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LA SRA. PRESIDENTA:

...totes. Començam avui la sessió i demanaria si es

produeixen substitucions.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, jo substitueixo Pilar Costa, Elena Baquero.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Jo substitueixo..., no me’n recordo a qui substitueixo. Josep

Castells substitueix Patrícia Font. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. 

I. Elecció del càrrec de secretari/ària de la comissió.

El primer punt d’avui de l’ordre del dia consisteix en

l’elecció del càrrec de secretari o secretària de comissió, atès

l’escrit RGE núm. 1600/2016, presentat pel diputat Sr. Alberto

Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

mitjançant el qual formalitza la seva renúncia al càrrec de la

Comissió de Turisme.

En principi s’aplicarà el que disposa l’article 43.2 del

Reglament de la cambra, tret del cas que aquesta presidència

obtengui l’assentiment respecte de l’elecció del membre

proposat per ocupar el càrrec de secretari de la comissió, ja que

si es produïa aquest supòsit se’n farà la proclamació sense

necessitat que vagi a votació secreta, així com disposa l’article

43.5 del Reglament.

Després del que he parlat amb tots els portaveus, primer de

tot voldria saber quina és la proposta de Podem per fer la

substitució del Sr. Jarabo. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Des del nostre grup proposem Baltasar Picornell. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Després d’aquesta consulta que he fet

entenc que es pot aprovar per assentiment aquesta proposta, és

així?

D’acord, idò sí, s’aprova per assentiment.

Pot pujar aquí a la Mesa, Sr. Baltasar, i benvingut a aquesta

mesa.

Constituïda de bell nou un altre pic la Mesa amb tots els

membres, passam a continuació al debat del segon i darrer punt

de l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 1427/16, del Grup

Parlamentari Socialista, i RGE núm. 1543/16, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a la qualitat turística

i qualitat laboral.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1427/16,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a

l'exigència de seguiment del M inisteri de Foment de les

condicions de declaració d'obligació de servei públic per al

vols en les rutes entre illes.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

1427/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

l’exigència de seguiment del Ministeri de Foment de les

condicions de declaració d’obligacions de servei públic per als

vols en les rutes entre illes.

Per defensar-la té la paraula el Sr. Damià Borràs, per un

temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. La veritat és que lament fer-me una

mica cansat en aquesta qüestió, perquè és una qüestió que vam

debatre dia 26 de novembre passat, que vam aprovar per

unanimitat, però entenc que la resposta diligent que ha donat el

ministeri -dic diligent perquè va tardar un mes a contestar, i açò

és d’agrair-, aquesta resposta diligent, per més diligent que hagi

estat crec que és impròpia d’allò que un parlament mereix. Crec

que un govern, un poder executiu, una ministra ha de respondre

crec que amb més cura i més atenció i més rigor, a més, allò

que un parlament li proposa, i sobretot quan aquest parlament

li proposa com era la proposta aprovada per unanimitat, que era

d’una manera unànime.

Així, dia 28 de desembre, un mes i tres dies després d’haver

aprovat aquí aquesta proposició no de llei, contestava la Sra.

Pastor -ho contestava, com correspon, a la presidenta del

Parlament, que és qui li havia tramès l’acord-, i jo he de dir que

accidentalment, perquè m’ho han demanat alguns diputats

abans, mirant el registre d’entrada vaig poder veure la seva

resposta, que he transcrit a l’exposició de motius perquè vostès

la poguessin veure, i de la qual destacaré simplement dos o tres

punts.

Per una banda la ministra destaca que han invertit 479,6

milions d’euros i han pressupostats per al 2016 130,8 per,

diguéssim, per una banda satisfer el descompte de resident

marítim i aeri, del 50% aeri i del 25% marítim dels ciutadans de

les Illes Balears, per les escasses ajudes que el REB vigent

dóna al transport de mercaderies -dic escasses per ser generós-,

i després també per satisfer la declaració d’obligació de servei

públic de la ruta Menorca-Madrid. Açò per una banda. Per altra

banda diu la ministra que han reduït les taxes els aeroports

d’AENA un 1,9% respecte de 2015; s’oblida de dir que açò és

per imposició de la Comissió Nacional de la Competència,

perquè ha estat un litigi potent que ha tingut AENA amb la

Comissió Nacional, que l’ha obligada a aquesta baixada de

taxes perquè havia fet malament els càlculs AENA, i AENA

s’hi ha resistit durament; és a dir, que no és gràcies a la Sra.

Pastor que tenim aquest 1,9% de baixa de les taxes, sinó perquè

era la pujada ilAlegal, per entendre’ns.

I també es diu que fan altres descomptes, que són per llei,

és a dir, no són graciables al ministeri sinó que els preus

polítics que tenen les taxes als vols entre illes els tenim des de

fa moltíssims d’anys, són per llei, tenen més de trenta anys de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601600
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601427
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vigència, per tant no és mèrit..., no sé qui ho va posar però no

és mèrit evidentment d’aquest ministeri, ni culpa d’aquest

ministeri que estiguin malament, és culpa, el malament que

estam, històrica, no és culpa de la Sra. Pastor, ni molt manco;

passa que ella no ha fet gaire cosa, per no dir res, per resoldre-

ho. I diu que gràcies a les bonificacions i prebendes que sembla

que tenim els ciutadans de les Illes en transport aeri AENA ha

deixat d’ingressar 20,4 milions d’euros per la totalitat de

bonificació d’incentius aplicats al aeroports balears, 20,4

milions d’euros ha deixat d’ingressar AENA, és a dir, com si

fos un forn que tengués la Sra. AENA i ens regalés els

llonguets, en comptes de gestionar un servei públic de primer

ordre com són els aeroports i el transport aeri i marítim de la

nostra comunitat.

Després diu que en el ámbito específico de las obligaciones

de servicio público (...) medidas necesarias para garantizar

una adecuada conectividad aérea disposa de mecanismes com

les comissions mixtes de seguiment, els comitès de coordinació

portuària, etc., comissions deliberants però no decisòries (...).

Per tant la participació de les institucions de les Illes Balears no

és decisòria, no és la cogestió, un comitè de coordinació, ni

prop fer-hi.

I finalment la darrera frase, que és la que..., úniques dues

línies de la carta que dedica a respondre a la proposició no de

llei aprovada per unanimitat, diu: “Por supuesto analizaremos

con detalle todas las cuestiones planteadas en la proposición

no de ley para poder ofrecer las mejores soluciones viables”;

és a dir, dia 28 de desembre contesta una cosa de 25 de

novembre que nosaltres li plantejàvem que estava passant des

de l’estiu: problemes de cancelAlacions de vols, de retards de

vols, i que s’incomplien, entre unes i altres companyies que

operen, les declaracions. Diu dia 28 de desembre que ho

analitzaran quan tenen l’observatori de preus i connectivitat

que funciona i ells tenen totes les estadístiques d’AENA, totes

les informacions de les companyies, les liquidacions del

descompte de resident que reben puntualment, i que

evidentment el que necessitam que ens contestin és què ha

passat, no que s’ho miraran en un futur, perquè duim de

setembre fins ara ja finals de febrer sense saber què ha passat.

Ha deixat d’ingressar 20,4 milions d’euros, diu, gràcies a la

generositat ministerial. Feia uns dies, també, 22 d’octubre, la

Sra. Pastor destacava una inversió de 750 milions d’euros que

acorta media hora el AVE Zamora-Madrid. 750 milions

d’euros per estalviar..., passar de dues hores a una hora i mitja

l’AVE Zamora-Madrid. I deia, diu: “Tras el recorrido por la

nueva línea acompañada de cargos públicos..., tal, tal, la

ministra de Fomento ha defendido la inversión en el AVE

porque es de justicia social que Zamora tenga un tren del siglo

XXI”, es de justicia social estalviar mitja hora, gastar 750

milions en mitja hora manco de viatge, és a dir, d’una hora i

mitja a dues, molt menys temps, dues hores, que el que tarda un

ciutadà de les Illes des del centre de Palma, per exemple, al

centre de Madrid en avió, perquè evidentment el viatge

comença a ca seva o al lloc de feina fins al destí, que no és

Barajas, o l’Adolfo Suárez Barajas, sinó que és on va, per tant

tarda molt més i evidentment no s’inverteixen 750 milions

d’euros perquè es veu que no és de justicia social.

