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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...primer començam per si es produeix algun tipus de

substitució. Sí?

EL SR. GARAU I SALAS:

Jaume Garau substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Cap més substitució? Idò així donam per

començada...

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Proposició no de llei

RGE núm. 9997/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES, relativa a la modificació de la Llei de turisme

per reducció d’excepcions en l’intercanvi de places o creació

de diferents borses per a empreses o establiments d’allotjament;

i la RGE núm. 11527/2016, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a les bones pràctiques en el consum

responsable d’alcohol a avions i aeroports.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9997/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a modificació de la Llei de turisme per

a reducció d’excepcions en l’intercanvi de places i creació

de diferents borses per a empreses o establiments

d’allotjament.

Per defensar la Proposició no de llei RGE 9997/16, del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,

relativa a la modificació de la Llei de turisme per la reducció

d’excepcions en l’intercanvi de places o creació de diferents

borses per a empreses o establiments d’allotjament, té la

paraula el Sr. Diputat Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

fa al voltant de quinze anys que la normativa turística a les Illes

Balears va incorporar com un dels seus principis rectors

l’intercanvi de places, eh?, l’intercanvi de places vol dir que

per obrir una nova plaça s’hagi de donar de baixa, a grans trets,

una plaça existent. Aquest és el criteri general, és un criteri que

ha servit... bàsicament ha estat un instrument de control perquè

no hi hagués un increment exponencial de les places turístiques,

i per tant d’estabilitzar la nostra oferta, i evitar possibles

saturacions turístiques. Per tant ha estat una bona mesura, jo

crec que hi ha hagut governs de diferents colors polítics i el

principi s’ha mantingut. Per tant crec que és una idea que és

bastant compartida per tothom.

A partir d’aquí és cert que la normativa sempre ha

contemplat alguns supòsits que no s’havien d’acollir a aquest

principi general. Aquests supòsits tenien una explicació, perquè

les excepcions existien perquè hi havia una aposta perquè hi

hagués millor qualitat. Tothom parla de qualitat, que hem

d’incrementar la qualitat; clar, una manera d’incrementar la

qualitat o una manera que hi hagués hotels de 5 estrelles és que

no fessin intercanvis; si posam més fàcil l’obertura d’un hotel

de cinc estrelles perquè no hi ha intercanvi evidentment

aconseguirem que hi hagi un turisme de més qualitat perquè

l’oferta haurà pujat de qualitat. Per tant això tenia un cert sentit,

aquesta excepció; jo no vull en cap moment fer veure que

l’excepció no tengués cap sentit.

Però, bé, al cap dels anys, amb aquestes mesures i amb

altres mesures, com és el tema de la modernització

d’establiments turístics, el que hem aconseguit és que tota

l’oferta ha anat pujant de categoria, i per tant entenc que en

determinats supòsits ja no té sentit mantenir determinades

excepcions, i pensam que el Govern, en aquesta futura

modificació de la Llei turística ha de reduir, no vol dir que no

n’hi hagi d’haver cap, però ha de reduir els supòsits que estan

exceptuats del principi de l’intercanvi de places.

Per tant aquesta és la filosofia bàsica de la nostra proposta.

Una vegada explicada la filosofia, entenem que s’haurien de

crear tres bosses de places, tres bosses de places perquè hi ha

tres ofertes que són molt diferents, entenem, entre elles, i per

tant que tenen preus diferents i que han de tenir un tractament

diferenciat. Una cosa, diguem, seria la borsa clàssica, la borsa

existent, la borsa d’hoteler, d’apartament turístic, diguem

pròpiament. Hi hauria una altra borsa, que d’aquesta ja hi ha

unes places autoritzades, que són les estades turístiques en

habitatge unifamiliar; ja hi ha un caramull -no ho sé, parlen al

voltant de 40.000- places autoritzades d’habitatge unifamiliar

per fer estada turística, per tant tenim un nombre de places i a

partir d’aquest nombre de places més o manco es pot establir

l’intercanvi, perquè hi ha alguna cosa a intercanviar perquè hi

ha unes places autoritzades. 

Però, clar, hi ha una tercera oferta que s’ha de regularitzar,

que és aquesta del lloguer turístic en plurifamiliar, que com tots

saben estam pendents que el Govern elabori el projecte de llei

i el remeti al Parlament per a la seva discussió, aprovació i

esmena, i aquesta borsa d’aquest lloguer plurifamiliar també

entenem que ha d’estar subjecta a l’intercanvi, principi general;

ara bé, primer hi ha d’haver alguna cosa a intercanviar, perquè

clar, si no hi ha places no intercanviarem res. Per tant, com que

aquesta situació dels plurifamiliars ha sorgit d’una manera

recent, perquè fins al 2013, diguem, era un lloguer de

temporada, no era una plaça turística autoritzada per

l’administració turística, a través de la modificació, com vostès

saben, de la Llei d’arrendaments urbans això es du a la

normativa turística, i la normativa turística a les Illes Balears ja

el 2012 prohibia com a oferta turística aquest lloguer

plurifamiliar per motius de vacances, i aleshores es produeix un

buit i no hi ha places, no hi ha places gairebé; hi podria haver

qualque habitatge, és vera que hi podria haver qualque

habitatge turístic de vacances de fa molts d’anys amb alguna

autorització però, bé, això és absolutament anecdòtic, en

realitat podem dir que no hi ha places autoritzades d’habitatge

plurifamiliar. 

Per tant primer hi ha d’haver unes places per poder fer

l’intercanvi d’aquestes places, i nosaltres el que volem és que

hi hagi intercanvi, però a la proposició plantejam que hi hagi la

possibilitat que hi hagi un període perquè es puguin donar

d’alta aquelles places existents que en la realitat s’estan oferint

i que quedin regularitzades, sempre complint uns criteris de
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qualitat que ha de definir aquesta futura regulació. Evidentment

aquells que no compleixin els criteris de qualitat han de quedar

fora, això no ens ofereix cap discussió.

Dit això, el nostre plantejament d’aquesta regulació és que

no pot esperar futurs instruments urbanístics, perquè, clar, aquí

en el Parlament -ja ho vàrem sentir en el plenari- se’ns diu “bé,

això és que és molt complex, és que han d’intervenir els

consells insulars amb els PIA, i han d’intervenir els ajuntaments

amb els seus planejaments generals”; bé, nosaltres estam

d’acord amb això de cara a futur, però de cara a donar sortida

a la realitat existent hi ha d’haver un període transitori; de fet

això ho va defensar el conseller de Turisme, perquè el conseller

de Turisme deia, jo li ho sentit dir en declaracions, que el que

no podíem fer és una regulació que el que fes és retrotreure el

problema a una altra regulació, i això és el que se’ns està dient,

almanco és el que es va dir en el debat de política general de fa

dos dies, i nosaltres pensam que això no és una solució, perquè,

clar, dir que ja ho regularan els PIA és dir que d’aquí a tres

anys, per ventura..., o d’aquí a dos anys, per ventura tendrem

qualque solució. Nosaltres evidentment en això no estam

d’acord.

Hi ha d’haver un període transitori per a aquella oferta

existent que pugui aflorar, pugui aflorar, perquè aquí hi ha un

munt..., manco el Partit Popular tots els altres partits es varen

presentar a les eleccions i varen anar a debats on la seva aposta

era explícita de facilitar el lloguer turístic en plurifamiliar, i ara

veim que tothom està reculant en aquest compromís electoral

i comencen a posar emperons i comencen a cercar ossos en el

lleu pertot arreu, i nosaltres entenem que aquest compromís

s’ha de mantenir, que aquest lloguer turístic socialitza els

beneficis del turisme. 

