deien que condicionaven el 50% a les disponibilitats
pressupostàries. És la mateixa proposició no de llei i (...). Per
tant, en aquests moments tenim condicionat greument el nostre
descompte de resident per a tots els ciutadans de les illes, tots
els residents de les illes. 

I no som jo qui faig alarma respecte del descompte...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Acab. Simplement, Diari d’Eivissa d’avui precisament.
“Ayuntamientos y consell exigen que se mantenga el descuento
aéreo del 50%. Los alcaldes (...) pacten una lista de 5
peticiones al Gobierno central para que rectifiquen los
principales recortes presupuestarios que afectan a Vila...” i
sobretot el tema del descompte de resident. El Sr. Serra és
diputat d’aquesta cambra, facin-li cas a ell, ja que no me’n fan
a mi, i votin en coherència, ja que un diputat del seu mateix
grup parlamentari i president del Consell d’Eivissa, reclama i
exigeix a Madrid.

Simplement els deman açò, a la seva consciència hi ha el seu
vot.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 3898/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per 5 vots a favor i 9 vots en contra queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 3898/12, relativa a mesures per
tal de millor la connectivitat aèria de les nostres illes en
temporada d’hivern.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5949/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a únic reglament
de la Llei del turisme de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 5949/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a l’únic reglament de la Llei de turisme de les
Illes Balears.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Bosch, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Buenos días, señoras y señores
diputados. El Partido Popular es consciente de que es básico
incentivar el desarrollo de modelos innovadores, creativos,
competitivos, modernos, flexibles y sostenibles, que hagan
atractiva la inversión en la industria del sector turístico, tan
necesaria para la reconversión de un modelo que ha quedado
obsoleto y que a su vez, dinamiza la economía de las Islas
Baleares. Sobre esta base, es imprescindible afrontar retos con
una perspectiva de altura de miras, a largo plazo y con una
cultura basada en el reconocimiento del desarrollo sostenible, la
innovación, la calidad, la creatividad y la responsabilidad. 

Por eso, fruto de estas convicciones y después de un arduo
trabajo desarrollado por el equipo de la Conselleria de Turismo,
en poco más de un año fue aprobada la Ley de turismo. Dicha
ley pretende abordar el problema de la estacionalidad,
apostando por la calidad, la innovación y la investigación,
aprovechando los valores de una oferta turística diferenciada,
dando cabida a nuevas formas de explotación, en las que la
creatividad, la calidad y la excelencia en el servicio marquen la
diferencia frente a otros destinos turísticos y recuperando para
así para las Islas Baleares el reconocimiento como destino
turístico de referencia internacional. 

También apuesta por la cooperación entre las distintas
administraciones de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares, así como por los agentes sociales de mayor
representatividad del sector. De forma que permite un marco
normativo, que hace posible la reconversión de la industria
turística balear y ¿cómo no?, la ordenación, el fomento y la
promoción del turismo mediante la planificación, la formación,
la innovación constante y la inversión en la reconversión y
rehabilitación de las zonas turísticas saturadas o maduras, para
lo cual impone la modernización permanente y el control de
calidad.

Sin embargo, para que su aplicación sea plena, la
mencionada ley debe ser desarrollada reglamentariamente, tal
y como queda recogido en numerosas ocasiones a lo largo del
articulado. La composición, las competencias y las funciones de
la comisión interdepartamental de turismo, la estructura, el
régimen de funcionamiento, composición y funciones de la
Mesa de Turismo, el régimen de funcionamiento, estructura y
composición de la Oficina Única de Turismo deben ser, por
ejemplo, determinadas mediante reglamento. También
reglamentariamente se pueden establecer que en la declaración
responsable de inicio de actividad o en la comunicación previa,
se haga constar la clasificación y la categoría de los
establecimientos, así como el cumplimiento de los requisitos
que determinen a tal efecto las normas. Se puede regular la
creación, la existencia, el funcionamiento y el régimen jurídico
de los albergues, refugios, hostelerías, alojamientos turísticos
coparticipados, de los compartidos, etc. 

