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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sr. President, Catalina Palau substitueix José María
Camps.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, Joan Bonet substitueix Francina Armengol.

LA SR. OBRADOR I GUZMAN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Bel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de l’ordre del dia previst per
a avui amb les proposicions no de llei RGE núm. 3094/14, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a parador turístic
intelAligent, i la RGE núm. 4024/14, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a pub crawling. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 3094/14, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Aparador
turístic intelAligent.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3094/14 per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra.
Bosch, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. En la actualidad la información turística se encuentra
almacenada en diferentes ubicaciones, disponer de toda la
información o conocer su localización y poder acceder a ella
abre un horizonte infinito de posibilidades. Con esta premisa
nació el Escaparate Turístico Inteligente de las Islas Baleares.

El Escaparate Turístico Inteligente de las Islas Baleares no
es sólo un proyecto tecnológico, es un cambio en la filosofía de
la gestión turística. La información turística sea cual sea su
origen es gestionada bajo diferentes perspectivas públicas y
privadas, sin embargo su esencia es local porque es en el
territorio donde se genera la actividad turística, donde está su
origen.

El Escaparate Turístico Inteligente pretende hacer fluir la
información desde un ámbito local a uno global posibilitando
diferentes escenarios en función de sus destinatarios. Los
turistas podrán buscar información de las mejores experiencias
turísticas que es posible disfrutar en las Islas Baleares cuando
están tomando la decisión del viaje, pero también podrán
consultar los horarios de los autobuses cuando se encuentren
paseando por nuestras ciudades... el contexto condiciona sus
necesidades y por tanto el acceso a la información.

Para ello el Gobierno de las Islas Baleares en colaboración
con todas las administraciones públicas y la industria privada ha
comenzado a construir un ambicioso proyecto que canaliza la
información turística proveniente de las entidades locales, la
consolida y permite su difusión bajo una perspectiva global, el
Escaparte Turístico Inteligente, un conjunto de soluciones
basadas en las nuevas tecnologías para que ciudadanos,
visitantes y empresas puedan acceder y satisfacer sus
necesidades. Disponer de un inventario debidamente catalogado
permite analizar la demanda de información turística,
personalizar las experiencias de los turistas y consecuentemente
aumentar su satisfacción, pero además posibilita a los
empresarios adaptar sus productos, reinventarlos o generarlos de
acuerdo a dichos análisis.

Por ello, el Escaparate Turístico Inteligente es un sistema
abierto a las necesidades de los empresarios, los emprendedores
y las administraciones públicas. Las últimas tecnologías en
sistemas de costumer experience management serán puestas a
prueba por los exigentes turistas de las Islas Baleares con un
escaparate interactivo que pretende romper radicalmente con los
sistemas de promoción tradicionales, información
geolocalizada, segmentada con un altísimo componente visual
y una experiencia de usuario atractiva diferente e innovadora. 

El escaparate se explota bajo diferentes formatos según su
objetivo, promocionar las Islas Baleares en ferias, divulgar los
destinos turísticos en internet, complementar información de los
actores turísticos o generar experiencias atractivas como
resultado de la unión de diferentes y únicos productos existentes
en las Islas Baleares, son sólo algunos ejemplos de las
posibilidades que ofrece el nuevo escaparate, pero seríamos
malos compañeros de viaje si sólo ofreciésemos información a
nuestros turistas. Los sistemas de información asociados al
escaparate turístico inteligente nos permitirán que planificar la
visita a las Islas Baleares sea sencillo y divertido, ayudarle a
personalizar su viaje ofreciéndole todo lo necesario para que la
planificación de su visita a nuestros destinos sea una experiencia
sencilla, rica y diferente.

El Escaparate Turístico Inteligente dispondrá de un nuevo
modo interactivo, rico y visual de presentar los atractivos de
nuestras islas. Las experiencias que nuestros turistas podrán
vivir en las Islas Baleares serán diseñadas tanto desde una
perspectiva pública como de modo individual convirtiéndose en
fuente de inspiración para los visitantes. El Escaparte Turístico
Inteligente les permitirá crear su propio escenario y compartirlo
con familiares y amigos, escuchar sus recomendaciones es
importante para mejorar nuestro destino.

Una vez más, la tecnología nos posibilita guiar, ayudar y
escuchar a nuestros turistas cuando llegan al destino, como buen
anfitrión. Es interés del Gobierno de las Islas Baleares que
nuestros visitantes se sientan cómodos, confortables y seguros
en nuestro destino. Los dispositivos móviles son la herramienta
perfecta. Nuestro anfitrión formará parte de su visita a las islas
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y le permitirá consultar toda la información del entorno que le
rodea, así como los detalles de su planificación; podrá compartir
y consultar con amigos y familiares sus experiencias y acceder
a la información de su interés personalizada de acuerdo a sus
gustos y necesidades, además permitirá al Gobierno de las Islas
Baleares garantizar un canal de comunicación que incremente,
si cabe aun más, la seguridad en su estancia siguiendo las más
exigentes recomendaciones de la Organización Mundial de
Turismo.

Actualmente, cuando alguien quiere venir a Baleares tiene
que meterse en internet y cada vez que accede a alguna de las
páginas tiene que entrar y salir, voy a mirar restaurantes, entro
y salgo, voy a mirar playas, voy a mirar destinos, voy a mirar
hoteles, entro y salgo. Lo que el Gobierno de Baleares quiere
hacer y está haciendo actualmente, y se prevé que antes de la
legislatura se pondrá en marcha, es un sistema donde el propio
gobierno va a hacer de anfitrión a los turistas que lleguen a
Baleares de manera que se sientan acompañados desde el primer
momento en el que comienzan a planificar su viaje hasta que se
vayan. 

Se está procediendo actualmente a un volcado de datos de
todas las administraciones, de todas las empresas vinculadas al
sector turístico y bueno, informaciones como... actualmente si
alguien quiere saber ahora un horario de un autobús tiene que
irse a la EMT, meterse dentro y demás, lo que se pretende con
este sistema de geolocalización es que cuando llegue el turista
a Baleares recibirá un mensaje donde se le dirá “Bienvenido a
Baleares”, cuando baje del avión recibirá un mensaje donde se
le dirá cómo puede ir a la ciudad y los horarios de manera que
se sentirá acompañado a lo largo de todo el viaje, ya no habrá
que entrar y salir en diferentes portales, sino que será una
realidad virtual en la que podrán navegar y por la que sentirá
acompañado. El móvil va a ser su compañero de viaje gracias al
Govern balear, que estará detrás acompañándole en todo el
recorrido y guiándole; información como... bueno, cualquier
información que pueda necesitar la tendrá a su lado. 

Creemos y estamos firmemente convencidos de que es un
proyecto absolutamente pionero que nos coloca en la
vanguardia tecnológica una vez más del turismo, ya se puso a
prueba una pequeña parte de este escaparate turístico en FITUR
y fue un éxito absoluto, muchísimas... bueno, muchísimos
destinos se interesaron y están copiando y generando una
tecnología similar o directamente calcándola de la nuestra, pero
somos más ambiciosos, vamos mucho más allá.

