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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i a totes, ara sí que començam. Començam

aquesta sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es

produeixen substitucions?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Antònia Perelló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 8461/15, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a l’estudi per posar ordre a la saturació de

rent a car i garantir un servei de qualitat; i la RGE núm.

8465/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a seguiment, interpretació i acompliment de les condicions de

la Declaració d’Obligació de Servei Públic per als vols entre

les rutes de les illes.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8461/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a estudi per posar ordre a la saturació

de rent a cars i garantir un servei de qualitat.

A continuació passam a debatre la Proposició no de llei

RGE núm. 8461/15. Per defensar-la té la paraula el diputat Sr.

Borràs per deu minuts... Perdoni, perdoni, el Sr. Melià, per deu

minuts. Gràcies, perdonau.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Borràs explica tantes coses

en aquesta comissió que ja li donen les iniciatives dels altres

grups parlamentaris. No, bromes a part. El Pi ha fet aquesta

proposició no de llei per tres raons fonamentals. 

La primera és perquè en els mesos forts de temporada alta

a totes les Illes Balears, diria jo, hi ha una sensació de saturació

i aquesta sensació de saturació sobretot té a veure amb el

colAlapse de les vies de circulació que tots els ciutadans i els

nostres visitants utilitzam per desplaçar-nos per les diferents

illes i pels diferents punts geogràfics del nostre territori.

D’acord amb el Reglament de la Llei general turística, és clar

que els cotxes de lloguer han passat a ser una activitat turística,

per tant, una activitat de planificació administrativa, allà on hi

ha unes potestats d’intervenció per part de la Conselleria de

Turisme en aquest cas. Per tant, entenem que per intentar evitar

aquesta saturació i per intentar fer una bona planificació s’ha de

posar fil a l’agulla en aquesta qüestió dels cotxes de lloguer.

Una segona raó és que tots sabem i és públic i notori, que

hi ha moltes empreses de cotxes de lloguer que no tributen a les

Illes Balears. I tot i ser conscients que hi ha una llibertat de

moviment per normativa europea, sí que entenem que

l’administració pot fer algunes accions per intentar que la

majoria d’aquests cotxes paguin els seus imposts de circulació,

especialment els seus imposts de circulació a les Illes Balears.

I una tercera raó, per a nosaltres també molt important, és

que es produeixen moltes queixes de visitants que han llogat un

cotxe de lloguer i que han patit abusos per part de les empreses

i per tant, s’han violat els seus drets com a consumidors i

usuaris. Moltes empreses fan ofertes molt atractives, els

visitants s’hi acullen, però al final després hi ha una espècie de

lletra petita o una espècie d’acció intimidadora perquè hi hagi

un plus del preu realment ofert. Això acaba repercutint en una

mala imatge turística per a les Illes Balears, perquè és evident

que el visitant que pateix aquesta situació no farà una gran

propaganda del producte de les Illes Balears que ha trobat i de

que com se l’ha tractat en aquesta qüestió.

Per tant, nosaltres sabent que no és un tema fàcil, el que

intentam a través d’aquesta proposició no de llei és que com a

mínim el Govern es plantegi la qüestió, realitzi uns estudis per

veure si som capaços d’establir unes quotes, uns sostres de

cotxes de lloguer, d’acord amb uns criteris, com és el tema dels

tributs, com és el tema de l’arrelament de les empreses a les

Illes Balears i a veure si sobretot també som capaços d’establir

mesures que garanteixen que se donarà compliment a aquest

dret com a consumidors i usuaris que tenen els nostres visitants

per evitar aquestes situacions abusives i d’aprofitament de les

empreses en relació amb els nostres turistes. 

Pensam que és una iniciativa interessant, que s’ha de

començar a avançar en aquesta qüestió, que no es pot deixar a

la improvisació ni a la bona voluntat de les empreses. És

evident que s’estan produint situacions no desitjables i, per tant,

que l’administració ha d’actuar i especialment entenem que des

de la Conselleria de Turisme.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera per un temps de deu

minuts. Perdoni..., perdoni, perdoni, Sr. Gijón, del Partido

Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosotros vamos a votar en contra

de la propuesta de El Pi por varios motivos. Nosotros sabemos

que poner un techo tiene un peligro importante frente a una

actividad que se está demostrando que es muy buena para las

Islas Baleares, entre otras cosas porque hace 25 o 30 años,

cuando la gente venía básicamente se movía en autobuses y el

desplazamiento era del aeropuerto a los distintos hoteles, se

generaba una actividad que nada tiene que ver con la que se

está generando en estos momentos. Los clientes que cogen un

vehículo, lo normal es que salgan del hotel, que visiten el resto

de las islas, que compren, que hagan excursiones. Y eso genera

mayor actividad económica. Por lo tanto, el techo lo tendrá que

poner el mercado. Al final si no hay clientes, nadie va a hacer

una inversión en vehículos. 

Nosotros consideramos que esto de poner un techo es

peligroso, porque tampoco quedaría muy claro en base a qué se

pone el techo. Lo que sí que está claro es que los criterios que

marca El Pi para poner incluso este techo, tampoco son muy
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coherentes. Es decir, si pagan o no paga los tributos del

impuesto de matriculación, cuando al final el impuesto de

matriculación, es verdad, es un impuesto que en muchos casos

se están llevando a distintas zonas de la península, pero no

olvidemos que es el menor de los impuestos que paga un

vehículo de alquiler de coches en lo que es la actividad, porque

las empresas que están aquí radicadas sí pagan el IVA, que es

muy importante, sí pagan el IRPF, sí pagan los impuestos

asociados al combustible, evidentemente; y no sólo eso, toda la

actividad que esté generando, independientemente de que la

matriz esté radicada en Madrid o en Barcelona. Todo lo que

son los seguros, las reparaciones, en definitiva la actividad y el

empleo que generan.

Por tanto, decir que uno de los criterios tenga que ser si se

paga o no se pagan los impuestos, es una norma, está a nivel

nacional, es perfectamente legal y los ayuntamientos tendrán

que saber si les interesa o no, tener un menor impuesto a

cambio de poder conseguir más empresas.

Y luego hay que dejar un dato que creo que es importante,

en torno al 70-80% de las empresas que están radicadas en

Baleares en vehículos de rent a car, pertenecen a

multinacionales. Yo no sé si..., entiendo que desde de la

perspectiva de El Pi sea mucho mejor potenciar las empresas

locales, pero la realidad es la que es. La flota está así, no sólo

aquí en Baleares, es una tónica general, un 80% de empresas de

fuera. 

Yo creo que sería mucho más interesante si empezáramos

a plantearnos la posibilidad que de cara a futuro y con un

periodo de carencia, por ejemplo exigiéramos, como ha pasado,

la experiencia que nosotros tenemos en la ciudad de Palma, en

cuanto a los modelos de los taxis que se pueden poner en

funcionamiento, tienen que tener unas características, tienen

que tener unas medidas para mayor comodidad de los usuarios,

tienen que ser adaptados a las personas con movilidad reducida.

Creo que sería mucho más interesante si empezáramos a

trabajar en la posibilidad de que, por ejemplo una cuota de la

flota de vehículos fuera de vehículo eléctrico. Para eso

evidentemente tendremos que dar un paso previo, que lo

tendría que hacer la conselleria correspondiente, de instalar

puntos de acceso de carga de vehículos eléctricos, porque ahí

sí que podemos ser una comunidad modelo, ya que tenemos un

circuito cerrado, los vehículos que están aquí son los que están,

no nos vienen vehículos de la península, y podríamos ser un

ejemplo de sostenibilidad y poco a poco progresivamente ir

aumentado el número de vehículos que pudieran tener las

flotas, un 5%, un 10%, un 15% y así sucesivamente hasta llegar

a una cantidad que fuera razonable y que permitiera que eso se

pudiera realizar.

Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta

propuesta, pero sí estamos abiertos -como digo- a todo lo que

sea mejorar la calidad en la oferta que se presta, todo lo que

son evidentemente los servicios y la atención, que es mucho

más importante todas estas empresas que están poniendo en las

web un precio, pero luego cuando llega el cliente, ese precio se

incrementa en un 35-40%, porque no se habían contemplado

cuestiones de seguro, cuestiones de... Ahí sí que tenemos que

hacer como gobierno, poner una serie de medidas para que las

ofertas que salgan en internet sean ofertas reales y no lleven a

sorpresas a los usuarios, o por lo menos sean más claras, así,

como digo, el tema de vehículos eléctricos o mejorar la calidad

de los vehículos, de tal manera que incluso podamos prohibir

la comercialización de una serie de vehículos que lleven equis

años en el mercado, o que tengan una serie de características

que no se adapten ya a la realidad de lo que demanda el

mercado, bien sea por comodidad del cliente, bien sea por

cuestiones de sostenibilidad medioambiental.

Por tanto, votaremos en contra. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Ara sí, pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula el Sr. Aguilera per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Font..., perdoni, Sr.

Melià, avui sempre..., com que sempre el tinc darrere, sempre

m’està "matxacant". Sr. Melià, perdoni.

(Rialles)

Avui...

Des de Podem diem que tenim no només saturació de rent

a car, sinó que tenim overbooking de turistes i persones en

determinats moments de l’any a les nostres illes. Vostè feia

referència en la seva intervenció a tres elements i compartesc

plenament el primer punt, en el qual directament les nostres

illes i concretament..., vostès ja han escoltat en aquesta sala i en

aquesta comissió, com hem parlat i li ha recordat al Sr. Gijón

en algun moment, ja me’n record fa setmanes que el vaig

convidar que vingués a Eivissa i Formentera a viure en primera

mà el colAlapse, la saturació. De veritat, tinc un petit

apartament, visc a Sant Antoni de Portmany, per tant, jo li

oferesc un lloc a casa, bé, ... un sofà, això mateix, no em sortia

la paraula.

Sincerament i posant-nos molt seriosos en aquest tema, he

intentat cercar informació per intentar contextualitzar aquesta

petició, nosaltres votarem a favor a aquesta iniciativa. I

sincerament hauríem de cercar quins són els problemes. I d’una

banda tenim una pressió ara mateix importantíssima en aquests

mesos i segurament que tots vostès han llegit durant juliol i

agost en els diaris, com un instrument com és l’índex de pressió

humana que es publica cada any, veiem que cada any batem

rècords. Només perquè he agafat, com jo sempre dic, la maldita

hemeroteca, no tenc ara justament les dades del mes d’agost,

però titular d’Última Hora, 28 de juliol, “858.779 personas

más en Baleares. La población se incrementó en un 77,8% el

día de mayor índice de presión humana”. Això és del mes de

juliol.

Per no avorrir amb moltes xifres i tirant de memòria, record

que pràcticament el dia que patim més pressió és el mes

d’agost, justament coincidint amb les Festes de la Terra a

Eivissa, que arribem a tenir una població de 400.000 persones;

en el cas de Menorca 200.000 persones. Per tant, aquesta

saturació, com vostè, Sr. Melià, comentava de cotxes de
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lloguer, no només és de cotxes de lloguer, són cotxes de

persones que han agafat un vaixell i han vingut a les nostres

illes. 

I moltes vegades i això ho enllaço amb quin és el problema,

o per a nosaltres des de Podem i especialment a determinades

illes que tenim un problema de mobilitat en el transport públic.

Aquí, sempre ho recordo, tenen tren, metro, bus, etc., però a la

resta d’illes, Formentera, Menorca i Eivissa, patim un dèficit

estructural, una inversió molt important en connectar els

diferents pobles i concretament també quan arriba fora de

temporada els complexos residencials.

Per tant, per exemple per anar a l’aeroport de Maó s’han

d’agafar si es ve de Ciutadella, dos autobusos per arribar a

l’aeroport, m’imagín que això el Sr. Josep Castells ho sap

perfectament a l’illa de Menorca, perquè n’han d’agafar dos. Jo

visc a Sant Antoni de Portmany i hauria d’agafar dos autobusos

fora de temporada per intentar arribar a l’aeroport, etc. I fora

dels mesos de temporada, és impossible materialment per a

determinats municipis, i això és una reivindicació de les

Pitiüses i també m’imagín que compartiran a Menorca i aquí

a Mallorca a determinats pobles que tenim un problema. I, per

tant, moltes vegades parlem de la mobilitat i oblidem que

hauria de fer el Govern o intentar invertir realment que

autobusos o els diferents mitjans transport, en aquest cas tal

vegada aquí a Mallorca el tren, per intentar moure milers i

milers de persones, residents, turistes que cada dia ens movem

per les diferents illes.

Per tant, nosaltres animem a això. Tant és així que en el cas

d’Eivissa i també agafo d’hemeroteca, aquest estiu des de les

Pitiüses, Diario de Ibiza, 11 d’agost, “los empresarios piden

medidas para evitar la saturación de Ibiza en verano”. I

concretament des de la Cambra de Comerç, el seu president

Vicenç Torres, “¿el problema son los coches de alquiler? En

julio y agosto no podemos dejar venir a más gente, es que no

caben”. El President de la CAEB, Joan Bofill, “creo que la

masificación no favorece a Ibiza, pero reconoce que es muy

difícil limitarla”. Y él se pregunta, “hasta dónde podemos

aguantar”. I per últim, el president de la PIME, Sr. Alfonso

Rojo, diu “en julio y agosto hay saturación en Ibiza y

Formentera”. 

Avui no tenim Sílvia Tur per confirmar aquestes paraules,

però ella podria comentar que tenim un problema i l’altre

parlàvem d’educació i em feia la broma, “Houston tenim un

problema”, idò Pitiüses, Balears tenim un problema de

saturació i realment hem d’obrir el debat. 

I en aquest moment jo aprofitaria també un element que ha

comentat el Sr. Gijón sobre les multinacionals. A mi

sincerament Avis, Hertz, Europcar, Sixt Rent, etc., que són

multinacionals que segurament no tributaran aquí a Espanya,

que tributen, perquè així ho permet Europa, la normativa

europea, en els seus països o fins i tot en determinats països allà

on paguen menys imposts, de societats per exemple, com

Irlanda o fins i tot Luxemburg, on paguen una misèria

d’impostos, aquestes multinacionals no tributen on haurien de

tributar, després afegim l’element corresponent de l’impost de

matriculació i de l’impost de circulació.

La maldita hemeroteca, para nuestra desgracia, el PP l’any

passat, si malament no recordo, des d’AEVAB, animaban a sus

socios a no matricular vehículos en las islas. Clar, si aquí

volem un esforç per part de tota la ciutadania, l’“austericidi”,

la inversió, l’esforç que els propis empresaris o en aquest cas

una associació empresarial tan important, com és l’Associació

Empresarial de lloguer de vehicles (AEVAB), anima l’abril de

l’any passat, amb la mesura que el Partit Popular volia posar un

impost en tema de rent a car, vostès perfectament ho recorden,

clar les empreses no paguen els tributs corresponents, no

paguen els seus impostos, se’n van a altres municipis de la

península.

Per tant, com sempre hem parlat i repetim aquí i en altres

comissions, que no tenim suficients doblers per intentar fer

front a totes les despeses. Si són els mateixos empresaris, les

mateixes empreses, siguin petites o multinacionals, que no

paguen els tributs corresponents a les nostres illes, sincerament

no sé què feim aquí o animem des de Podem, des del nostre

grup parlamentari a què tothom pagui els impostos on pertoqui.

I per intentar ser optimista, justament també això és una

nota que està penjada en la pàgina del Govern, de dia 7

d’octubre d’enguany, el Govern i la patronal dels vehicles de

lloguer AEVAB, es comprometen a cercar mesures perquè les

matriculacions i els imposts de les seves empreses es tornin a

liquidar a Balears.. És clar que des del Govern té compromís,

com he comentat, d’intentar que aquests imposts de circulació

i matriculació, sobretot d’aquelles empreses locals que tenim a

la nostra comunitat, que tenen un domicili fiscal aquí, idò

realment facin present i paguin.

Un altre titular: “La patronal del alquiler de coches

denuncia intrusismo en Formentera". I ja quasi per acabar amb

tota aquesta exposició, clar, resulta que moltes vegades, Sr.