Así pues, resulta evidente la importancia de elaborar este
reglamento. Paralelamente, el Partido Popular ya en su
programa electoral proponía una simplificación normativa a
todos los niveles de la administración, que redunde en la
seguridad jurídica de la que tanto ha adolecido nuestra
comunidad autónoma en los últimos años y que facilite tanto la
interpretación, como las tramitaciones al administrado. Lo
cierto es que el desarrollo reglamentario de la Ley de turismo se
podría realizar de diversas maneras, bien mediante la realización
de la totalidad de decretos que son en ella enumerados,
evidentemente poco recomendable, bien mediante la realización
de un único decreto que regule todas las materias a que obliga
la ley o bien mediante la agrupación por materias de los
decretos a realizar en varios decretos, valga la redundancia, que
regulen toda la materia turística, por ejemplo.
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En cualquier caso, el Partido Popular considera que la
segunda opción es la óptima para cumplir con el objetivo de
hacer de los procedimientos administrativos caminos sencillos
y transparentes, en contraposición a los laberintos confusos en
los que a menudo se ven inmersos los afectados. De esta manera
se podrá recabar la información necesaria para cumplir con
todos los requisitos legales, evitando ir de decreto en decreto.

Es por todo ello que proponemos que el Parlamento de las
Islas Baleares inste al Govern a desarrollar en la mayor
brevedad posible la nueva Ley de turismo de las Islas Baleares,
en un sólo reglamento, a fin de simplificar la normativa.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posició
i per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sra. Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats. En la presa en
consideració i en el debat de la Llei general turística, el Grup
Socialista ja va posar de manifest la discrepància total sobre
com tractava la llei als consells insulars i a les seves
competències pròpies, les d’ordenació i de promoció turística.

La llei és un marc comú a totes les Illes Balears, tot i que en
ocasions hem de regular qüestions que s’escapen a aquest marc
i entren, en el nostre entendre, a l’espai dels consells. Així ho
vàrem posar de manifest en el debat de la llei i jo crec que va
quedar ben dit.

Avui, mitjançant aquesta proposició no de llei, pareix que el
Grup Popular no ha llegit o no ha entès l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, quasi res! Veim que en cap cas d’aquestes
distintes possibilitats que deia la portaveu en aquest moment, hi
havia distintes possibilitats en el seu entendre, de desplegament
reglamentari i no he sentit en cap cas que tengués en compte els
consells insulars justament. El més òptim segons el PP no està
contemplat a l’Estatut d’Autonomia. Aquesta és la qüestió que
nosaltres veim.

Avui amb aquesta proposició no de llei veim que no li ha
quedat gens clar al Partit Popular l’Estatut d’Autonomia. El
nostre Estatut d’Autonomia, la nostra constitució, com de
vegades s’anomena, diu de forma clara a l’article 70.3 que
informació, promoció i ordenació turística són competències
pròpies dels consells. Però no acaba aquí, i no només els atorga
aquesta competència i per això avui ja la tenen, ja és seva dins
el seu àmbit insular, sinó a més, per si hi havia dubtes, l’article
72 els atorga també la potestat reglamentària; qüestió que a més
de ser molt clara i notòria a l’Estatut d’Autonomia, ha estat
reafirmat en moltíssimes ocasions pel Consell Consultiu.

Senyors, pot aquesta comissió no ja aprovar, dur, debatre
una proposició no de llei contrària al nostre Estatut
d’Autonomia? És aquesta la tasca que els ciutadans ens han
encomanat? Ben segur que no. La Llei general turística és el
marc normatiu, ho he dit i ho torn a repetir, que estableix uns
criteris generals per a totes les illes, que després cada illa ha de
desplegar, en base a les seves necessitats, a la seva situació, a la
seva realitat turística i jurídica que és distinta a tots els consells.
Cada illa és un món turístic diferent, i la llei, com ja vàrem dir,
les tracta totes iguals i aquesta és una qüestió que és un
problema, no va fer cas de la realitat ben distinta.