También se ha despertado el interés de otros destinos con
esta innovación que estamos llevando a cabo y ya digo
esperamos que sea antes de finalizar la legislatura que esto se
pueda poder en marcha y los turistas puedan disfrutar de este
anfitrión a nivel global desde que empiezan a planificar el viaje
hasta que se van, donde les seguirá acompañando, porque ésto,
además, va a ser una herramienta que no sólo va a servir a las
empresas, sino que nos va a servir a los propios baleares puesto
que podremos disfrutar de esa información, que va a servir a la
administración para mejorar en todo aquello que sea
optimizable y que además va a permitir también a los
empresarios, a los emprendedores, manejar datos para o bien
crear nuevas empresas o bien para mejorar las existentes.

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Popular
propone la siguiente proposición no de ley: “El Parlamento de
las Islas Baleares manifiesta su apoyo al Gobierno de las Islas
por el desarrollo innovador del Escaparte Turístico Inteligente
que permitirá acompañar al turista a lo largo de todo el viaje
desde el inicio de su planificación y durante las estancias en la
isla acompañándolo, haciendo de anfitrión, proporcionándole la
información local que necesite, cualquier información local que
necesite, además de ser una herramienta pionera para la
promoción internacional de nuestra comunidad autónoma y útil
para ciudadanos, visitantes, empresarios y emprendedores.

El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las
Islas Baleares a seguir trabajando para que Baleares encabece
la vanguardia del turismo al ser destino de mayor calidad, más
competitivo y con más proyección internacional”.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

 LA SRA SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, tot el que sigui apostar per les
tecnologies en el món turístic, benvingut sigui i a sobre si
facilita la promoció de les nostres illes i facilita també la
informació al turista. Ara bé, l’amfitrió dels turistes no és ni el
Govern ni les tecnologies, és cadascuna de les nostres illes, el
nostre paisatge i els treballadors i treballadores i persones que
vivim a aquesta terra. 

També, com ja hem dit i com va dir en el seu moment
l’exconseller de Turisme recent, era una aposta
mediambientalment sostenible ja que evitava tones i tones de
papers i s’evitaven els fulletons que es repartien a les diferents
fires turístiques. És vera que ajuda el medi ambient, però també
cal dir que el conseller, l’exconseller de Turisme, el Sr.
Delgado, tampoc no és un exemple de defensor del medi
ambient.

Cal dir que aquesta iniciativa que avui presenten, l’han
vestida de diferents maneres des de fa més d’un any, diria, un
any o un poc més, ja que es va promoure o es va inaugurar o es
va vendre com una estrella, una iniciativa estrella a FITUR del
2013 i a les diferents fires que s’han fet. Es varen dur, si mal no
ho tenc entès, perquè no ho vàrem veure, sis pantalles a Madrid,
a la fira de Madrid, i vuit pantalles a Berlín. Des de llavors
segurament han anat fent feina des del Govern ja que és un tema
laboriós en el qual s’han d’anar introduint dades, però que
consideram que tampoc no fa falta cada més haver de presentar
iniciatives d’aquest tipus per vendre les bondats i les meravelles
d’aquest aparador turístic.
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També s’han aprovat diverses propostes en aquestes
comissions i en el Ple en què s’indicava que s’introduirien
productes turístics diversificats a aquest aparador turístic.
Suposam que també fan feina en aquest tema i esperam que
arribi a bon port tan aviat com sigui possible, perquè no podem
estar un any xerrant d’aquest tema, dur-lo a diferents fires, a
cadascuna de les fires que el duen és una meravella i llavors un
any després encara no està acabat aquest projecte.

Sra. Bosch, innovació tecnològica sí, i propostes que
facilitin la promoció turística tant per a empreses,
administracions públiques i ofereixin un servei també al turisme
benvingudes siguin, ara bé, propostes d’autobombo i de suport
al Govern, creim que no fa falta que aquest grup parlamentari
seu en faci cada vegada que hi ha una comissió o als plens.

Per això, podem estar d’acord amb el punt 2, que el Govern
de les Illes Balears segueixi treballant en eines tecnològiques
per ser competitius internacionalment; ara bé, al punt 1 no li
podem donar suport, ja que no estam d’acord, ni a cap de les
comissions ni al Parlament, que es facin propostes i preguntes
d’autobombo. Per tant, donaríem suport al punt 2, però no
donaríem suport al punt 1.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Ja sabem que a mi personalment no
m’agrada, ni al nostre grup, debatre propostes, debatre per dir
alguna cosa, laudatòries que pensam que no aporten elements
nous i més sobre una qüestió sobre la qual ja vàrem tenir un
debat aquí cara a cara amb el conseller fa poques setmanes,
quan li vaig demanar sobre un tema que té a veure directament
amb la innovació en matèria turística, amb les noves tecnologies
i és el fet que som a la cua en el rànquing estatal de portals
turístics autonòmics, cosa que evidentment el conseller va
respondre que era així, però que feien altres coses en matèria
d’innovació com aquesta, no?

Jo crec que de fet el que seria recomanable és que a
comissions com aquesta el que es duguessin fossin propostes de
millora, que les debatéssim entre tots, que també poden ser del
Partit Popular encara que sigui el grup que dóna suport al que fa
el Govern, i que, a partir d’aquest debat, el qual hauria de ser
enriquidor, poguéssim traslladar aquestes propostes de millora
al Govern o a l’administració que fes falta. És més fàcil reciclar
-i aquesta és la sensació que ens en duim- notes de premsa de la
conselleria que pensar coses noves i no diguem ja debatre amb
l’oposició que sembla també que partim dels clixés que com que
som oposició ja no pot ser mai que tenguem raó quan deim
alguna cosa, quan feim alguna proposta.

Dit això, els diré que no negaré que Mi Escaparate, tot i tan
cansino com resultava l’anterior conseller cada vegada que
parlava d’aquest tema, i el nou no hi insisteix tant, però... bé,
Déu ni do, és una bona idea, no els ho negaré, però convé tenir
en compte que parlam d’una acció en matèria d’innovació que
té veure amb la promoció i amb una part del que és la promoció
atenent estrictament la part de noves tecnologies inclosa en el
Pla integral de turisme de les Illes Balears, amb una limitació
molt clara ara per ara en relació amb a Mi Escaparate,
pràcticament un any i mig d’ençà que s’ha posat en marxa
perquè es va presentar per primera vegada a FITUR de 2013. I
és que, a diferència d’altres elements d’innovació tecnològica
d’ús de les noves tecnologies i d’internet, aquest requereix
d’una presència física ara per ara per participar d’aquesta
experiència que se’ns vol vendre.

Crec que la Sra. Bosch ha explicat més o manco per damunt
en què consisteix, no els hi insistiré, però ara per ara Mi
escaparate necessita que tu traslladis tots aquests pannells i tot
aquest muntatge a la fira turística. A la fira turística hi poden
anar els turistes o els potencials turistes que un dia vendran,
però normalment són les agències, són altres tipus d’actors, però
ara per ara a nivell d’accessibilitat fora de les fires no hi ha res.