Melià, i això vostè i la resta de partits m’imagín que ho

compartiran, per desgràcia nostra a les Illes Balears hi ha molta

economia submergida, molta ilAlegalitat. Nosaltres som aquí per

legislar, però després resulta que no tenim els mitjans

corresponents per intentar fiscalitzar, per intentar inspeccionar,

no?, recordem Treball com aquest estiu s’ha intentat cercar

irregularitats en el tema laboral, idò animem que realment es

dotin els mitjans humans i econòmics perquè es faci una

inspecció perquè resulta que aquí moltíssimes persones, ja

siguin locals o estrangeres, vénen a les nostres illes a aprofitar

o a fer l’agost directament i a intentar extreure el màxim

benefici, que després moltes vegades no queda aquí sinó que

directament se’n va als seus llocs de feina.

Per tant, moltes vegades l’estafa, parlar de veure que no

tenim unes lleis, idò, és que al final no tenim els recursos i això

ho venim denunciant des de les illes més petites, concretament,

i m’imagín que des de diferents sectors que no tenim les

persones que facin aquesta labor d’intentar perseguir aquelles

persones o empreses que no compleixen la llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.
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EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres, en principi donarem

suport a la proposta, creim que és un tema que s’ha d’estudiar,

evidentment crec que a tots ens sorgeixen dubtes sobre si en el

context actual, normatiu, europeu, si és viable o no posar aquest

sostre, però també el Sr. Melià ha fet una reflexió interessant,

crec, des del punt de vista, per exemple, que això està

reconegut a la Llei turística i, per exemple, dins l’àmbit turístic

està regulat ja des de fa anys, crec que va ser el conseller

Cladera que va arreglar el tema que no es podien crear més

places si no se’n donaven de baixa, idò, per ventura sí que seria

factible per aquesta via com a activitat turística posar aquest

sostre. 

Creim que s’ha d’estudiar, ens sembla que un termini de

tres mesos és massa optimista, crec que el Parlament té uns

mecanismes també per revisar el compliment dels seus acords

que fixa un termini de sis mesos, llavors, posar aquí un termini

de tres mesos... això, proposaríem que es llevàs aquest termini.

Crec que és necessari fer qualque cosa, vull dir, és un tema

que s’ha d’estudiar, que el Govern ha de tenir en compte dins

la revisió de la Llei turística. Crec que la darrera mesura que es

va prendre en aquest aspecte, un poc relacionat, va ser la Llei

10/2010 on es va posar una mesura per permetre als

ajuntaments que només deixassin tenir als lloguers de cotxes un

màxim de tres cotxes a la via pública, que realment és un

problema a molts de nuclis turístics el tema de l’aparcament

dels vehicles turístics no llogats a la via pública. Aquella llei

primer va introduir aquesta primera mesura que permetia als

ajuntaments, no sé si ha tengut molt de seguiment aquesta

mesura perquè realment crec que és un poc desconeguda, però

que permet als ajuntaments controlar aquesta activitat dins els

nuclis urbans. 

Crec que el Sr. Gijón ha fet una aportació molt interessant

que val la pena tenir en compte, que és el tema dels vehicles

elèctrics. Seria interessant, planteig també incloure-ho com

un... em sap greu no haver plantejat una esmena, però sí que ho

dic, jo ho inclouria com un punt c) del punt primer, el fet de

tenir vehicles elèctrics. És un tema interessant que s’ha de tenir

en compte, de fet, a Mallorca s’han creat diversos punts per

part de Gesa-Endesa recentment i també el Govern de les Illes

Balears en els mesos de juliol i agost una de les primeres coses

que va fer va ser treure una línia d’ajudes destinades a les

entitats locals per crear punts, que s’estan executant en aquests

moments, i crec que és un tema, una aportació molt interessant.

En definitiva, donarem suport a la proposta, però sí que

plantejam que aquest termini de tres mesos és massa restrictiu

i plantejaríem, si a tots els grups els sembla bé, que s’afegís un

punt c) a l’apartat primer que es tengués en compte l’ús de

vehicles elèctrics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, d’una banda, a

nosaltres ens sembla... o sigui, nosaltres estam d’acord amb el

que ens sembla que és el motiu profund o subjacent, diguem,

d’aquesta proposta que és que s’ha d’estudiar la problemàtica

de les empreses de lloguer de cotxes per solucionar deficiències

que s’han anat detectant i que, més o manco, tots en tenim

coneixement. Amb aquesta idea hi estam d’acord.

Dit això, jo crec que la formulació concreta de la proposició

és poc afortunada perquè toca alguns punts amb els quals és

difícil estar-hi d’acord, diré quins són per a nosaltres. 

Per exemple, el tema del sostre de cotxes, normalment quan

l’administració pública s’ha dedicat a limitar la dinàmica del

mercat. l’únic que fa és generar un mercat negre perquè,

evidentment, si per mor de la planificació de l’administració no

se satisfà una demanda automàticament aquesta demanda se

satisfà d’altres maneres, fora de la regulació. Per tant, la idea de

posar sostre, a part que uns criteris per repartir la quota entre

diverses empreses ho veig, sincerament, em costa molt

imaginar-me com es pot articular això. Jo crec que en lloc

d’això el que... a la segona part que ja parla de criteris sí que la

veig, la segona part d’aquest primer punt, sí que la veig

correcta, és a dir, crec que realment s’ha d’anar per la via de

l’incentiu de posar de manera que es vagin implementant

mesures que comportin un increment de la qualitat perquè al

final aquí el que cercam és un increment de la qualitat.

Després també hem de tenir en compte que els problemes

de saturació no els solucionarà posar limitacions en el lloguer

de cotxes perquè llavors ens trobarem turistes que arriben a

l’illa i que, com va passar fa uns anys, no fa gaire, almenys a

Menorca, la gent venia amb el bitllet d’avió, venia amb l’hotel

i després és que no hi havia cotxes, és a dir, i evidentment això

va donar lloc a un mercat negre que qualsevol particular

llogava el seu cotxe, evidentment sense cap  mesura de

seguretat. És a dir, el problema de la saturació no el

solucionarem actuant en l’última baula de la cadena de

contractació de serveis turístics. Una altra cosa és, que jo hi puc

estar d’acord, que en determinats espais molt reduïts, com per

exemple pot ser Formentera, que realment s’ha de regular no el

lloguer de cotxes sinó la circulació de cotxes d’una manera o

d’una altra perquè realment hi ha una desproporció entre el

nombre de vehicles i la superfície d’asfalt, com aquell que diu,

per rodar aquests vehicles, però aquí parlam més no tant d’una

política turística sinó d’una política mediambiental. 

Per tant, tot aquest tema del sostre jo no el veig clar i em

costa molt donar suport a una proposició de llei formulada en

aquests termes perquè em sembla molt difícil d'implementar

això.

Quant al segon punt, entenc que es tracta d’alguna manera

d’evitar el frau, d’evitar el mercat negre, però fixi’s, Sr. Melià,

un partit com el seu que sempre advoca, i que jo hi estic

d’acord, a evitar la burocratització, a evitar tràmits

administratius, al final aquí estam tornant a establir uns controls

previs per part de l’administració que d’alguna manera és una

cultura que crec que estam intentant superar. És a dir, passar de

la cultura de l’autorització prèvia de l’administració, que és el
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paradigma de la burocratització, més aviat a una cultura,

podríem dir-li, d’avaluació, ja sigui per part del client o ja sigui

per part dels serveis de consum. Aquí trob a faltar realment, en

aquesta proposició no de llei, és... jo pens que aquesta

proposició no de llei bàsicament hauria d’estar adreçada a les

polítiques de consum i de supervisió dels drets dels

consumidors perquè, una de dues, o invertim en millorar els

serveis de supervisió de consum o invertim en dotar

l’administració d’uns serveis que facin tot aquest control previ

a les empreses de lloguer de cotxes. Jo som molt més partidari

del segon, és a dir, que les empreses obrin, que ofereixin els

seus serveis, evidentment que s’ajustin a la llei, i després el que

hem de fer és que els serveis de consum controlin que realment

es garanteixen els drets dels consumidors. 

Després, també, una cosa que no hem d’oblidar, que la vida

flueix al marge del que els polítics decidim i al final la gent

decideix a quin hotel va, mirant el booking.com o el

TripAdvisor,  igual que decideix quina empresa de lloguer

funciona o no funciona. Per tant, anem en compte amb aquesta

dita castellana de poner puertas al campo perquè al final la

vida flueix i al final les empreses que són capaces d’oferir un

servei de qualitat i posicionar-se són les que acaben al final

regint en el mercat.