Vàrem fer una proposició aquí, que es va aprovar, sobre el

tema que evidentment de cara al futur per a nous lloguers

turístics la capacitat de zonificació dels ajuntaments ha de ser

el que ha de prevaler, i per tant ha de poder delimitar on es pot

fer en el futur lloguer turístic i on no es pot fer per motius, per

exemple, de política d’habitatge, la qual cosa a nosaltres ens

pareix molt raonable, però hem de donar sortida a allò existent,

que tots sabem que és una realitat incontestable, i que veig que

alguns durant la legislatura passada es varen passar quatre anys

dient que el PP s’amagava davall la terra i que no volia afrontar

el problema, i ara n’hi ha molts que estan també ficant el cap

davall la terra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per defensar... Ara passam al torn

de fixació de posicions, i pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Gijón, amb un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies. El Partido Popular va a votar en contra de esta

propuesta por varios motivos. El primero, porque no parece

lógico que estando pendientes todavía de saber cuál va a ser la

regulación que marque el govern actual en referencia a este

tema concreto vayamos haciendo enmiendas antes de que haya

salido, o propuestas antes de que haya salido el cambio de

normativa; parece que lo lógico sería esperar. Es cierto que el

Govern està tardando más de la cuenta; es cierto que se está

demostrando que no era tan sencillo resolver este problema,

como ya veníamos anunciando desde el Partido Popular desde

hace tiempo; es cierto que todos los partidos están reculando y

que el único que se está manteniendo en la misma postura es el

Partido Popular porque no era tan sencillo resolver este

problema, pero, en cualquier caso, lo lógico sería esperar a que

el Govern presente una propuesta y sobre esta propuesta ya

podremos decidir si es mejor o peor respecto a la normativa

que hay actualmente.

Segundo, esta modificación parece que no resuelve el

problema principal de lo que están diciendo los partidos que

hoy están dando apoyo al Gobierno porque realmente haces un

intercambio de plazas sobre las plazas ya existentes porque...

al menos en esta propuesta no se ve ninguna reducción respecto

a las plazas ya existentes. Por tanto, los que ya han llegado se

benefician y el resto que intenta llegar ya no se podrá

beneficiar.

Yo no tengo tan claro que hoy... todos nos pusiéramos de

acuerdo para hacer ni tan siquiera una bolsa de plazas para los

establecimientos hoteleros actuales, porque da la sensación que

el único sector protegido es el de los hoteleros, uno puede

poner tantas zapatearías como quiera, tantos supermercados

como quiera, tantas tiendas de moda como quiera, pero

curiosamente no puedes poner dos cosas: farmacias y hoteles

y yo no tengo tan claro que hoy nos pusiéramos de acuerdo ni

tan siquiera en eso... perdón?, -y estancos evidentemente

porque son concesiones del Estado... y loterías, y loterías-, pero

bueno quiero decir...

(Remor de veus)

...pero son del Estado, pero ejemplificar que es un sector, es el

único sector privado que está regulado, es el único que tiene

este beneficio que siempre beneficia a los que ya están

independientemente de cuál sea el nivel de calidad que ofrecen.

Y yo sinceramente creo que en estos momentos tendríamos

incluso problemas para ponernos de acuerdo, no quiero decir

que no haya servido para el objeto en el momento en que se

tomó la decisión.

Tampoco parece que esto realmente vaya a resolver el

problema principal que no... al menos desde nuestro punto de

vista no es tanto... el hecho de la saturación, que ya hemos

dicho en algún caso que lo de la saturación va por barrios, es

decir, hay momentos puntuales en los que sí se puede observar

una mayor concentración de turistas, pero a lo mejor lo que nos

tendríamos que proponer es cambiar el modelo en el sentido de

que los turistas que vengan gasten más y generen más riqueza

y más empleo porque de lo contrario tampoco estaremos

contribuyendo a mejorar lo que es el sector principal

económico de nuestras islas.

Por tanto, nosotros votaremos en contra de esta propuesta.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Ara pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Diputat Aguilera, per un

temps de deu minuts.

EL SRA. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un dia més El Pi ens porta

al Parlament una proposta sobre el lloguer turístic, és obvi que

és un dels grups parlamentaris, per no dir que el que més, que

ha intentat empènyer, donar... posar damunt la taula

determinades propostes per a aquesta possible modificació de

la Llei turística. 

Tenim un primer esborrany que des de Podem pensam que

és insuficient, com ja hem manifestat més d’una vegada, perquè

eren només divuit pàgines on el Govern intentava fer o posar

damunt de la taula algunes possibles modificacions respecte a

diferents lleis que afectaven d’una forma directa i... així com el

tema de regular els plurifamiliars.

Jo animo també -i m’imagín que El Pi ho farà- que

aquestes... o les diferents propostes que durant aquests mesos

han fet tant en Ple com en comissió acabin finalment en la

futura modificació de la llei i que avui intentarem a veure com

queda.

Per a nosaltres... i sobretot una qüestió molt important que

encara que avui no queda aquí patent és que dins d’aquesta

modificació, la intenció per part del Govern és, per una banda,

com comentam, la regulació de l’habitatge plurifamiliar, però

per una altra... i el primer punt que apareixia al document, era

la fixació d’un sostre de les places turístiques, no? Això penso

que tothom... i a més a més des dels diferents grups

parlamentaris, sinó que en la societat d’avui en dia i de les

diferents organitzacions, plataforma, etc., és una qüestió òbvia.

No estic d’acord amb el Sr. Gijón, com és obvi, moltes

vegades el convido que vengui a Formentera, ja ha passat quasi

la temporada, però segurament aquesta cap de setmana que

tenim el Closing Party i veurà els milers de persones que

pulAlulen per les nostres illes i la saturació és òbvia en

carreteres, platges, en la impossibilitat d’aparcar, d’entrar dins

els municipis, idò, Sant Antoni, Vila, etc., la carretera de Santa

Eulàlia i és obvi també el colAlapse o pràcticament, que

nosaltres diem, saturació que hi ha al centre de Palma perquè

dia a dia quan som aquí ho veiem.

Per tant, a nosaltres ens preocupa molt el tema d’aquestes

places, no? Parlam, per una banda, que, com ja s’ha comentat,

hi ha unes places... per als hotels, aparthotels, etc., que

justament... segurament han vist aquest divendres que l’Ultima

Hora publicava a El Económico un interessant reportatge sobre

la quantificació i només faig tirar d’hemeroteca: “Balears sólo

aumenta 1.551 plazas turísticas en diez años”; segueix llegint,

“el número de visitantes extranjeros se ha incrementado en

más de 2 millones de personas -en diez años- y la capacidad

total de alojamiento en las islas es de 424.663 camas”,

esperem i bé..., pensem que aquesta informació l’hem de tenir

tots present.

I també, relacionat amb el que comentava el Sr. Melià sobre

la borsa de places, recull en l’última pàgina referent

concretament a aquesta anàlisi... que parla de 43.000 places

turístiques que estan sense assignar, la qüestió de moltes que

tenim o de les preguntes que tenim des de Podem és, si

realment es posen al mercat places turístiques plurifamiliars la

plaça hotelera es veurà reduïda? S’incrementarà en 500, 5.000,

50.000, 150.000 places? Bé, ho deixo aquí, però per a nosaltres

és obvi que aquesta és una qüestió que el sostre de places

turístiques..., i ja veurem com es diferencia, pensem que és vital

per intentar veure o canviar el model que avui per avui tenim.

