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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’aquesta Comissió de Turisme. En

primer lloc us demanaria si hi ha substitucions?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sra. Presidenta, Enric Casanova substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Primer de tot, comentar-vos, diputats i diputades

i també membres de la Mesa, que us demanaria, per favor, que

fóssim puntuals sempre a l’inici de les comissions. Ja sé que ho

dic precisament a les persones que són puntuals, perquè són les

que són aquí, però ho podríem fer extensiu a tots els companys,

si us pareix. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 2994/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris

d’obertura de l’aeròdrom de Son Bonet.

Començam idò aquesta sessió amb una proposta de

l’alteració de l’ordre del dia que he comentat amb els portaveus

que ara hi ha en aquesta sala i l’alteració consistiria en què la

Proposició no de llei 2994/16 quedaria ajornada. I avui se

substanciaria la Proposició no de llei 3064/2016 del Grup

Popular. Si us sembla bé, ho podem fer d’aquesta manera,

podem alterar l’ordre del dia amb aquesta proposta concreta la

qual he comentat amb els portaveus i m’han comentat que sí?

Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3064/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa actuacions i

millora del turisme a les Illes Balears.

En conseqüència passam a substanciar la Proposició no de

llei RGE núm. 3064/16 del Grup Parlamentari Popular, relativa

a actuacions de millora del turisme a les Illes Balears. I per

defensar-la té la paraula el Sr. Gijón, per un temps de deu

minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Presentamos esta enmienda

porque es evidente que en los últimos años el sector turístico ha

experimentado un cambio importante, ha habido una

modernización de las empresas turísticas que están realizando

su actividad en las islas. Por motivos ajenos a nosotros y

lamentables, com son los conflictos en el norte de África,

estamos recibiendo un incremento muy importante de turistas,

lo que ocurre es que deberíamos de aprovechar estos momentos

precisamente para mejorar lo que tenemos y para consolidar

una serie de aspectos que deberían hacernos seguir

manteniéndonos en los primeros puestos en materia turística.

Desde el Partido Popular consideramos que hay todavía

muchas tareas que realizar, algunas vienen incluidas en la ley

que a día de hoy está en vigor, la Ley de turismo, y por eso

consideramos que no deberíamos de perder tiempo. Y la

realidad es que ya llevamos casi nueve meses de gobierno y

estamos dejando pasar una oportunidad importante para

consolidar este liderazgo. Por eso presentamos una PNL con

una serie de puntos, nosotros consideramos que son puntos en

los que deberíamos de llegar a algún tipo de consenso, creo que

no debería de haber planteamientos ideológicos en estos puntos

que estamos llevando a proposición.

El primero de ellos es insistir e impulsar en la aprobación

de los planes de reconversión integral de las zonas turísticas.

Seguimos teniendo en las islas zonas turísticas maduras, que

deberíamos tener desarrollados los planes de reconversión. Y

más aún teniendo en cuenta que, si todo va como tiene que ir,

la semana que viene se aprobará en el Parlamento la Ley de

ecotasa, y es un buen momento para trabajar en estas zonas de

reconversión, que, como digo, siguen estando en muy malas

condiciones, a pesar de los esfuerzos que el sector privado ha

ido haciendo en las mismas.

Por otro lado, creemos que es importante simplificar la

normativa y mejorar la seguridad jurídica. Es cierto que las dos

últimas decisiones de paralización de los decretos, en lo que

hace referencia a la Ley del suelo, fundamentalmente, y

también a la Ley turística, en aquellos aspectos que se han

derogado, no viene a aportar una mayor seguridad jurídica y

pone en duda, como de hecho está ocurriendo, muchas

inversiones que están paralizadas, bien porque los

ayuntamientos no saben exactamente qué normativa es la que

tienen que aplicar ahora, bien porque el consell insular tampoco

tiene claro qué normativa es la que se tiene que aplicar. En

cualquier caso sería importante que desde el Parlamento

impulsáramos o instáramos al Govern a homogeneizar la

normativa en la medida de lo posible y sobre todo a

simplificarla.

Por otro lado, consideramos que sería bueno que hubiera un

centro de conocimiento y control del turismo en tiempo real. Al

final cuanta más información tengamos, mejor podremos tomar

las decisiones, un ejemplo lo vimos la semana pasada, hoy el

40% de la oferta de alojamiento no está contemplada a efectos

de la conselleria, por tanto no sabemos cuántas plazas se están

ofreciendo, en qué condiciones, qué características tienen,

quiénes son los clientes que están alojándose en estos

alojamientos. Y creemos que son datos que la administración

tiene, que debería unificar con el resto de las administraciones

que tienen también las competencias, no sólo el Govern, por

supuesto, también los ayuntamientos y los consells insulars, y

sería bueno para trabajar en tiempo real, tener esta información.

Por otro lado consideramos que sería bueno, igual o en la

linea de lo que ha hecho Turespaña con el portal spain.info.es,

que las Islas Baleares tuvieran un portal de referencia para la

promoción turística, independientemente de que cada una de las

marcas de cada una de las islas, como es el caso de Menorca,

Mallorca, Ibiza y Formentera, pudieran tener su estrategia de

marca, puesto que así será en los consells insulares, los que

tendrán transferida, en el caso de Ibiza ya la tiene, las

competencias en materia de promoción. Pero sí sería bueno, si

queremos crear de verdad una imagen de marca y una imagen

de destino, que hubiera un portal donde todas estas marcas

estuvieran englobadas bajo el paraguas de las Islas Baleares y

recopilando todas las informaciones y todas las cuestiones de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602994
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603064
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interés que puedan ser relevantes para los turistas que nos

visitan.

Por otro lado, consideramos que debería de haber una

aplicación móvil, puesto que las nuevas tecnologías son

fundamentales, una aplicación móvil para cualquier tipo de

dispositivo que permita acceder a datos e información de

interés turístico, también en tiempo real, para ofrecer cualquier

tipo de gestión, como pueden ser las compras, la programación

de excursiones, planificación, viajes y demás.

