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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts a la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miguel Jerez substitueix José
María Camps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Francina Armengol.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5979/13, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació de les "Party
Boats".

2) Proposició no de llei RGE núm. 6645/13, del Grup
Parlamentari Socialista, sobre rebuig a la possible
modificació de la Llei de seguretat aèria.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat previst per al dia d’avui amb
les proposicions no de llei RGE núm. 5979/13, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la regulació de les party
boats, i RGE núm. 6645/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rebuig a la possible modificació de la Llei
de seguretat aèria.

No obstant això, aquesta darrera proposició no de llei ha
estat retirada mitjançant l’escrit RGE núm. 9692/13.

Per defensar la Proposició no de Llei RGE núm. 5979/13,
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.
Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
prenc la paraula per defensar una iniciativa que tothom coneix,
una iniciativa del meu grup parlamentari dirigida a impulsar la
regulació d’una activitat que dia rere dia prolifera i s’estén a
distints llocs, a distints indrets de les nostres costes, de la nostra
geografia, es tracta de l’activitat coneguda com a party boats o
boats party.

Una iniciativa que coneixen els diputats que provenen de
l’illa d’Eivissa perquè allí mateix també en el consell insular i
en distints ajuntaments ha estat substanciada i ha estat aprovada,
reafirmant-se les institucions on s’ha vist en els mateixos termes
que avui aquí es proposen. 

Com bé saben party boats o boats party són bàsicament
excursions de caràcter colAlectiu que es produeixen a bord
d’embarcacions on s’ofereix música, on s’ofereix entreteniment
i on també s’ofereixen begudes alcohòliques, són activitats que,
entenem nosaltres, no estan exemptes de risc, sinó tot el
contrari, l’important és en aquest cas preservar els usuaris
d’aquestes activitats dels riscs potencials que es puguin generar
entorn d’aquestes pràctiques.

Doncs bé, dins del marc competencial de cada administració
pública s’ha procurat, i així ha estat, establir un control, s’ha
procurat establir una fiscalització d’aquesta activitat mitjançant
diferents i diverses mesures dirigides a preservar, com dic, la
seguretat de l’usuari i no només això, que és el principal, sinó
també preservar l’entorn on aquestes pràctiques es
desenvolupen i també preservar aquesta activitat front a altres
activitats on es puguin produir conflictes.

Per això mateix, abans que aquesta activitat es pugui
desenvolupar, es demana una comunicació prèvia a l’autoritat
competent, una assegurança de responsabilitat civil, es controla
l’aforament de l’embarcació, els espais on aquesta embarcació
desenvoluparà aquesta activitat i també, com no pot ser d’altra
manera, la contaminació acústica que pugui desprendre aquest
tipus d’activitat. Però, a causa de la naturalesa de l’activitat
pròpia de les party boats, el cert és que aquest control és
assumit per diverses i diferents administracions que han
d’actuar o que es veuen obligades i forçades a actuar de manera
coordinada, parl d’ajuntaments, parl de consells, parl de
comunitat autònoma i també parl d’organismes estatals. 

Per això, l’àmbit competencial que en aquest cas es projecte
damunt aquesta activitat és transversal, però és una activitat on
l’àmbit competencial més important entenem que ha de ser, el
dominant, el predominant, ha de ser evidentment assumit per
una regulació estatal que doni efectiva cobertura, que doni
seguretat jurídica a aquest tipus de pràctiques a causa dels
espais on es produeix la seva influència i en particular la seva
influència administrativa.

Com deim, és una iniciativa, la nostra, que ve a preservar
això, una activitat que es desenvolupa a la costa, a aigües
interiors i on la disciplina de l’activitat correspon bàsicament al
Govern de l’Estat i a organismes públics que són dependents del
Govern de l’Estat.

Per poder fiscalitzar tota aquesta activitat en tota la seva
universalitat, en tota la seva dimensió, ha d’existir -com dic-
una normativa, una regulació que no existeix o existeix un buit
important en aquest sentit, que permeti estendre la influència
fins a espais on ajuntaments, comunitats autònomes o consells
insulars no tenen capacitat per desenvolupar la seva eficàcia, no
ja tal vegada per qüestions per raó de la matèria, sinó per raó del
territori. 

Fins avui la coordinació ha funcionat, funciona i ha de
continuar funcionant entre distintes administracions, però en
qualsevol cas entenem que la competència directa i més
important és la de l’Estat en aquesta matèria.