Nosaltres sobre el posicionament... bé, no, abans de tot

això, perquè vegin vostès la importància que avui per avui té el

problema de l’habitatge a Eivissa i a Formentera i també aquí

a part de Palma, com ja hem comentat moltes vegades,

divendres passat hi va haver el segon fòrum o Congreso de la

Vivienda Turística de Ibiza y Formentera i s’hi va veure palès

el conflicte d’interessos que hi ha entre uns i altres. 

Respecte d’això vàrem escoltar al representat de la

Comissió Nacional del Mercat de la Competència que, bé,

volen obrir-se a qualsevol, això és mercat lliure per a tothom,

i d’altra banda vàrem veure com Exceltur va posar de manifest

els problemes habitacionals que tenim a determinades illes o a

determinades zones del nostre arxipèlag. I faig present l’article

47 de la Constitució, que moltes vegades feim referència a la

Carta Magna i avui dia aquest article a Eivissa, com vaig

comentar al debat al qual vaig participar, realment Eivissa i

Formentera veu perillar avui en dia l’habitatge habitacional per

als residents i per als futurs treballadors.

El dret a un habitatge digne és increïble, avui per avui i ho

comentava perquè... deien la importància que és una illa, un

arxipèlag on ni policia, és a dir, els reforços d’enguany, els 200

reforços que havien de venir enguany es varen quedat tots aquí

a Mallorca, no varen anar a la resta d’illes, agafem un avió i

desplacem la policia. Tenim problemes per contractar sanitaris,

docents, professionals per al tema del turisme i volem posar

tota una banda increïble de milers i milers d’oferta d’habitatges

perquè tothom faci negoci, pensem que no.

Tema posicionament, és clar, nosaltres votarem a favor del

primer punt, però, com que estic d’acord amb el Sr. Gijón en

aquest sentit, no té molt de sentit que esperem aquesta possible

modificació que tendrà un tràmit parlamentari, però creiem que,

com es recull a la Llei de turisme, en el seu article 89 en el seu

moment, en la seva modificació, es varen crear moltíssimes

excepcions, i pensem que aquí s’ha d’intentar reduir o

minimitzar o eliminar completament qualsevol tipus

d’excepció.

A més a més, recordo com aquesta llei és perversa, perquè

moltes vegades diuen que la modificació, reforma i canvi de

categoria de tres, quatre, de dos o cap amunt, qualsevol

increment de categoria, això suposa, segons el nombre de

places hoteleres, augmenta el multiplicador corresponent fa que

no sigui per una sinó 1,0 tal, 1,5, per tant, s’incrementa el

nombre de places. Per tant, això és pervers que no s’ha

incrementat el nombre i és una falAlàcia, una mentida que

moltes vegades diem, no s’ha incrementat, no, veiem que
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automàticament aquests establiments s’incrementen davant del

nombre de places. 

Idò, votarem a favor, però està clar que sobre el segon punt

on comentava tot el tema de l’intercanvi, bé, també ens urgeix

un altre dubte, Sr. Melià, quan aquestes places, tothom podrà

accedir o només aquelles persones que tenguin sous podran

pagar aquestes places? Avui per avui si se’n va vostè a, ho torn

a repetir, a Eivissa i a Formentera i segurament aquí, a

Mallorca també ho hem escoltat i m’ha arribat informació, com

persones, fons d’inversions, empreses immobiliàries es

dediquen a comprar habitatges per reformar-los i per obtenir un

rendiment i especular i fer negoci respecte d’això. 

Per tant...

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

... és fer negoci, bé, aquí el negoci pensem que, ho torn a

repetir, l’article 47 de la Constitució tenim dret a un habitatge

digne, és obvi...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... -eh!, bé-, el turisme, l’especulació i aprofitar que aquí

venent-ho tot, fer negoci, l’excusa és fer negoci, idò bé, veiem

com el nostre arxipèlag, i ho torn a repetir, veiem com la gent

se n’ha d’anar dels centres històrics, Palma és un clar exemple,

“gentrificació”, a Eivissa, la gent té treball, però no pot fer la

temporada perquè no pot pagar 1.500 o 1.800 euros per un

apartament com demanen o 500 o 800 euros per un matalàs a

qualsevol lloc. Això és una vergonya!

Per tant, no ho podem permetre, o almenys des de les

institucions, hem de veure que aquesta modificació de la llei,

ho torn a repetir, té unes conseqüències brutals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -ja acabo-, té unes conseqüències brutals davant de

l’habitatge a determinats llocs i venim aquí a denunciar-ho

públicament.

Per tant, no votarem en contra i aquest període extra és

obrir la veda, és a dir, aquí donam sis mesos perquè tothom

pugui presentar al respecte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Ara passa el torn del senyor...

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Reus, per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Nosaltres coincidim amb part de

l’anàlisi que fa El Pi respecte del tema de la introducció que es

va fer en el seu moment de l’intercanvi de places i les

excepcions que, vull dir, tenien el seu sentit potser en el seu

moment, però volia fer una referència a la dada que ha donat el

Sr. Aguilera, no sé d’on surt aquesta informació de les 1.500

places en deu anys, però potser que siguin 1.500 places que

s’hagin comprades de la borsa, perquè ampliació de places n’hi

ha hagudes, per exemple, només a Palma, a Platja de Palma,

3.700 places en els darrers quatre, cinc anys, 3.700 places que,

a més, no han computat i no s’han hagut de comprar ni fer

intercanvi perquè Platja de Palma es considera zona de ciutat,

hotels de ciutat, i són unes excepcions, aquestes famoses de

l’article 89.

Per tant, totalment d’acord amb la proposta d’El Pi, del

primer punt on s’han d’anar reduint aquests supòsits

d’excepció.

De fet, a una proposició, a una proposta de resolució que

vàrem aprovar despús-ahir, dimarts, la número 3 que

presentava MÉS per Mallorca, anava en el mateix sentit, anava

en el sentit de modificar la Llei turística per tal de fer efectiu

aquest principi de l’intercanvi de places que ara mateix, per

mor d’aquestes excepcions i altra normativa, com per exemple,

la fórmula polinòmica que s’aplica que fa que quan es retirin,

segons les categories, es retirin 100 places, es multipliquin per

2, per tant són 200, les següents 50 es multipliquen per un altre

factor, i aquesta fórmula de plaça... aquesta fórmula polinòmica

d’intercanvi de places més totes aquestes excepcions fa que

aquesta idea de l’intercanvi va servir per frenar, però també ha

anat proliferant el nombre de places fora d’aquest límit i fora

d’aquesta borsa.

Quant al punt 2 no podem votar a favor, quant al punt 2 no

podem votar a favor per diverses coses. Nosaltres no hem dit

que no farem, no regularem el lloguer turístic i que ho

relegarem tot als PIA i als plans generals. Això, vull dir, que hi

ha d’haver, que la regulació definitiva vendrà dels PIA i vendrà

dels plans generals crec que hi estam tots d’acord i creiem que

fins i tot les propostes que hem aprovat ja en aquest sentit que

venien d’El Pi anaven en aquest sentit que s’havien de respectar

les competències urbanístiques dels consells i dels ajuntaments.

El que passa és que aquí hi haurà d’haver un règim

transitori, i jo ho vaig dir dimarts, hi haurà d’haver un règim

transitori i aquest règim transitori haurà d’afrontar el problema

i haurà de donar una solució al problema i dir què es pot llogar

i què no es pot llogar, respectant també que no pot

comprometre la normativa que vendrà després. Afrontarà el

problema, i una altra cosa és que no estiguem d’acord amb

quina manera s’ha d’afrontar el problema, de quina manera s’ha

de regular, però que hi haurà una regulació transitòria que

afrontarà el problema i que es permetrà llogar plurifamiliars en

determinades condicions, hi serà.