Per últim, el que tampoc no veig clar és el tema de demanar

que aquest estudi es faci en un termini de tres mesos, vaja, jo

crec que per posar entre l’espasa i la paret al Govern està molt

bé, però realment no veig realista que ens els propers tres

mesos es pugui dur a terme aquest estudi, si un cas començar-

lo, el Reglament ja dóna sis mesos al Govern per complir

normalment les proposicions no de llei, i jo reduir aquest

termini ho veuria, bé, pot ser en casos molt justificats, però en

aquest cas per la dificultat de la temàtica tampoc no el veig

realista.

Per tots aquests punts estam d’acord amb el motiu que ha

portat a El Pi a presentar aquesta proposició no de llei, però hi

veim tants de punts de dificultat que la nostra postura, a

l’espera de la rèplica del Sr. Melià, seria abstenir-nos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Ara, pel Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, he de confessar que

nosaltres també veim aquesta proposta amb un gran

escepticisme i fins i tot, diguem, amb dificultat per poder-la

abonar, per poder-hi estar a favor. 

Un estudi no fa cap mal, més enllà dels doblers que pot

arribar a costar, però, en fi, no fa mal en el sentit que les coses

es poden analitzar. En tot cas, un estudi seria més aviat no tan

vinculat amb el tema d’aquesta proposició no de llei sinó més

aviat amb un tema més general, que és la saturació que hi pot

haver, en fi, en aquestes illes en determinades èpoques de l’any

i com aquesta saturació s’ha de poder resoldre. Aquí tenim uns

problemes, és cert, però en un nivell molt general i, per tant,

estaríem parlant aquí d’un estudi d’una envergadura i d’una

ambició molt superior.

No podem posar sostre, no podem regular la quantitat, per

dir-ho així, de cotxes que poden circular en aquesta illa per una

qüestió que té a veure, evidentment, amb el mercat. També, tal

com s’ha dit, això generaria probablement un frau, és a dir, una

mena de mercat negre, que ja existeix per altra banda, però que

s’ampliaria probablement en no haver-hi prou, per dir-ho així,

oferta i segurament un encariment dels preus. Per tant, serien

conseqüències poc, en fi, poc -crec-, que favorables i, per tant,

poc favorables al que és en general el turisme en aquestes illes.

Després hi veig un altre inconvenient. Aquí hem fet moltes

apostes, i crec que tots hi estam d’acord, per un procés de

desestacionalització, de diversificació del turisme. i jo crec que

això passa inevitablement perquè hi hagi una oferta de cotxes

de lloguer suficient. És a dir, si volem un turisme d’una qualitat

una mica superior, en termes generals, sense desestimar l’altre,

però que aquest progrés es vagi produint, aquest augment de la

qualitat es vagi produint en el nostre turisme, és evident que

serà un turisme que en lloc d’anar amb un autocar, ficar-se en

un hotel de tot inclòs i tornar amb un autocar després i tornar-

se’n a anar a casa seva serà un turisme que probablement tendrà

una curiositat major de conèixer aquesta illa, d’anar amunt i

avall a aquesta o a qualsevol altra illa, evidentment, d’anar

amunt i avall i visitar llocs, sigui patrimoni natural, patrimoni

cultural, és igual, i en aquest cas els cotxes de lloguer són una

eina absolutament imprescindible perquè garanteixen sobretot

aquesta mobilitat i aquesta llibertat del visitant quan, en fi, va

a veure un lloc que per a ell és nou.

Per tant, en síntesi, nosaltres no podem abonar aquesta

proposta perquè crec que per tot el que acab de dir no és una

proposta que tengui sentit en aquest moment. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Senyors diputats. Sr. Melià, em costa

molt imaginar-lo com un activista antiturístic a vostè, com un

activista antiturístic. Sí és que...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... en algun moment m’ha semblat que l’acusaven a vostè d’anar

en contra de l’activitat econòmica turística i, la veritat, em costa

molt imaginar-me’l a vostè manifestant-se en contra de

l’activitat turística. 

Dit això, ser el darrer a parlar a vegades té avantatges, s’han

fixat que estam parlant d’una activitat importantíssima de les

Illes i cap dels portaveus ha dit una cosa que seria fonamental

en un debat com aquest, quants de cotxes de lloguer hi ha a les

Illes? Ningú no ha gosat donar una xifra perquè ningú no ho
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sap, ni les mateixes empreses ho saben ni les patronals. Per

tant, només això ja seria un argument important per necessitar

d’anàlisi, d’estudi de la situació dels lloguers de cotxes perquè

no en sabem quants hi ha. 

Una de les dues patronals que hi ha fa un any calculava que

hi havia devers 55.000 vehicles a les Illes i 306 empreses.

També calculava la mateixa patronal que a Menorca hi havia

8.000, 8.000 és el 14,5% de 55.000. Per tant, aquestes xifres no

em quadren. Si a Menorca hi ha un 14%, imaginem que a

Eivissa hi ha més d’un 14,5% i a Formentera, que a Mallorca

hi hagi 35, 40.000 vehicles, entenem que 1.000 vehicles no em

quadra, crec que n’hi deu haver més. Per tant, crec que ni la

mateixa patronal sap molt bé les xifres. Per això, el motiu

d’estudi és més important.

Estam d’acord amb la diagnosi que fa la proposició no de

llei. El problema no és nou, té variants, si hi ha crisi

econòmica, no hi ha crisi econòmica, però el problema és

recurrent i ho intentaré mostrar. 

La saturació de les carreteres en temporada alta no és nova,

fa molt de temps, s’han fet fins i tot algunes obres excessives

amb l’argument d’aquesta saturació, amb una gran part

provocada pels lloguers de cotxes. És a dir, tenim destrossa en

algunes carreteres a causa d’açò. Tenim la competència ruïnosa

que practiquen algunes empreses de lloguers de cotxes

internacionals que pensen més en altres negocis que no en el

lloguer estrictament sensu stricto dels seus vehicles. En aquest

cas hem vist, també, que companyies potents han estat multades

reiteradament pel Tribunal de la Competència amb multes de

més de 30 milions per pactar preus, per pràctiques

anticompetència. Per tant, veim que sí, que hi ha unes

pràctiques que no són legítimes d’algunes grans empreses, i

totes aquestes pràctiques, evidentment, van en detriment

sempre de les empreses locals, de les petites empreses locals,

que fa temps que adverteixen de la seva situació. “Los rent a

cars pitiusos advierten que no pueden competir con las low

cost”, deia el Diari d’Eivissa aquest estiu. És més, hi ha unes

males praxis d’aquestes grans empreses que al final afecten la

imatge turística de les Illes d’una manera important. “El Reino

Unido denuncia timos y abusos de las empresas de rent a car

en Mallorca”, és un titular d’El Mundo d’aquest estiu. Hi ha

moltes d’aquestes situacions. 

Hi ha coses que, a més, incideixen encara de futur a pitjor,

algunes empreses de lloguers de cotxes grans han inventat un

nou sistema de lloguers de cotxes, és a dir, lloguen, fan

d’intermediaris en el lloguer de vehicles particulars, és a dir,

però no ho fa una persona particular que lloga el seu cotxe

perquè no l’utilitza sinó que son les mateixes empreses de

lloguers de cotxes grans que fan d’intermediaris a través de les

seves webs del lloguer d’aquests vehicles. És a dir, vostè se’n

va de vacances una setmana i té un cotxe la casa de lloguers de

cotxe li lloga el seu cotxe particular, la qual cosa, evidentment

això afegeix descontrol al descontrol. Per tant, entenem que és

un altre argument. Encara no passa en gran mesura, però

s’acosta. És un altre argument per defensar la necessitat de si

més no d’estudiar la situació on estam. 