Per això, pens que seria més interessant, avui o a mode de
balanç, un any i busques després, poder parlar i si tenen
aquestes dades, i tal vegada em repensaré el sentit del meu vot,
que les posin damunt la taula, per resultats, jo què sé: es va
donar fins a setembre perquè els ajuntaments s’hi apuntassin,
idò quants d’ajuntaments s’hi han apuntat? Quants han aportat
informació? Es dóna aquesta informació? Un any i mig
després..., tampoc no em diguin que els 2 milions més de
turistes que esperam aquest estiu són gràcies a Mi escaparate,
vull dir tal vegada una petita part podria ser, però tampoc no
crec que sigui així. No ho sé, que parlàssim una mica més
d’això més que d’anuncis, perquè si no sembla que venim un
any i busques parlant d’anuncis, no? Una mica de resultats, vull
dir, en termes de promoció quin percentatge es pensa o es valora
que ha significat en relació amb l’aportació total? Perquè si no
ens quedam novament amb una proposta laudatòria.

Convé tenir en compte -i li ho recordava al conseller jo fa un
parell de setmanes quan va comparèixer per respondre a tota
una sèrie de preguntes del nostre grup- que el tema de les noves
tecnologies i especialment d’internet ha trastocat totalment... i
l’altre dia justament coincidia amb vostès a aquelles jornades de
distribució hotelera, ha canviat totalment la manera en què el
turista es relaciona amb la destinació i en aquests moments hi ha
diferents estudis que ho assenyalen, en el cas per exemple de les
Illes Balears més d’un 70% dels turistes que ens visiten recorren
a internet com a passa prèvia en qualsevol de les vies per venir
cap aquí.
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I és clar..., jo els convid..., és clar, vostès duen aquesta
proposta i jo els dic: bé, doncs jo ara els convid... tots tenen... el
que no du un ordinador o una tablet du un mòbil, facin
l’exercici, entrin a Google, posin “turisme Illes Balears”, a
veure què és el primer que els sortirà. Idò ens sortirà el portal de
Turisme de les Illes Balears institucional, estam ben posicionats,
però llavors entres dins el portal, Turisme Illes Balears, venga!,
i ara ens anam a Mallorca, no?, que és la meva illa, si fos tal
vegada de Menorca o Eivissa entraria a una altra cosa, idò
venga, vaig a Mallorca, i el primer que em surt és Oktoberfest
Mallorca 2012... eh? Però és que a més si me’n vaig a
Mallorca... i vostès em diran: no, però és que la promoció és del
consells; bé, idò me’n vaig al portal de promoció turística del
consell, d’acord?, que és Infomallorca, segons com ho... que
també està ben posicionat com a portat institucional, i això és el
que normalment faria un turista per venir cap aquí, i ho poden
provar amb diferents idiomes perquè el resultat és el mateix,
amb Google que és el (...).

L’altre dia, a més, un dels tècnics que hi intervenia, feia
aquesta pregunta: qui ha cercat avui amb Google? Tothom. Qui
ha cercat amb Yahoo? Ningú. Te’n vas a Google i trobes això,
però el que et trobes quan entres per exemple al portal de
promoció turística de Mallorca, igualment és..., a vegades
segons com entres se’n va a la Mallorca Film Commission, que
està molt bé, però crec que té una naturalesa i uns objectius
diferents del que hauria de ser la promoció turística, i si tens la
sort que surti realment la informació turística -ara no em surt, en
la darrera que ho he fet, però ahir sí que em sortia-, te’n vas per
exemple a cicloturisme, que ara estan totes les carreteres plenes
de cicloturistes, i et surt “Error. Not found”.

Vull dir que en temes d’innovació, i particularment pel que
fa a la promoció i a l’accés, i amb aquesta..., o sigui, no podem
aspirar que la gent tengui una experiència prèvia com pretén Mi
escaparate, que és tan important per al turista, i posterior, i que
la comparteixi, si en el més bàsic, que és l’accés a nosaltres com
a destinació turística via internet, via cerca d’internet, idò ens
conformam a ser els darrers del rànquing i tenim abandonats els
portals oficials de promoció, ja sigui el d’illesbalears.es, o el
d’infomallorca.net en el cas del Consell de Mallorca. Aquesta
responsabilitat és del Consell de Mallorca, no és del Govern,
però, bé, governen tots allà mateix.

Per això insistesc que en debats com aquests pens que el més
intelAligent per part del Grup Popular seria dur propostes que no
només tenguessin un component laudatori, sinó propostes de
millora per a una qüestió que sincerament, senyores i senyors,
trob que és molt millorable. Ja sé que ara, supòs que en el torn
de rèplica, ens dirà que nosaltres encara ho fèiem pitjor i que a
més gastàvem molt més, però crec que... Vull dir que, si ho han
pogut fer, veuran que no els estic dient mentides, i tots ho poden
fer avui en dia amb el mòbil, això mateix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Idò té la paraula la Sra. Bosch, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Bien, en primer lugar quiero agradecer al Grupo Socialista,
Sra. Sansó, su apoyo al punto número 2, y, bueno, en base a lo
que han dicho me gustaría explicarles mejor esta proposición.

En primer lugar el escaparate tecnológico, el escaparate
turístico tecnológico, no es lo que se vio en FITUR; lo que se
vio en FITUR es no sé si llegará a un 10% de lo que supone el
escaparate, es un pequeño porcentaje. Efectivamente,
actualmente, porque es un proyecto que se está desarrollando,
en FITUR hace dos años se tuvieron que llevar unas pantallas
a las que sólo se podía acceder si tu estabas allí delante de esas
pantallas. Pero es que, repito, este proyecto todavía se está
trabajando. Me acaban de decir que estamos hablando siempre
de lo mismo. No. FITUR fue una cosa concreta, una innovación
concreta, dedicada a la promoción exclusivamente, y que
además, como ustedes han dicho, los demás no tenemos acceso;
o estabas en FITUR tocando esas pantallas o no podías acceder
a ellas.

Precisamente lo que hoy traemos aquí al Parlamento, que es
el escaparate turístico tecnológico, es un mundo virtual que
englobará todo, eso que en FITUR ni ustedes ni yo hemos
podido ver porque no estuvimos presentes, pero que además va
a englobar todo lo demás. Y precisamente lo he dicho en mi
exposición, esto no estará disponible para todos, porque no va
a ser sólo para los turistas sino que nos vamos a beneficiar
todos, incluídos los propios baleares, que creo que al final
somos los que lo vamos a utilizar todos los días del año, los
turistas lo utilizarán sólo la temporada que vengan aquí, y esto
todavía no está puesto en marcha. De hecho, cuando ustedes me
echaban en cara que estamos siempre hablando del mismo
proyecto, no, lo de FITUR fue un proyecto que es un pequeño
porcentaje de lo que supone el escaparate turístico tecnológico.