Un tema fundamental en el punto 6, la armonización de las

normativas cívicas. A nadie se le escapa que si tuviéramos que

elegir hoy uno de los motivos por los cuáles somos referente en

materia turística, es sin duda alguna la seguridad, somos un

destino seguro. Y puesto que somos un destino seguro, la gente,

o los turistas vienen con prioridad a nuestro destino, en lugar de

a otros destinos, pero eso tenemos que seguir manteniéndolo,

se están produciendo situaciones que son complicadas en

muchos puntos turísticos de las islas y convendría tener

también una armonización de normativas. Soy consciente de

que estas normativas son de carácter municipal, pero

igualmente, como he comentado antes, sería bueno que las tres

administraciones: autonómica, insular y local, se pudieran

sentar para homogeneizar esa normativa y que de un municipio

a otro, no hubiera cambios sustanciales y sobre todo que

fuéramos conscientes de aquellas problemáticas que más están

perjudicando o bien al turista o bien al residente, como

consecuencia, y eso lo vamos a ver en breve, debido al aumento

del número de turistas, en zonas que están más o menos

masificadas.

En el punto 7, trabajar conjuntamente con las aerolineas, los

gestores aeroportuarios y operadores turísticos, para intentar

conseguir la obertura de nuevas rutas y ampliación de

frecuencias de las islas con la península y con Europa, y

especialmente en temporada baja. Los comités de rutas están

funcionando, pero todavía se deberían de potenciar más. Esto

es independiente del hecho de que el Govern balear entre en la

coparticipación o en la cogestión de los aeropuertos y sería

bueno impulsar también desde el Gobierno este tipo de

actuaciones.

Y por último, insistir y reiterar en la reducción, o el

descuento de residentes a los vehículos en las rutas con la

península.

Y esta es en resumen, o en síntesis la proposición no de ley

que presentamos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. En el torn de fixació de posicions pel

Grup Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Aguilera té la

paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui parlem de turisme i

m’agrada escoltar el tarannà que avui porta el Sr. Gijón, calmat,

però positiu, després de moltes vegades respecte d’això, i a

sobre veiem que haurem de valorar-ho i intentar entre tots

construir i no escoltar declaracions que ahir, o durant

determinats dies hem escoltat, sobre la que serà la futura Llei

de turisme i que no vull repetir. Però bé, en positiu.

Davant d’aquests vuit punts hi ha moltes coses i voldríem

des del nostre grup parlamentari matisar determinades

qüestions. 

Sobre el punt primer, sobre les zones madures, vaig

directament a explicar. Moltes vegades, almenys jo, com a

representant de l’illa d’Eivissa i també com a representant de

Podem Illes Balears, sobretot en el tema de zones madures, ens

quedem en zones madures de Mallorca. En el cas d’Eivissa, i

vull posar dos exemples, sobretot molt coneguts perquè són

completament diferents i sincerament i aquí hem pogut veure

com no hi ha hagut una voluntat política, començarem, en el

meu cas, per exemple de Sant Antoni, jo visc a Sant Antoni,

com més d’una vegada he comentat, i no sé quantes vegades

des de l’ajuntament, sempre ha estat governat pel Partit Popular

a excepció d’aquesta nova legislatura, per primera vegada

després de molts d’anys el PP no governa, s’han presentat, no

ho sé, tres, quatre plans per intentar que aquesta zona turística,

-recordem que a Sant Antoni, igual que algunes zones com

Calvià, Alcúdia, Palma, etc., són zones primerenques en el

boom  turístic, tothom ho coneix perfectament-, i realment no

hem sabut, parlo en general, des de les administracions, des

dels ajuntaments, fins arribar al Govern i també de vegades

intentant demanar recursos al Govern central, posar en marxa

realment una reconversió. Aquesta vegada han tornat contractar

un altre pla, per intentar els famosos plans estratègics per a les

zones madures. Sincerament som molt escèptic respecte d’això

i bé, ho deixo caure aquí.

I d’altra banda tenim la Platja de’n Bossa. Moltes vegades

des de la nostra illa i sobretot a nivell de Balears, es vol vendre

com una excelAlència, on tenim discoteques a l’aire lliure, com

l’Ushuaïa, on la música es pot escoltar a uns quants quilòmetres

fora d’aquella zona. També tenim restaurants exclusius, com el

Sublimotion, on costa 1.550 euros el menú per persona, a

l’hotel, el conegut Hard Rock Hotel, que, a més a més, aquests

dies tenim l’honor i l’orgull de què Eivissa tindrà la pantalla

més gran del món de LED, de 400 metres quadrats i sis mil sis-

cents tre..., sis-cents mil, sis-cents..., ara no ho diré bé, molts de

milers de LED...

(Remor de veus)

... 663.600 LED, -ara m’enteneu- amb una pantalla de 30

metres d’alt per 13,20 metres.

Bé, des de Podem Eivissa ho hem denunciat públicament,

l’ajuntament ha intentat fer el possible, però bé, aquesta és

l’excelAlència que ens volen vendre.

I, a més a més, ja per últim, recordar que el municipi de

Sant Josep, on hi ha realment la part important de la Platja de’n

Bossa, és el municipi més car per pagar les nits. És a dir, aquí

l’excelAlència és obvi que hi ha una clara aposta pel luxe.
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Amb tot això, quina reflexió, a part de fer aquests

comentaris sobre unes realitats diametralment oposades dins

una mateixa illa, que al final nosaltres tenim la sensació que

l’empresari hauria de reinvertir els seus beneficis perquè si

realment la seva planta, o el seu negoci es queda obsolet, ha

d’intentar millorar i no esperar que sigui l’administració

pública la que posi els doblers, faciliti la llei, perquè realment

al final després de treure-li tot el suc, al final nosaltres amb els

impostos de la ciutadania paguem la reconversió. Nosaltres,

l’administració pública ha de ser articulador, ha de facilitar, ha

d’ajudar a potenciar, etc. Però això, però bé, es lo que hay.