A més és un tema recurrent i hauria d’haver estat estudiat,

però no perquè ho digui qualsevol dels nostres grups sinó

perquè ho diuen les DOT, les Directrius d’Ordenació

Territorial. L’article 61 diu que atenent les infraestructures -

llegesc l’article 61.1- atenent les infraestructures per transport

terrestre el Pla director sectorial de transports de les Illes

Balears analitzarà -punt 2.b)- la incidència de l’ús dels vehicles

de lloguer en el trànsit i en la seguretat vial i les possibilitats

d’aparcament. És a dir, en parlaven les DOT el 99. El Pla

director sectorial vigent no en diu res, no ho va analitzar, no va

fer res, obvia els rent a car, i per tant entenem que és un altre

argument, legal aquest, que és necessari l’estudi. Les DOT

també diuen que els projectes de les diferents infraestructures

preveuran mesures per preservar la biodiversitat, cosa que no

s’ha fet, i -permetin-me la ironia- i per evitar les inundacions.

Que expliquin a Eivissa infraestructures per evitar les

inundacions, però també ho diuen les DOT.

Però, és més, el Sr. Melià ha parlat també de la Llei de

turisme i del seu reglament, que parla dels rent a car com a

activitat complementària turística; però és que si llegim el

reglament, el reglament marca pautes per regular, ho diu,

perquè diu que les empreses hauran de fer la declaració d’inici

d’activitat responsable, però a partir de la declaració d’inici

d’activitat responsable, junto con las DRIAT -està en castellà

el reglament- si esta empresa ya estaba en funcionamiento

presentará un plan de modernización y seguridad (...)

siguientes aspectos: prestación de servicios, medidas de

protección de medio ambiente, medidas de seguridad de

instalaciones, asesoramiento a clientes y comunicación, és a

dir, marca pautes, regula, regula. Per tant si regula el reglament

de turisme del Sr. Martínez crec que poden regular. Però és que

a més regula en perjudici de les empreses de les Illes, perquè

els dóna, a aquestes, un any, dos anys per fer aquest pla, però

després diu: “En caso de que en el momento de presentar la

DRIAT la empresa todavía no esté ejerciendo la actividad en

las islas, y por lo tanto (...) implantación, el plazo para

superar el plan de modernización y seguridad será de seis

años”, és a dir, dos anys per a les d’aquí, sis anys per a les

multinacionals, o sigui que juguen amb avantatge.

I miri si regula que per donar-los la titulació d’empresa

“premium”, de categoria “premium”, diu que han de disposar

d’un mínim de vint vehicles. Açò és un altre problema, perquè

aquest reglament s’hauria d’haver fet a cada illa, perquè vint

vehicles igual és una taxa per vehicles “premium” raonable per

a Mallorca, no ho sé, però evidentment per a Formentera igual

no és tan raonable; per a una empresa local de Formentera que

vulgui donar servei d’alta qualitat, que li exigeixin un mínim de

vint vehicles igual no és raonable. Per açò l’obsessió del Partit

Popular de regular tot açò. 

Però qui ha intentat regular aquesta activitat precisament ha

estat el Partit Popular, l’únic que ho ha intentat ha estat el Partit

Popular, els dos darrers governs del Partit Popular: govern

Matas, autotaxa en els pressupostos de 2005, ho recordaran; no

es va arribar a aplicar mai, però a la Llei d’acompanyament

dels pressupostos 2005 hi ha la implantació d’una autotaxa per

als cotxes de lloguer; es van rebelAlar les empreses i es va

retirar. Pressupostos del Sr. Aguiló i del Sr. Bauzá, la taxa

verda; hem dit que hi havia empreses de rent a car que se

n’havien anat a matricular a Madrid; se’n van anar perquè hi

havia una taxa posada pel Sr. Bauzá, i per tant van haver de

fugir de les Illes. I què demanen per tornar? Diari Última Hora
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de 8 d’octubre de 2015, fa molt poc: “Los rent a car que

tributan en Madrid volverán si se reordena el sector”, les

mateixes companyies demanen reordenar el sector. 

Per tant entenc que són prou arguments com per donar

suport a aquesta proposició. Però, és més, l’any 2018 acaba el

sistema de concessions de transport públic de les Illes. Açò

necessita, per poder ordenar tot el sistema concessional, un pla

director nou. Per tant els estudis que ara facem de rent a car

són una bona porta d’entrada per a un nou pla director, és a dir,

és un començament que ens permetrà, a partir d’aquests estudis

que es puguin fer, posar fil a l’agulla d’un nou pla director, que

fa falta. No era dolent en segons quins aspectes l’anterior, però

en tot cas necessita ser renovat.

És complex posar sostres, però crec que si més no s’ha

d’estudiar, que és el que demana la proposició no de llei. Ho

demana la gent, ho demanen molts de ciutadans, ho demanen

grups polítics, ho demanen les mateixes empreses de les Illes.

Per tant crec que és bo. No sé si és possible fer-ho a través de

la targeta turística, com proposa que s’estudiï la proposició no

de llei, però com que diu que s’estudiï, si no és viable

legalment idò que se cerqui un altre sistema, però entenem que

açò no..., el dubte de viabilitat no ens impedeix estar-hi d’acord

perquè entenem que és una possibilitat d’estudi, que es faci

l’anàlisi legal, i si no és legal aquesta via idò que intentem

trobar una altra solució. 

Finalment el termini de tres mesos sé que..., entenc que el

Sr. Melià és una persona raonable i amiga del consens, i per

tant els tres mesos és una xifra per, com bé ha dit, “no us

adormiu”, que el Govern no s’adormi a fer l’estudi, aquests tres

mesos són per començar, si l’estudi es demostra complex segur

que si està tres mesos i quinze dies el Sr. Melià no s’enfadarà,

ho entendrà si se li raona la complexitat de l’estudi, perquè ell

és partidari que les coses s’han de madurar, s’han de negociar

i s’han de pactar amb els agents econòmics implicats... Seguesc

atentament les activitats del Sr. Melià i sé que ell és partidari

d’aquestes vies de consens i acords amb el sector. En tres

mesos igual tenim una diagnosi, tenim uns estudis, però no

tenim les conclusions. Valdrà la pena, per tant, que facem feina

seriosament, intentant l’acord amb els rent a car sobretot que

operen a les Illes, intentant amb els agents econòmics i socials

de les Illes, perquè aquests estudis, les maneres de regulació, no

siguin, com diu el Sr. Melià, flor d’estiu, durin més estona.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula el Sr. Melià per

contradiccions per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. S’han dit moltes coses a les quals

m’agradaria contestar. No sé si seré capaç de sintetitzar-les en

cinc minuts.

Primer, al Sr. Castells: a veure, nosaltres en absolut no som

partidaris de la burocratització, nosaltres hem recollit el que diu

el reglament. Ho deia el Sr. Borràs, és que no ens hem inventat

cap tràmit. El reglament vigent, i per tant en teoria d’obligat

compliment, diu que s’han de realitzar unes declaracions

responsables davant l’administració turística, i això és un

reglament del Partit Popular, no ens ho inventam nosaltres;

igual que diu que s’ha de fer un pla de modernització, no ens

ho inventam nosaltres. Nosaltres no hem afegit cap requisit, el

que feim és una crida perquè es compleixi la normativa en

vigor. No, això deim que s’estudiï perquè abans hi havia una

targeta de transport en els vehicles; aquesta targeta de transport

va desaparèixer, entre altres coses perquè es va canviar el rent

a car de transport a turisme -això també ho va fer el Partit

Popular-, que jo crec que té sentit el que es va fer, no és que ho

critiqui en absolut, em pareix de sentit comú, però és una

manera de controlar i de tenir aquesta qualitat que reclamàvem.

Per tant nosaltres no cream cap burocratització, el que deim és

que es compleixi i que es donin les garanties perquè aquest

compliment sigui efectiu i es pugui comprovar d’una manera

fàcil que s’han fet els tràmits administratius que ja estan en

vigor. Per això la targeta ens serveix com a garantia que s’han

fet aquests tràmits. Li donam una volta més però no afegim

burocratització.