Tot i que l’Estatut d’Autonomia atorga a tots els consells les
mateixes competències: ordenació, promoció i informació
turística, el grau d’exercici d’aquestes és diferent. Mallorca
només exerceix informació turística, Menorca informació i
ordenació, Eivissa informació i ordenació, i Formentera cap. Tot
i això, en lloc de clarificar i ordenar aquest panorama, el Govern
amb la llei encara ho embulla més. Qui més bé que cada consell
coneix la realitat i les necessitats del sector propi de cada illa?
Com deia, cada illa té uns components, un entramat turístic
diferent. Ni jurídicament ni turísticament cap de les quatre illes
pot tenir la mateixa reglamentació. Avui mateix a la premsa de
Mallorca surt el que demana part de l’oferta complementària de
Mallorca, els interessa i els preocupa molt la flexibilització de
l’ús exclusiu, els interessa una reglamentació concreta del tot
inclòs i més coses. Hi ha la de Menorca, la d’Eivissa i la de
Formentera. Sectors turístics distints, amb especificacions
distintes; i si dins una mateixa illa, com aquí a Mallorca ja ho
veim, hi ha controvèrsia i fins i tot interessos diferents a tenir en
compte per encaixar, què ens pot passar si intentam fer un únic
reglament entre illes? La complexitat es multiplica per molt. La
tipologia, la importància numèrica absoluta i definitiva de
l’oferta d’allotjament, per posar un exemple, és totalment
diferent a cada illa. I l’oferta restant també, les sales de festa
d’aquí no tenen res a veure amb les d’Eivissa, ni amb les de
Menorca, ni amb les de Formentera. També són distints són:
bars, restaurants, els locals de platja, cada illa té una qüestió
diferent i les seves necessitats poca cosa tenen de semblants.

Tots sabem que cada illa té les seves diferències i
especificitats i precisament això és part del nostre atractiu
turístic, la diversitat, el diferent que som. Volem ara, contra
l’Estatut d’Autonomia, contra tot sentit turístic, i fins i tot
jurídic, uniformitzar? Ni turísticament ni jurídicament, repetesc,
ni políticament és una bona decisió, ho mirem com ho mirem.

Hi ha en aquesta proposició no de llei un menyspreu evident
cap als consells, cap als presidents dels consells insulars, si no
per què hem de pensar que des del Govern es farà millor el que
correspon fer als consells? Els Consells de Menorca i d’Eivissa
i el sector d’aquestes illes volen fer la seva tasca, tasca que
l’Estatut d’Autonomia els ha encomanat. Tan poca consideració
té el Govern d’aquestes Illes Balears cap als presidents de
Menorca i d’Eivissa concretament? Què els fa pensar que els
funcionaris del Govern són millors que els dels consells? Per
cert, hem escoltat en reiterades ocasions que la Conselleria de
Turisme després de tot un any de fer feina ha tret aquesta llei
general turística, ho hem escoltat i està molt bé, però la Llei
general turística l’ha feta un gabinet extern, que va costar, com
a mínim, 11.000 euros, això ho sabem tots perquè ha sortit
publicat a les preguntes escrites.
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És a dir, aquesta proposició no de llei va contra allò que
marca l’Estatut d’Autonomia i és un menyspreu, i ho hem de
repetir perquè així ho veim, fort als presidents i als consells
insulars. No sols no li donarem suport sinó que per
responsabilitat hem de demanar que sigui retirada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ.

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És cert que la simplificació
de la normativa facilita la tasca als administrats, a les persones
que necessiten d’aquesta normativa per a la seva actuació, a les
empreses, i simplificar un reglament en un únic document està
bé, estaria bé si no fos un reglament tan complicat. Vull dir, la
Llei de turisme té, he comptat, 66 aspectes que s’han de regular
reglamentàriament i alguns res tenen a veure amb els altres
perquè alguns són urbanístics i altres, per exemple, de
promoció. Tal vegada, en lloc de plantejar-se un únic document
estaria bé plantejar-s’ho en dos o tres.