Sobre la segona qüestió, vostè..., una de les paraules que

han quedat allà, “blindar seguretat jurídica”. Ja ho ha comentat,

és que per a nosaltres si estam canviant les lleis cada dos per

tres, sobretot la ciutadania que hem arribat a les institucions, no

entenem aquesta seguretat. M’imagín que serà que, com ha

comentat vostè, simplificar la normativa, ho entenem, al final

això hauria de ser el lògic. Però si després cada administració

no sap, dins les seves competències, la normativa que s’ha

d’aplicar des del ram, des de les normes de la Unió Europea,

fins arribar a una ordenança, o des de l’ajuntament, doncs bé,

això ja serà preocupant.

Molt important també, i en això estic d’acord també amb el

Sr. Gijón, és obtenir la informació en temps real. A aquelles

persones que ens agrada la big data, que som economistes, que

en algun moment hem tengut la possibilitat d’intentar analitzar

dades, ens trobem que a la nostra comunitat autònoma, a

diferència d’altres i ja no coment, no comparo amb altres països

europeus, l’accés en temps real de tota la informació és

fonamental, perquè..., per a tothom, des de les empreses, des de

qualsevol administració, a l’hora de fer previsions, em ve al cap

per exemple Exceltur a nivell estatal; i bé, qualsevol empresari

vol veure o petita o grossa empresa, analitzar i tenir aquesta

informació. Això seria realment una bona passa, però per això

s’ha d’articular tot un mecanisme que no es veu, és a dir, tota

una plataforma, uns recursos econòmics, i si tinguéssim aquí a

qualsevol persona de la direcció general corresponent, dirien

que faltarien més persones i recursos, perquè tot el tema de la

big data, el procés... i ara enllaçaré amb un altre aspecte, es

necessita realment una inversió molt important.

Sobre el punt quart, sobre el nou portal on line. Jo li

demanaria al Sr. Gijón si no existeix ja, no? No és el famós

aparador turístic intelAligent? L’aparador turístic intelAligent

(...). En el seu moment, després de 2 anys d’inversió important,

de treball, quasi d’invertir almenys, segons informació,

pràcticament 2 milions d’euros? No era realment això el que

vostè estava demanant? Ho comento perquè realment si aquesta

feina i sembla ser que aquest instrument no ha tingut els

resultats que tothom esperava, si realment hi ha aquest

instrument, mirem a veure si realment és útil i si no hauríem de

crear-lo, però si no tenim la sensació que al final es fan coses

per un interès, i al final és l’administració pública la que ha de

vetllar en cada moment de facilitar, o de cercar aquells

instruments que siguin útils i no malbaratar els sous.

Sobre l’app famosa, entre ahir i aquest matí, sincerament jo

m’he quedat una mica estupefacte, en veure el vídeo que

promociona Islas Balears app, és la versió beta, on es presenta

un jove, un home que vol venir a les nostres illes i accedeix a

una app, una aplicació informàtica per accedir a informació, i

al final acaba convertint-se en una qüestió romàntica, en un

possible affair i al final tenia viatge per anar-se’n a Eivissa de

festa. Dir que aquest vídeo dura pràcticament 4 minuts i que les

illes Menorca, Eivissa i Formentera tal vegada surten 15 segons

i la resta és Mallorca, però en fi.

Per tant, si entenem i fonamentalment aquella gent que... i

jo personalment he explicat a les meves classes de màrqueting,

tot el tema de la geolocalitzación, és a dir, la geolocalització al

final, aquest projecte és fantàstic. Moltes vegades i sobretot el

vídeo que feia referència a l’aparador turístic, semblava ciència

ficció. Directament tenim un pannell on directament comencem

a picar, a aplicar en una forma de ciència ficció futurista, quan

al final no és un element real avui, perquè és necessita inversió

molt important i, a més a més, avui en dia hi ha app importants

i bé, s’hauria de treballar.

Més coses. Sobre el tema de les ordenances, completament

d’acord, Sr. Gijón. En el cas d’Eivissa, a part d’això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -sí, ja acabo-, és tot el tema que a determinats

ajuntaments la gent pot acabar de festa molt tard.

Sobre el punt 7, jo crec, i això ja ho hem parlat aquí, el

Govern ja treballa en el tema de treballar amb aerolínies,

operadors turístics, FITUR, ITB, la World Travel Market.

També el Sr. Borràs ha portat aquí PNL sobre el comitè

corresponent, sobre la gestió aeroportuària. 

I per últim, també molt ràpidament, també sobre el

descompte de resident. Ja la setmana passada tant aquí a la

comissió, com a ple, es varen dur a càrrec diferents iniciatives.

Per tant hi haurà..., el nostre posicionament..., demanarem la

votació per separat i a algun sí que li donarem suport.

Moltes gràcies.

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. Abans de parlar dels punts concrets, sí

que... un comentari sobre -normalment no hi entram- sobre

l’exposició de motius de la iniciativa, que crec que és una visió

totalment simplista i esbiaixada. Obvia que les Balears no som

un sistema aïllat, obvia que arreu d’Europa en els anys 2009,

2010, hi havia una crisi també important, i això també va

afectar el sector, evidentment, com ara afecta, i com bé deia el

Sr. Gijón, com ara afecta el tema de la situació dels conflictes

internacionals, també, que succeeixen, i que també per

desgràcia en aquesta cas ens beneficien. És com si jo ara aquí,

amb el que ens presenta de l’augment de visitants de 2014, que
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s’atribueix tot a la gestió del Partit Popular, com si ara jo aquí,

2016, vengués amb les dades i ho atribuís a la gestió que ha fet

aquest govern. 

No obstant això li diré que el nostre grup està a favor de la

majoria dels punts; els aniré comentant un per un. En el primer

punt estam d’acords; sí que li he de dir que quan vaig veure allò

de zones madures em va crear certa prevenció, però tenint en

compte que la previsió que hi havia a la Llei de turisme que

l’augment de dues plantes a les zones madures ja no forma part

de la llei, idò entenem que no hi ha problema. Jo li he de dir

que vaig viure com a regidor d’urbanisme a l’Ajuntament de

Santa Margalida, on tenim una zona turística que és Can

Picafort, que evidentment des d’un punt de vista objectiu és

indubtable que és una zona madura, però declarar Can Picafort

zona madura ens suposava que els establiments turístics

poguessin pujar dues plantes, i ja em dirà per què un

ajuntament que es dedica a revisar unes normes subsidiàries,

després una llei li digui que les altures que fixa no serveixen

per a res. I la situació es va viure; afortunadament ara ja no és

el cas i evidentment la millora de les zones madures i la

redacció d’aquests plans ha de ser una de les coses que s’han

d’anar fent tal com encara marca la llei.