Ara, no de la manera que proposa El Pi, sobretot a l’apartat

2.b), on a un negoci que no hi pot haver un efecte crida quan ve

una regulació nova o en aquest cas hi podria ser només en els

unifamiliars, en els plurifamiliars no hi pot haver un efecte

crida perquè no es poden inscriure perquè no estan permesos,

institucionalitzar aquest efecte crida i posar un període perquè

es pugui aforar el que hi havia que es llogava i el que no es

llogava, però que s’apuntarà per tenir aquesta plusvàlua de les
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places que suposarà si després hi ha d’haver intercanvi.

Nosaltres amb això no hi estam d’acord.

Ni tampoc amb afinar tant el tema de les borses, perquè

creiem que no hi ha d’haver tres borses i que, en tot cas,

després també s’ha de donar un marge als consells. Per

exemple, a Menorca ara mateix no hi ha borsa, és una excepció

de l’article 89, però en tot caso s’ha de donar marge de quina

manera s’organitzen les borses en els consells insulars.

Per això, com dic, si hi ha votació separada votarem a favor

del primer punt i votarem en contra del segon punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara té la paraula pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Castells, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta o presidenta, en funcions, no

sé com ho he de dir. Bé, Sr. Melià, per primer cop estic més

d’acord amb el Sr. Gijón que amb vostè, almenys en alguns

aspectes. Dic per primer cop i esper que sigui dels darrers, a no

ser que el Sr. Gijón faci una evolució ideològica...

(Algunes rialles i remor de veus)

... impensable. 

Sobretot ho dic perquè realment en moltes coses que ha dit

el Sr. Gijón no hi estic d’acord, però el que ha dit al

començament és una mica la línia que jo pensava seguir. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, jo això ja sabeu que a mi no... no em cauen els

anells a l’hora de votar el que pens, encara que els altres votin

el que vulguin. M’és igual. 

Però, és a dir, coincidesc amb ell que aquest tema està en el

punt que toca, tal vegada un poc tard, tots ho reconeixem, que

ja s’han fet els posicionaments parlamentaris que s’havien de

fer, ho té el Govern sobre la taula, i bé, d’alguna manera vostè,

molt legítimament, vol treure petroli d’aquest tema, vol que ens

posicionem sobre aquest tema, vostè hi ha fet referència, i de

forma molt justa, que està en els programes electorals, s’han fet

proposicions no de llei, s’han fet propostes de resolució i jo

crec que aquest tema, en seu parlamentària, ja està dat i beneït

fins que no arribi el projecte de llei. A mi m’agrada molt saber

la seva opinió, saber l’opinió d’El Pi, però aquí, diguem,

haurem de parlar-ho i amb lupa, perquè vostè sap que no és un

tema fàcil, haurem de parlar-ho quan tenguem el projecte de

llei que ens remeti el Govern. Per tant, està molt bé saber la

seva opinió.

Jo la meva no li diré, perquè ja n’hem parlat prou d’aquest

tema en fase prelegislativa i ara el que toca és que comencem

a posicionar-nos, a treballar internament i a tenir un

posicionament clar perquè quan arribi la fase legislativa tota

aquesta opinió que tenim tots doncs la puguem treballar amb

precisió, perquè, com vostè sap, i segur que... bé, sembla que

pel que hem dit tots, tots estam d’acord, per afrontar aquest

tema caldrà una precisió quirúrgica, perquè qualsevol

aproximació que la fem de qualsevol manera i a l’engròs, pot

provocar uns problemes i uns desequilibris, n’ha fet referència

el portaveu de Podem. Si vostès volen interpretar que amb

aquesta prudència i amb aquesta precisió que veiem que s’ha de

tenir amb això el que fem és faltar al nostre compromís

electoral, bé, és la interpretació que fan. Vull dir, per a mi no

és en absolut contradictori dur en el programa electoral que

això s’ha de regular i a l’hora de regular-ho fer-ho amb la

cautela, amb la prudència que com a legisladors ens pertoca,

perquè segons com ho regulem podem crear un estropell de

dimensions considerables.

El Partit Popular és perfectament conscient d’aquesta

dificultat i bé d’alguna manera, doncs, s’ho miren des de la

barrera, també de forma molt legítima, però amb això vull dir-li

que tots estam, crec que tots som molt conscients d’aquesta

dificultat. Jo consider, en aquest sentit, que la seva proposició

no de llei d’alguna manera és una mica frívola, jo entenc que és

totalment legítima, perquè pretén que posem els carros davant

el bou i comencem a manifestar-nos sobre coses que el que hem

de fer és debatre-les amb tots els (...) amb la precisió quirúrgica

que deia al projecte de llei. 

Vostè diu que això és trobar ossos en el lleu, que és posar

el cap dins la terra. Jo el que pens és que vostè el que vol és

portar-nos a l’hort i que passem el carro davant els bous abans

d’hora.

Per tant, amb tot aquest preàmbul, lògicament jo no diré res

sobre el que nosaltres pensam sobre aquest tema perquè ja ho

hem dit, ja n’hem parlat, ja hi ha hagut posicionaments

prelegislatius en aquest parlament. Per tant, votarem en contra

perquè creiem que no és el moment per aprovar aquesta

proposició no de llei, sense entrar a valorar el contingut.

Creiem que és un tema prou important, prou delicat per

afrontar-lo amb la calma, amb la cautela i amb la tranquilAlitat

que pertoca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Oliver, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei d’El Pi

realment es redueix quasi bé a dos punts, que són reduir les

excepcions de l’intercanvi i a crear una borsa o distintes borses

per a intercanvis de places segons les distintes modalitats

d’allotjament. 

Bé, la idea inicial d’aquest sistema d’intercanvi és la

contenció de places turístiques, que ja parlam de contenció si

s’hi fixen des de l’any 90, aproximadament. És vera que afecta

únicament o ha afectat fins ara únicament a les places d’hotels,

a cap altra modalitat. Des del 90 fins avui hi ha hagut, però
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moltíssims de canvis, canvis en la tipologia d’allotjament, s’ha

afegit al tradicional hotels els habitatges, primer varen ser els

habitatges turístics amb una regulació específica, i darrerament

hi ha el lloguer turístic que la Llei 8/2013 incorpora en part. El

lloguer d’habitatges turístics està regulat per la llei 8, la llei

nostra de turisme. Únicament la tipologia d’habitatges situats

en edificis plurifamiliars sotmesos al règim de propietat

horitzontal és la que queda fora d’aquesta regulació.

La conselleria, ho ha dit el vicepresident en diverses

ocasions, regula aquest tipus de lloguer turístic i ho fa perquè

així ho vàrem decidir en els acords de governabilitat, on està

expressament escrit, i també nosaltres és una proposta electoral,

és un compromís electoral del nostre partit quan ens vàrem

presentar a les darreres eleccions. És un compromís de partits,

és un compromís que està signat en els acords, és un doble

compromís que no tenc cap dubte que acomplirem.

Pensam que no pot quedar fora de regulació una activitat

turística tan important, turística, econòmica, social i

mediambientalment, com és aquesta dels lloguers turístics en

habitatges plurifamiliars també.

Com dèiem, però, i com tots hem reconegut avui, és una

qüestió complexa, no sols en si mateixa sinó també perquè

intervenen tots els nivells de l’administració. La Unió Europea,

amb directives que fa, amb la directiva de serveis i amb unes

posteriors que igual farà, però ja n’hi ha una que hi incideix. La

de l’Estat, la LAU, de forma directa i la Llei de propietat

horitzontal. La comunitat autònoma que té competències en

Turisme, en Habitatge. Els consells insulars, els plans

territorials, els PIAT. Els ajuntaments, planejament municipal,

ordenances municipals. 