En relació amb les propostes d’esmenes, nosaltres les

acceptaríem, però el lletrat crec que no ens deixarà perquè

s’haurien de presentar per escrit. Per tant si el termini havia de

ser quatre mesos o tres mesos, bé, nosaltres d’això no en farem

cap qüestió. Igual que ens pareixeria bé afegir allò dels cotxes

elèctrics, tampoc no tendríem cap problema que s’afegís com

un criteri a valorar. Perquè nosaltres el que hem fet és una

proposició no de llei oberta, nosaltres no deim que s’hagi de

posar un sostre, deim que s’estudiï posar un sostre, i estic molt

d’acord amb el que deia el Sr. Reus, perquè aquí sent portaveus

que s’estiren els cabells quan parlen de posar sostres a

determinades activitats econòmiques, però la principal activitat

econòmica de les Illes Balears, que és la de places hoteleres, té

un sostre, i hi ha un cert consens, jo diria que hi ha un consens

sobre aquest sostre, que es diu intercanvi de places. Això és un

sostre, un sostre claríssim i tothom hi està d’acord i a ningú no

li pareix malament que hi hagi aquest sostre a l’essència de

l’activitat econòmica de les Illes Balears, i en això no, en els

cotxes de lloguer és molt dolent posar un sostre. No, a mi em

pareix que és un discurs que se sosté molt, però que molt, poc;

a part que nosaltres no deim que es posi un sostre, deim que

s’estudiï, que són dos conceptes bastant diferents.

Els criteris que proposam també són oberts, deim que es

valorin aquests criteris, no deim que siguin els criteris

determinants ni els criteris vinculants, deim que s’estudiïn com

a criteris. Vostès ens parlen dels cotxes elèctrics; també, ens

pareix un altre criteri que s’ha de valorar, no deim que hagi de

ser vinculant, que s’ha de valorar. 

Ara resulta que el Partit Popular ens diu “no!, és que ja

paguen molts de tributs”. Si són vostès que han intentat -i

també ho deia el Sr. Borràs- repetides vegades carregar més

impostos a aquesta activitat econòmica; deu ser perquè tenen la

percepció que aquesta gent deixa de pagar molts de tributs a les

Illes Balears. Per tant alguna cosa no funciona en la tributació

d’aquestes empreses que no reverteix com tocaria, pensam

nosaltres, a les Illes Balears. 
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Em diu el portaveu del Partit Popular que nosaltres volem

potenciar les empreses locals versus les multinacionals.

Efectivament, no ens n’amagam gens; nosaltres volem defensar

les empreses locals i no volem defensar les multinacionals. Si

el Partit Popular es dedica a defensar les multinacionals en

contra de les empreses locals és la seva estratègia política, no

és la nostra estratègia política. La nostra visió de les coses és

defensar les empreses de les Illes Balears.

Podem establir qualsevol criteri de qualitat. El que em deixa

estupefacte és que el Partit Popular digui que hi ha ofertes que

generen sorpreses als clients, però que no vulgui votar que

s’intenti posar mà a aquestes situacions sorprenents, entre

cometes, perquè efectivament hi ha molts d’abusos i qualcú

hauria de prendre cartes perquè ens està fent mal com a

destinació turística.

En relació amb Podem agraïm el seu suport, si bé tota la

seva part d’argumentació sobre el transport públic -que hi

podríem estar d’acord, ens pareix molt bé- està un poc enfora

d’aquesta proposició, i evidentment vostès donen suport al

Govern i crec que també poden fer iniciatives per intentar que

aquesta situació d’autobusos, que si els de Ciutadella no van

directament a l’aeroport, tot això, que hi estic d’acord, idò ara

és el moment, que, diguem, tenen un govern amb el seu suport,

d’intentar que aquestes coses canviïn, i evidentment per això

som al Parlament, per intentar posar propostes damunt la taula

per canviar les coses que no acaben de ser satisfactòries.

Diré al Sr. Reus que la llei a què vostè feia referència, que

efectivament és poc coneguda, aquesta llei 10/2010, ja vaig ser

qui va proposar la seva redacció, i és una de les reivindicacions

també del sector, perquè resulta que aquestes multinacionals

que defensa el Partit Popular es dedicaven a utilitzar la via

pública com el seu pàrking particular per posar tota la seva

flota de cotxes. Supòs que al Partit Popular això li pareix

fantàstic, a nosaltres evidentment no ens pareixia gens bé. Per

tant nosaltres pensam que un sostre no genera mercat negre,

perquè un sostre no vol dir que no hi hagi aquesta activitat,

perquè, clar, jo sent alguns portaveus que pareixia que volíem

acabar amb els rent a car, res més enfora de la realitat;

evidentment un turisme divers com el que han de tenir les Illes

Balears ha de tenir cotxes de lloguer i la gent s’ha de poder

moure, i no pretenem que tothom arribi a l’aeroport, vagi en

autobús a l’hotel i se’n torni a l’aeroport, no és aquesta la

nostra pretensió, però entre aquesta caricatura i la possibilitat

d’intentar evitar la saturació crec que podem trobar i crec que

hi ha intelAligència suficient a les Illes Balears per trobar un

punt d’equilibri en el tema de quants de cotxes de lloguer hi ha

d’haver. 

Que és difícil d’articular, Sr. Castells? Evidentment que és

difícil d’articular, nosaltres no articulam, nosaltres deim que

s’estudiï, que el Govern s’ho plantegi, que ho estudiï, que ho

valori, que miri quins criteris, que estudiï altres exemples a

Europa, i per tant en funció de tots aquests estudis arribem a

alguna conclusió per intentar posar ordre i per intentar evitar

els abusos que s’estan produint.

Em permetrà, Sr. Castells, també que li digui una darrera

consideració. Això que la vida flueix i que hem de deixar el

mercat... Bé, vostè ens ha dit que la vida flueix i que no hem

d’intervenir molt, la qual cosa per a un partit d’esquerres no és

un discurs molt típic; em pareix molt bé, però, home, això ho

podríem dir de les places turístiques, ho podríem dir de

l’urbanisme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

...i ho podríem dir de tantes i tantes activitats on el seu partit i

vostè mateix són partidaris que hi hagi una planificació i hi hagi

un control per part de les administracions públiques.

Perdoni, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Podríem en primer lloc votar si s’accepten..., si

acceptam les esmenes que s’han plantejat. És necessari que tots

els grups hi estiguin d’acord per després votar les esmenes que

s’han plantejat. O si es vol fer un poc de recés per posar ordre

a la qüestió també ho podríem fer.

EL SR. REUS I DARDER:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...mesos, i la segona era afegir un punt c) a l’apartat 1, que era

l’ús de vehicles elèctrics.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Presidenta, nosotros presentaríamos una más adelante

específica de vehículos eléctricos. Por tanto no queremos

incluirla como enmienda dentro de esta propuesta porque no

tiene nada que ver.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Con el otro punto están de acuerdo?

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sí, con el otro sí, pero bueno, nosotros votaremos en contra

de la propuesta, por tanto ningún problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

I el grup proposant hi està d’acord?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ho he manifestat, estic d’acord amb les dues. A nosaltres

ens van bé les dues.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Tenc que s’accepta l’esmena que fa referència al

termini, això sí; queda fora la dels cotxes de lloguer, perdonau,

els cotxes elèctrics, i en aquest sentit, idò, passam a votar la
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proposició no de llei amb aquesta esmena incorporada, no?

D’acord.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 8 vots a favor, 5 en contra i cap

abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, presidenta, una cosa. Crec que després de qualsevol

votació hi ha la possibilitat de fer explicació de vot, no?, em

sembla que ho diu el Reglament. Eh?, si es canvia, exacte. No,

precisament, com que estic en aquest cas, perquè he votat a

favor i he anunciat abstenció, només vull explicar que després

de l’explicació del Sr. Melià i després de l’acceptació de les

esmenes he decidit canviar el vot i votar a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En conseqüència queda aprovada aquesta

proposició no de llei, RGE núm. 8461/15, presentada pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

relativa a l’estudi per posar ordre a la saturació de rent a car i

garantir un servei de qualitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8465/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment,

interpretació i acompliment de les condicions de la

declaració d'obligacions de servei públic per als vols en les

rutes entre illes.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 8465/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a seguiment, interpretació i acompliment de

les condicions de la declaració d’obligacions de servei públic

per als vols en les rutes entre illes. 