En el punt 2 no hi estam d’acord en el sentit que no entenem

què vol dir aquest concepte de blindar la seguretat jurídica del

sector, entre altres coses perquè en aquest parlament ja hem

aprovat que és necessari fer diferents reformes de la Llei

turística, i hem aprovat per exemple, a proposta crec que era

d’El Pi, el tema de fer una major regulació del tot inclòs.

Evidentment si aprovam això i després canviam la normativa

del tot inclòs, els empresaris que es dediquen al tot inclòs ens

podrien dir que no complim, no els garantim la seguretat

jurídica, però jo crec que l’administració ha de regular certs

aspectes que no estan regulats, han de regular el tot inclòs, hem

de regular el lloguer de vacances, i això, el concepte de blindar

la seguretat jurídica, evidentment ningú no vol crear inseguretat

jurídica, però sí que hem d’adaptar les normatives a la realitat

que nosaltres criem que hem de potenciar, i per això no

donarem suport, i crec que és un tema de concepte, no donarem

suport a aquesta proposta, a la número 2.

En la número 3 sí que estam d’acord, no ens sona

malament. Crec que el Sr. Salvador Aguilera fa referència al

tema del Big data; evidentment nosaltres també creim que s’ha

d’avançar cap a conceptes com l’Open government, com

l’Open data, de manera que l’administració proveeixi de com

més informació més transparència, proveeixi dades i aqueixes

dades puguin ser emprades tant pels altres sectors públics com

pel sector privat. Per tant també donarem suport a la proposta

número 3.

Als punts 4 i 5 el Sr. Aguilera hi ha fet referència. Això...,

aquí es presenta com si no hi hagués res, vull dir la creació d’un

nou innovador portal, la creació d’una aplicació gratuïta, quan

això forma part d’un projecte que era el mostrador turístic o el

TIE, crec que era, una projecte que jo la veritat és que les

opinions tècniques que m’arriben és que és bastant deficient el

que s’ha fet, que crec que el Govern ha d’intentar aprofitar el

que pugui del que s’ha fet, però jo quasi no entraria en aquests

punts i crec que seria més assenyat que el que demanàs aquest

parlament al Govern fos que es fes una auditoria tècnica i

econòmica d’aquest projecte. Això crec que seria el més

assenyat i don per suposat que el Govern està intentant

aprofitar allò aprofitable i posar en marxar aquest portal i posar

en marxa aqueixa aplicació.

En el punt sisè estam d’acord, sempre tenint en compte que

evidentment és una competència de l’administració local, però

que en tot cas la conselleria, juntament amb la Federació

d’Entitats Locals, pot fer un paper d’assessorar i d’impulsar

aquestes normatives. Per tant estam d’acord amb el punt sisè.

En el punt setè també estam d’acord, i de fet ja hem aprovat

resolucions en aquest sentit, crec que a proposta d’El Pi, si no

vaig errat. I en el punt vuitè també estam d’acord, i crec que

també hem aprovat resolucions en aquest sentit a proposta del

PSIB-PSOE. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. 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. Nosaltres demanam votació

separada, supòs que es dedueix de les intervencions dels altres

grups parlamentaris. Al primer punt li donarem suport;

nosaltres hem presentat una iniciativa en relació amb la

necessitat de tirar endavant la planificació turística, i per tant

com que va en aquest sentit no podem fer més que donar-li

suport.

En el segon coincidim un poc amb el diputat Reus en

relació amb el fet que això de blindar és un concepte complicat;

per això ens abstendríem, perquè és evident que els poders

públics i aquest parlament han de poder fer canvis a la

normativa turística, tot i que també ens pareix bé que hi hagi el

diàleg que es reclama aquí. Per tant el nostre sentit de vot seria

l’abstenció.

El tercer punt ens pareix bé sempre que no hi hagi un cost

econòmic, un sobrecost econòmic per a l’administració amb

aquest centre, i per tant hi donaríem suport. Al punt 4 ens

abstendríem, perquè efectivament hi ha ja algunes iniciatives en

aquest sentit, i sobretot d’“únic” ens crea dubtes amb les

competències dels consells insulars. Al punt cinquè ens

abstendríem, perquè aquesta aplicació, més enllà de si funciona

o no funciona, si existeix o no existeix, en tot cas entendríem

millor la iniciativa si fos estudiar la creació en un termini

determinat per veure quins costos, quins canvis, quines

modificacions s’han de fer. I en els altres tres punts estam

d’acord i els donarem suport. 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. Gràcies.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot he de dir que

estic en substitució de la Sra. Patrícia Font. I entrant..., bé, jo

subscric els comentaris generals sobre l’orientació de la

proposició no de llei que han fet tant el Sr. Aguilera com el Sr.

Reus, en el sentit que, bé, em sembla que, tot i que la

proposició no de llei té punts en què nosaltres estem d’acord,

el plantejament em sembla tendenciós, molt esbiaixat i fent una

lectura molt interessada (...) de les circumstàncies que han

portat o que van portar durant uns anys a la disminució de

visites turístiques, que té més a veure amb el context de

l’economia general que no pas amb les polítiques dutes a terme.

De totes maneres, com que el sentit del nostre vot no té res a

veure o no va referit al preàmbul, doncs no cal estendre-m’hi

més.

Respecte dels diversos punts, també els comentaré un per

un, perquè en alguns, si es fa votació separada, podríem votar-

hi a favor, com per exemple el primer; estem d’acord, també

celebram, fins i tot, diguem, que el Partit Popular estigui

d’acord a tractar aquestes zones turístiques madures amb el

tacte que nosaltres creiem que requereixen. 