Però és que a més en el Balance de legislatura del Ministeri

de Foment destaca: “Ferrocarriles, política tarifaria y calidad

y servicio. Nueva política de precios y tarifas, reducciones de

hasta el 70%”, segell del ministeri, 70%. Clar, en aquest AVE

en què fan el 70% de descompte és el que du els turistes a

Benidorm, no és qualsevol cosa, són, diguéssim, els nostres

competidors directes, el 70% aquest és bastant més que

l’ecotaxa, bastant més, bastant més.

Taxes aeroportuàries, diu que han baixat un 1,9%, però bé,

ho han fet gràcies a...ja ho hem vist a la Comissió Nacional de

la Competència, però és que l’altre dia sortia una curiosa

notícia que deia que en deu anys les taxes, deien, han pujat un

200,55%, bé, si han davallat un 1,9%, però abans ha pujat

200,55% crec que continuam estant prou malament.

Sortia ahir als diaris: AENA ingressarà el 2015, ha guanyat

833,5 milions de beneficis, 74,2% més que el 2014. El 28,5%,

fent els comptes de la vella, és a dir, un mig per cent amunt o

avall, la porten els tres aeroports de les Illes Balears que tots

tres ja el 2015 han donat beneficis. Això vol dir que l’Estat,

d’aquests 833,5, després de pagar crèdits, etcètera, n’ingressarà

200,7 milions, és a dir, el 28,5%... són de les Illes Balears, vol

dir que nosaltres ingressam 59 milions llargs a les arques més,

més, dels aeroports de les Illes Balears ingressam al Sr. Soros

i als fons d’inversions que duen el 46% de les accions

d’AENA, els ingressam 31 milions d’euros... 90 milions

d’euros és el que aporta... només de taxes aeroportuàries i les

botigues dels aeroports de les Illes al ministeri, i la ministra ens

diu que AENA, gràcia i culpa dels balears, dejó de ingresar

20,4, quan n’aportam 90, y dejó de ingresar perquè ens ha fet

uns descomptes. 

Crec que he estat molt generós amb els termes... molt

generós amb la ministra, amb els termes de la proposició no de

llei, per manco coses en aquest parlament es demanen

dimissions de ministres, etcètera, simplement demanam a la

ministra que ens contesti d’una vegada a allò que li demanam,

és a dir, que vigili que s’acompleix allò que està escrit, allò que

és norma que és la declaració de servei públic, que no ens

agrada, que l’hem de canviar, que el que volem és que sigui un

nou sistema de servei públic, amb una tarifa única, universal,

d’un màxim de 30 euros per (...), però que mentrestant això no

estigui aconseguit que, com a mínim, allò que està escrit

s’acompleixi.

És el que li demanàvem, li demanàvem al mes de novembre,

és el que li exigim ara, simplement passam de demanar a exigir,

crec que després d’aquesta resposta que diu que analizarán con

detalle todas las cuestiones planteadas el mínim que podem fer

és exigir-li-ho i lamentar, evidentment, que ens prengui pel pito

del sereno.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Començam el torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Gijón, per un temps de deu minuts.
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EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros votaremos en contra de

esta propuesta por varios motivos, el primero, si de verdad

importa este tema al Partido Socialista y al resto de grupos que

quieran apoyar esta propuesta, lo primero que deberíamos de

haber hecho es haber convocado aquí una comisión para que o

bien el conseller o bien el director general de Aviación

explicara cuál es la situación, porque es evidente que el Sr.

Borràs ha sido especialmente diligente, teniendo en cuenta que

la carta o la aprobación fue del 26 de noviembre y estamos en

febrero, esta diligencia se debería ver en otros temas que se han

aprobado en este parlamente, en concreto también en tema

aviación... como fue, no sé si lo recuerdan, pero

recientemente... bueno, recientemente no, ya hace más de seis

meses, mucho anterior a esto, aprobamos estar vigilantes, por

ejemplo, en el tema de los know show, de los pasajeros que se

encuentran que pagan un billete de ida y vuelta, no utilizan la

ida y no pueden utilizar la vuelta, y eso es una decisión que se

aprobó aquí y no hemos visto que nadie haya hecho

absolutamente nada. Y, como digo, hubiera sido bueno que el

conseller o bien el director general de Aviación Civil, que

alguna tarea debería de tener, viniera aquí y explicara cuál es

la situación.

A nosotros nos da la sensación que esto es una propuesta de

las que se hace cuando está gobernando otro partido en Madrid

o bien cuando se necesita un cupo para presentar propuestas,

porque la realidad es que decir que vamos a reiterar todo desde

hace menos de cuatro meses porque ha habido una carta del

ministerio en la que se dicen una serie de temas nos parece

poco serio, esa es la realidad. 

Miren, si la presidenta hace muy poco..., la presidenta del

Govern salía diciendo que había sido la número uno del mundo

negociando con Madrid y había conseguido que viniera dinero

de Madrid, cuando no lo había conseguido el anterior

presidente, pues no le debe importar mucho el tema de la

conectividad aérea cuando de este tema no menciona

absolutamente nada, algo debería de haber dicho; si fue tan

buena para negociar que vinieran 350 millones de euros o 400

millones de euros del Plan de carreteras, pues a lo mejor

hubiera podido dedicar cinco minutos al tema de la

conectividad aérea y a lo mejor hubiera conseguido, ya que es

tan buena negociando, que esto se hubiera resuelto. Vemos que

no, y en cuatro meses parece que ahora mismo debe ser la

prioridad número uno de este grupo parlamentario.

En cualquier caso veremos si dentro de poco, si de verdad

hay un cambio de gobierno y quien gobierna en Madrid es el

Partido Socialista, contaremos en número de propuestas que se

han presentado en esta comisión en materia de conectividad

aérea y veremos si son tan diligentes después como lo han sido

durante estos cuatro y cinco meses.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. 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. Em sembla que el Sr.

Borràs ha fet una clara exposició i a més a més, com ell ha

recordat, tornem, o jo diria que tornam a viure un déjà vu, una

altra vegada reviure peticions en què s’insta el Govern central

que faci el que pertoca. Sincerament..., des del nostre grup

votarem a favor, com és obvi, una altra vegada els problemes

de conectivitat passaran els dies, setmanes i anys i no se

solucionaran. És obvi que el Partit Popular no ha volgut

escoltar, tenim una situació molt concreta actualment en el

nostre estat, al Govern central i bé, veurem com acaba.

Només per acabar, Sr. Borràs i Sr. Pericay, avui per avui

quedam pendents de l’acord escenificat ahir a bombo y platillo

pels dos seus secretaris generals i per tant, m’imagín que... o

almenys instarem ara, ja no miraré cap al Sr. Gijón, sinó que

miraré cap a l’altra banda a veure que realment aquesta

reivindicació sigui ja una realitat o així ho sembla, però ho

haurem de veure com una telesèrie, com queda tota aquesta

qüestió després de dos mesos i demanar, ja amb una mica en to

d’ironia i d’intentar treure a tota la situació que estam vivint

després de dos mesos després de les eleccions, veure que... idò

bé, que els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears seguint

patint uns problemes de connectivitat, i com ha comentat el Sr.