De hecho he de darles un dato: ha sido ahora en abril que se
ha licitado el concurso para el desarrollo de este proyecto del
que les he hablado, es decir, nadie lo ha visto. Y es verdad que
en FITUR tenías que estar allí y ver las pantallas, pero cuando
esto se ponga en marcha absolutamente todo el mundo desde su
dispositivo móvil, sea un smartphone, sea una tablet, todo el
mundo tendrá acceso no sólo a lo de FITUR sino a todo de lo
que les he hablado. 

Y actualmente también se está trabajando; se está haciendo
el volcado de datos, mire, toda la información, por ejemplo, de
todas las consellerias; la Conselleria de Sanidad está volcando
todos los datos de todos los CAP, de todos sus horarios, de
todas sus ubicaciones... Es que es infinito, de lo que estamos
hablando. Todos los ayuntamiento están dando también sus
servicios; la EMT está haciendo el volcado de datos de todos los
autobuses, etc., etc. Cada ayuntamiento está haciendo..., bueno,
también están introduciendo los datos de lo que a ellos les
interesa resaltar. Se ha pasado también a todas las empresas
vinculadas al turismo. 
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Esto no se hace de un día para otro, es una cantidad ingente
de información, y precisamente lo que queremos evitar, Sr.
Abril, es de lo que usted me está hablando. Entras en una
página, el consell, te da la información, sales; entras en el
Govern, te da una información, sales; entras en hoteles, te salen
unas informaciones, sales. De lo que estamos hablando es de un
escaparate que englobará todo eso y no tendrás que estar
entrando, saliendo, busca, vuelve a buscar, porque estará toda la
información ahí. Pero además de tener esta información te va a
hacer de anfitrión, y sí, sí que creemos que el Govern balear
tiene que ser el anfitrión; el anfitrión tiene que ser el Govern
balear, y luego cada uno de nosotros, que creo que esto ya
pronto todos los baleares lo llevaremos en el ADN, es ser
amables con el turista, y reconocer en el turista a alguien que
nos beneficia a todos, porque, el turismo, el 60% del PIB balear
depende de él.

Con lo cual lo que les estoy diciendo es, en primer lugar,
miren, esto no es repetir lo de FITUR, porque FITUR era un
proyecto concreto que no representa ni el 10% de la totalidad de
lo que supone el escaparate tecnológico. Segundo, no lo hemos
podido poner en marcha porque, ya le digo, se está trabajando
en ello, se está volcando una cantidad de datos desde todas las
administraciones y desde todas las empresas que esto no es de
hoy para mañana, se está en ello y se está avanzando día a día.
En tercer lugar, el concurso para las empresas que iban a ayudar
a la ATB a desarrollar esta tecnología se licitó en abril, y ya les
digo que antes de que acabe esta legislatura estará en marcha y
será de beneficio para toda la sociedad, porque, repito, va a
servir para los empresarios, va a servir para los turistas y va a
servir para todos y cada uno de los baleares. Y esto realmente
nos va a reposicionar de nuevo, una vez más, después del
acontecimiento de FITUR, en la cima de la tecnología turística,
porque ningún país, ninguna destinación tiene desarrollada esta
tecnología, y de hecho ya hay empresas que a raíz de FITUR
nos están siguiendo la pista. 

Por eso en el punto número 1 me gustaría que se repensaran
su apoyo, porque al final manifestar el apoyo al Gobierno de las
Islas Baleares por el desarrollo innovador del escaparate
turístico...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada; ha esgotat el temps.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí. ...que permitirá acompañar al turista a lo largo de todo el
viaje. Esto no existe actualmente, ni ha existido nunca; que tu
bajes de tu avión y te digan “Wellcome to Islas Baleares”, esto
no existe en ningún sitio; que a través de tu móvil te estén
acompañando y te estén guiando es una novedad, desde el inicio
de su planificación y durante la estancia en las islas,
acompañandolo y haciendo de anfitrión. Aquí nunca hemos
hablado de esto, de hacer de anfitrión, proporcionándole toda la
información local que necesite, además de ser una herramienta
pionera.

Miren, no es una cuestión de autobombo, yo creo que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada...

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí, un segundito. Igual que el Grupo MÉS tuvo el honor, y
se lo agradecemos, de felicitar al Partido Popular porque ayer en
Madrid votó en contra del Grupo Popular nacional, pues yo creo
que a cada cual hay que darle lo suyo. A veces nos
equivocamos, pero también cuando acertamos y somos capaces
de innovar y de desarrollar algo tan importante, ¿por qué no
poder contar con el apoyo de la oposición?

Me gustaría que reconsideraran su posición. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Vist que el Grup Parlamentari del
PSOE ha demanat votació separada dels punts, ho entenc així,
passam a la votació del primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest primer punt queda aprovat per 9 vots a favor, 4 vots
en contra i 1 abstenció.

Passam al segon punt d’aqueixa proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, per 13 vots a favor, cap vot en contra i 1
abstenció, queda aprovat el segon punt de la Proposició no de
llei RGE núm. 3094/14, relativa a Aparador turístic intelAligent.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4024/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a pub crawling.

A continuació passam al debat de la segona proposició no de
llei, RGE núm. 4024/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a pub crawling.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de deu minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

M’agradaria començar la defensa d’aquesta proposició amb
una reflexió que voldria compartir amb tots vostès, i és què no
s’està fent bé -i és una reflexió en conjunt, no se la prenguin
com un retret al Govern, eh?- què no s’està fent bé o què no
estam fent bé perquè, més enllà del que digui el Pla integral de
turisme de les Illes Balears en el tema que hem de considerar el
turisme sostenible i responsable com el gran objectiu, l’horitzó,
al qual hem d’arribar o cap on hem d’anar, mentre estam
defensant això proliferin en l’àmbit de les activitats turístiques
qüestions com els party boats, que hem debatut en altres
ocasions també a iniciativa del nostre grup parlamentari, el
balconing, que té una relació directa i fa molts pocs dies hi ha
hagut un altre mort a Magaluf, i això que venim avui a debatre
aquí que és el tema del pub crawling, que supòs que tots vostès
saben el que és, que són aquestes rutes, aquestes excursions
etíliques, moltes d’elles muntades des de fora per empreses que
vés a saber fins i tot si són legals als seus països d’origen, i que
duen aquí la gent a fer una ruta de màxim consum d’alcohol des
del minut número 1 i a partir del primer..., passant per diferents
establiments de l’oferta d’oci i de restauració, sense límit
d’alcohol des del minut número 1 i des del local número 1, cosa
que evidentment no té a veure ni amb un producte ni amb un
subproducte que s’aproximi el més mínim a aqueixa idea que
tots podem compartir, més enllà dels objectius o les accions que
volgués fer cada un per separat, de turisme responsable o
turisme sostenible. És que no té absolutament res a veure, però
està proliferant!, a la vegada que estam defensant o que tots
entenc que compartim una mateixa idea. 