Es tracta, en aquest cas, que el Govern faci una normativa

aclaridora, que respecti les competències, les insulars i les

municipals. No vol dir donar la pilota, passar la pilota a un altre

i llevar-se el problema de sobre, vol dir fer una normativa que

contempli totes aquestes competències de cada una d’aquestes

administracions. 

Per la qual cosa, per tot això que dic, és evident que ha

d’haver-hi consens i acord necessari amb els consells i també

amb ajuntaments per tal de fer una regulació jurídicament i

políticament correcta, fer una normativa, unes línies generals,

que cada una de les illes i cada consell pugui desplegar; que ha

d’haver-hi unes qüestions o unes normes transitòries, perquè és

cert que el PIA únicament a Mallorca sembla que ja està en

marxa i en canvi a les altres illes encara no. Bé, totes aquestes

qüestions jurídiques territorials, en aquest cas, que són

importants són qüestions que s’han d’aclarir.

Per això, en principi, nosaltres, podríem votar que sí al punt

número 1 de la seva proposició, perquè pensam que aquest

sistema s’ha de revisar, tota aquesta qüestió de les excepcions

s’ha de revisar. Però pel que fa als punts 2 i 3, aquesta proposta

de dues borses més, primer de tot no sé si seria la solució a la...

crec que ha de ser una contenció de places, la gestió de les

borses és una cosa que tampoc no és gens fàcil; s’ha de veure

exactament de quina manera es fan aquestes borses perquè és

una qüestió teòrica, però ara mateix vostè planteja la creació

d’una borsa que no existeix, per tant, no hi ha places; vol dir

que si la cream posam borses, places, perdoni, en el mercat; és

a dir, és una qüestió que planteja dubtes i que no pensam que,

així com s’elabora ara aquesta nova normativa sigui qüestió

d’esmenar, de, diríem, incidir, condicionar amb una proposició

no de llei, com deia també el Sr. Castells. 

La qüestió de crear o no borses noves és un tema que

entenem que no es pot resoldre així amb una proposició no de

llei, i que nosaltres veurem en el seu moment.

El tercer punt planteja una excepció nova a un futur

intercanvi de borses, és a dir, per una part les llevam, per una

altra fem uns altres tipus d’excepcions. Crec que és bo

reflexionar entre tots aquestes qüestions que són complexes,

que no són jurídicament. Contrastar opinions, posar solucions

damunt la taula, tot i això per això votarem que no, ja que en

breu, a més, el Govern, que hi treballa, presentarà la llei que ho

regula, regularà els lloguers turístics i en qüestions com

aquestes tendrem el document per poder incidir, per poder

esmenar, per poder millorar, si n’és el cas.

Respecte del que deia el Sr. Melià també en la seva

intervenció, ha reconegut aquesta complexitat en l’intercanvi de

places. Vull dir que fins ara la fórmula polinòmica, que deia el

Sr. Reus, i les excepcions que hi ha han fet que realment

aquesta borsa de places funcionàs per a aquelles places ilAlegals

que s’han volgut donar d’alta, per a noves edificacions només

pràcticament fan falta per a hotels de tres estrelles, que se’n fan

poquíssims. Vull dir, que la dinàmica de la borsa jo crec que

està molt bé veure com ha evolucionat aquests anys per si es fa

un sistema no caure en la mateixa, diríem, inoperativitat que ha

tengut fins ara i que sigui realment útil per a allò que s’ha feta.

La fórmula d’intercanvi, idò, ara mateix augmenta el

nombre de places, que també crec que és una revisió que

s’hauria de fer.

Una qüestió que també he anotat quan parlava el Sr. Melià,

jo crec que no hem de passar per sobre les competències dels

consells perquè frissam per fer una regulació que és difícil. No

hem de frissar, s’ha de fer ràpid i s’ha de fer amb aquest acord,

amb les normes transitòries que fa falta que hi siguin si és que

fa falta que hi siguin, i arribar a aquest acord perquè aquestes

normes transitòries permetin una regulació immediata d’aquesta

qüestió. 

Pensi que ara mateix Menorca no té cap borsa; Mallorca, sí;

Eivissa, sí, però no és massa operativa; Formentera, no, vull dir

que és una qüestió, posant de relleu totes aquestes qüestions,

que és complexa, que fa falta aquest acord i fins i tot quasi bé

dels ajuntaments, però consells per suposat.

Pensam que amb una proposició no de llei sí que està bé

tornar-ne parlar perquè és una qüestió que ens preocupa i que

tots hi volem participar, però el moment serà quan tenguem la

llei i facem propostes positives, millorar-la si n’és el cas -si

n’és el cas-  i per això nosaltres votarem que no a la proposició

no de llei -repetesc- i, si fos per punts, sí al primer i al segon i

al tercer, no.

Moltes gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Ara per contradiccions té la

paraula el grup proposant, el Sr. Melià, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer que he de dir és

que la funció del Parlament, a part de fer lleis, vostès haurien

de llegir el Reglament, diu orientar la política del Govern i a

vostès els pot saber greu que un grup parlamentari exerceixi

aquesta funció i intenti orientar la política del govern, però és

que és el nostre deure, Sr. Castells, perquè és clar, és que es

diuen unes coses que em deixen estorat.

Vostès diuen: esperin la regulació, ja n’hem parlat massa.

¡Coño!, no n’hem parlat molt de la tarifa plana de vols entre

illes? I més que n’hem de parlar fins que ho aconseguim! I a mi

em sembla molt bé el que fa el Sr. Damià Borràs, però és que

és increïble que vostès m’ho diguin a mi, no hem parlat gaire

de la transferència de competències del Govern als consells?,

no, no m’hem parlat mai?, eh?, és un tema nou, cada vegada

que vostès facin una proposta jo diré: oh, quina novetat, fins

ara no n’havíem parlat! És que, per favor, diuen unes coses que

són increïbles!

Els temes són reiteratius perquè hi ha problemes

estructurals que és lògic que siguem reiteratius. Vostès a les

seves propostes de resolució, tots, nosaltres els primers, hem

reiterat mil temes: el finançament de la comunitat autònoma, si

fa trenta anys que en parlam del finançament de la comunitat

autònoma, reiteratiu. Què hem de fer? Esperar, no, com que ja

n’hem parlat tots i ja tothom té el seu posicionament, el que

hem de fer és no tornar-ne parlar.

Esper que no tornin posar cap proposta de resolució sobre

la qual vostès hagin parlat anteriorment, però com que ja n’hem

parlat, ja no té sentit, ja està dit tot... És que és clar, és un

argument que no té ni cap ni peus i que va en contra de la seva

pròpia coherència, que és el que fan... el que fem tots, perquè

això ho fem tots, no ho critic, crec que és normal que ho facem

tots, però per favor!, intentin justificar un poc millor la seva

negativa, perquè, és clar, a mi em sembla prou patètic aquest

argument.

Del Sr. Gijón, jo és que..., Sr. Gijón, em deixa també

bocabadat perquè no sé si és que ja està en contra de

l’intercanvi de places, li sembla malament la política

d’intercanvi de places que vostès varen introduir a la Llei de

turisme i a anterior normativa, no em queda clar! Diu que allò

de les farmàcies està molt malament, idò vostès varen fer una

llei de farmàcia que blindava encara més la sortida de places...