Gijón a veure si d’una vegada els diferents partits polítics i les

diferents institucions des del local fins a arribar a Madrid

donem solució als problemes de la ciutadania.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a la proposta,

primer una qüestió de forma, ens ha preocupat, preocupat entre

cometes, veure que hi ha una resposta dels ministeri a una

proposició que s’ha aprovat a la comissió i entenem que dins el

Parlament, quan es rep una resposta a una proposició que s’ha

aprovat en una comissió, s’hauria de donar trasllat als membres

de la comissió de cara a tenir coneixement d’aquestes

respostes.

De la resposta de la ministra, a nosaltres el que ens molesta

és que es dóna aquesta impressió que amb el descompte de

resident ens perdonen la vida, ara que el descompte de

resident... tenim aquest descompte de resident i que ja podem

estar agraïts, quan en el tema de les inversions que posava

d’exemple el Sr. Borràs, en el tema de les inversions en AVE

fins a Zamora o l’AVE fins a Lleó que es va... amb aquests

1.700 milions d’euros que s’hi varen invertir i que estam també

davant cada any al Pressupost General de l’Estat amb

inversions que superen els 2.000, els 3.000 milions d’euros i

que es fan per justícia social, amb descomptes importants que

posa RENFE... i totes aquestes inversions..., és clar, vull dir,

que és de justícia social, vull dir, el descompte de residents

s’aplica a les Balears i com també ha explicat el Sr. Borràs i

nosaltres també, el nostre grup hem reiterat diverses vegades
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que el descompte de resident el que suposa per a l’Estat és molt

inferior al que suposa de benefici tant els ingressos d’AENA,

per una banda, als aeroports balears, com els ingressos de

l’Autoritat Portuària, perquè aquí també està inclòs el tema del

descompte del transport marítim, com aquests ingressos també

el que suposen. Llavors, aquí no se’ns compensa adequadament

el nostre fet insular.

Entenem que si el que es demana és una cosa concreta

respecte de les obligacions que té el ministeri davant certes...

davant totes les informacions que es varen aportar a la

proposició no de llei anterior, respecte de possibles

incompliments d’aquestes declaracions d’obligació de servei

públic, el que ha de fer el ministeri és atendre la petició i no es

demanava altra cosa que complir amb la seva obligació de

vigilar aquests incompliments.

Per acabar, només reiterar que sense... el nostre grup reitera,

com hem fet altres vegades, que la solució és la participació de

la comunitat autònoma en la cogestió aeroportuària. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

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

temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, anunciar el vot

favorable del nostre grup parlamentari a aquesta iniciativa. Els

portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula ja han

explicat el fons de la qüestió, per tant, no insistiré. Pensam que

fa falta empènyer i que falta sempre perseverar a aconseguir

que la connectivitat de les Illes Balears funcioni, per tant,

entenem la iniciativa des d’aquest punt de vista. És evident que

hi ha una discriminació per als ciutadans de les Illes Balears

amb les inversions de l’Estat i amb la no compensació de la

insularitat, això és un clàssic, el Sr. Borràs ha insistit molt

sobre aquesta qüestió ja en aquesta legislatura.

I, efectivament, el to de la contesta del ministeri és un to

molt típic del ministeri de Madrid com si ens fessin un favor,

com si ens fessin el gran favor de la seva vida com si nosaltres

no contribuíssim, com si no fóssim uns ciutadans més que

mereixem una igualtat de condicions en el nostre transport. Per

tant, compartim un poc aquesta indignació que traspua

l’argumentació del Sr. Borràs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Salvador Castells, perdoni, per deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Deixem-ho en Castells. Gràcies. Moltes gràcies, Sra.

Presidenta.

Bé, jo agraesc al Sr. Borràs la seva insistència perquè

realment un dels temes que sempre està pendent en la dinàmica

parlamentaria i, de fet, el mateix Sr. Gijón ja hi feia referència,

que era fer el seguiment del temes, estar-hi a sobre i ell

demanava, doncs, una diligència, idò bé, en aquest sentit és la

que ha tengut el Sr. Borràs fent el seguiment d’aquest tema.

A mi em sembla, bé, pel motiu que sigui, l’important és que

tots plegats anem fent seguiment, tant si som en el Govern com

en l’oposició, dels temes que tiram endavant, aleshores, aquí

s’ha aprovat una proposició no de llei, i hem rebut una

resposta. A mi, Sr. Gijón, el que em sembla poc seriós és la

resposta perquè és una resposta que... és, és... com ara deia el

Sr. Melià, de donar per la banda totalment, aquest, “estimada

presidenta, te respondo lo que me da la gana y que no tiene

nada que ver con lo que nosotros hemos planteado i qui dia

passa any empeny”. Aleshores, d’una banda hi ha la cortesia de

respondre, però d’altra banda hi ha la falta de serietat, de fet, de

prendre’ns, com deia molt bé el Sr. Borràs, pel pito del sereno.

Escolti, som un parlament autonòmic, tenim una

preocupació per un tema, el mínim que podem demanar és que

quan els plantejam un tema ens responguin pel que els

demanem i no altres coses, perquè realment és greu el que

plantegem.

El que sí he de dir és que trob insòlit, perquè clar aquí al

final el que ventilam és una qüestió de correspondència, és a

dir, nosaltres hem remès una proposició no de llei, ens han

contestat una carta i ara nosaltres per fer la resposta adoptem la

forma de proposició no de llei. No sé si és la forma més lògica,

però bé, ja m’està bé, si no en tenim d’altra, idò, fem una carta,

aprovem els continguts de la carta de resposta a través d’una

proposició no de llei que, de fet, és el que fem.

Entrant en els arguments del... sí, en els arguments del Sr.

Borràs, només dir que quan parlava dels 20 milions que ha

deixat d’ingressar AENA jo entenc de la carta de la Sra.

Ministra, que aquests 20 milions que ha deixat d’ingressar

AENA inclouen per Canàries, per Balears i per Ceuta i Melilla,

és a dir que encara ens toca molt més, perquè si us fixeu en el

redactat, parla sempre de aeropuertos no peninsulares, en los

que están incluidos Baleares, etcètera, i al final diu 20 milions

que, recordem-ho, és el que val, ja sé que és l’exemple clàssic,

un quilòmetre, un quilòmetre d’AVE val 20 milions. 

Per tant, totalment d’acord amb la inacceptabilitat d’aquesta

resposta. 

Per acabar, diria que, ja que és una resposta, no sé si,

potser, i a risc de semblar ingenu, el que caldria seria introduir-

hi un punt, diguem, d’introducció, és a dir, perquè entenguin

que això és una resposta a la seva carta i potser, si volem que

ens escoltin, potser seria més lògic canviar “l’exigir”, més que

l’exigir pot ser per “l’insistir”, nosaltres insistim al Ministeri de

Foment perquè els quedi clar que el que demanem és que, per

favor, es fixin en els temes que els vam plantejar a la nostra

primera proposició no de llei i que, com a parlament

autonòmic, demanem una resposta i demanem que el Ministeri

de Foment es fixi en les irregularitats o en les incidències que

nosaltres els hem assenyalat perquè... no perquè ens doni per la

banda amb una resposta que no té res a veure amb el que li hem
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plantejat, sinó perquè prengui les mesures oportunes per posar-

hi remei.

Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Bé, gairebé és obligat que al començament li digui al Sr.

Aguilera que en aquest moment el que hi ha és un govern en

funcions i tota altra possibilitat de govern no és més que un

futur hipotètic. Per tant, m’imagín que ens hem de cenyir a la

realitat i no als futurs hipotètics.

En tot cas, respecte de la proposició no de llei, nosaltres ens

abstendrem. Jo entenc que aquesta resposta... he escoltat que la

gent hi veia... en fi, un to desagradable, etcètera, això que és

una resposta, és un acús de recepció, com se sol dir,

pràcticament, i la resta l’aportació d’una sèrie de dades. El que

s’ha de fer, com és natural, és esperar que aquesta anàlisi

promesa a la darrera frase es produeixi. Ara, tampoc no veig la

necessitat, en fi, de presentar una nova proposició no de llei,

sinó de cercar els mecanismes pels quals aquesta, diguem,

promesa del darrer paràgraf s’acompleixi i, lògicament, posar

en marxa aquelles instàncies, més aviat governamentals en

aquest cas, que siguin les que facin possible això.