Només com a exemple de coordinació, que efectivament ha
funcionat, és la darrera paralització d’una activitat en el
municipi de Sant Antoni, activitat que es pretenia desenvolupar
a una coneguda party boat, a una embarcació desmilitaritzada
de bandera panamenya, on distintes administracions varen
actuar amb eficàcia i varen aconseguir que aquesta activitat no
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es pogués portar a terme, hi varen participar l’ajuntament, el
consell, la comunitat autònoma i també la vigilància duanera,
una operació amb èxit fruit de la colAlaboració entre les distintes
administracions. I és un cas que s’hauria de produir moltíssimes
més vegades, però desafortunadament això no sempre és així,
hi ha vegades que l’activitat supera determinats filtres d’àmbit
local o d’àmbit autonòmic i escapa -com dic- a la fiscalització
pròpia de determinades institucions.

Per això, nosaltres demanam una qüestió ben senzilla: que
aquesta activitat es reguli i que es reguli amb una normativa
específica, clara, determinada i determinant, perquè totes les
administracions competents tenguin un suport legal on puguin
actuar amb suficiència, on puguin actuar amb solvència i puguin
actuar de cara a la protecció de la seguretat dels seus usuaris, en
primer lloc, i de tots aquells indrets on es projecta aquesta
activitat, i em referesc precisament a indrets naturals d’especial
valor natural.

Per tant, nosaltres l’únic que fem és estendre aquesta
iniciativa que, com dic, s’ha aprovat a altres institucions, i
solAlicitar dels distints grups parlamentaris la mateixa
sensibilitat que el promotor, que el meu grup parlamentari,
perquè això sigui el més aviat possible una realitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S’han presentat dues esmenes,
RGE núm. 9690/13 i 9691/13 per part del Grup Parlamentari
MÉS. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula l’Hble.
Sr. Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president, bon dia diputades, diputats. Des del
nostre grup parlamentari estam molt d’acord amb el
reconeixement de la problemàtica que representen les party
boats i en el sentit de la proposta que presenta el Grup Popular,
de fet el nostre grup parlamentari en té una de semblant
presentada també per a aquesta comissió que supòs que
debatrem aviat. 

Bé està al nostre parer que existeixi aquesta activitat de les
party boats, dels vaixells de festa, que proliferen, vull dir, supòs
que defensa aquesta proposta el Sr. Jerez perquè és una cosa
bastant habitual a Eivissa, però també a Mallorca prolifera
bastant, no només a zones més o manco massificades, com
Magaluf, sinó fins i tot a zones del nord de Mallorca on no se’ns
ocorreria que hi pogués haver aquest tipus d’activitat per allà.
Però bé, bé està que hi sigui, però està clar també que, segons
com i sobretot si no hi ha una regulació, doncs l’activitat
d’aquestes party boats es pot convertir en un problema, sobretot
quan la cosa es passa de la ratlla i en aquest tipus de festes, que
a vegades es venen com a això, com a un desgavell, idò és
normal que es desbordi: per la barra lliure d’alcohol a alta mar,
els renous i les molèsties que generen moltes vegades als
veïnats per on passen, sobretot a segons quines hores, el
desembarcament i la imatge que es dóna de cara al turisme quan
tot un exèrcit de gent gata davalla d’un vaixell enmig d’una
platja; això també s’ha de cuidar a nivell de seguretat perquè,
evidentment, quan estàs digerint alcohol en elevades quantitats

i ets a la mar i no hi ha unes mesures de seguretat adients pot
passar qualsevol cosa, -i amb el “balconing” en podem parlar un
altre dia, que és un tema en el qual també s’hauria de fer alguna
cosa-, a nivell d’agressions mediambientals, perquè també una
de les coses que es venen moltes vegades associades a aquest
tipus d’oferta són les passejades per cales verges i moltes festes
d’aquestes es fan a cales verges i jo tenc dubtes seriosos sobre
la compatibilitat entre la ingestió ingent d’alcohol i el respecte
cap el medi ambient i estaria fins i tot per dir que cap a les
persones.

I també s’ha de dir que fins i tot aquesta activitat, si no es
regula, representa -i així ho han denunciat els diferents gremis
i les diferents patronals- una competència deslleial no només
respecte de les sales de festes que paguen una activitat pel servei
que ofereixen i paguen uns imposts i unes llicències, sinó també
fins i tot per als restauradors, perquè moltes vegades hi ha la
festa, però hi ha també tot un servei fins i tot de tot inclòs, no
només de barra lliure d’alcohol, sinó de menjar, etc., i per tant,
també es fa una competència d’alguna manera deslleial al sector
de la restauració.

