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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, començarem la sessió d’avui i primer
de tot demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix María José
Ribas. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1957 i 2927/17, totes dues. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1957/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera-PSIB,
relativa a la tramitació del reglament que desenvolupa la
Llei d’ordenació del transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa.

Aquesta presidència ha estat informada que la Sra. Sílvia
Tur i Ribas ha sol·licitat, mitjançant l’escrit RGE núm.
3222/17, l’ajornament del debat i votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 1957/17, per la qual cosa es proposa
l’alteració de l’ordre del dia en el sentit d’ajornar aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la tramitació del reglament que desenvolupa la Llei
d’ordenació del transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa.

Tots els portaveus estan d’acord a ajornar-la? Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2927/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d’embelliment de les zones turístiques degradades.

Idò tot seguit passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2927/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’embelliment de les zones turístiques. Per a la
seva defensa té la paraula la Sra. Margaret Mercadal, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tothom. El motiu pel
qual es presenta aquesta iniciativa és perquè arran de parlar
amb diferents col·lectius, sobretot a l’illa de Menorca, amb
associacions de veïns que no es troben tal vegada a un poble
sinó que es troben a urbanitzacions o a nuclis turístics, ens van
fer arribar unes queixes de com es troben moltes
urbanitzacions. 

Ningú no pot posar en dubte que tenim una dependència
bastant forta del turisme, amb la qual cosa pot representar quasi
el 70% del nostre PIB; per tant està clar que agradi o no agradi,
perquè com per tot hi ha gent de tot tipus i pot pensar que hi
està d’acord o no, però som una comunitat alt dependent del
turisme.

Bé, al llarg d’aquests darrers deu, quinze anys tenim
diferents exemples que quan es fa una cosa bé o que quan
s’incideix en una zona es millora la qualitat del turisme amb la
imatge, i tenim l’exemple clar, que per açò ho vaig posar, que
és quan l’any 1992 es varen posar en marxa els plans
d’excel·lència turística i, en concret, es va formar o es va..., bé,
el consorci per requalificar el destí madur de la zona de Platja
de Palma, que el 2007 es va convertir en un consorci turístic.
Està clar que la Platja de Palma ningú no pot posar en dubte
que ha millorat respecte de fa a deu, quinze anys, perquè
sempre és millorable però crec que s’ha fet una feina que crec
que ha estat bona. Tenim altres exemples, com pugui ser que
s’intenta fer a altres zones que tal vegada el tipus
d’urbanitzacions o nuclis turístics, perquè hi ha de tot, idò s’hi
hauria de fer una millora, ja no tan sols per al turisme sinó per
als que hi viuen cada dia, que també és agradable poder tenir
unes voreres ben fetes o tenir un enllumenat amb qualitat, o
tenir un passeig marítim com toca. 

Tenim exemples, també, que hi ha ajuntaments que sí que
prenen consciència i que estan a favor i aposten pel turisme,
perquè no tothom pensa igual, i en aquest cas tenim
l’Ajuntament d’Alaior a Menorca que per exemple aquest any
invertirà més d’1 milió d’euros en millora de les seves
urbanitzacions. És el primer ajuntament de Menorca que fa més
inversions a les seves urbanitzacions i nuclis turístics. Crec que
açò és molt positiu, però també crec que si nosaltres volem
millorar el destí turístic perquè, agradi o no, està clar que tenim
diferents targets a cada illa de quin tipus de turisme existeix,
però també les Illes Balears som unes illes que tenim coses en
comú: tenim unes platges idíl·liques, tenim uns paisatges de
pins, d’ametllers o d’ullastres que ens fan diferents respecte
d’altres indrets; per tant trob que és important fer una...
potenciar tot allò que fa visible i que es veu de cara tant turistes
com no turistes, i la veritat és que crec que seria molt
important.