Quant al segon punt, jo crec que el Sr. Gijón estarà d’acord

que l’expressió blindar la seguretat jurídica... és totalment..., és

un brindis al sol, perquè no sé què vol dir blindar la seguretat

jurídica; això fins i tot m’imagino que deu ser inconstitucional,

a part que vostès, bé, tenen aquesta querencia pel concepte

aquest de seguretat jurídica, que sembla que ho ha de

solucionar tot; aleshores evidentment estem d’acord amb la

seguretat jurídica, estem d’acord amb la simplificació de la

normativa, però el que no es pot entendre és que estem a favor

de -que és el terme aquest, blindar- de la petrificació de la

normativa. Nosaltres, si vostè estigués disposat a canviar

aquesta expressió, “blindar la seguretat jurídica del sector”, per

“treballar en favor de la simplificació de la normativa amb

diàleg permanent amb els professionals”, doncs nosaltres hi

podríem estar totalment d’acord. L’expressió “blindar la

seguretat jurídica”, com que no sabem ben bé què vol dir, no hi

podem estar d’acord, i si no accepta aquesta transacció que li

proposo hi votaríem en contra.

Respecte del tercer punt, hi estem d’acord, em sembla molt

bé, també faig meus els comentaris que s’han fet sobre aquest

tema. 

I respecte dels punts 4 i 5, hi estem en contra; hi estem en

contra perquè creiem que és extemporani i que planteja unes

polítiques que de fet ja es van intentar durant el seu govern i

que han fracassat, que és intentar ser un operador en l’àmbit de

la difusió dels continguts digitals en competència amb altres

iniciatives privades, que són les que realment tenen audiència

i que és a través de les quals realment la gent accedeix a

aquests continguts. Aquest redactat podria tenir sentit fa deu

anys, però avui en dia no en té; de fet l’anterior govern va

intentar fer mesures d’aquest tipus i el fracàs que va recollir és

absolut, no necessàriament per falta de competència en el seu

desplegament, sinó per una mala diagnosi del sector i per

intentar competir en un terreny en què no tenim les condicions

per competir; per exemple, Youtube ja ha penjat un vídeo de

promoció de l’app Islas Baleares, versió beta perquè la gent fes

les seves aportacions i hi hagués un feedback, i ara acabo de

mirar i té 1.016 visites en aquest moment. 

En lloc de fer això i d’intentar nosaltres..., bé, penso també

en el portal Menorca.es, que es va impulsar també amb un

govern del PP, que és com si diguéssim el portal oficial de

turisme de Menorca, que tenim moltíssimes més visites que

altres portals d’operadors del sistema turístic, que tenen molta

més capacitat d’absorbir trànsit cap a les seves pàgines. Per tant

la política a seguir en aquest àmbit és colAlaborar amb els

operadors consolidats; aportar-los, en això sí que estaríem

d’acord, Open data, que és el que ens demanen, és a dir,

nosaltres -i relacionat amb el punt 3- recopilar totes les dades

sobre tots els serveis turístics que es poden oferir, i oferir-los a

aquests portals que són els que aglutinen les visites i són els

que generen trànsit, perquè ells puguin oferir tots aquests

continguts a través de les seves aplicacions. Intentar

desenvolupar les nostres pròpies aplicacions i intentar competir

amb aquests operadors és una feina titànica i caríssima, i que

està abocada al fracàs. 

Segons les informacions que he pogut recaptar sobre

accions que vostès van dur a terme la legislatura passada en

aquesta línia, experts em diuen que més aviat el que sembla és

que vostès contractaven empreses que d’alguna manera els

venien fum, amb aquesta, diguem-ne, pedra filosofal de

vendre’ns per internet, que semblava que aquests proveïdors

l’únic que volien era colAlocar el seu producte i que no obeïa

realment a una estratègia assenyada d’una inversió amb el seu

corresponent retorn. De fet un exemple més és que en el Pla de

ciència, tecnologia i innovació 2013-2017 que vostès van

aprovar es preveia el desenvolupament de continguts de 360

graus que sota el nom d’IB Experience el president Bauzá va

presentar a Fitur com una gran fita, i que és una aplicació, IB

Experience, que ha tingut entre 100 i 500 instalAlacions, la qual

cosa d’alguna manera avala tot el que estic dient, motiu pel

qual nosaltres votarem en contra d’aquests dos punts, perquè

em sembla que és picar sobre ferro fred.

I respecte dels tres últims punts, doncs estaríem d’acord, i

per tant si accepta la votació separada hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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, nosaltres veim de manera

positiva aquesta iniciativa, aquest seguit d’actuacions de

millora. Trobam a faltar, i això sí que crec que és una cosa un

poc genèrica, no diré a tots els punts però a qualque punt, una

referència a una avaluació del que s’ha fet, és a dir, tenim un

poc la impressió que aquestes coses, moltes, comencen de nou,

i és evident que no; fins i tot en el primer punt no podem més

que estar d’acord, evidentment, amb la iniciativa d’impulsar

l’aprovació d’aquests plans de reconversió integral, però

agrairíem que prèviament hi hagués una avaluació de com han

funcionat, on han estat, diguem, els errors o les coses que no

han acabat d’anar bé, i d’aquesta manera també doncs poder
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emprendre a partir d’ara una iniciativa amb bastant més

garantia d’eficàcia. Ens consta que en aquest moment també hi

ha una feina que s’està produint per replantejar un poc aquest

model de pla de reconversió, de modernització i seguretat, i per

tant creim que això també hi hauria de ser.

Respecte dels punts, ja un per un, al primer m’hi acab de

referir. En el segon estaríem d’acord. També tenim reserves

amb aquest “blindar”, i per tant la proposta que acaba de fer el

diputat Castells la veurem de bon ull, és a dir, la possibilitat de

canviar un poc la redacció de tal manera que insti a aquesta

seguretat jurídica, evidentment, a través de la simplificació de

la normativa i del diàleg, però sense aquest terme de blindatge.