Per defensar-la té la paraula el Sr. Borràs per un temps de

deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Aquí sí que és una activitat

intervinguda per l’administració. Abans de res -ho diu la

proposició no de llei però hi insistiré perquè quedi clar- aquesta

proposició no de llei no qüestiona l’activitat de les companyies,

sinó que demana a qui ha de vetllar pel bon funcionament

d’acord amb els interessos dels ciutadans i les ciutadanes que

ho faci d’una manera més activa. És a dir, entenem que les

companyies actuen des de la seva òptica i el que fan és donar

compte als seus consells d’administració; açò ens agrada més

o manco però és així. En canvi sí que entenem que el Ministeri

de Foment hauria de prendre cartes de situació en el que està

passant els vols entre illes.

Des d’abans de l’estiu, aproximadament des del mes de

maig, estan operant els vols entre illes dues companyies; fins

aquell moment tradicionalment havia operat una sola

companyia. És cert que sempre hi ha hagut un vol a l’estiu

d’Air Berlin, d’una única freqüència en doble sentit, els dijous,

però evidentment tots quan pensam en els vols entre illes

pensam en la companyia Air Nostrum, que és la que ha operat

des que està en vigor la declaració de servei públic.

L’aparició d’una segona companyia, Air Europa, en aquesta

ruta a partir d’abans d’estiu és cert que ha duit algunes millores

tarifàries, és a dir, hi ha hagut més ofertes, hi ha hagut algunes

persones que troben millores de preus a través de la llei de

competència, amb la famosa frase aquella de vuelos desde...

tant; després els vols desde tant, ics tants d’euros, n’hi ha un o

dos, però bé, és cert que qui el troba el té i l’aprofita, i bé que

fa, no? Però hem trobat també que els vols programats ara hi

són ara no hi són, és a dir, d’una manera absolutament

imprevisible hi ha vols que es cancelAlen i no es cancelAlen a

l’últim moment; evidentment moltes vegades els vols es poden

cancelAlar per causes d’una avaria, per causes meteorològiques,

per mil i una circumstàncies que poden fer que no es pugui

volar en aquell moment, però evidentment que amb una

setmana d’antelació un vol programat d’una manera regular un

dia concret no surti, evidentment s’entén que és per altres

interessos, ja dic, legítims, que pot tenir la companyia però que

afecten l’activitat, la vida dels ciutadans i les ciutadanes.

És una impressió difícilment..., evidentment no vam fer

nosaltres la declaració de servei públic, però és una impressió

que la declaració de servei públic està pensada des de la seva

redacció perquè operi una sola companyia, i si opera una sola

companyia és fàcilment controlable, fàcilment regulable i les

coses estan clares. perquè quan intervé una segona companyia,

diguéssim... el sistema de cauteles que estableix la declaració

deixa de funcionar. Intentaré explicar-ho.

La declaració el que marca és un nombre de freqüències, un

nombre de seients per temporada d’hivern i per temporada

d’estiu, si és a oferir, i marca uns horaris, unes franges horàries,

i diu que s’ha d’estar en destinació durant vuit hores, mínim, i

que evidentment hi ha d’haver entre les 7 i les 9 del matí un vol

i després un a última hora depenent de l’hora de tancament dels

aeroports, evidentment, com més prest és aquest vol darrer més

prest tanca l’aeroport, vull dir allí hi ha una colAlisió

d’interessos de la companyia AENA perquè el vol aquest sigui

molt de jorn en hivern perquè evidentment AENA també

estalvia costos, en perjudici dels ciutadans i ciutadanes, però és

així.

Les circumstàncies fan que si hi ha... per pràctiques

comercials les companyies, aquestes dues companyies molts de

dies operen en uns marges horaris molt estrets entre elles, és a

dir, poden sortir en cinc, deu, quinze minuts de diferència per

al mateix itinerari. Això què fa?, cobrim els nombre de

freqüències exigides, perquè es dupliquen les freqüències i per

tant hi ha les que demana la llei, cobrim el nombre de seients

exigibles per la declaració perquè evidentment són dos vols que

operen, per tant, el nombre de seients que són durant temporada

d’hivern 71.000 en el cas de Menorca, per exemple, i de 63.000

en el cas d’Eivissa, mai no he sabut per què Eivissa necessita

menys seients que Menorca, però és així a la declaració; açò fa

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508465
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que, evidentment, quan aquestes dues companyies surten es

puguin cancelAlar altres vols perquè ja s’han complert entre les

dues companyies el que prescriu la declaració, és a dir... Jo he

exposat un cas, el tenen a l’exposició de motius en què es

demana que... que situa que si, són dades reals de dia 9 de

novembre, si surt un vol Menorca-Mallorca a les 9.45 d’una

companyia com passava i a les 10.05 de l’altra seria necessari

només que hi hagués una tornada a les 17.45 i a les 17.50

també programades per complir els requisits de la declaració.

Evidentment, açò és un cas extrem, no s’ha donat aquest cas

tan, tan radical mai, però sí que evidentment és possible, és

possible que es doni i s’han fet cancelAlacions que van cap a

aquest sentit, que entenc que açò no era l’esperit del legislador

quan va fer la declaració, no pretenia açò, però les

circumstàncies, com que el legislador pensava amb una sola

companyia operant, com és el cas de Madrid en què hi havia

intervenció via subvenció, concurs públic i subvenció a una

companyia operadora, però com que aquí funciona al final la

declaració només com a una cautela amb lliure competència, és

a dir, no hi ha intervenció de l’Estat perquè es compleix la

declaració sense intervenció econòmica de l’Estat, ara quan hi

ha dues companyies fa que la cosa no acabi de funcionar i ara

especialment (...) perquè evidentment els que viatjam molt

entre illes hem patit cancelAlacions d’aquestes, però a vegades

especialment dur i sobretot especialment dur per a les persones

que vénen a Mallorca per motius de salut, perquè després d’una

tanda de radioteràpia, esperem que prest no faci falta venir a

Mallorca per açò, però lamentablement s’haurà de seguir venint

per a algunes visites, consultes mèdiques i per a algunes

intervencions quirúrgiques complexes, per a aquestes persones

evidentment, estades llargues a l’aeroport són absolutament

molestes en un estat ja de salut delicat en què es troben i que fa

que sigui raonable que es compleixi allò que marcava la

declaració, l’esperit de la declaració, que hi hagi unes... que

sigui, entre cometes, un petit pont aeri que hi hagi entre les

illes.

És clar que, i ho diu la declaració, la solució és revisar totes

aquestes qüestions i aconseguir una tarifa d’un màxim de 30

euros amb caràcter universal, és a dir, una tarifa plana, superar

l’actual declaració, però mentrestant com que sabem que açò és

complex demanam que el Ministeri de Foment vigili, estigui

atent, vigilant al compliment de la declaració i no només que

estigui atent, sinó que la interpretació de la norma, és a dir, qui

vetlla per la norma, el vigilant de la norma té la facultat

d’interpretar aquesta norma, que quan l’interpreta, com que és

una norma d’una certa laxitud, ho faci mirant pels interessos

dels ciutadans i ciutadanes de les Illes, és a dir, que no ho faci

mirant per les conveniències comercials de la companyia, que

són legítimes, però que no és el ministeri el que ha de vetllar

per elles, són els seus consells d’administració, el ministeri ha

de vetllar pels interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes

i demanam que en el cas en què sigui necessari es faci una

modificació puntual per corregir aquests petits errors, aquests

petits lapsus, entenc que no intencionats, però que,

evidentment, la lògica comercial de les companyies ha fet que

succeeixin. 

És una proposició no de llei -diguéssim- una mica

d’emergència davant la situació, tampoc no es tracta de

dramatitzar cap situació, però sí d’intentar que el que és una

pràctica recurrent no acabi convertint-se en una pràctica

sistemàtica de les companyies i per tant, que ara que hi som a

temps s’hi posi fre en la mesura de les possibilitats del ministeri

mentre el Govern de les Illes negocia, esperem que amb èxit,

una nova declaració de servei públic per als vols entre illes que

superi l’actual model que s’ha demostrat ineficient totalment

per als interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Illes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. En torn de fixació de posicions pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ribas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, bé, en efecte la

realitat és que la insularitat ens suposa, als ciutadans de les Illes

i en especial com han dit a Menorca, Eivissa i Formentera, un

problema a l’hora de desplaçar-nos a Mallorca, ja sigui per

motius de treball o sobretot i més important de salut.