Jo crec que és una primera reflexió que hauríem de situar
sobre la taula, perquè tot en conjunt afecta, primer de tot, la
imatge turística que donam. Ara fa un moment parlàvem dels
temes d’innovació, dels esforços en promoció, intentam vendre
una imatge de Balears cap a fora, però tot això la imatge que
dóna a nivell turístic és nefasta. Si un turista cerca a Google,
igual que es pot trobar una imatge paradisíaca de les nostres
illes es troba una barbaritat com a conseqüència del que
impliquen aquests tipus d’activitats, idò potser resulta que no
ve, i pot anar fent la contra, pràcticament el boicot, a tota l’acció
de promoció que puguin fer les administracions.

Parlam d’activitats, i particularment el pub crawling, que a
més no són bones ni per als joves que les practiquen, perquè el
que s’està fomentant és el consum irresponsable d’alcohol. No
té res a veure, per exemple, que podria ser un referent a l’hora
de repensar..., anava a dir productes com aquest, que jo no vull
que siguin un producte, si no, no presentaríem aquesta proposta,
però, jo què sé, hi ha a la part forana, en el Pla de Mallorca, hi
ha activitats com els Correbars de Manacor o de Sineu que
organitzen els joves, que tenen un component cultural, que
també evidentment hi ha consum de begudes, alcohòliques o no,
tenen dret a una consumició per allà on passen, però tot està...,
diguem que d’alguna manera té un component més cultural.
Quan parlam de pub crawling no parlam tampoc d’una ruta
enològica, que això sí que podria ser un producte. Això pensam
que no mereix aqueixa consideració.

No és bona tampoc per als establiments que la practiquen,
o que a vegades es veuen obligats a acceptar, per dir-ho així,
aquests tours, perquè tothom et diu, els restauradors et diuen
que els tiren d’alguna manera els preus, perquè ja vénen amb

preus marcats per aquestes empreses intermediàries o
promotores dels països d’origen, i els tiren els preus. A vegades
guanyarien molt més amb menys gent fent altres consumicions
més raonables a més bons preus que no el que es veuen obligats
a oferir amb aquest tipus de qüestions.

No és bona tampoc per als hotelers, perquè moltes
d’aquestes excursions etíliques ja cada vegada n’hi ha més que
vénen el mateix dia, vénen el matí en un avió, dia i vespre
alcohol al màxim, i l’endemà al matí se’n van sense ni tan sols
fer nit; o sigui, ni tan sols els hotels, els establiments
d’allotjament turístic no tenen el més mínim benefici. No
diguem ja per als veïns, amb aquesta mescla que tenim aquí
entre allò turístic i allò residencial, els veïns i les veïnes de les
zones afectades, i estic parlant ara..., això són fenòmens molt
localitzats, aquí parlam de Magaluf, parlam d’una part de la
Platja de Palma, parlam de Sant Antoni d’Eivissa, esperem que
no s’escampi molt més aquesta pràctica; justament ara perquè
està localitzat és el moment d’actuar. I no diguem per als espais
públics i per a les administracions, concretament els
ajuntaments, que han de fer front a les conseqüències d’un
comportament, anava a dir salvatge, però deixem-ho en normal
després d’haver-te fotut vint “cubates”, perquè pots fer
qualsevol cosa, i evidentment així acaba el mobiliari urbà, així
acaben els espais públics, plens de porqueria.

Per això des del Grup Parlamentari MÉS, perquè avantatges
en veim més bé pocs o cap a aquesta mena d’activitats
turístiques, per posar-los un qualificatiu, la manera d’afrontar el
problema per part de l’Ajuntament de Calvià, que vostès saben
que el que ha fet és una ordenança que preveu tota una sèrie de
responsabilitats i d’assegurances obligatòries per a les empreses
promotores, que són molt males de controlar, per altra banda,
que promouen aquest tipus d’activitats, pensam que és un mal
precedent, i és un mal precedent per dues coses: una,
directament perquè implica un reconeixement d’aquesta
activitat; jo per exemple aquí quan he vengut a defensar, que
també és una qüestió que afecta especialment Calvià, la
regulació dels party boats en tant que excursions turístiques,
que per aquesta via, potser via reglament, hi hauria una via
d’intervenir-hi per part de les administracions, en allò dels
vaixells discoteca, que tenen bastant relació amb això de què
estam parlant avui, se m’ha dit que no, que no era la via, però,
bé, l’Ajuntament de Calvià està intentant una cosa similar amb
això de l’ordenança. Pensam que no és la via perquè està li
donant un reconeixement, i aquest tipus d’activitat el que
s’hauria de fer, és el que planteja la nostra proposta, és control
i sanció.

He mirat les actes de la Inspecció de Turisme una per una,
i no n’hi ha ni una, sobre aquest tema, ni una, ni una. Bé, poden
anar a un kebab però no poden anar a això, bé, és igual.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Diputat, el Sr. Abril està en ús de la paraula.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, és igual, poden anar a un kebab i no poden anar a això.
Jo crec que sí, igual que es poden sancionar els party boats, i
d’aquestes sí que n’hi ha.

Però bé, primer daixò, reconeixement; no s’ha de reconèixer
aquest tipus d’activitat.

Segona qüestió, l’impacte internacional que ha tengut això,
perquè si vostès fan un repàs -i això és fàcil de fer per internet-
a les principals publicacions turístiques i no turístiques de
l’àmbit mundial, el que ha fet Calvià té un impacte directe, i
evidentment té un impacte a tots els àmbits que els he comentat
abans, però molt especialment sobre la nostra imatge turística.
No es pot reconèixer ni es pot donar cobertura des de les
administracions a activitats com aquestes que, a més, m’ha
passat quan hem intentat parlar de balconing, i més enllà de
l’anècdota de la resposta del conseller, de l’anterior conseller,
quan li vam plantejar què pensava del balconing i em va dir que
hi havia diferents modalitats de caiguda i que s’havia de veure,
bé, idò, hem continuat insistint. Se’ns ha dit fins i tot que
Turisme ha encarregat a Salut un estudi sobre l’impacte sobre
la salut pública d’aquestes qüestions, que a més estarà enguany,
estarà en el segon semestre de 2014, i per tant si hi ha un
reconeixement per part de les administracions que això té un
impacte sobre la salut pública, per què no fer això tan simple
que diu la nostra proposició?, que és que es miri..., perquè és
molt contradictori reconèixer que això té un impacte sobre la
salut pública però a la vegada donar-li un reconeixement, no de
les administracions en general però sí en particular per part de
l’Ajuntament de Calvià.