Des d’aquest punt de vista també crec, ara mateix s’hi ha

referit el diputat Castells, que, en fi, exigir és una cosa també

que està fora de lloc en aquest context. Per tant, crec que en tot

cas hauríem d’anar per altres vies, perquè efectivament això

que vàrem aprovar en aquesta mateixa comissió, ara ja fa uns

quants mesos, es pugui complir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

temps ara de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. A tota bona sèrie d’intriga, i vivim

una sèrie d’intriga, en el primer capítol sembla que l’assassí és

un, sembla que el mort és un, sembla que el bo de la pelAlícula

és un i ja imaginam amb qui acabarà anant al llit...

(Algunes rialles)

... el protagonista de la sèrie, però açò és el capítol 1 i al

final normalment no acabam descobrint qui és el culpable, qui

acab triomfant i qui acaba a la presó fins al darrer capítol. Per

tant, Sr. Aguilera, deixi que passin els capítols necessaris

perquè aquesta sèrie d’intriga que es viu a Madrid transcorri,

no som cap de nosaltres aquí els guionistes d’aquesta situació

que legítimament els ciutadans i ciutadanes, amb el seu vot, han

posat al nostre país. Dic, quan acabin tots els capítols de la

primera temporada...

(Algunes rialles)

... de la primera temporada de la sèrie, després podrem

veure qui és el bo i qui és el dolent, i l’hi assegur que

m’agradaria que vostè i jo sortíssim per la mateixa porta

d’aquesta sèrie, que no té res de ficció, però sí molt, molt de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, podria cenyir-se a la PNL, per favor.

(Algunes rialles)

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Em cenyeixo al guió d’aquest qüestió. Miri, això meu no és

diligència, jo vaig trobar una carta de la ministra, amb registre

d’entrada del Parlament, i vaig pensar que havia d’actuar. I si

en tan poc temps s’ha debatut aquí és perquè altres grups, i se

suposa que els grups de l’oposició són els que més interès han

de tenir a presentar iniciatives, no ho han fet, perquè aquí va

per registre d’entrada, per ordre, i és la qüestió. I evidentment,

no crec que el conseller de Mobilitat i Transports tengui cap

inconvenient a comparèixer aquí quan li demani algun grup, si

li demanen té l’obligació de comparèixer i estic segur que ho

farà.

Si la ministra hagués contestat: mirin des que hi ha dues

companyies operant hem analitzat les dades, veiem que hi ha

irregularitats, o hagués contestat, no hi ha irregularitats, s’està

acomplint, ja no tindríem res més a discutir. Però si a 26 de

novembre, posem que es torbi aquí 10 dies en arribar-li la carta

d’aquest Parlament a la ministra, té funcionaris que, així com

són tan diligents per dir el que gasten, per dir el que fan i també

per comprovar, simplement per comprovar, que és molt fàcil de

comprovar, que s’acompleix o no la declaració. Evidentment hi

ha coses que li demanam que en un mes no poden tenir

resposta, com la modificació de la declaració. 

Però si s’acompleix la declaració o no, ells ho poden saber

al minut, al minut! I si no contesten és perquè no volen i, si no,

n’hi ha prou que enviïn un funcionari, en tenen a Mallorca i

s’assegui un horabaixa, un capvespre a la terminal d’aeroports,

i sé que faig una mica de demagògia ara, i vegi la gent que

torna d’un hospital, li han cancelAlat el vol, ve d’una operació

quirúrgica, ve de quimioteràpia i espera perquè li han cancelAlat

el vol, i espera hores a la terminal. Açò és el problema. I

evidentment sé que no són tots els casos, ni molt manco, però

aquest és el problema.

Si hagués contestat la ministra, sense...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sr. Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

... -estic acabant Sra. Presidenta-, sense prendre-ns pel pito

del sereno als ciutadans de les Illes Balears i a aquest

Parlament, un altre no hauria tingut res a dir. Evidentment, com

que ens ha dit...  han tirat pilotes fora, ja ens ho mirarem, allò

de quan largo me lo fiáis, evidentment vaig creure oportú fer

aquesta proposició no de llei, que simplement m’és igual si

demanam exigir o insistir, vaig intentar no passar-me de dur

perquè entenia que no era la qüestió, sinó simplement fer

evident públicament i a través d’aquest Parlament que

mereixem respostes, si més no, més educades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Tenc un dubte i és que he entès que es

feia una esmena in voce sobre la paraula “insistir”, enlloc

d”’exigir”, “insistir”, no sé si és així o no...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, la faig perquè jo penso que..., bé si estam fent una

resposta al ministeri, que a més a més, és una competència

d’ells, més que exigir..., vaja ho dic per mantenir aquest to de

cordialitat que té formalment la carta a la ministra, simplement

li fem èmfasi que insistim, o reiterem, davant del ministeri,

insistim davant del ministeri perquè el que li plantegem són

unes irregularitats que s’han comès i per tant, no són temes que

hagin de ser objecte d’estudi, sinó que... Aquesta és la proposta

que faig i si el Sr. Borràs, accepta, perfecte i si no votarem

igualment a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. He de saber si el grup proposant ho

accepta o no.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No hi tenc inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho accepta idò?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a votar la proposició no de llei amb els termes

que plantejava el grup proposant, excepte enlloc d’”exigir” la

paraula “insistir”, insistir davant el ministeri.

Llavors, vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sra. Presidenta, simplemente porque en mi primer turno

habíamos dicho que íbamos a votar en contra, pero el cambio

de tono nos ha hecho pasar a la abstención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. En conseqüència, queda aprovada la

Proposició no de llei 1427/16 del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a exigència de seguiment del Ministeri de Foment de

les condicions de la Declaració d’Obligació de Servei Públic

per als vols en les rutes entre illes.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1534/16,

presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

relativa a qualitat turística i qualitat laboral.

Finalment, passam al debat de la proposició no de llei RGE

núm. 1534/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

relativa a qualitat turística i qualitat laboral. Per defensar-la té

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta va en el sentit

d’instar el Govern a revisar el Decret 20/2015, de 17 d’abril. El

Decret 20/2015, que es va dictar en desplegament de la Llei

8/2012, de turisme de les Illes Balears, regula tot un seguit

d’aspectes de la llei i entre d’altres, al que em referesc, és la

classificació de les empreses i dels establiments dins el capítol

2, del títol V; estableix un sistema de baremació, de puntuació,

de manera que els establiments per tenir una classificació, han

de tenir unes estrelles mínimes, han de tenir una sèrie de serveis

mínims, més després sumar tot un seguit de punts, fins arribar

a un mínim de punts per obtenir aquella categoria. Està dividit

en criteris que són obligatoris per tenir opció d’accedir a

aquella categoria i criteris que sumen punts, fins que s’arriba a

un mínim de punts, que poden ser 300, 400, 700, segons el

número d’estrelles.

Dins aquestes condicions es troben tot tipus de coses, des de

serveis que hi pugui haver a la recepció, des de comoditats que

hi pugui haver a l’habitació i tot tipus de coses, ja dic. I també

per exemple en tot el tema d’eficiència energètica, energies

renovables.

Però sí he de dir que hi pot haver, la majoria, la gran

majoria de criteris evidentment són coses que suposen una

major comoditat i una major qualitat percebuda pel client, i n’hi

ha d’altres que no, que no, però que són igualment desitjables.

Evidentment, que un hotel tengui un sistema d’aprofitament

d’energia solar per encalentir l’aigua és totalment desitjable i

estam d’acord que hi sigui, però per al client realment no li

suposa res.