El tercer punt el veim bé, creim que és una cosa que pot ser

positiva i per tant el votaríem també a favor. Al quart i al

cinquè ens abstendríem també pel que he dit al començament,

ja crec que és absolutament necessari, abans de tirar endavant

altres iniciatives, avaluar el que s’ha fet, veure realment què

funciona i què no funciona, i fins a quin punt aquestes coses

són o no són aprofitables. El sisè punt també el votaríem a

favor, evidentment l’harmonització de normatives cíviques

sempre és una cosa que serà ben vista, que no hi hagi una

normativa aquí i una allà diferents, sinó que realment puguem

arribar a una harmonització. I els punts 7 i 8, ja s’ha dit, són

coses que ja s’han tractat aquí en altres proposicions no de llei,

i per tant és obvi que hi estam també d’acord.

I res més, 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 entraré en la visió reduccionista de

la història recent que fa l’exposició de motius; és a dir, quan

governa el PP vénen turistes, quan governa l’esquerra no vénen

turistes i tot va malament; no hi entraré. Hi ha avui bastant

concòrdia, mantinguem la concòrdia.

Punt 8. Evidentment el descompte de resident l’hem

defensat tots aquí. Crec que no hauríem d’instar el Govern que

ho reivindiqui, sinó que hauríem d’instar el Govern d’Espanya

que ho faci. (...) seria millor, però en tot cas hi estam d’acord,

però no sabem molt bé què pinta aquí el descompte de resident

per als vehicles en el viatge a la península, perquè açò és per

als ciutadans de les Illes Balears anar a fer turisme a la

península, en tot cas, si és una PNL turística, però no perquè

venguin aquí, a no ser que intentem afavorir els falsos

residents, aquelles persones que viuen a la península i se censen

a la seva casa, segona residència, de les Illes per venir, i

diguéssim que fan un frau de llei en el descompte de resident.

Entenem que no és aquest l’esperit, sinó que és..., i com que en

tot cas és bo hi donarem suport.

Rutes aèries. Per açò hi ha els comitès de rutes, els comitès

de coordinació aeroportuària; els instruments, hi són; si no

funcionen és perquè es convoquen poc, es dediquen més a

estudiar el passat que a preveure cap on aniran les coses i a

prendre mesures, i estan mancats de dues coses: una, de dotació

econòmica, són instruments que no tenen..., voluntaristes però

no hi ha recursos darrere, i per altra banda hi fa falta una

política de taxes eficient, sobretot en temporada baixa. Hi ha

algunes coses, s’han fet alguns intents de millorar les taxes en

temporada baixa, d’estimular el mercat a través de taxes, de

bonificacions de taxes, però evidentment són molt tímids i no

són suficients. La privatització d’AENA, a més, dificulta

moltíssim estratègies que podrien ser molt positives. Ahir

mateix el futur president de CEO de Vueling, el Sr. Alex Cruz,

actual CEO de...de..., perdó, de British Airways, actual CEO de

Vueling, ja deia que som un país que no es pren seriosament la

indústria aeronàutica com a element dinamitzador de

l’economia, i evidentment en el cas de les Illes açò també ha

estat així i el Ministeri de Foment lamentablement tampoc no

hi fa gaire cas.

Pel que fa a les normatives cíviques, tenim el pla de

desenvolupament turístic, tenim la Llei de turisme que en el seu

article 70 obliga els ajuntaments i els consells a desenvolupar

açò que demana i els deia que havia d’estar fet un any després

de l’aprovació del Pla integral de turisme de les Illes Balears,

és a dir, que el 2013 havia d’estar tot açò resolt. Evidentment

açò era impossible, era impossible perquè no es modifiquen les

ordenances municipals a tots els ajuntaments de les Illes en

quatre dies i açò és el que demana indirectament la llei. 

En principi entenem que és bo que hi hagi coherència, que

hi hagi..., que tot funcioni una mica a la una, que no hi hagi

descoordinacions entre municipis veïns, no només en horaris,

sinó en polítiques de renous, polítiques d’estètica, política de

saturació comercial, etc., el que en definitiva diu la llei, i que

hauria de desenvolupar i tampoc no acaba de desenvolupar el

Reglament 20/2015, de desenvolupament de la llei. En tot cas,

la llei s’oblidava i la PNL també s’oblida dels consells insulars,

que tenen aquí un paper molt a dir perquè tenen les

competències territorials, tenen les competències d’ordenació

turística i encara que Mallorca les tengui només formalment i,

per tant, entenem que s’haurien d’incloure els consells insulars,

però amb l’esperit de la proposta hi estam d’acord i, per tant,

li donarem suport.

Més enllà, els plans de zones madures, exactament igual,

l’article 77.2 de la Llei 8/2012, del Sr. Delgado, ja en parla,

però el que ha de fer el Govern és impulsar certament aquestes

qüestions, però crec que qui té la competència, qui té el paper

primordial en les zones madures és la feina que siguin capaços

de fer els consells amb els ajuntaments, és a dir, crec que

Mallorca és molt gran, la proposició no de llei té crec que una

visió una mica Mallorca centrista, però cada illa és un petit

món i sobretot a les illes més petites, vull dir el paper dels

consells, com a harmonitzadors de totes aquestes coses, són

fonamentals, i així ho recull la llei quan diu que els plans, que

els PIA insulars són els que han de fer de paraigua dels plans de

desenvolupament turístic, i també les declaracions de zones

madures i aquests plans, no?, i entenc que també amb les

normatives territorials que són competència dels consells,

haurien de ser els consells que naturalment fossin capaços,

diguéssim, d’ordenar tota aquesta qüestió, perquè evidentment

parlam, quan parlam de zones madures, d’un interès turístic,

però també d’un important interès territorial, és a dir,
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d’ordenació territorial i de planejament urbanístic fins i tot, és

a dir, ajuntaments i consells.

Evidentment la llei és molt invasora de les competències

dels consells, però en tot cas, hem d’intentar que les coses no

siguin així.

Blindar seguretat jurídica, ja li ho hem dit. Simplificar,

estam d’acord a simplificar la normativa, però simplificar no

vol dir relaxar, vol dir fer-la més senzilla, però no vol dir obrir

portes que volem tancades, simplificar sí, evidentment no

relaxar.