Pensam, ja per acabar, que s’ha de donar una oportunitat,
evidentment, a l’oferta d’oci. En aquest cas, evidentment, quan
vàrem fer aquesta proposta des del Grup Parlamentari MÉS
estàvem pensant en Magaluf, però a l’oferta d’oci que hi ha en
aquest tipus d’indrets on prolifera aquesta mena d’activitats,
però insistesc que és molt contradictori que a la badia de
Magaluf -el Sr. Gabriel Martí me mira i jo sé que ho coneix
molt bé- convisquin aquests models de turisme tan
contradictoris, un, el que s’acull a la declaració d’interès
autonòmic del Govern amb els nous complexos i la reconversió
d’una part de la badia de Magaluf, i l’altra part que és la Punta
Balena, on proliferen aquests tipus d’activitats, és molt
contradictori. I això s’ha de resoldre, i s’ha de resoldre atenent
no només les demandes del sector hoteler, sinó atenent també
tot aquest sector, que ha de trobar el seu encaix i la seva
modernització, i així com està plantejat ara mateix evidentment
no és així, perquè el que està proliferant és aquesta mena
d’activitats.

Han de tenir la seva oportunitat. Hi ha alternatives, jo els he
posat només alguns exemples, per exemple, del que es fa a la
part forana, però jo crec que amb una mica de sentit comú i en
tot allò que és excés -exceso, per si no s’ha entès- en aquestes
qüestions, el que s’ha de fer per part de les administracions i
particularment de l’administració turística de la Conselleria de
Turisme, és perseguir i sancionar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sansó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc ens sumam a la
reflexió que ha fet inicialment el Sr. Abril quan deia que
qualque cosa no feim bé, tots, qualque cosa no feim bé quan hi
ha zones turístiques que potencien o que són reclam per a un
turisme que no és aquell turisme sostenible i de qualitat que
desitjaríem per a les nostre illes.

Per tant ens sumam a aquesta reflexió inicial, com també ens
sumam a la proposta que presenta amb la proposició no de llei,
que votarem a favor, perquè polítiques turístiques encaminades
a regular el turisme de consum de l’alcohol no estan ben
justificades; no estan ben justificades no, no estan justificades,
ja que atempten contra la salut dels turistes, atempten contra la
convivència veïnal que poden causar aquests clients, aquests
turistes que visiten i que vénen només per beure alcohol, ja que
poden, destrossen, poden no, normalment destrossen l’entorn
urbà, destrossen els espais hotelers moltes vegades i fan renous
de cara al veïnat, i també atempten cap a un model turístic de
qualitat que deixa i distribueix riquesa entre els diferents
sectors. Aquest tipus de turisme du a un turisme low cost el qual
no ens hauria d’interessar perquè també dóna una molt mala
imatge per a les nostres illes o per als espais on es du a terme,
per als municipis on es du a terme.

Hem de diversificar el producte turístic, és clar, però no a
qualsevol preu. No s’entén com per part d’una administració
pública, en aquest cas des de l’Ajuntament de Calvià, es vol
regular una activitat tan negativa com aquesta, sinó que, en lloc
de regular-ho, el que hauria de fer és intentar prohibir-la, encara
que és vera que els mecanismes legals de vegades no són
favorables a l’administració pública, però s’ha de fer tota la
feina possible per intentar evitar que el pub crawling i altres
activitats com el balconing o els party boats no es duguin a
terme  pels danys que causen, com ja he dit, tant a l’entorn
natural, urbà o per als veïns que hi ha.

La imatge d’un municipi que accepta aquest tipus de turisme
de borratxera no és positiu ni per al municipi en concret ni per
a les Illes ni per a Mallorca, en aquest cas, que és on en principi
es du a terme, però no vol dir que a altres indrets com a Eivissa
segurament també es dugui a terme. 

Aquesta modalitat de turisme suposa deambular grups de
turistes que han concertat unes excursions nocturnes amb un
agent turístic a través d’un majorista de viatges o directament a
la zona o al municipi en concret i en ocasions són molt
nombrosos aquests turistes, tan nombrosos que de vegades
superen la cabuda del local on van a consumir l’alcohol. Fins i
tot l’ordenança, mirin si consideram que està mal feta
l’ordenança o el projecte d’ordenança de l’Ajuntament de
Calvià, en el seu article 1 diu que les excursions organitzades
per un promotor, dirigides a aquest tipus de turisme, poden ser
a un grup indeterminat de persones. Imaginin quin allau de gent
pot arribar a anar a una excursió d’aquest tipus i els danys que
poden causar.
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Per tant, també consideram que en aquest cas on es vol
regular és a Calvià perquè tenen la zona de Magaluf,
concretament Punta Balena, on per cert algun diputat del PP ens
va remetre l’altre dia del Ple aquí com un tema despectiu, com
una zona despectiva, i en lloc d’intentar millorar aquesta zona
el que fan és regular un tipus d’activitat que el que fa és
empitjorar la imatge que ja té Magaluf en si i altres espais de les
Illes, no hem de concretar en Magaluf, però com que és el tema
que avui ens du.

Per tant, en aquestes zones va començar amb el tot inclòs,
molt barat, gens controlat, va seguir amb els party boats, com
també ha comentat el Sr. David, el Sr. Abril, perdó, i amb el
balconing que cada dia, cada mes o cada quinze dies hi ha un
problema, una persona que mor o queda mal ferida en aquests
tipus d’establiments. I ara, a sobre, s’hi afegeix el pub crawling.
Per tant, és com a contradictori que, per una part, com també ja
ha comentat el Sr. Abril, que per una part, a una zona de
Magaluf s’inverteixi o es facin inversions en temes turístics i a
una altra zona, o per una altra part, es continuï duent a terme
iniciatives que encara empitjoren la imatge que té la societat
d’aquesta zona, i dic la societat perquè es va fer un reportatge
crec que l’any passat sobre aquesta zona i a tota Espanya la gent
estava escandalitzada, i va sortir a molts programes, informatius
i tot sobre aquest tema.

Per tant, crec que s’ha de fer feina en aquest tema i
demanam, per tant, que no es reguli aquest tipus d’activitat, més
aviat el contrari, que es facin iniciatives per combatre tot aquest
tipus d’activitat perquè hi sortirà beneficiat tant el sector de
l’oci com la indústria turística així com, per suposat, els veïns
de la zona i l’entorn en especial. Per tot el que he comentat
donarem suport a aquesta proposició no de llei del Grup MÉS.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, Sr. President. Intentaré en deu minuts, després
d’haver escoltat els dos diputats de l’oposició, recompondre un
poc l’argumentari que tenia perquè la veritat m’he quedat un
poc descolAlocat en escoltar certes coses.

Sra. Sansó, si no l’he escoltat malament ha dit que aquest
govern fa polítiques de  promoció per promocionar les begudes
alcohòliques, és tremend el que acaba de dir fa uns minuts.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Aquest govern fa polítiques de la promoció de l’alcohol, em
vol dir, per favor, o ja em dirà on ha vist vostè que aquest
govern faci polítiques de promoció d’alcohol? No, ho llegirà
vostè en el Diari de Sessions...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Diputada, està...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Ho llegirà en el Diari de Sessions.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Prohibir-la. Miri, jo els parlaré de drets individuals, li
parlaré de drets de consum, parlaré de drets empresarials, és a
dir, legislatius.