I dins tots aquests criteris, no n’hi ha que facin referència a

la qualitat de l’ocupació que genera aquest establiment. O sigui,

valoram que tengui un impacte positiu damunt el medi ambient,

li donam punts. Valoram que tengui un impacte positiu damunt,

per exemple, l’ús de productes locals, li donam punts. Però si

té un impacte positiu laboral més enllà d’uns mínims, doncs no

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601534
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li donam punts. I clar, tots sabem què ha passat també aquests

anys d’ençà del principi de la crisi amb la situació laboral que

s’ha viscut dins l’hostaleria, on s’ha anat a treure el màxim

rendiment i a la precarització del treball dins el sector de

l’hostaleria.

Llavors, en aquest sentit va la proposició no de llei, que el

Govern, dins aquesta revisió que pugui fer del Decret 20/2015,

s’estudiïn aquestes mesures, de manera que dins aquests criteris

de l’annex del Decret 20/2015, es puguin establir els que

produeixin criteris que valorin els impactes positius que se

puguin produir damunt les condicions laborals.

No va en el sentit, es podria malinterpretar que va en el

sentit d’afectar els convenis, no és la intenció d’afectar els

convenis, tal vegada l’expressió de les condicions mínimes no

va en el sentit del conveni, va en el sentit, per exemple, de

ràtios de personal evidentment. Si hem de dir que hem de

valorar un impacte positiu, per exemple damunt les ràtios de

personal, haurem d’establir a partir de quina ràtio de personal

consideram que s’ha de baremar. Evidentment si hem de

baremar una cosa, hi hem de posar un mínim. En aquest sentit

va.

I això és la proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Començam el torn de fixació de

posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

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

de esta propuesta, primero porque pensamos que ni siquiera

entra dentro de la legalidad, nosotros creemos que esto atenta

contra la libertad de empresa, decirle a un establecimiento,

curiosamente a los hoteleros, que me llama la atención, -¿por

qué no les pedimos ratios a los fruteros y a los zapateros y a los

de las industrias que también contribuyen a la economía de

estas islas?- pedirles una ratio en cuanto a personal, de lo que

tienen que tener, nosotros pensamos que ni siquiera es legal.

En cualquier caso, la realidad se impone y esto es una

propuesta que carece de sentido. Digo esto porque al final es

verdad que hay una normativa que dice la categoría de los

hoteles, pero la realidad es que hoy quien pone las estrellas a

un establecimiento son los clientes y lo hace a través de redes

sociales y en base a criterios muy claros, los servicios. Si el

servicio es bueno, te dan una puntuación buena y si el servicio

es malo, o el precio es malo o la calidad es mala, ya puedes

tener cinco estrellas que al final te pondrán al final de la cola.

Además se dice una serie de falsedades y se dan por buenas,

como si de verdad eso hubiera sido así. Es decir, en el año

2015 ha habido 15.000 nuevos empleos en el sector hotelero.

Yo no sé de dónde se sacan que han aumentado los beneficios

y no ha aumentado el empleo, o que se ha reducido, como

dicen aquí, e incluso que se ha precarizado. Lo de precarizado

es curioso, porque esta propuesta no mejora la precariedad; es

más, se podría dar la situación de que a un hotel de cuatro

estrellas le pusieran ratio de dos empleados por cama, y

tuvieran peor sueldo y peores condiciones laborales que ahora.

Esto no garantiza absolutamente nada, absolutamente nada.

Esto es una propuesta para quedar bien, de esas que suenan

bien, de “vamos a poner para aumentar el empleo”, pero miren,

para aumentar el empleo, lo hemos dicho mil veces, si se quiere

mejorar la calidad y se quiere conseguir que haya más gasto por

turista habrá que mejorar la calidad de los establecimientos

hoteleros, y hay una correlación directa entre el aumento de

categorías y el número de personal. Los hoteles de cuatro

estrellas, en un correlación prácticamente del cien por cien,

tienen más ratio de personal que un hotel de tres estrellas; ¿por

qué?, porque tienen que cumplir una serie de servicios que no

tiene que cumplir el hotel de tres estrellas, y así sucesivamente

si bajamos hacia las dos, una o lo que sea. Todo esto teniendo

en cuenta, cuando se dice aquí que no se ha incrementado el

empleo, que no es cierto, teniendo que no ha habido un

incremento sustancial del número de plazas, de hecho en

cómputo global no han superado el incremento de plazas

hoteleras porque están fijadas por ley, no se han incrementado,

pero sí se han incrementado los alquileres vacacionales. A

pesar de todo eso, a pesar de haber aumentado el alquiler

vacacional en una proporción que, como saben, a día de hoy

está rondando el 40% de la oferta hotelera, de la oferta de

alojamiento, a pesar de eso se ha seguido creando empleo.

Dejemos en paz ya a este sector que está ya funcionando,

demos facilidades para que se pueda invertir en los

establecimientos para mejorar la categoría, para que vengan

clientes que gasten más, para que luego el resto de comercios

y el resto de oferta complementaria se beneficie, y no

empecemos a poner palos en las ruedas de un tema que además

es que es de muy difícil ejecución, y nosotros pensamos que

incluso de dudosa legalidad.

Por tanto nosotros votaremos en contra de esta propuesta.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. 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. No ho sé, a vegades

escoltar el Sr. Gijón o el Partit Popular de veritat em provoca,

i m’imagín que a més a més a alguns dels diputats que estaven

ara mateix escoltant les seves paraules, ens desfigura la cara

sobre la realitat que tenim les nostres formacions polítiques.

Primer em crida l’atenció, i per intentar fer una mica de

reflexió, el títol amb què s’ha presentat aquesta iniciativa des

de MÉS per Mallorca: qualitat turística i qualitat laboral. Jo

discrepo, Sr. Gijón, amb la seva visió, com he comentat. A

mesura que augmenta la qualitat turística, i això està clar el seu

model, la qualitat laboral dels treballadores i les treballadores

de les nostres illes dins el món del turisme és inversament

proporcional; això és una qüestió de nombres i, bé, continuo

parlant, si em deixa. A mesura que, com vostè ha comentat i
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des del seu partit estan..., i en aquest sentit sí que entenem que

la qualitat millorarà el producte, però moltes vegades vostès

demanen més turisme, més turistes, i nosaltres volem turisme

però que aquest sigui realment de qualitat, veim que realment

aquestes condicions provoquen situacions realment

insostenibles.

Hem escoltat, llegit, hem pronunciat públicament des

d’aquesta cambra i des del Parlament i altres instàncies rècords

turístics als nostres aeroports, rècord també en l’índex de

pressió humana, rècord també en les pernoctacions, etc., etc.,

però això no es trasllada en un repartiment de la riquesa, i com

estam comentant en les condicions o en la qualitat laboral de

les treballadores i els treballadors de la nostra illa,

concretament dins aquest sector. 

També, i això m’imagín que també el Sr. Reus i la resta de

diputats i diputades, tenim molt clar que les condicions laborals

han de ser una de les preocupacions, i ho sabem i compartim

aquesta preocupació, per part del Govern, i sobretot perquè ja

des del nostre grup parlamentari hem denunciat la precarització

laboral. Ja el mes de setembre la nostra companya Laura

Camargo, juntament amb un grapat important de dones, va

denunciar públicament l’explotació laboral de les cambreres de

pisos, va denunciar la seva situació laboral, el ritme de treball,

les seves condicions econòmiques, la seva fràgil salut laboral,

etc., etc., etc. Per tant nosaltres no compartim una visió que des

del Partit Popular tenen sobre si afecta o no les condicions de

vida dels treballadors i les treballadores en aquest sector, com

repetim constantment.