Encara que s’han fet passes per intentar millorar i palAliar

aquest problema la realitat és que, com diu el Sr. Borràs,

portaveu del grup socialista, pensam que es fa necessari que es

faci un seguiment i una vigilància que garanteixi que les

condicions que s’estableixen a la declaració d’obligacions de

servei públic, idò que es compleixin efectivament al màxim

possible i fins i tot, si es considera necessari, que es millorin,

efectivament, massa sovint ens trobam en cancelAlacions de vols

que no estan massa explicades.

I bé, també seria interessant en el nostre entendre, com ha

explicat ell també, que es fes una revisió dels horaris dels vols

perquè la veritat és que resulta bastant inexplicable que les

companyies realitzin vols sovint amb quinze minuts de

diferència i en canvi llavors ens quedin franges horàries prou

importants sense cap trajecte.

Pensam que precisament, com que és un servei públic, ha de

tenir... i que a més hi ha més d’una companyia que realitza les

connexions, s’hauria de donar un servei més complet en aquest

sentit als ciutadans.

Quant a reclamar el tema de la tarifa única de 30 euros,

també hi estam d’acord, ja a la legislatura de 2003 a 2007 es va

parlar d’una tarifa similar i realment consideram que seria més

justa i equitativa per a tots els ciutadans de les Illes. 

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa tal com està

perquè hi estam totalment d’acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per enèsima vegada parlem

en aquest parlament de la mobilitat entre illes i aquesta vegada

toca, una vegada més, els vols en les rutes entre illes.

Ja hem parlat dels problemes que patim, ja ho han fet les

persones que m’han precedit, dels problemes que patim i una

vegada més des del nostre grup parlamentari denunciem

l’incompliment d’aquesta declaració d’obligació de servei

públic. Ja fa..., si se’n recorden els diputats i diputades, vaig

comentar justament allò a què feia referència el Sr. Borràs de

la diferència, unes setmanes abans, que les companyies

competeixen per una mateixa franja horària, deu minuts, un

quart d’hora entre unes i altres, per tant, això s’ha d’intentar

regular i hem d’intentar que aquesta proposició vagi per aquest

camí.

Un altre element que ens agradaria destacar -i això ja també

en el seu moment ha sortit- són els preus abusius de determinats

moments, nosaltres com a representants i els que vivim fora de

Mallorca hem d’agafar cada vegada que venim aquí... sabem

perfectament quins preus hem de pagar, sincerament és una

vergonya si és un servei públic.

Fins fa poc -com el Sr. Borràs ha comentat- teníem un

monopoli, només hi havia una companyia, l’altra companyia

Air Berlin aquests dies és, per desgràcia nostra, també titular

perquè ens deixarà també penjats o deixarà d’oferir una

possibilitat de connectar les illes o la resta a la península, i la

incorporació d’Air Europa fa que s’hagin millorat els preus,

però jo sincerament, i enllaçant una mica amb el que el Sr.

Melià ha comentat abans de les ofertes, a Eivissa hem pogut

veure directament en cartells molt grossos tarifes de 19 a 99

euros per venir a Palma, sincerament jo m’he quedat amb les

ganes d’intentar i molts dels eivissencs i eivissenques almenys,

no sé la resta d’illes, d’intentar agafar una tarifa d’aquest tipus.

Per tant, nosaltres esperem de veritat i hem de fer tot

l’esforç, com ja venim parlant i manifestant els diferents grups

parlamentaris, perquè aquesta tarifa plana que tant estem

reivindicant com a un element necessari per connectar les

nostres illes, fins i tot la península, arribi aviat i nosaltres

puguem utilitzar-ho i tota la ciutadania de les nostres illes.

Vull comentar també que, sincerament, la cancelAlació -com

el Sr. Borràs també ha comentat- no només afecta les persones

que vénen aquí a Son Dureta, sinó ja nosaltres ens veiem

afectats i moltes vegades estam pendents de si arriba o no,

d’una demora, una cancelAlació dels vols, tantes persones que

vénen per motius de feina de la resta d’illes que arriben tard o

ja, sincerament, la reunió, idò, ha acabat i, per tant, ja no té

sentit que vinguin o possibles connexions que tenen amb altres

vols que vagin a altres destinacions ja siguin nacionals o

internacionals. Per tant, hi ha un grapat molt important de

persones, de ciutadans i ciutadanes, que es veuen afectats. 

Sincerament, Sr. Borràs, igual que l’altra vegada... que en

la proposició no de llei que vàrem presentar també, que feia

referència a AENA i a tot el tema dels vols, volem que realment

per una vegada, sobretot quan són qüestions nacionals,

l’Administració pública, el Govern a què pertoqui faci el

seguiment i la vigilància d’aquests acords i deixem ja de ser

ciutadania maltractada i és el moment en què nosaltres com a

representants de la ciutadania reclamem a Madrid en aquest

cas, com és... el tema dels compliment d’aquests serveis

d’obligació de..., perdó, aquesta declaració d’obligació de

servei públic entre les illes sigui efectiva. 

Hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula... perdoni..., gràcies, Sr. Aguilera, pel

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Poca més puc afegir després de... la

proposició està molt ben fonamentada, el Sr. Borràs l’ha

explicada molt bé i poc més puc aportar també al que ja han dit

els portaveus que m’han precedit.

Només vull reiterar que quan hi ha una obligació de servei

públic gestionada per una empresa privada evidentment

l’obligació del ministeri és vetllar perquè es dugui a terme tal

com està previst i en aquest cas consideram que és adient que

si aquesta declaració de servei públic es va pensar en un

moment determinat, en ment, que seria desenvolupada per una

empresa s’hauria d’adaptar també a la realitat i s’hauria

d’adaptar al fet que es pugui oferir per part d’una o més..., dues

o més empreses.

Per tant, totalment d’acord en els plantejaments que fa, és

imprescindible que hi hagi un control damunt aquesta

declaració de servei públic i és imprescindible també que

s’estableixi aquesta tarifa única perquè és l’única manera que

realment es reconegui el fet insular i es reconegui que és una

necessitat per a la mobilitat dels illencs.

Res més a afegir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Melià, per un temps

de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament és un tema

reiteratiu, estam d’acord en el plantejament de la iniciativa i en

l’explicació detallada que ha fet el portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, és evident que les obligacions de servei

públic han de ser vigilades i seguides per l’administració

competent. 

Nosaltres sempre lloam les iniciatives del Sr. Borràs en el

sentit que sempre fa una crida a la cooperació i a la coordinació

entre les diferents administracions públiques i lògicament una

de les nostres reivindicacions principals en matèria de

connectivitat és la tarifa plana. Per tant, no volem fer més que

donar-li suport. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo si el Sr. Reus i el Sr. Melià

ja poc podien afegir, idò de cada vegada m’ho deixen més

difícil, no? Jo crec, com han dit ells, que la proposta està molt

ben fonamentada, vull lamentar que haguem de demanar al

Ministeri de Foment que faci el que la seva pròpia normativa

diu que ha de fer, que és controlar l’execució i el compliment

de l’obligació de servei públic i, bé, per intentar-ho per part

nostra no quedarà, no?, per demanar-ho. 

Per tant, evidentment ens hi adherim i també estam a favor

de demanar al ministeri que controli i estigui més al damunt del

compliment d’aquesta obligació de servei públic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Seré brevíssim, la proposta a

nosaltres ens sembla oportuna, fonamentada i necessària. Per

tant, hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula el Sr. Borràs per

contradiccions, cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Molt breument, simplement per agrair a tots els grups el

suport a aquesta proposta, repetir i insistir en el meu desig que

esper que més prest que tard puguem deixar de parlar d’aquests

temes en aquest parlament i ens puguem dedicar a altres coses

perquè açò estigui superat.

Aquesta unanimitat d’avui fa pensar que en el proper

congrés dels diputats els nostres germans cosins de Madrid ens

facin cas, ja que estam tots d’acord aquí que allà també estiguin

tots d’acord, és un desig... encara no ve Nadal, però s’apropa,

per tant, és un desig nadalenc.

Gràcies pel seu suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyors diputats. Entenc que és per unanimitat que

aquesta proposició s’aprova, és així? Gràcies, moltes gràcies.

No hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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