És que, és clar, vostès es fiquen en uns jardins... i vostès han

protegit als farmacèutics que tenien la farmàcia i han perjudicat

als farmacèutics que no tenien farmàcia i que volen entrar, amb

un president que té una farmàcia. És que és clar, jo no vull... jo,

sap perfectament que no és el nostre estil entrar en aquests

temes, però és que són sorprenents determinades afirmacions.

Mira, Sr. Aguilera, el turisme és un negoci i la gent viu

perquè es creïn llocs de feina i tenen una nòmina i poden

menjar i... bé, a vostè li pot semblar molt malament que hi hagi

negocis, però bé, nosaltres acceptam perfectament que els

hotels són un negoci, que el lloguer turístic és un negoci, la

política d’habitatge és un negoci, perquè el que fa una

promoció d’habitatge social també fa un negoci, és clar que sí,

això és el món on vivim.

A vostès entenc que pugui no agradar-los el capitalisme i

que trobin que altres règims, no sé quins, podrien ser millors,

però vostès, senyors de Podem, no vénen a denunciar

públicament aquí o no vénen únicament a denunciar

públicament aquí i, és clar, es dediquen a dir: denunciam

públicament. Bé, a part de denunciar públicament, vostès, que

donen suport al Govern, haurien de posar alguna solució,

perquè és clar aquí vostès mateixos són contradictoris, em

diuen: és que Eivissa està fatal, és que no trobam habitatges, és

que la gent se’n va! Cony!, idò miri... i això que està prohibit

el lloguer turístic, imagina’t quan estigui regulat!

Què passa, què es fa el lloguer turístic? Això és el que

passa, és que es fa i vostè mateix ho reconeix, però diu... i

després ens du a un debat teòric, on reconeix la realitat, però

després ens du a un debat teòric i no posam cap solució per a

la realitat i aquest és el problema...

(Remor de veus)

...idò, vostès presentin una proposta que digui a la

conselleria que comenci a fregir a multes que és el que vostès

proposen, però nosaltres pensam que tots els partits, inclosos

vostès, als debats han dit que aquesta no era la solució, aquesta

era la solució del Partit Popular, vostès la varen criticar durant

quatre anys, ara no sabem... és clar, és que... hi ha com una

reconversió en el seu paper, ara resulta que vostès el que volen

és castigar i continuar amb la (...). Bé, em sembla molt bé, igual

que Sánchez o els socialistes volen canviar de posició, ja no sé

el que fan o el que no fan...

(Remor de veus)

...vostès també ho poden fer, però, és clar, no és això.

Després, aquí hi ha una equivocació de concepte, les

competències dels consells, és que el Parlament té

competències legislatives, és l’únic... som els que tenim

competències legislatives, els consells no tenen competències

legislatives, quan nosaltres fem una llei no envaïm

competències dels consells, no, nosaltres fem una llei, una

funció que tenim únicament -únicament, diguem amb

competència autonòmica, no amb competència estatal-,

únicament la tenim nosaltres, i vostès diuen: és que envairem

competències dels consells. No, no, no, diguem, per naturalesa

el Parlament mai no pot envair competències dels consells

perquè es troba a una altra esfera, clar, clar que sí.

(Remor de veus)

No, això és així, i vostès em diuen que envairem... no, no

envairem competències dels consells.

Sr. Castells, el seu programa no deia “regular el lloguer

turístic”, deia “facilitar”, que de facilitar a regular hi ha una
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diferència important, perquè vostès el que deien és que

s’obriria, no deien farem una regulació, no; vostès deien -i és

el que tots els partits d’esquerra varen dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, vagi acabant, per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

...tots els partits d’esquerres varen dir que facilitarien, que

possibilitarien que aquest lloguer afloràs, si tothom ho va dir a

les meses rodones al Diari Mallorca, si tots hi érem, menys el

Partit Popular. Bé, idò resulta que el Partit Popular continua

amb el seu, diguem, atac contra el lloguer turístic, la qual cosa

és coherent; nosaltres continuam defensant els lloguers turístics

i aquí tots els altres partits estan que no saben què han de dir i

per això diuen no i comencen a fer arguments de tirar pilotes

fora en lloc de deixar... participar. Que, per cert, el Govern no

ens deixa participar en aquesta regulació, perquè tal vegada si

el Govern ens donàs entrada a la participació en l’elaboració

d’aquesta regulació, en lloc de presentar propostes aquí

treballaríem en una comissió amb el Govern per fer la

regulació. Els reis del diàleg!

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una pregunta, Sr. Melià, accepta la votació per separat? Sí?

(Se sent el Sr. Melià i Ques de fons de manera

inintelAligible) 

Idò passam a la votació per separat de la Proposició no de

llei RGE núm. 9997/16.

Passam a la votació del primer punt.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 5.

Abstencions? Cap.

Passam a votar el punt 2.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Molt bé, així... queda aprovada... ah, d’acord, no, tres punts

no... d’acord. 

Del punt 1, hi ha 7 vots a favor i 5 en contra, per la qual

cosa queda aprovat aquest primer punt. En canvi, per al punt 2

només hi ha un sol vot a favor i 11 en contra, per tant, queda

rebutjat.

Iniciam el següent punt de...

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 11527/16, presentada

pel Grup Parlamentari M ÉS per Mallorca, relativa a bones

pràctiques en el consum responsable d’alcohol a avions i

aeroports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguim idò, diputats, passam finalment al debat de la

Proposició no de llei RGE núm. 11527/16, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a bones pràctiques en

el consum responsable de l’alcohol a avions i aeroports. Per a

la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Reus, per un temps

de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Per variar, parlam d’aeroports en

aqueixa comissió, però, bé, també hem de dir que els aeroports

de les Illes Balears són un dels principals motors econòmics en

generació de llocs de feina, generació d’activitat, i d’altra

banda escapen al control de la comunitat, i per tant crec que la

comunitat hi ha de poder dir qualque cosa.

Els darrers anys hi ha una preocupació creixent en el Regne

Unit pels incidents produïts a avions i aeroports relacionats

amb l’abús d’alcohol. Es tracta d’incidents que poden anar des

de molèsties a la resta de passatgers fins a vertaders problemes

de seguretat dins els avions que obliguen a aterrar i a treure

aquelles persones que estan creant el problema. Aquests

incidents són més freqüents en els vols de destinacions de sol

i platja. L’empresa Jetcost l’any 2014 va fer un estudi i alertava

que un de cada set britànics arribava al seu destí, en aquest cas

de sol i platja, arribava al seu destí en estat d’embriaguesa, i la

meitat començava a consumir alcohol a l’aeroport i l’altre

meitat dins l’avió, d’aquest..., d’aquests set britànics.

El Regne Unit també va fer públiques unes dades que

reconeixien que durant els dos darrers anys -això eren dades

entre març de 2014 i març de 2016- es varen arrestar 442

persones per incidents relacionats amb aquesta problemàtica.

És evident que 442 persones sobre els milions i milions de

persones que es mouen és poc, però perquè s’arrestin 442

persones la quantitat d’incidents que hi ha hagut d’haver allà on

no s’ha arrestat gent és una mostra crec que preocupant. En

aquest sentit el Govern britànic, a rel d’aquesta problemàtica,

ha impulsat un codi de bones pràctiques amb el sector de

l’aviació on hi ha diferents actors públics i privats: hi ha la

patronal de les aerolínies angleses, hi ha representants de les

botigues dels aeroports, hi ha les autoritats britàniques; és un

document que annexàvem a la proposició no de llei, i és un

compromís, un codi de bones pràctiques que s’ha consensuat

per donar un missatge comú davant aqueixa problemàtica i que

preveu, entre d’altres mesures, la formació dels empleats, la

formació tant dels empleats de les botigues dels aeroports com

la formació del personal de cabina dels avions, i mesures per

promoure un consum responsable d’alcohol. 