Nosaltres també tenim molt clar, des del nostre grup

parlamentari, que la subcontractació, ho torn repetir, la

subcontractació encara empitjora totes aquestes situacions i

circumstàncies que venim comentant en aquest moment. A més

a més, a part de al denúncia pública, com he comentat,

nosaltres com a grup parlamentari hem presentat una proposició

no de llei sobre la millora de les condicions laborals en

l’hoteleria balear que està pendent de dur-se a ple i per tant

avui no ho comentaré, però sí que en la línia, com comentava

el Sr. Gijón abans, sobre el tema de les condicions laborals.

També, i faig només la reflexió, que tenim pendent, ja que

es fa referència a la Llei turística en aquesta iniciativa, en

l’exposició, la seva modificació d’alguns dels articles més

desreguladors. Per tant pensam que podríem intentar amb

calma mirar-ho, si realment quan es treballi aquesta

modificació es podran modificar o revisar alguns articles al

respecte.

I ja per acabar aprofito també en aquest cas per instar, com

he comentat anterior, el Govern, com ja ho hem demanat

moltes vegades i concretament a la Conselleria de Treball, que

dediqui més recursos a la Inspecció de Treball, i que no quedi

només, com es proposa en aquesta iniciativa -llegeixo

textualment-, “tenir en compte l’impacte social i laboral sobre

el sistema de qualificació de categories dels establiments

turístics, establint tant les condicions mínimes com valorant els

impactes positius que es puguin establir per sobre d’aquestes”.

Entenem que seria molt interessant veure que..., i difereixo

també amb el Sr. Gijón sobre el comentari que ha fet de les

estrelles al final; això, els positius o les valoracions positives

que fan els clients d’un establiment sí que són molt valorades

avui en dia en les xarxes socials i a internet, però la qualificació

d’estrelles ve marcada per uns paràmetres recollits en una

normativa, i per tant pensem des de nostre grup parlamentari

que aquest indicador, aquest instrument hauria de ser inclòs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià per un

temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari

s’abstendrà en aquesta proposició no de llei perquè ens genera

molts de dubtes. El primer dubte que ens genera és en relació

amb l’objectiu que tenen les categories, perquè entenem que

l’objectiu de les categories és la identificació de la qualitat i

dels serveis que presten els establiments en relació amb els

clients, de cara als clients. Per tant aquesta no és una qüestió

que afecti directament els clients ni és un servei que ofereixin

directament als clients. Per tant tenim dubtes de com encaixa,

si no és una interpretació forçada que amb més personal hi

haurà un millor servei, la qual cosa també seria discutible.

En segon lloc, clar, els partits d’esquerra fan un discurs que

nosaltres no compartim, i aquest discurs és que hi ha una

explotació laboral, que hi ha una precarització, que hi ha unes

males condicions laborals..., bé, si no es compleixen les

condicions laborals el que han de fer és enviar els inspectors de

treball i posar les multes corresponents, però, clar, nosaltres

partim de la base que es compleixen, perquè a més les xifres i

els estudis que hi ha diuen que en la immensa majoria, en els

percentatges més grans, s’està complint perfectament tota la

normativa laboral. Per tant no hi ha aquest incompliment i no

hi ha aquesta situació que dins el discurs d’esquerra s’està

argumentant.

Hi ha uns salaris mínims i uns convenis colAlectius, i aquests

salaris mínims i aquests convenis colAlectius s’han de complir,

i evidentment es compleixen. Per tant la garantia de cara els

treballadors està en aquests instruments jurídics, sobretot en

aquests convenis colAlectius; per tant, crec que aquesta és l’eina

que ens hem donat tots perquè hi hagi aquestes mínimes

condicions laborals dignes de tots els treballadors. Per tant, si

hi ha un incompliment que es persegueixi l’incomplidor, però

en general entenem que es compleixen i que aquesta és la via

de garantir unes mínimes qualitats laborals en el nostre turisme.

I en tercer lloc, sobretot, tenim molts dubtes: com

s’implementa això? Perquè, és clar..., al final encotillarem

l’oferta turística i en realitat els establiments turístics tenen i

han de continuar tenint molta flexibilitat en la seva capacitat

d’adaptar l’oferta que ofereixen als clients, perquè és clar, un

hotel una temporada fa tot inclòs, l’altra temporada no fa tot

inclòs, una temporada pot donar mitja pensió, l’altra temporada

no la dóna; és clar, en funció de què fa tendrà més o manco

treballadors, perquè és evident que si ofereix un determinat

producte haurà de menester més treballadors o no haurà de
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menester tants de treballadors, i per tant, no acabam de veure,

si el sotmetem a un règim estricte acabarem frenant la capacitat

d’adaptació al mercat de la nostra indústria, i per tant, això no

ens semblaria una bona notícia, que tenguessin poca capacitat

d’adaptació.

Des d’aquest punt de vista també ens generen moltíssims

dubtes el criteri, ens hagués agradat que s’hagués concretat com

s’implementaria això, quina importància tendria de punts,

perquè, és clar, si no, ho tenim molt difícil per valorar amb la

proposta.

Per tant, atès que tenim molts dubtes, ens abstendrem.

Gràcies.

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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup donarà

suport a aquesta proposició no de llei, hi estam totalment

d’acord i no compartim en absolut alguns comentaris que han

vengut per part dels grups de l’oposició, que han agafat la

paraula, en el sentit que es coarta la llibertat d’empresa o que

establim aquí uns condicionants, perquè bàsicament el que fem

precisament es moure’ns en un dels àmbits que moltes vegades

des de la dreta se’ns diu a l’esquerra, que és el del foment: no,

no sancioneu, no reguleu, fomenteu. Idò el que fem aquí és

fomentar, no s’estableix cap condició per a l’exercici del

negoci de l’hostaleria, per tant, això no afecta la llibertat

d’empresa en absolut, com ha dit el Sr. Gijón aquí, simplement

afegim un indicador de qualitat, incidim en l’àmbit de la

qualitat.

El Sr. Melià diu que les condicions dels treballadors no

afecten el client o la percepció que el client té del servei, em

sap greu, però hi estic totalment en desacord, és a dir, el

nombre de treballadors o les retribucions d’aquests

treballadors, això afecta totalment la qualitat del servei. Per

tant, veig que aquesta és una manera que tenim d’incidir en la

qualitat del servei i de fomentar unes millors condicions dels

treballadors sense..., escolti, vull dir, l’hoteler que prefereixi

invertir en millores mediambientals en lloc d’incidir en millores

laborals, bé, idò és la seva opció empresarial, el que vulgui

incidir en aquestes millores, doncs que, des de l’administració,

establim un mecanisme per fomentar-ho i per reconèixer-ho i

per recompensar aquest vessant de la qualitat del servei.

Estic d’acord amb el Sr. Gijón que avui en dia el tema de

les estrelles és molt relatiu i que realment la gent tria els hotels

en funció dels comentaris que fan els seus usuaris, això és

veritat, però això no treu també que hi hagi moltíssimes..., no

ho sé, des de les denominacions d’origen, diguem, és a dir,

l’administració té un amplíssim ventall d’etiquetatge de la

qualitat dels serveis o de determinades característiques. En

aquest sentit, el que ens està proposant el Grup de MÉS per

Mallorca és que a aquest label, que són les estrelles que

signifiquen una sèrie de coses, hi afegim aquests elements de

qualitat laboral, per tant, una cosa no treu l’altra.

Nosaltres com a administració no podem incidir en la

valoració que els hotels de Balears tenen a les xarxes socials,

però sí que podem donar la nostra marca de qualitat a partir de

l’atribució d’un determinat nombre d’estrelles, doncs aquí

simplement el que diem és: dintre d’aquesta etiqueta, aquest

label que donem com a comunitat autònoma hi afegim aquest

element.