Sr. Abril, el tenc en molta consideració i crec que és una
persona molt preparada, però pens que a nivell legislatiu em
falla, al final només serà un expert a fer litografies gràfiques
vostè, perquè la veritat la legislació existeix i és una premissa.
Em parla dels party boats, és una activitat que no és un
producte. De fer productes també m’ha parlat, Sr. Abril: “no fer
productes que serveixin per crear activitats de promoció com
l’alcohol”, és que el pub crawling no és cap producte, és un
servei que ofereixen unes empreses o una activitat que ofereixen
unes empreses, però que no ofereix ni l’Ajuntament de Calvià
ni el Govern, per l’amor de Déu! Hem de separar aquests
termes. 

El balconing, sí podem posar Prohibido hacer balconing,
com està prohibit passar-se un semàfor en vermell, a veure un
conductor quan passa un semàfor en vermell, idò clar que se’l
sancionarà, i posar un cartell Prohibido hacer balconing a veure
vostè si serà en els mil hotels pendent de si bota un turista o no
bota un turista. Això se li escapa al Govern, això se li escapa als
municipis. Haurien de ser amb les argumentacions un poquet
més seriosos i sobretot agafar-se al que marca la legislació i els
drets, com els he dit, individuals de consum i empresarials.

I efectivament, el pub crawling és l’activitat consistent en
l’organització per part d’empreses per fer rutes per diversos bars
o pubs de zones turístiques on els usuaris consumeixen begudes
alcohòliques. Volem dir, i deixar ben clar, que ni aquest grup
parlamentari ni el Govern balear ni la Conselleria de Turisme
està perquè la gent consumeixi alcohol, però a una persona
adulta major d’edat ja li dirà vostè: vostè no vagi per Calvià de
bar en bar a no consumir alcohol, escolti, això per a la nostra
imatge està mal fet. Ja li ho dirà vostè, ja m’agradaria veure-la
a Punta Balena dient als turistes: no, no begui alcohol que això
ens dóna mala imatge. Per l’amor de Déu! No es pot prohibir.
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És més, Sra. Sansó, vostè només ha parlat de l’article
número 1 de l’ordenança reguladora de l’activitat denominada
pub crawling, té devuit articles i està dins la... tot el que pot fer
l’Ajuntament de Calvià es reflecteix aquí, tot el que pot fer a
nivell legislatiu, i ha fet una ordenança perquè no ho pot
prohibir i no pot prohibir que fins i tot vostè donarà suport i els
seus companys de Calvià es varen abstenir en aquesta
ordenança, es varen abstenir, no la varen votar en contra. Jo
m’he imprès tot el que va dir el Sr. Rodríguez Badal i va dir, “...
por último reitera que la intención de su grupo político -del
PSIB- es buscar algún tipo de estrategia para evitar el pub
crawling porque no es bueno para el destino -clar que no, i
nosaltres som conscients que no és bo- ni para los empresarios
-serà per als que no van als bars, lògicament, el Sr. Abril ha dit
els hotelers. Si tanta força diu el Sr. Abril que tenen els hotelers,
ja ho haguessin aturat, si no ho han aturat és perquè no poden
aturar-ho- ni para la seguridad de la zona ni para la
tranquilidad de los turistas que comparten zonas de ocio con
los demás. En cualquier caso, si no se puede prohibir -que el
Sr. Rodríguez sap que no es pot prohibir- el que han de fer és
que jurídicament facin tota la força y todo lo que sea posible
para alcanzar acuerdos para que se minimice esa actividad”.
Ell ho reconeix, el seu representant a Calvià sap que no es pot
prohibir i que s’ha de fer jurídicament i legislativament tot el
possible per reduir això, però prohibir? És que no es pot
prohibir, i vostès ho saben, vostès ho saben.

No obstant això, i atès que aquestes activitats per les seves
especials connotacions poden afectar la convivència ciutadana
i vulnerar el dret a la lliure circulació de les persones i el
descans es podrien limitar o regular mitjançant l’aprovació
d’una ordenança municipal, com ha fet Calvià, que consideram
l’àmbit més adequat de regulació, ja que les competències les té
el municipi atesa la competència dels ajuntaments sobre els
interessos de protegir, la qual desplegaria efectes únicament
dins l’àmbit territorial afectat, en aquest cas l’exemple que han
posat ha estat Calvià.

També, tal com ha fet l’Ajuntament de Barcelona, es podria
prohibir la publicitat i promoció per qualsevol mitjà d’aquestes
activitats. Ni l’Ajuntament de Calvià ni el Govern balear ni la
Conselleria de Turisme fan publicitat d’aquesta activitat perquè
consideren que no és una activitat bona. D’aquí que considerem
que no és una activitat bona, que la puguem legislar, que
puguem fer tot allò per minvar el seu efecte és el que fa tant el
Govern com l’Ajuntament de Calvià, amb l’abstenció, però amb
el suport d’aportar totes les idees del Grup Socialista d’aquell
municipi.

Mirin, l’Ajuntament de Calvià, com els he dit, ha regulat el
pub crawling en base a les seves competències perquè no ho ha
pogut prohibir, s’ha mirat de prohibir, però no es pot prohibir
perquè hi ha uns drets per part de les persones individuals com
de les empresarials que no ens dóna peu a poder prohibir. Com
li he dit, el PSOE es va abstenir en la votació del Plenari en el
qual es va aprovar l’ordenança.

Els aspectes o mecanismes relatius al control, i això és
important, Sr. Abril, els aspectes o mecanismes relatius a
control, inspecció i sanció d’empreses, pubs i bars ja estan
regulats a la Llei 8/2012, de turisme, i els aspectes relatius a la
convivència i el renou són competència municipal, no del
Govern, municipal. Per tant, el sentit del primer punt de la

proposició serà en contra perquè dir, “El Parlament insta la
Conselleria de Turisme a incloure en el reglament de la Llei de
turisme mecanismes de control, inspecció i sanció de l’activitat
coneguda com pub crawling”, ja són dins la llei, Sr. Abril. Li
deman que ho miri i si no fos així m’ho rebati, però el primer
punt ja està dins la Llei de turisme de les Illes Balears.

I per part de l’Ajuntament de Calvià amb l’ordenança, amb
els divuit articles, amb el suport, malgrat l’abstenció, per
millorar i minvar l’efecte d’aquesta activitat o servei que donen
aquestes empreses, es fa i s’ha fet. 

Respecte del punt número 2 que diu: “El Parlament insta la
Conselleria de Salut i Consum a elaborar un estudi sobre
l’impacte en la salut pública de l’activitat coneguda com a pub
crawling a les nostres illes”, jo el vull informar que, després
d’haver parlat amb el Sr. Santiso, el qual, com saben, és el
director general de Salut Pública i Consum, em confirma que es
fan iniciatives per la Plataforma d’Oci Nocturn. Però malgrat
això, com ho hem comentat, des del Grup Popular entenem que
fe l’estudi que demana el punt número 2 és adient, clar que sí,
és adient, per la qual cosa donarem suport al punt número 2. Per
aquest motiu, Sr. President, li demanarem votació separada dels
dos punts.