És cert que és complicat ficar-hi mà i ho diu la seva
proposta, que manquen per ventura competències o que no totes
les competències són en mans del Govern de les Illes Balears,
però en el que no està d’acord el nostre grup és només amb una
proposta que només insti el Govern de l’Estat a fer coses.
Nosaltres pensam que a l’àmbit de les pròpies competències, de
les competències de la CAIB, del Govern balear es poden fer
coses; que és ver que hi ha coses que s’han de fer a nivell
d’Estat, tema llei de renous, temes de seguretat marítima que
escapen al nostre àmbit de competències, però aquí sí que es
poden fer coses.

Jo, apart d’aquesta proposició no de llei, tenc també
preguntes presentades, per exemple sobre les denúncies i els
expedients sancionadors que puguin tenir oberts les conselleries
de Medi Ambient i de Turisme. En el turisme, Turisme hi ha de
dir qualque cosa en tant que moltes d’aquestes empreses, les que
estan donades d’alta, s’acullen a allò que és una figura, que són
les excursions marítimes i per tant, s’han de donar d’alta a la
Conselleria de Turisme, si no s’atenen al que estrictament
podem entendre com a una excursió marítima i que hi ha
qualque cosa més, apart d’excursió hi ha festa, hi ha barra lliure
i hi ha no sé quantes coses més, alguna cosa pot fer la
Conselleria de Turisme a nivell de, per exemple, sancions. I si
no, doncs que es reguli, no? I per això tenim una Llei de
turisme, que a vostès tant els agrada, i tenim un reglament que
s’ha de desenvolupar properament i que ja fa un any que hauria
d’estar aprovat, segons la paraula del conseller. Podria ser un
bon marc per regular això i per reconèixer l’activitat de les
party boats com a una activitat turística.
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En aquest sentit va l’esmena 9690 que és instar, sense massa
literatura, el Govern autonòmic a regular en l’àmbit de les
pròpies competències l’activitat de les party boats, en tant que
activitat turística a fi d’evitar males pràctiques i perjudicis al
turisme, residents i espais naturals. Això diu l’esmena. Crec que
és una esmena bastant potable.

L’altra té a veure amb els temes ambientals, la 9691, el text
diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
autonòmic a posar els mitjans necessaris per vigilar les activitats
indegudes i perjudicials per al medi ambient a les nostres costes
de les anomenades party boats mitjançant la dotació dels
dispositius de vigilància marítima de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori”, perquè pensam que en
aquest tema, com en altres, hi ha d’haver colAlaboració entre els
dos departaments, entre aquestes àrees que estan tan
relacionades, Turisme i Medi Ambient, perquè a final el turisme
ve entre altres coses per l’entorn privilegiat que tenim.

Vostè em dirà “no, però això implica recursos i com que
implica recursos, incomodarem...”, jo entenc que als seus
referents polítics, al Govern, etc. Jo els dic, bé, és que els pot
sortir gratis, Ports depèn de Turisme, fa poc varen fer una
subhasta de vaixells de tot tipus i grandària, bé idò facin una
cessió, perquè també els agents de medi ambient denunciaven
l’altre dia que no tenen cap barca disponible i en condicions. Bé,
idò això és gratis.

Vull dir, crec que el que està plantejant el nostre grup
parlamentari no és una cosa tan complicada, no hi ha tampoc un
compromís concret de dir, no, una quantia econòmica, etc., i per
tant, entenc que si no s’accepten cap de les esmenes en el fons
no s’està d’acord a regular realment aquesta activitat ni en la
preocupació i els problemes que generen. 

Per això esper o esperam des del nostre grup parlamentari
que estiguin d’acord amb les aportacions que es fan des
d’aquest grup.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Jerez, té raó vostè quan diu a
la seva intervenció que aquesta és una iniciativa ja repetida i
reiterada en diferents administracions. Efectivament, és una
proposta que ha passat per ajuntaments, alguns consells com el
Consell d’Eivissa i ara arriba al Parlament i és una còpia literal
d’aquesta, sempre és la mateixa, l’únic que canvia és, per
exemple, que en el debat en el consell posava “Consell
d’Eivissa” i ara posa “Parlament de les Illes Balears”, però és
exactament la mateixa.