En la mateixa línia fa una setmana..., fa una setmana dia 11

d’agost, que era quan presentàvem la proposta, o sigui, a

principis d’agost, responsables del Ministeri de Transports

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611527


284 TURISME / Núm. 22 / 29 de setembre de 2016 

 

britànic anunciaven una revisió de les normes de venda

d’alcohol en els aeroports. Hi ha hagut aerolínies també que en

els darrers temps ja han pres mesures. L’any passat Ryanair va

prohibir la introducció d’alcohol a la cabina en els vols

Glasgow-Eivissa després d’una sèrie d’incidents en aqueixa

ruta. Hi ha hagut altres companyies que també estan

considerant la possibilitat d’implementar el que s’ha anomenat

com a dry flights a determinades rutes, que consisteixen en vols

en què no es pot prendre alcohol o bé se’n limita la venda a

unes quantitats determinades durant el trajecte. 

A Balears com a destinació, i amb la imatge que en

determinats moments s’ha creat de determinades zones que

creim que s’ha de combatre, no som aliens a aqueixa situació.

És un compromís de totes les institucions fomentar el consum

responsable d’alcohol, cooperar en la seguretat dels passatgers

i de la tripulació en els vols amb destí i origen en els aeroports

de Balears. Per tant el que nosaltres proposam és que instam el

Govern d’Espanya a cooperar amb el Regne Unit per tal

d’evitar aquests incidents i per tal de, conjuntament el Govern

d’Espanya amb el Govern de les Illes Balears, impulsar dins el

sector aeri i dins els serveis aeroportuaris codis de bones

pràctiques en el consum responsable d’alcohol, de qualque

manera imitant i colAlaborant amb el que s’està fent feina en el

Regne Unit, estudiant les mesures que s’estan prenent allà

perquè es puguin prendre mesures similars, i cooperant, perquè

evidentment és una problemàtica compartida perquè els vols

són compartits, parteixen d’una banda i arriben a una altra.

Per tant en aquest sentit va la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, gràcies, Sr. Reus. Passam al torn de fixació de

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

Gijón, per un temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Votaremos a favor, aunque no

tenemos muy clara la efectividad de esta... de este acuerdo que

vamos a tomar hoy, pero es evidente que se ha producido y se

está produciendo una cierta sensación de inseguridad y por

tanto votaremos a favor, como no puede ser de otra manera.

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. Començaré la meva

intervenció tirant d’hemeroteca, com moltes vegades tant el Sr.

Borràs com jo, i també alguns de la resta de companys, feim. Ja

algunes d’elles ho ha comentat el Sr. Reus, però penso que és

molt important fer presents aquestes notícies.

Notícia de juliol de l’any passat: “Ryanair prohíbe llevar

alcohol a bordo en los vuelos entre el Reino Unido e Ibiza”;

llegeixo textualment: “La compañía avisa que, por confort y

seguridad, las puertas de embarque serán supervisadas

cuidadosamente de manera que a los clientes que muestran

signos de comportamiento antisocial o que intentan ocultar las

botellas con bebidas alcohólicas se les retirará el billete de

vuelo sin derecho a reembolso o compensación. Anteriormente

Ryanair había prohibido estas bebidas en los vuelos entre

Ibiza y Escocia”. Com veuen, Eivissa està sempre en el centre

de l’huracà, en l’ull de l’huracà al respecte. 

Continuem, hemeroteca, molt ràpidament també. “30

turistas borrachos convierten el vuelo FR 694 de Ryanair a

Ibiza en una pesadilla”; aquesta notícia..., bé, són turistes que

vénen d’Escòcia, “y los problemas comenzaron ya desde el

mismo momento del embarque, cuando la policía escocesa

tuvo que calmar los ánimos después de que a dos hombres les

fuera denegado el acceso al vuelo”, etc. 

Això és una notícia d’última hora, pràcticament, això és el

surrealismo elevado a la enésima potencia. Notícia de la

setmana passada: “Detenida una azafata ebria en un vuelo de

Glasgow a Ibiza. La mujer, de 50 años, fue arrestada el

pasado lunes por la noche en el aeropuerto escocés por estar

demasiado borracha para volar”, és a dir, que abans

d’embarcar l’hostessa ja anava èbria, el que va provocar dues

hores de retard en el vol. I ja aquesta notícia d’ahir: “Multan

con 500 libras a un pasajero borracho en el vuelo entre

Manchester e Ibiza”, això és de setembre de l’any passat; “esta

persona fue detenida por la policía y obligada a abandonar el

vuelo”. D’aquestes en podríem treure de l’hemeroteca dels

diaris d’Eivissa.

Per a la nostra desgràcia, avui aquesta proposta que des de

MÉS per Mallorca proposen fa de relleu (...) per a la nostra

desgràcia, i penso que compartim tots els partits que avui

estem, els grups parlamentaris, és que aquest tipus de turisme,

el turisme de gatera no és el turisme que realment volem a les

nostres illes. Per tant s’ha de fer un esforç des de..., avui es fan

paleses les dificultats, els problemes que provoquen aquestes

persones, per a la nostra desgràcia, i, bé, referents com més

d’una vegada s’ha fet, Magaluf o Sant Antoni de Portmany, a

la nostra comunitat són referents d’un turisme que degrada el

concepte de turista, és a dir, no todo vale, la gent ve cercant

sexe, no rock sinó “disco”, i drogues, entre altres coses, i tot és

permès. Bé, no tot és permès. Jo el convido..., no, en Ibiza no;

bé, a Magaluf tampoc, no? És a dir, que aquí som responsables

totes les administracions públiques, des dels poders legislatius,

com en aquest cas, fins arribar als ajuntaments, perquè

l’incivisme és..., bé, és alAlucinant i “flipant” al respecte el que

hem de patir en alguns conceptes, algunes vegades, perdó.

Per tant, ja d’una forma, i si em permeten la ironia davant

d’aquesta situació important i que denunciam, i a veure si

aquesta mesura, com es comenta, serveix per alguna, idò,

nosaltres, així com, per exemple, no es permet que en

determinats... quan una persona té una malaltia no pugui anar

a un país i necessita un certificat, idò bé, aquí és com tot,

posarem un control d’alcoholèmia per bufar i realment ja

directament veure, igual que... els conductors no passem

aquests controls d’alcoholèmia? Idò bé, perdonin la ironia, però

és que ja farem això per veure com arribam a aquesta qüestió.
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O una qüestió que parlam moltes vegades, com és el duty

free, idò, venen l’alcohol allí com, bueno, sírvase usted mismo,

és a dir, que això ja ho hem viscut en primera persona

totalment, totalment, la barra lliure, i ja la festa comença abans

de sortir, abans de sortir del seu destí, per la nostra desgràcia,

de veritat. Això el tema, de veritat, l’incivisme és “flipant”.

Però nosaltres, tal vegada, podem fer una qüestió que en

aquests llocs no estiguin... no es vengui l’alcohol, no ho sé, ho

dic així d’una forma irònica i en una reflexió colAlectiva al

respecte. D’acord?

Bé, dic que votarem a favor d’aquesta proposició.

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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport

a la iniciativa. Ens sembla que és un problema existent i, per

tant, ens sembla bé que s’intenti abordar d’alguna manera. Som

escèptics sobre això del codi de bones pràctiques, però bé, està

bé, està bé fer qualque proposta.