I acab, acab, i vull remarcar dues coses: una, desmentir
totalment, i vull que aparegui això en el Diari de Sessions
d’aquesta comissió, que el Govern de les Illes Balears, que la
Conselleria del Govern de les Illes Balears de Turisme i Esports
promogui activitats o faci productes que promocionin qualsevol
activitat, i ja ho llegirà...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Per favor, president.

EL SR. PRESIDENT:

Senyora, senyora...

(Remor de veus)

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Bé, gràcies, Sra. Sansó, ja ho llegirà vostè en el Diari de
Sessions, quan ha dit que el Govern promociona polítiques
d’aquest tipus, de consum d’alcohol. I això és mentida, això és...
no és veritat, d’acord?

Dos, senyors diputats, ens hem d’agafar a la legislació, ens
agradi o no ens agradi, es fa el màxim, sempre, quan vostès
governen i quan nosaltres governam i dins la legislació és on
caben els drets individuals i els drets empresarials de tothom, i
es fa tot el possible per minvar aquest producte o aquesta
activitat que des de ja, els ho torn a repetir, des del Grup
Parlamentari Popular com del Govern balear no ens agrada,
però l’únic que podem fer és legislar i no botar ni posar l’arada
davant del bou.

Moltes gràcies, president.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sr. President, un moment, per una qüestió d’ordre. Ho dic
perquè si he dit el que diu el Sr. Martí, no ho anava a dir, perquè
m’he traït a mi mateixa, perquè, primer, no ho tenc escrit,
segon, no he dit en cap moment que sigui promoció del Govern
perquè sé que no ho és, que són les empreses privades que ho
promocionen.

Per tant, ara aquí no m’ha d’acusar d’una cosa que jo crec
que no he dit i si ho he dit deman disculpes...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Fer polítiques de la promoció de l’alcohol.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Polítiques turístiques encaminades, però jo no he dit en cap
moment que fos el Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors, senyors diputats, per favor. Haurà quedat en acta...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Bé, però que quedi clar que jo sé cert que no és el Govern
que fa això, són empreses privades.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions? Té la paraula,
Sr. Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, torn a intentar compartir una reflexió constructiva amb
vostès, que tanta sort es converteixi en el futur proper en
iniciatives siguin o venguin del grup que venguin. Com
conciliar a un lloc, com la badia de Magaluf, que és el
paradigma de zona turística madura i on s’ha d’insistir a
canviar... si quan parlam de model turístic està clar que pensam
en un lloc com aquest; com conciliar a un espai tan petit, tan
limitat, el qual tots és fàcil que ens imaginem, perquè jo crec
que tots i totes hem estat alguna vegada per allà i als qui no, idò,
els convit perquè és un bon experiment, el turista que fins i tot
es dutxa amb Moët & Chandon i està dispost a pagar una
gandula de 150 euros i que cent metres, en el millor dels casos,
més cap allà  tengui gent que es pixa a la platja o vomita damunt
dels bancs públics, com ho conciliam això? O com hi incidim
perquè hi hagi... no posarem una tanca, perquè també pot ser
una temptació, però crec que no som en el Carib per fer coses
d’aquestes, som on es van originar fins i tot moltes de les coses
que hi ha avui en dia en el Carib, no?

M’acusa, el portaveu del Grup Popular, de fallar-li en la part
legislativa, la primera part de la proposta a la qual vostè diu que
no donarà suport és una proposta normativa. Què he dit? Bé,
reglament, és vera que el reglament pot acabar sent un calaix de
sastre de tot, però és que pensam que la llei no és prou concreta
en segons quins temes. I si vostè diu que és tan concreta
respongui’m com així, si l’administració, gràcies a la Llei de

turisme, té possibilitats d’intervenir, -jo pens que la té, però no
ho ha fet-, no hi ha ni una sola acta, -és que me les he mirades
una per una i els convit a fer-ho, que és un exercici molt bo-,
una per una totes les actes de la inspecció de Turisme i n’hi ha
de kebabs, n’hi ha d’hotels, n’hi ha de tot, però no n’hi ha
d’això. Qualque cosa falla, qualque cosa més s’ha de poder fer
i si no s’ha pogut fer tal vegada (...) normativa els donam una
possibilitat de fer-ho via reglament.

No hem parlat en cap moment tampoc de prohibir, som
conscient de la normativa, el prohibicionisme en general tampoc
no és que m’agradi, en tot cas el de l’esclavitud que és una de
les xacres que tornen en aquest segle, però sí de limitar, de
controlar. El que no pot ser i no és de rebut, i jo crec que això
qualsevol persona amb un mínim de sentit comú ho entén, és
que tots reconeguem que és una activitat molesta...

(Se sent una veu de fons que diu: “sí”)

... molesta a tots els nivells, no torn a repetir tota la meva
primera part de la intervenció, i l’administració no pugui, si em
permeten la paraula, no és correcta, però molestar amb les seves
eines dins el marc normatiu a aquest tipus d’activitat, que no hi
hagi això, ni una sola acta d’inspecció sobre aquesta qüestió.

Llavors hi ha l’altre àmbit d’incidència, que és el de la salut
pública i, bé, estic content que aquí almanco el Grup Popular
s’hi sumi, evidentment agraesc el suport del Grup Parlamentari
Socialista, a aquesta qüestió. De fet, fins i tot, bastaria perquè
m’ha arribat posteriorment a aquesta proposta quasi que l’estudi
que ja fa la Conselleria de Salut sobre el balconing vinculàs
d’alguna manera aquesta qüestió, tal vegada no importa dedicar-
hi més esforços.

Sí insistir en aquesta qüestió i és que nosaltres pensam que
la solució a problemes de situacions com aquestes, que el pub
crawling és la punta de l’iceberg, però que hi ha el balconing,
hi ha les party boats, esperem que no ens surtin més
subproductes d’aquests, per posar-los qualque qualificatiu, que
són, jo pens, nefastos per a aquesta idea que tots crec que
compartim de turisme responsable i sostenible, però que la
solució per a això és dins el marc de repensar què volem dir,
què volem concretar amb això de turisme responsable i
sostenible, i que amb la reconversió d’una zona com és Magaluf
es tengui en compte qualque cosa més que una bona idea
empresarial d’un grup hoteler, sinó que es tenguin en compte
tots els actors que hi ha damunt el territori, per què si no aquesta
reconversió no serà integral, serà parcial, es deixarà molta gent
pel camí o ens generarà o aprofundirà en fenòmens nous i
molests com és el pub crawling.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que el Grup Parlamentari
Popular demana votació separada.

Aleshores, passam a la votació del primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, el primer punt queda rebutjat per 5 vots a
favor, 9 vots en contra i cap abstenció.

I entenc que el segon punt s’aprova per unanimitat.

D’aquesta manera queda rebutjat el primer punt i aprovada
per assentiment la proposició no de llei RGE núm. 4024/14,
relativa a pub crawling.

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