Efectivament, parlam d’una activitat que ha proliferat
darrerament, va començar amb molta força a l’illa d’Eivissa, és
on ha resultat ser un greu problema en primer lloc, i ara ja s’ha
estès a l’illa de Mallorca també i causa nombrosos problemes.
No és tan greu problema a l’illa de Menorca de moment,
esperem que no ho arribi a ser, però en qualsevol cas, s’hi
hauria d’anar amb compte també.

Dic que va començar allí i voldria assenyalar una de les
coses que s’han comentat per part del Sr. Jerez, que diu que s’ha
procurat establir un control i ha dit també que la coordinació,
estava demostrat que havia funcionat fins a dia d’avui. I prova
que no acaba de ser així del tot i que és una iniciativa repetida,
reiterada i que sempre va dirigida als mateixos i no reclama de
ningú altre més que del Govern de l’Estat, ho és que, sense anar
més lluny, en el mes d’agost de 2012, i després de la mort d’un
turista de 21 anys en una d’aquestes party boats a l’illa
d’Eivissa, el consell insular d’aquella illa amb el seu president
Vicent Serra al front i després d’una reunió amb diferents
administracions va anunciar literalment que “el consell assenta
les bases per regular les party boats”, així ho va afirmar
textualment, el consell ha assentat les bases per regular.

En el mes d’abril de 2013, el Govern balear va anunciar que
aquell mateix mes informaria de les mesures de control de les
party boats. En el mes de maig de 2013, el Partit Popular a
Eivissa amb el seu president Vicent Serra novament al front
demanen demana a Madrid la regulació de les party boats via
moció d’urgència presentada al Ple del consell, que com he dit
es trasllada copiada literalment ara a aquest plenari.

I ara el setembre de 2013 el PP, hem vist també com, a
través dels mitjans de comunicació, ha rebutjat una proposta del
Partit Socialista-pacte a l’illa d’Eivissa en què es proposava la
redacció en aquests propers mesos d’un pla de xoc contra el
descontrol turístic.

Tot això ens du a una qüestió molt senzilla, el Partit Popular
està clar que governa a la pràctica totalitat de les institucions en
aquestes illes, ens demostra que no té capacitat de gestionar i
resoldre, sobretot, problemes puntuals com pot ser aquest
mateix. 

Queda demostrat que la majoria absoluta sí serveix per fer
front i per prendre determinades decisions, però no precisament
quan van a favor de l’interès general, sinó més aviat quan hi van
en contra i no hi ha inconvenient per utilitzar, amb autoritarisme
absolutista i vergonyós, la majoria absoluta i aprovar el que faci
falta per resoldre segons ells una situació.

Aquests governs, des del nostre punt de vista, demostren
tenir molt poc o cap interès a resoldre aquesta situació i només
se’n parla, ells fan anuncis, però no es fa feina i no és resolutiu.
Parlam des de pràcticament el mes d’agost del 2012, fa més
d’un any, i avui, pràcticament en el mes d’octubre, continuam
reclamant exactament el mateix que fa més d’un any, Què s’ha
fet? Pràcticament res. 
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S’ha de regular? Sí, però el Sr. Jerez ha enumerat que els
ajuntaments estaven actuant, que el consell estava actuant, que
el Govern estava actuant, però ningú no sap en què s’actua ni
realment què és el que es proposa i és una cosa que és
fonamental, Sr. Jerez, i com que ja ens coneixem i el darrer i
únic torn de rèplica el tendrà vostè, jo no podré contestar el que
vostè digui i com que ja ens coneixem, li agrairia que no
utilitzàs la manipulació i demagògia que ha utilitzat en mitjans
de comunicació i en altres moments quan es va produir el debat
al Consell d’Eivissa i no tornàs a dir allò que el Partit Socialista
no vol regular aquesta activitat, perquè és fals i és mentida i
vostè ho sap.

El Partit Socialista vol regular aquesta i totes aquelles
activitats turístiques que és necessari regular, totes i cadascuna,
aquesta també. La prova és que aquell president que vostè acusa
de no haver fet res i de tenir contradiccions i de no voler
resoldre el problema de les party boats, el Sr. Tarrés, en el seu
moment, va ser el president que va resoldre un altre greu
problema en una activitat molt similar a l’illa d’Eivissa, com
vostè sabrà molt bé, com eren els after hours en aquell moment.
Desafortunadament, des de l’arribada del Partit Popular el 2011
a aquest govern tots aquests problemes s’han agreujat i tornen
a ser-hi, s’havien eliminat, s’havien regulat, s’havien controlat;
ara, gràcies a vostès, torna a estar tot descontrolat, el que abans
s’havia arreglat i el que vostès no han sabut regular a cap
moment, i un dels temes és precisament aquest.