També s’ha comentat i d’alguna manera s’ha posat en dubte

i no ho sé, potser això té a veure amb el que em deia l’altre dia

el Sr. Melià al ple, quan deia: no parlem en segons quins termes

del sector hoteler. Escolti, jo crec que hem de parlar de les

coses en funció de les dades que tenim i de la informació que

tenim. Aquí no venim a fer ni bona propaganda ni mala

propaganda de cap dels sectors econòmics, tots volem que els

sectors econòmics funcionin el més bé possible, però el que és

indiscutible -i tots ho sabem i també es va comentar l’altre dia

al debat al Ple- és que, com a comunitat autònoma, tenim una

renda per càpita més elevada que la mitjana espanyola i uns

salaris més baixos que la mitjana espanyola. 

També sabem que un percentatge elevadíssim dels ocupats

de la nostra comunitat autònoma tenen una baixa qualificació,

ronda el 40%, no passen de l’ESO. Això, evidentment, no ho

canviarem perquè el mercat de treball és el que és i té els perfils

professionals que té, però això ens dóna una idea que hi ha una

massa laboral molt gran que es troba en una situació de

vulnerabilitat, són perfils molt baixos, perfils poc qualificats,

són els que és fàcil que hi hagi la tendència d’usar y tirar,

escolta, aquest treballador em dóna un problema, idò n’agafo

un altre, perquè són uns perfils indiferenciats.

Aleshores, nosaltres davant aquesta situació no podem

rentar-nos les mans i ser totalment impassibles davant això,

hem d’intentar potenciar en la mesura possible les millors

condicions per a aquests treballadors perquè fins i tot encara

que no tenguin qualificació si nosaltres potenciem que aquests

professionals puguin estar més ben pagats, puguin estar més

ben considerats també dintre d’aquest perfil indiferenciat de

treballador indiferenciat que tenen una baixa qualificació sí que

podem potenciar que els que tenen una millor vocació de

servei, els que tenen un millor compromís es vegin retribuïts

per això i per tant, aquí reforcem i dignifiquem aquests perfils

professionals tan baixos.

Crec que la situació de precarietat laboral en el sector... a

veure, evidentment no vull posar tothom al mateix sac, eh?, Sr.

Melià, vostè té tota la raó quan diu que la major part dels

hotelers compleixen totes les normatives i només faltaria, però

fins i tot, encara acomplint les normatives..., el Sr. Aguilera

doncs ha fet referència a una sèrie de conflictes que hi ha en

determinats perfils professionals, és a dir, sabem que és un

àmbit en què hi ha problemes i que es presta a algunes

pràctiques que a part de combatre-les amb la disciplina laboral,

com vostè deia, també tenim altres mecanismes com fomentar

una major dignificació d’aquestes professions.

Per tots aquests motius votarem a favor de la proposició.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres ens

abstendrem també en aquesta proposició no de llei, bàsicament

perquè creim que és una proposició no de llei que està fora de

lloc, és a dir, no sé si respon o no a aquesta obsessió amb els

hotelers de què parlava abans el Sr. Gijón, és possible que sí,

en tot cas el que creim és que ja hi ha una legislació laboral i

uns sistemes d’inspecció i de sancions quan hi ha indicis

d’irregularitat i que el que no es pot fer és intentar també

regular i condicionar un aspecte que està finalment al camp

de... en fi, de la llibertat d’empresa, la llibertat de cada

empresari d’organitzar com cregui convenient el que ha

d’organitzar. Si el que fa és fora de la llei, evidentment la llei

laboral, en aquest cas, doncs els mecanismes existents han de

ser suficients per detectar-ho i després evidentment per

sancionar-ho.

Per altra banda, hi ha una qüestió fins i tot crec que

d’impossibilitat de regulació, és a dir, quan parlam de ràtios,

per exemple, imaginem una cambrera de pis a la qual toquin

tretze habitacions o les habitacions que sigui, evidentment no

serà el mateix si les té agrupades que si les té disperses per a

aquests establiment dispers, que si l’office on ha d’anar està

més lluny o més prop, és a dir, al final el rendiment, el

rendiment que sigui, és un rendiment que també estarà

condicionat per les condicions de cada hotel i no només de la

categoria de l’hotel, sinó per coses que són, en tot cas, al nostre

entendre, no regulables des d’aquest punt de vista, no?

Per tant, el que s’ha de fer, insistesc, és aplicar la llei

laboral i no intentar intervenir en aquest terreny condicionant

les categories dels establiments turístics d’aquestes illes.

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. No sé si és pertinent, però per aclarir

algunes coses m’agradaria començar dient que som fill d’un

dels socis fundadors de l’Associació Hotelera de Menorca, mon

pare, amb quatre germans més, regentava un hotel de vint

habitacions i un restaurant i va ser un dels que van fundar

ASHOME, no tots són "Barcelós" i "Escarrers" en el negoci

turístic d’aquestes illes, però he nascut, literalment, literalment

he viscut la meva infància i adolescència dins un hotel i, per

tant, alguna cosa he vist que passa dins els hotels i,

evidentment, ni tots els locals, ho vaig dir l’altre dia en el

plenari de dimarts passat, ni tots els hotels, ni molt manco,

practiquen allò que hem dit, explotació laboral i del que ens diu

la versió de portaveus que practicàvem que a les Illes Balears

l’esquerra acusa els hotelers de fer explotació laboral.

No parlam d’explotació laboral, tot i que n’hi ha, haberla,

hayla, com les meigues, no tots són meigues, però n’hi ha. 

El problema és un altre, es parla que l’important és crear

llocs de feina i l’important no és crear llocs de feina, és que no

hi hagi atur, que és diferent, perquè les Illes Balears han creat

100.000 llocs de feina en els darrers 12 anys, 100.000.

D’aquests 100.000, ho vaig dir l’altre dia en el Ple, 65.000 han

estat ocupats per ciutadans estrangers, estrangers vol dir de fora

d’Espanya, dos de cada tres llocs de feina.

Clar, jo els parlava de la paradoxa dels pollastre l’altre dia

amb el Sr. Melià, el Sr. Melià va dir: és clar, però és que hem

crescut molt demogràficament. El problema que té la indústria

turística és que per créixer en treball ha de créixer

demogràficament, ha de créixer més. És a dir, no estam

redistribuint el treball entre els ciutadans de les Illes sinó que

necessitam immigració i acabam exportant joves molt

qualificats i acabam important gent, que té tot el dret a venir,

compte!, té tot el dret, però que va important gent amb baixa

qualificació. Perquè tots sabem que per créixer en places, com

que és una feina intensiva la del turisme, hi ha d’haver més gent

fent feina. És a dir, quan pujam deu turistes no pujam un

cambrer per cada deu sinó que per cada vint hem de pujar tres

i aquesta gent la importam i no li donam ni formació ni li

donam una retribució que permeti que millori la qualitat, sinó

que incrementam la productivitat a base de fer més hores, a

base de treballar d’una manera més dura i no a base d’avançar

en la millora de la qualitat.

Açò no és explotació laboral, però açò no és una bona

sortida per a l’economia de les Illes, no és una bona sortida.

Aquesta proposta jo crec que és una proposta que,

evidentment, no resoldrà cap problema, però que és un gra més

que ajuda a resoldre aquest problema.

Jo no sé si és legal o no açò, però si el reglament de turisme

incorpora açò no serà el que més controli el sector, ni molt

manco, perquè li exigeix el reglament que avui tenim vigent

fins i tot pràcticament, i permeti’m que ironitzi, el color de les

cortines dels establiments. És a dir, que no serà d’aquí que ens

passem. 

D’entrada si parlam d’ilAlegalitats del reglament, on són les

competències d’Ordenació Turística dels consells dins el

reglament vigent del Partit Popular? On són? Perquè ja dic, fins

les cortines reglamenta quan les competències són dels

consells, excepte a Mallorca. Però tal vegada és que el Sr.