No sé quina normativa en tot cas hem de simplificar, perquè

evidentment la normativa bàsica de l’activitat turística és la llei

Delgado, la Llei 8/2012 i per tant, entenem que sí que s’ha de

simplificar la llei Delgado, la Llei 8/2012, però precisament per

fer-la més clara, per retornar competències als consells insulars

i per regular... Tot i evidentment diàleg amb els professionals,

si els professionals, però també amb les organitzacions

sindicals, les organitzacions empresarials, amb les

organitzacions socials, amb totes les entitats cíviques d’aquest

país i evidentment també amb diàleg amb els ajuntaments i amb

els consells. 

Paralització d’inversions, es parla..., però els consells són

els que tenen la darrera paraula també en aquest sentit.

Centre de control, hi estam d’acord, vull dir, crec que hi ha

una dispersió d’esforços molt gran en aquesta comunitat, ahir

mateix..., aquests dies hem vist com s’ha unificat tot el portal

estadístic de les Illes, que és una bona notícia, però veiem

també que hi ha una gran dispersió. La Conselleria de Turisme

no té informatitzat ni el sistema de control de les fitxes dels

hotels i establiments turístics, ni açò està informatitzat i són

molts d’anys que duem de retard i per tant, tots els esforços en

aquest sentit seran bons sempre i quan sempre respectin les

competències de cadascú.

Per part dels punts 4 i 5, duem gastats quasi 2 milions i mig

d’euros en un portal que en devia valer 1 i mig, no arribava,

que, al final, en aquests moments és un aparador que està buit,

tenim una carcassa que ha costat molts de doblers, d’una fusta

supòs que molt bona, és aquest aparador, però evidentment no

hi ha contingut.

El preocupant d’açò, però, no és només aquest fet. que és

molt greu, sinó que crec que estam anant a remolc, a remolc de

la realitat. A vegades quan parlam que hem de regular i

legalitzar coses moltes vegades la realitat ens va molt per

endavant, és a dir, quan nosaltres arribarem a regular les

estades turístiques, diguéssim el món ja haurà superat aquesta

polèmica, aquest diàleg, aquesta polèmica, aquest fals debat

que tenim en aquest moment. 

Igual passa amb açò, evidentment hem de tenir un portal

corporatiu, tenim una aplicació que és diu IB Experience que

no els recoman l’experiència que se’l mirin, perquè no

funciona, jo el tenc aquí, me l’he baixat i som un d’aquests...

uns dels 100 o 500 que se l’han baixat som jo, i els puc deixar

clar que no funciona, me l’he baixat dues vegades a més,

perquè la primera d’enrabiat el vaig esborrar i després me’l

vaig tornar baixar, estic pujant les estadístiques, però... és cert

que necessitam un portal, però el que hem de fer és alimentar

i posicionar-nos on la gent cerca, on la gent treballa, vull dir...,

jo quan vull anar de vacances, i qualsevol ciutadà que se’n vol

anar de vacances, no vaig a mirar el portal corporatiu de la

destinació, sinó que triï i remen a través de tots els vehicles que

en aquests moments em posen a disposició les xarxes i tots els

mecanismes de comunicació social digital, no?

I crec que és aquí on hem de ser, vull dir, tenir ca nostra

molt aclarida, tenir la informació molt ben resolta per poder-la

posicionar on els usuaris, on els potencials clients ens cercaran,

no ens cercaran... aquí es parla que puguin llogar habitacions,

que es puguin llogar cotxes, es puguin llogar excursions, totes

aquestes coses, a mi em sembla tot açò molt bé, però

evidentment la gent no lloga vehicles al segle XXI a través de

portals oficials, sinó a través d’altres vehicles, compara preus,

cerca, tria, remena i finalment es decideix a partir de múltiples

opcions; és a dir, açò va a una velocitat terrible i tenc la

sensació que, amb tota la bona intenció, no li neg la bona

intenció a aquest proposta, que la té, n’estic convençut, vull

dir..., crec que arriba tard, i no és que arribi tard aquesta

proposta, és que arribem tard tots, vull dir el conjunt de la

societat,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...sobre aquest tema de posicionar-nos al mercat

internacional. I he acabat, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) per contradiccions té la paraula el Sr. Gijón, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar agradecer el

apoyo de aquellos puntos en los que se está de acuerdo, como

no puede ser de otra manera. 

En segundo lugar, como no tengo ninguna intención y no

era el motivo de esta PNL el polemizar sobre si la gente viene

o deja de venir cuando está gobernando la izquierda o cuando

está gobernando el Partido Popular, no tengo ningún

inconveniente en retirar de la exposición de motivos todo lo

que haga referencia a ese aspecto.

Pero sí que tengo que reivindicar, porque... bueno, es cierto

que la gente, el turista viene o deja de venir en función de

múltiples factores, pero lo que es cierto e indiscutible es que

durante estos últimos cuatro años se ha producido una inversión

de más de 700 millones de euros en renovación de

establecimientos turísticos y se ha conseguido lo que no se

había conseguido en los veinte años anteriores, incluido cuando

gobernaba el Partido Popular, que es un aumento de la

categoría de los hoteles, y eso entiendo que es bueno, a pesar

de que el Sr. Salvador Aguilera ponga pegas a algunas zonas de
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Ibiza porque nos hemos pasado de frenada y seguramente es

más del lujo de lo que a ustedes les interesaría. Pero cada vez

que ustedes hablan de aumentar y mejorar la calidad entiendo

que aumentar y mejorar la calidad significa que vengan turistas

que gasten más y para que gasten más tienes que tener mejores

establecimientos y tienes que tener mejores restaurantes y

tienes que tener mejores servicios.

Por tanto, lo que no se puede decir es una cosa y la

contraria, y eso sí ha sido una cuestión que se ha puesto en

marcha durante estos últimos cuatro años. Y cuando digo que

hay que mejorar y reducir o blindar la seguridad jurídica, que

no tengo ningún inconveniente en retirar de la propuesta la

palabra “blindar”, estoy diciéndolo porque actualmente, a día

de hoy, hay proyectos parados en los ayuntamientos y en los

consejos insulares porque no saben qué normativa tienen que

aplicar, y eso es un hecho que se está produciendo en los

ayuntamientos y basta que ustedes lo pregunten: en el de Calvià

hay proyectos parados, en el Ayuntamiento de Palma hay

proyectos parados, en el consell insular hay proyectos parados

y entiendo que en el resto de municipios también hay proyectos

parados. Por tanto, creo que convendran que convendría que

esa normativa se simplificara para evitar que esas cuestiones se

produzcan.