Vostès només reclamen a Madrid, però jo els propòs:
comencin fent mocions als ajuntaments proposant actuacions
concretes per part dels ajuntaments en aquesta activitat;
proposin mocions als consells insulars proposant actuacions
concretes del consell en aquestes activitats, i acceptin les
esmenes del Grup MÉS, que reclama actuacions del Govern, i
nosaltres també ho fem verbalment en aquestes activitats. I una
vegada que tots, les entitats locals, insulars i autonòmiques,
hagin fet la seva feina, llavors reclamin que Madrid reguli; però,
a més, digui’m vostès com volen que Madrid reguli, perquè si
només ho deixen en mans que Madrid reguli, doncs el mateix li
farà regular pel litoral de Galícia que pel litoral de les nostres
illes, i no és el mateix.

I no em vengui que és activitat transversal perquè només
correspon a Madrid, no, no senyors, tots tenim competències,
aquí també, i vostè ha parlat de paratges d’especial interès; jo li
pregunt, Sr. Jerez: qui té les competències per regular i controlar
l’activitat dins els parcs naturals, és el Govern central o és el
Govern autonòmic, qui la té? Per què no fan res? Per què no
utilitzen la normativa d’activitats classificades? Per què no
utilitzen aquelles eines que tenen a la seva mà? Per què no fan
la feina que els toca? Pel de sempre, perquè vostès molt de
parlar, molt d’anunciar, molt de reclamar a tercers i poca feina,
poca feina. Facin més feina, regulin el que han de regular i
llavors reclamin a tercers.

I li repeteix, Sr. Jerez, no faci més demagògia i no manipuli,
vostè ha dit, davant una proposta que es presentarà en el consell,
que reclama un pla de xoc per regular totes les activitats
turístiques, intentant manipular, que és una idea absurda del
Partit Socialista pacte, quan acaba la temporada; però si ningú
li ha dit que fos pel que queda de temporada, això ho manipula
vostè directament. Se li diu que entre tots regulem totes les

activitats, com ja es va fer en el seu moment, com ja es va fer i
com vostès s’ha encarregat de desfer.

Recuperem el seny, recuperem el diàleg, recuperem el
consens i asseguin-se realment amb totes les parts implicades,
no ho anunciïn quan llavors resulta que des del nostre grup ens
posam en contacte amb l’empresa vinculada, segurament la més
important, amb aquesta mateixa activitat i ens diu literalment
que en cap moment s’ha assegut amb cap institució, i vostès
diuen que sí, que s’han assegut amb tots, quan és mentida.

Sr. Jerez, estam d’acord que s’ha de regular, estam d’acord
que cadascú ha de fer la seva feina, però comencin vostès, que
governen pràcticament a totes les institucions, per fer la que els
pertoca, no ho deixin tot en mans de tercers, no tirin balons fora,
facem cadascú el que ens pertoqui. I en aquest cas és començar
per exercir les competències, repeteix, en els ajuntaments, en el
consell i en el Govern balear.

No es tracta de res altre, és més senzill del que sembla i si hi
ha voluntat, situacions més complicades que aquesta, amb
consens, amb diàleg s’han resolt, aquesta no té perquè ser una
excepció. Però clar, qui té la capacitat de gestionar és qui ha de
voler realment que això s’arregli i, en aquest cas, és el Partit
Popular, i jo tenc dubtes que, al marge de fer anuncis i de
reclamar que tercers, sigui qui sigui, actuïn i de criticar tot allò
que es proposa de l’oposició, es tengui voluntat real de resoldre
res més que l’intent de figurar per part d’alguns representants
del Partit Popular.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa demanaria als
grups proposants si volen la suspensió o si podem continuar.