Martínez no veia més enllà de la mar, o millor dit, no veia més

enllà de Palma i, per tant, regulava amb criteris de s’Arenal i

criteris igual de Marratxí o igual de Calvià, però no gairebé

més enllà. 

Moltes coses s’han de revisar del decret i moltíssimes coses

que hem de revisar de la Llei de turisme perquè, evidentment,

més intervencionista que la Llei de turisme, que prohibeix, per

exemple, i en discutirem prou crec en el futur, que prohibeix

comercialitzar turísticament pràcticament res més que

habitatges unifamiliars i hotels? Açò no és intervencionista

sobre el sector? Ho deix aquí damunt.
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No és intervencionisme en el sector la regulació del tot

inclòs? I no demanam que reguli el tot inclòs? Açò no és

intervenir? I ho demanam tots perquè creim que és bo. I tot

inclòs n’hi ha a hotels de cinc estrelles que fan tot inclòs,

compte! No és necessàriament un mal producte el tot inclòs,

depèn de com s’apliqui, eh!, no tothom serveix amb gots de

plàstic en el tot inclòs, ni tothom que no fa tot inclòs no serveix

amb gots de plàstic.

Reputació on line, és cert, però mentre depenem com

depenem dels majoristes de viatges sabem que la reputació on

line té l’abast que té. El que és, diguéssim, de venda directa, o

compra directa per part dels usuaris, dels turistes, ja va bé la

reputació on line, però els majoristes de viatges desdibuixen

bastant el principi de la reputació on line que crec que

necessitam i, evidentment, necessitam una bona reputació on

line, però els majoristes de viatges ho desdibuixen.

Tenim una llei de turisme i un reglament de turisme que

l’única flexibilitat, l’únic que permet el lliure mercat, el lliure

mercat de la construcció turística. Aquí sí que prima el lliure

mercat, el campi qui pugui, però a la resta del producte molt

poca llibertat. Jo crec que en algunes parts necessitam més

llibertat. 

Estic d’acord amb el Sr. Melià, és a dir, que necessitam

flexibilitat perquè el producte turístic és canviant, és canviat,

mentre nosaltres anam dibuixant un producte turístic la

demanda ja en cerca un de nou, vull dir, el segle XXI és terrible

i el mercat turístic és un dels més dinàmics, del més dinàmics

que hi ha. Per tant, necessitam molta flexibilitat, però la

flexibilitat la necessitam a partir de la qualitat i la qualitat passa

per la qualitat del treball, perquè no hi ha qualitat si no hi ha

dignitat social. Si anam (...) imagini que cobrin decentment els

treballadors, també ho deu ser, també ho deu ser.

I això no és parlar d’explotació laboral, això és parlar també

de qualitat de producte i parlar de canvi de model social i

econòmic de les Illes Balears, perquè on no hi ha explotació

laboral, que són la gran majoria d’establiments, no hi ha

explotació laboral, sí que hi ha problemes laborals. Sí hi ha

problemes laborals perquè tenim un preu baix de producte i

basam aquest preu baix de producte en els salaris baixos dels

treballadors. Si pujam els salaris ens veurem obligats a pujar

preu de producte. 

És a dir, és el que fan molts de competidors que basen el

producte turístic no en el sol i platja ni en altres coses, el basen

a partir de la qualitat de l’oferta, i la qualitat de l’oferta passa

pel preu, no només pel preu, però també pel preu. 

Mirin la relació entre la capacitat adquisitiva d’un cambrer

de França, d’Itàlia, d’Àustria i de Suïssa, els quatre principals

països turístics amb nosaltres d’Europa, i veuran com la relació

capacitat de compra amb salari d’aquests treballadors és molt

superior a la d’aquí, més de dues vegades superior. Això és

perquè tenen un altre producte i tenen un altre preu. Això és el

que hem de fer i això és molt més fàcil de dir que de fer,

moltíssim més fàcil de dir que de fer, però és cap on hem

d’anar si volem que millori el producte turístic i si volem que

la millora del producte turístic sigui amb finalitats de millorar

la societat. Si volem que el producte turístic només millori

perquè tenguin beneficis els empresaris, beneficis legítims, els

empresaris de la indústria turística, idò, haurem avançant en el

beneficis dels empresaris de la indústria turística, però no

haurem avançat socialment, i el que necessitam és avançar

socialment, no que les grans empreses, des del gran empresari

fins al petit empresari, és a dir, dels senyors Barceló fins als

hereus de mon pare, que no som jo, tenguin millors beneficis.

No és aquesta la finalitat, estic segur, ni de la PNL ni de les

intencions del Govern de les Illes Balears. Flexibilitat, però des

de la responsabilitat social.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. M’ha preocupat; no sé si el Sr. Gijón

té la idea que les19 pàgines de l’annex 2 les podríem tirar, dels

criteris de classificació, i substituir per una referència al Trip

Advisor. Evidentment, i ho explicava el Sr. Borràs,

evidentment la reputació digital té una importància creixent,

però la majoria de la contractació no ve per aquí, i a més quan

un també mira la reputació digital normalment també ho fa

comparant establiments de categories anàlogues, és a dir, un

vol anar a un hotel de quatre estrelles o a un de tres estrelles i

compara hotels de quatre estrelles amb hotels de quatre

estrelles. Això sol ser així.

De totes maneres dèiem que -i ho deia també el Sr. Castells-

no és una proposta intervencionista, o tan intervencionista com

és tot l’annex 2 que un pugui interpretar, perquè a l’annex 2 hi

ha molts de serveis que s’especifiquen com a obligatoris per

tenir una determinada categoria. Vull dir..., intervencionista, no

més del que ho és ara, en tot cas, el que es pretén és premiar els

impactes socials i laborals positius que tengui un establiment,

igual que es premien els impactes mediambientals positius o els

impactes sobre el consum de producte local positiu que té un

establiment. Dir que pel fet que existeixi un conveni no fa falta

això és com dir que perquè hi ha un Codi Tècnic de

l’Edificació doncs no ha de promocionar aquest annex les

pràctiques que vagin a millorar les condicions de consum

energètic i altres dels establiments.

Perquè això no és una proposta per anar contra l’explotació

laboral o contra les ilAlegalitats. Contra l’explotació laboral i les

possibles ilAlegalitats hi ha una conselleria de Treball que per

part nostra creim que està fent molt bona feina, i per això hi ha

aquestes campanyes d’inspecció. Això no és una proposta per

anar contra les ilAlegalitats, això és una proposta per premiar els

impactes laborals positius que pugui tenir un establiment, que

tenen també indirectament repercussió en la qualitat. Tal

vegada pot ser legal, perfectament legal i entrar dins el conveni,

que una cambrera de pisos pugui fer una habitació cada vint

minuts, però jo estic segur, i a més és un tema que conec, que

repercutirà molt més en la qualitat si en fa una cada trenta i no

una cada vint minuts, i això és així.



TURISME / Núm. 9 / 25 de febrer de 2016 121

 

Per tant reiter que no és una proposta intervencionista.

Tenim un annex 2 de criteris en què hi ha més de 360 criteris.

N’hi ha que són bastant clars, n’hi ha que són més complicats

d’avaluar, i per tant entenem que el Govern hauria de fer feina

amb el sector, amb els agents socials, amb el sector

empresarial, per revisar aquests criteris i acordar la

incorporació d’aquesta baremació que pugui potenciar que

davant -com deia el Sr. Castells- que davant una decisió, que un

empresari pugui optar per millorar la qualitat i poder optar a

tenir més punts amb una major qualitat del seu... laboral, i un

altre pugui optar per altres àrees d’aquestes que es contemplen

en aquest decret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Passam a la votació de la Proposició no

de llei RGE núm. 1534/2016. 

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra. 3.

Abstencions? 2 abstencions.

Molt bé, queda aprovada la Proposició no de llei núm.

1534/2016, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa

a la qualitat turística i a la qualitat laboral.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies,

senyors i senyores.
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