Yo puedo entender que ustedes estén en contra, como ha

dicho el Sr. Reus, del aumento de las dos alturas en las zonas

turísticas maduras, lo que se olvida siempre de decir es que ese

aumento de alturas iba condicionado a un aumento de categoría

y difícilmente se ha demostrado durante los últimos veinte años

un aumento de categoría si no iba acompañado de por lo menos

mantenimiento del número de habitaciones, y esa ha sido la

realidad, gobernara quien gobernara, porque aquí, salvando a

Ciudadanos y salvando a Podemos, el resto de los que estamos

aquí, por activa o por pasiva, hemos gobernado. Por tanto,

sabemos de qué estamos hablando.

En el tema del portal, miren, yo ahora mismo mientras

estaban hablando he estado mirando el portal que tiene

Andalucía, nos da mil vueltas, mil, y tiene centralizada la

información, pero es que si te vas a cualquiera de los países que

están apostando de verdad por esas tecnologías, como es el

caso de Suiza, que es líder mundial en esos momentos en

información on line o Escocia o Sudáfrica que son países que

tienen menos turistas que nosotros, oiga!, a mí me da igual si le

quieren llamar escaparate o si le quieren llamar portal o si le

quieren llamar como quieran llamarle, ustedes están dando

apoyo ahora a un gobierno que tiene que gobernar, y si

efectivamente lo que hay ahora no funciona, pues..., no sé quien

lo ha dicho, no sé si és el Sr. Reus o el Sr. Castells, que se

audite y que se haga funcionar, porque yo he sido regidor del

Ayuntamiento de Palma, después de un gobierno del Partido

Socialista y ha habido cosas que me he encontrado que no

funcionaban, y en lugar de quejarme me he puesto a trabajar

para que eso funcione.

Por tanto, el escaparate tiene que funcionar, tendríamos que

estar de acuerdo en que eso tiene que funcionar y que la

información tiene que estar disponible para cualquier turista y

debería de estar centralizada, por una cuestión de operatividad

y por una cuestión de imagen, es que es muy importante la

imagen, y más en internet. Y a mí me da envidia, cuando entras

en portales de sitios que no nos llegan ni a la suela de los

zapatos en materia de turismo, y tienen toda la información

ordenada, tienen... y yo, como cliente y como usuario, al final

acabo yendo a estos portales. Y evidentemente eso se tiene que

promocionar, no basta con colgar un vídeo en YouTube, hay

que promocionarlo y hay que trabajarlo y hay que estar de

acuerdo en que eso se tiene que promocionar, y he insistido

desde el primer momento en que eso no significa que desde el

Govern se tenga que dictar la política en materia de promoción,

ni que és lo que se tiene que enseñar de cada una de las islas, en

absoluto, que cada isla decida qué es lo que tiene que hacer,

pero también entiendo que sería bueno que, si somos un destino

turístico, estuviéramos dentro de un paraguas y de un marco en

el que todos nos pudiéramos sentir identificados, y sobre todo

los turistas, los tuviéramos... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

... -sí, voy terminando- ..., los tuviéramos pues más o menos

en un mismo... focalizados, ¿no?

En cualquier caso, y para acabar, me llama la atención,

porque ha empezado el Sr. Salvador Aguilera diciendo que se

alegra del talante y a mí me llama la atención porque ya llevo...

en esta semana he estado en tres comisiones y veo que la gente

de Podemos se alegra de que el Partido Popular presente

propuestas sin ningún tipo de contenido político, ayer fue en el

tema de sanidad y el día anterior en tema de servicios sociales,

no sé qué concepto es el que tienen, pero en cualquier caso le

diré que una experiencia que ha funcionado muy bien en el

Ayuntamiento de Palma ha sido la Fundación de Turismo

Palma 365 en la cual nos hemos comprometido todos los

partidos políticos a no hacer política en materia turística, e

intentar en la medida de lo posible llegar a consensos, y creo

que eso, si se ha conseguido en un ayuntamiento como es el de

Palma, que no deja de ser un referente en materia turística, creo

que se podría hacer también a nivel de comunidad autónoma.

Por tanto, no es mi intención e insisto en que se retire

cualquiera de los aspectos que hayan podido herir

susceptibilidades, que se retiren de la exposición de motivos,

eliminar la cuestión de “blindar” y agradecer, una vez más, el

apoyo en aquellos puntos donde votarán a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Entenc que accepta la transacció del Sr.

Castells i sí que ens agradaria que ens diguessin exactament

com queda.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, la meva transacció anava una mica més enllà em sembla

del que deia, perquè jo el que deia era no només eliminar

“blindar”, sinó també..., és a dir, “blindar la seguretat jurídica

del sector”, és a dir, jo el que proposava era: “El Parlament de

les Illes insta el Govern de les Illes Balears a treballar a favor

de la simplificació normativa”...
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EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Me va bien.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... i “amb diàleg permanent amb els professionals”.

Molt bé, d’acord, sí ara...

LA SRA. PRESIDENTA:

La podrà passar per escrit al lletrat? D’acord.

També he de demanar al grup proposant si accepta la

votació separada per punts. Sí, d’acord.

Idò si els sembla bé, començam la votació del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Queda aprovat per unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt 2.

Vots a favor? 

Vots en contra?

També és per unanimitat, idò. Molt bé.

El punt 3.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Per unanimitat també.

Punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Així queda...

EL SR. SECRETARI:

Queda: vots a favor, 4; en contra, 7, i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Així queda...

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 4; en contra, 7, i abstencions, 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Aquest s’aprova també per unanimitat.

Punt 7.

Vots a favor?

Per unanimitat també.

Punt 8.

Vots a favor?

Molt bé, per unanimitat també queda aprovat.

Gràcies, i s’aixeca la sessió.
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