Evidentment, nosaltres no estam en la línia aquesta de

prohibir, que deia el portaveu anterior, que es veu que és una

paraula màgica per a ells. El prohibir jo... en cap cas voldríem

que el vi fet a les Illes Balears o les herbes fetes a les Illes

Balears no estiguessin en els nostres aeroports i no es

poguessin vendre als turistes que se’n van de les nostres illes.

Que això quedi clar, perquè clar aquí s’amollen determinades

idees i determinades ocurrències, nosaltres que quedi clara la

nostra postura. 

LA SRA. PRESIDENTA:

... nostre, no, Sr. Melià? Moltes gràcies. Pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Castells, per

un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sembla una proposta totalment

assenyada i oportuna, per tant, hi votarem a favor. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt, no hi ha

cap portaveu. Llavor, passam directament al portaveu del Grup

Socialista, té la paraula per un temps de deu minuts, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Com que acostum a ser jo que

present moltes iniciatives sobre temes aeroportuaris, avisar que

els aeroports són innocents d’aquest problema, els aeroports no

tenen cap responsabilitat sobre l’abús d’alcohol que fa la gent

que els empra. I no es preocupi, Sr. Aguilera, que els pilots

passen uns controls d’alcoholèmia duríssims i són els que

condueixen, vull dir...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Clar, els controls d’alcoholèmia als turistes...

(Remor de veus)

... vostè, vostè, vostè vol...

(Remor de veus)

... vostè, vostè vola tant com jo i si a tots els controls que ens

fan, a més hem de bufar, crec que tendríem alguns problemes,

ni que siguin de pèrdues innecessàries de temps en els

aeroports. En tot cas, estam d’acord amb la proposta.

I el que sí m’agradaria dir és que, possiblement aquest

debat, crec que tots hi podem coincidir, té més a veure del que

sembla amb el debat del punt anterior, perquè depèn del model

turístic de les Illes, de l’evolució en positiu del model turístic

de les Illes, que aquest problema vagi desapareixent, perquè si

som capaços de millorar la qualitat de la nostra oferta turística,

de pujar el nivell, per tant, pujar els preus, diguéssim,

millorarem també el comportament dels turistes que vénen cap

aquí, perquè vendran a cercar altres coses que lamentablement

algunes vegades encara vénen a cercar, que és un preu rebentat,

una oferta d’alcohol rebentada i, evidentment, una festa de preu

barat i que evidentment les ganes d’aquesta disbauxa ja

comencen abans d’agafar l’avió per venir cap aquí.

Perquè també parlam dels avions que vénen cap aquí perquè

evidentment açò repercuteix a la nostra imatge i repercuteix en

els problemes d’ordre públic, de civisme, de la nostra

comunitat. Però clar, també hem de tenir en compte que, clar,

quan els turistes que han vengut provocant altercats se’n van

també a vegades se’n van en pèssimes condicions i aquí sí que

podrien fer coses també les nostres autoritats. 

Poder legislar sobre açò és molt complex, ja ho ha dit el Sr.

Melià, diguéssim, la nostra producció de vies i de

transformació de productes del camp, com és el vi, és important

i necessària per a la nostra diversificació econòmica i alerta que

no facem perillar un poc la nostra... una activitat econòmica

que, gràcies a Déu, és de les que aguanten en aquests moments

en el camp, especialment a Mallorca.

Per tant, siguem cauts, les mesures que es puguin prendre

evidentment tendran una efectivitat relativa. També s’ha de dir

que dins el nombre de gent que arriba a les nostres illes, el

volum de gent que arriba èbria és insignificant, però en tot cas

sí que també tenim un problema que els mitjans, determinats

mitjans informatius britànics tenen una afició molt acervada,

diguéssim, de treure el pitjor dels problemes del nostre turisme,

dels excessos d’alguns turistes i de la mala qualitat d’una

determinada oferta a les nostres illes.
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Crec que, per tant, votarem a favor, crec que hem de... està

bé que el Ministeri d’Afers Estrangers, que AENA colAlabori

amb les autoritats britàniques. Per cert, algun d’aquests

aeroports dels quals vénen aquests turistes ebris són titularitat

d’empreses espanyoles. Vull dir, perquè AENA participa en

alguns i Ferrovial és el titular de...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... -titular no, perdó, gestió, gestió-, la titularitat evidentment és

de les autoritats britàniques, aèries britàniques, la gestió

d’aquests aeroports, tenen la concessió de la gestió per ics anys.

Per tant, també estaria bé parlar amb aquestes empreses que

extremin el control, extremin la seguretat en aquests aeroports.

Però en tot cas, l’activitat econòmica que passa en els aeroports

també és responsabilitat de les administracions, perquè massa

vegades la proliferació d’ofertes no només d’alcohol sinó de

qualsevol cosa que està en els aeroports és culpa del gran afany

recaptador que tenen les administracions públiques sobre

aquestes infraestructures tan importants per a les nostres illes.

Res més. Esperem que... em record si (....) “Si bebes, no

conduzcas” que és, com a mínim, els pilots vagin serens a

l’hora d’agafar els nostres avions i que els controls funcionin

millor, com en el cas aquell d’aquell vol de Germanwings que

es va estavellar per un desequilibri psicològic del pilot.

Mentrestant haurem de suportar amb un poc de paciència,

mentre aquestes mesures no funcionin, alguns desgavells de

molts... d’alguns turistes que vénen a les nostres illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per contradiccions té la paraula el Sr.

Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, agrair el suport de

tots els grups a la iniciativa. Crec que és una problemàtica que,

al marge que es produeixin molts o pocs casos, quatre persones

en aquest estat dins un vol espenyen el vol a tota la resta i el vol

és, diguem, la primera experiència que té una persona quan ve

a Mallorca. Per tant, crec que és un tema important, a part d’un

tema d’imatge, també de millorar l’experiència de tots els

passatgers. 

Evidentment, és difícil saber l’efectivitat que pot tenir, però

crec que en aquest codi de bones pràctiques hi ha coses

bàsiques, que crec que són importants, i que crec que sí poden

tenir una certa incidència. Per exemple, el compromís que els

establiments que serveixen alcohol a l’aeroport que els

cambrers estiguin formats i sàpiguen com s’han de comportar

davant una persona que no se li ha de servir més alcohol o

també que el personal de cabina també sàpiga com ha de

tractar, en aquests casos, una persona que demana més alcohol

i no se li pot donar més alcohol. Protocols que especifiquen de

quina manera s’han d’avisar les autoritats i com han d’actuar

les autoritats també davant aquests casos, quan es donen

casos..., que s’estableix com s’han de tractar i com ha de ser

aquest protocol entre els diferents actors, tant d’aerolínies com

serveis de l’aeroport com autoritats britàniques.

Per tant, ens semblen coses que són de molt de sentit comú,

que s’haurien d’anar implementant. Ja s’ha dit que legislar en

aquest aspecte és difícil, i no ho pretenem. Per això, la fórmula

adequada que s’ha trobat en el Regne Unit crec que ho és aquí

també de fer aquests protocols, com un codi de bones

pràctiques, entre els diferents actors i creiem que pot ser positiu

per a la seguretat, per a la seguretat, per una banda, i per a

també millorar l’experiència de tots els passatgers i per a la

imatge també de les Illes Balears.

Res més. Vull tornar a agrair el suport de tots els grups a la

proposta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Entenc que es pot aprovar per unanimitat,

idò, aquesta proposició no de llei RGE núm. 11527/16?

Sí? Molt bé.

S’aixeca la sessió, ja que no hi ha més assumptes a tractar.

Gràcies.
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