De totes maneres, hi ha aspectes que no pot regular el
Govern perquè no són competència seva, són competència dels
consells o fins i tot dels ajuntaments per la Llei de bases de
règim local, que és una llei orgànica que ha de complir també el
Govern de les Illes Balears, per molt del PP que sigui.

Per tant, això tot sol ja ens bastaria per no votar-hi a favor,
perquè envaeix competències d’altres administracions, però a
més, el nostre grup, més que estar a favor de desplegar una llei
que facilita blocs de pisos a primera línia o que facilita
urbanitzar sòl rústic, qualsevol classe de sòl rústic diu la llei en
algun article, més que estar a favor de tot això creim que és molt
més important revisar la llei per realment fer possible allò que
diu el Partit Popular que vol fer, perquè diu que estam davant un
model que ha quedat obsolet, però precisament la llei allò que
fa és incidir encara més en aquest model obsolet d’ocupació de
més sòl i d’urbanitzacions de fora vila i de primeres línies, de
blocs de pisos a primeres línies.

Crec que l’estacionalitat, la creativitat, l’excelAlència no
s’arreglarà ni amb un reglament ni amb aquesta llei i sí que
s’arreglaria, tal vegada, amb el que explicava la Sra. Portaveu
del Partit Popular quan ens defensava aquesta PNL, que deia,
amb inversió, amb rehabilitació; és evident que invertir en la
rehabilitació de zones turístiques madures és fonamental, està
clar que a la indústria turística qui ha de fer la inversió és la part
privada perquè és l’empresariat, però que tampoc no estaria
malament donar-los alguna ajuda, atesa la quantitat de llocs de
feina que el sector turística pot mantenir i pot incrementar si
tenim uns entorns ben cuidats. Però el Partit Popular renuncia
a moltes coses i també renuncia, fins i tot, a revitalitzar zones
turístiques madures, com la Platja de Palma i altres zones on
han decidit retirar qualsevol proposta de remodelació que hi
havia.

Pensam que actualment per millorar el turisme és bàsic
colAlaborar mantenint els entorns turístics en bones condicions
i millorar-les de cara al futur, la llei no ho permet. És bàsic
també una bona connectivitat i arribar a acords entre les entitats
públiques i privades, ja hem vist com el Partit Popular abans ha
votat en contra. I és bàsica també una total transparència a fer
les coses i no voler ser tan autobombos.

Explicava que el Govern ha fet una llei en un any, la llei no
l’ha feta en un any, l’ha feta en dues temporades, l’ha pagada
amb un plurianual que es va oblidar de posar dins el paquet de
plurianuals quan era hora i encara no sabem quina empresa,
perquè hem demanat la documentació i no ens ha arribat. Per
tant, pagam estudis a altres entitats perquè ho facin, que no ens
pareixeria malament que encomanessin estudis i fins i tot
elaboracions d’algunes lleis en temes importants com aquests si
realment no fessin tanta història de que con más hacemos
menos i que nosaltres ho feim tan bé i els altres ho feien tan
malament.

Per tant, en resum, no només perquè envaeix competències
d’altres administracions sinó sobretot perquè el
desenvolupament d’aquest reglament encara suposarà tirar més
endavant una llei que nosaltres entenem que s’hauria de
paralitzar i refer, nosaltres hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula la Sra. Bosch,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Es una pena que no se preparen
mejor las proposiciones no de ley, es una pena que no se lean
bien el contenido y es una pena que no asuman que el Estatuto
de Autonomía es de obligado cumplimiento. Es una pena que no
entendiesen ya en la ponencia de la ley que si bien la ley es de
marco único hay una serie de cuestiones que se tienen que
reglamentar. Ya les explicamos en su momento que la ley,
precisamente por ser un marco único, precisamente por tener
altura de miras y precisamente por ser “largoplacista” no se
puede estar retocando cada equis tiempo. Por eso, hay cosas que
son más fáciles de regular que son cosas que van variando en el
tiempo, cosas que uno tiene que adaptarse a las circunstancias
que se incluyen en el reglamento, ¿lo entienden? La ley, marco
estable, largo plazo; reglamento, adaptación a las circunstancias,
a la evolución de los tiempos, facilidad para modificarla,
reglamento. Bien.
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Una vez aclarado este concepto, que no entendieron en la
ponencia y se lo volvemos a aclarar ahora, vamos a entrar en
otro concepto básico que son las competencias. ¿Aquí han leído
en algún sitio que el Govern redactará un único reglamento
apisotonando y robando competencias a los consells, lo han
leído, lo pone en esta PNL? No, no lo pone, porque no es la
voluntad de esta proposición no de ley. Lean las cosas,
entiéndanlas y si no preguntenos que estamos aquí para eso.