Recomençam la sessió i ara pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes. Té la paraula el Sr. Jerez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, perquè així ho entenc, agrair el suport a aquesta
iniciativa, tot i que no s’hagi directament, però sí que amb
paraules de segons quins portaveus així ho he entès, per tant
celebrar que no siguem els únics que impulsam una qüestió
important i celebrar, també, òbviament, que la preocupació sigui
compartida, maldament hi hagi grups parlamentaris on s’hagi
decidit no emprar un tarannà conciliador, sinó més aviat
provocador.
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Jo crec que és una proposta totalment inofensiva, totalment
pacífica i jo crec que és lluny de qualsevol tipus de retret i molt
menys en qüestions cabdals com les que tractam en aquest cas.
I això fa que el meu grup parlamentari, aquest portaveu, s’alineï
davant intervencions que guarden molt més de sentit comú, com
són la de MÉS enfront de la del Partit Socialista, així els va.
Crec que el Grup Parlamentari MÉS, avui, encara que no
acceptem les seves propostes sí que hem de reconèixer el to
conciliador que el Partit Socialista en aquest moment no té ni
manté.

I no entraré en debats de massa profunditat, però sí que li he
de dir alguna cosa al Sr. Boned. Em demana que no utilitzi la
demagògia; si vostè no ha fet altre, si vostè en aquesta comissió
no ha fet altre! Em diu que no utilitzi la confrontació; però si
vostè no ha fet altre en aquesta comissió, Sr. Boned, si vostè no
ha fet altre, no s’ha dedicat a fer una altra cosa! I ara em priva
a mi que li digui a vostè el que jo pens? Almanco el meu to serà
moltíssim més conciliador que no el seu.

Però sí que li he de dir una sèrie de qüestions. M’agradaria
saber, perquè vostè no ho ha dit, què farà vostè aquí avui; si farà
el mateix que va fer el Grup Socialista en el Consell, que va
votar aquesta moció en contra, que la va votar en contra, o farà
el que va fer el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de
Sant Antoni que la va votar a favor? Vostè em pot dir què farà
avui el Grup Parlamentari Socialista, el que va fer el seu grup a
Sant Antoni o el que va fer el seu grup al consell insular? Que
són dues qüestions exactament distintes en una qüestió
exactament idèntica, m’ho digui, Sr. Boned, perquè no m’ha
quedat clar. Per tant, retrets els justos mentre vostès no
s’aclareixen, no s’aclareixen, retrets els justos, els justos, eh?

Per tant, Sr. Boned, li deix caure això, que és una qüestió
estrictament objectiva, perquè s’adonin de la incoherència que
vostès en aquest moment duen damunt. Però res més, i no
entraré en més profunditat, però vull veure què fa, vull veure on
es situa.

I en relació al Grup Parlamentari MÉS, doncs dir-li i
reconèixer-li la vocació amb la qual ha redactat les esmenes,
que açò és un vocació estrictament positiva, i dir-li que no
tendrà el suport del meu grup parlamentari per una qüestió molt
clara: perquè, en primer lloc, vostè demana que s’habilitin
dispositius per part del Govern de les Illes Balears per tal (...)
aquestes activitats; miri, dispositius n’hi ha, però n’hi ha per
actuar sobre aquells indrets on efectivament es té competència,
però més dispositius per desenvolupar activitats de fiscalització
i control allà on no es té per qüestió del territori competència, no
és necessari que s’habilitin, jo crec que és una qüestió de sentit
comú.

I no correspon al Govern de les Illes Balears desenvolupar
una activitat que no li és pròpia, no li es propi al Govern de les
Illes Balears fer feines de guarda costes, que això correspon,
efectivament, a altres àmbits competencials i a altres
administracions distintes. Dir-li que sí, que s’exerceix la
influència de la competència del Govern de les Illes Balears allà
on efectivament la té, en àrees d’especial interès natural,
protegides, parcs naturals, on es preserven efectivament
aquestes activitats, però més enllà d’aquesta qüestió, insisteix,
és necessària una regulació per poder fer a aquest tipus

d’activitats allà on es desenvolupen i allà on no s’haurien de
desenvolupar.

I en relació amb l’altra esmena, tampoc no tendrà el suport
del meu grup parlamentari per una qüestió clara: parlam
exactament del mateix, el raonament és exactament el mateix,
fiscalitzar una activitat on per la pròpia activitat es té
competència però no per a l’indret on es situa, és susceptible
d’envair competències que no són pròpies de la comunitat
autònoma i d’altres administracions. Per tant, aquí es podria
produir un conflicte competencial important entre una
administració i l’altra, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

... que en aquest cas crec que hem d’evitar i nosaltres ho
evitarem no donant suport a aquesta esmena que vostè proposa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Idò passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 5979/13.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5979/13, relativa a regulació de party boats per 9
vots a favor i 5 vots en contra.

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