El Govern quiere redactar un único reglamento y no
significa que los consells no puedan dictar sus propios
reglamentos en el ámbito de sus competencias. ¿No saben que
el Govern tiene unas competencias y que los consells tienen
otras competencias? Pues bien, son ustedes unos liantes, buscan
siempre tres patas al gato. Oigan ustedes, en lo que respecta a
las competencias del Govern, en lo que a eso respecta, se
redactará un único reglamento y serán luego los propios consells
los que redactarán sus reglamentos en base a sus competencias.

(Remor de veus)

Por cierto, respecto a las competencias, Sra. Oliver,...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyores diputades, silenci, per favor.

LA SRA. BOSCH I AZCARRETA:

... usted estuvo como consellera en el consell sin contenido,
consellera de algo que no tenía competencias. Mire usted si
realmente tiene usted menosprecio y poca consideración para la
ciudadanía. Eso sí que es reírse de los ciudadanos. ¿Les ha
quedado claro el concepto? El reglamento único no significa
que los consells no puedan dictar sus propios reglamentos en el
ámbito de sus competencias, sino que, en el ámbito de sus
competencias, el Govern redactará un único reglamento que
recogerá todas las materias para simplificar administrativamente
y esta es la PNL que hoy se vota. Espero que haya quedado
claro.

Muchas gracias.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Podria llegir, per favor, quin és l’acord que es vota avui
perquè el document que a mi m’ha arribat res té a veure amb
allò que deia ara la portaveu i estaria bé que quedàs sobre
l’ordre del dia exactament quin és l’acord de la proposició.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Yo lo he leído, Sra. Mascaró, lo he leído en mi PNL y está
registrado. He leído que es por todo ello que proponemos que el
Parlamento de las Islas Baleares...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Yo le estoy explicando...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyores diputades, ...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Pero como no escuchan ...

EL SR. PRESIDENT:

El llegirà el Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar, com més aviat millor, la nova llei de turisme de
les Illes Balears en un sol reglament a fi de simplificar la
normativa sobre aquest tema.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sr. President, una qüestió, podem votar la retirada abans de
passar a la votació? La solAlicitud de retirada de la proposició no
de llei que jo he fet.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Es una potestad del grupo proponente. No, no la retiramos.

EL SR. PRESIDENT:

En tot cas jo crec que ...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Creo que ha quedado clarísimo en la acta cuál es la voluntad.

EL SR. PRESIDENT:

...és una potestat retirar-la de qui l’ha presentada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

El Govern en sus competencias, es evidente, es evidente.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Perdoni, però el president és el senyor que està assegut allà,
no? President, a més, com que la intervenció de la portaveu no
lliga amb allò que diu la proposició no de llei la cosa encara és
més complicada. En lloc de simplificar cada vegada ho
embullam més. Jo crec que ha de quedar ben clar, i jo crec que
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així ha quedat, que és el que hem de votar, la proposició no de
llei, no?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, està clar que l’únic que la pot retirar és el
proposant que ha estat el Partit Popular, ella ha explicat les
seves raons i, per tant, el que votam és el que ha presentat en la
proposició no de llei.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
5949/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 5.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5949/12, relativa a l’únic reglament de la Llei del
turisme de les Illes Balears.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.



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