Després, per altra banda, crec que hi ha urbanitzacions que
necessiten un revulsiu visual. Parlaré de Menorca perquè és el
que més conec, però estic segura que vostès, que sou d’altres
illes, també podeu posar exemples que hi ha zones on s’hauria
de fer una tasca important de neteja a nivell visual. En aquest
cas, per exemple, millorar les voreres i la il·luminació a Son
Xoriguer, a Ciutadella; o fer un nou mirador a Los Delfines; o
millorar el passeig marítim de Sant Antoni de Portmany. 

La passada legislatura el Consell Insular de Menorca va
impulsar una línia d’ajudes que es va adreçar a millorar els
diferents nuclis turístics, que crec que va ser un èxit perquè tots
els ajuntaments en van formar part, o sigui, tots; hi havia una
part que pagava el consell i una altra part que pagaven els
ajuntaments. D’aquesta manera es va començar a fer aquesta
tasca de millora visual. Si volem millorar la imatge de les Illes
Balears com a destí turístic de qualitat és important apostar per
la millora de tots els nuclis turístics. Per aquest motiu el Grup
Parlamentari Popular insta el Govern a crear un pla
d’embelliment de zones turístiques degradades consensuat amb
els ajuntaments i amb els consells, perquè crec i des del grup
parlamentari creim que açò és una aposta ferma cap a un
turisme de qualitat i com a imatge d’Illes Balears.

Açò és tot. Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201701957
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703222
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201703222
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702927
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. En torn de fixació de
posicions té la paraula el Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, el Sr. Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Mercadal, vostè ha
parlat de Menorca; jo podria parlar d’Eivissa, i concretament,
com ja he manifestat algun dia en aquesta comissió, visc
justament a Sant Antoni de Portmany, una de les zones
turístiques i històriques en totes les Balears, i que realment
necessita aquest pla.

Sincerament des de Podem estem, amb el fons d’aquesta
iniciativa, estem d’acord, és a dir, és obvi que com vostè ha
manifestat, i podríem estar aquí parlant i segurament que la
resta de portaveus ho faran, podríem comentar i veure la
necessitat de fer inversions en totes aquestes illes, municipis,
però la qüestió i la primera reflexió que faig, i li ho demano a
vostè també perquè és la persona portaveu del seu partit, és si
realment fer un pla d’embelliment perquè després no es pugui
executar perquè no tenim disponibilitat econòmica, aquesta és
la qüestió, i a la fi segur que la resta de portaveu es
manifestaran. Ho torno repetir: com vostè ha comentat, i jo crec
que està molt clar, aquest pla necessita..., i jo afegiria també no
només de les tres institucions, és a dir, a nivell municipalista,
insularista, autonòmic, aniríem cap a Madrid a demanar on són
els fons estatutaris per a determinades qüestions, i fins i tot a
Europa; és a dir, que moltes vegades, i això ho sabem i
segurament que algun portaveu recordar què no ha vingut des
d’Europa o que s’han deixat escapar determinades inversions
en cada una de les Illes o en algun municipi perquè no s’han
executat, i el Partit Popular o algun altre, en aquest cas PSOE,
per exemple, idò no s’han pogut (...). Per tant hauríem de veure
que aquí fins a cinc institucions podríem intentar millorar.

Moltes vegades, i això és una qüestió que ens preocupa,
Sra. Mercadal, si no tenim per fer escoles, si no tenim escoles,
com en el cas d’Eivissa, o Formentera o altres llocs, entenem
que és prioritari fer una escola, fer un centre sanitari, contractar
més docents, professionals o serveis socials, residències, etc.,
que intentar millorar un passeig marítim? Des de Podem ho
tenim molt clar, és obvi que si tenguéssim, com tantes vegades
ho hem dit en aquesta comissió, a les diferents comissions i en
Ple, que a la fi la falta de finançament provoca que s’hagin de
prioritzar les inversions perquè per part de cada una de les
institucions.

I en el cas, per exemple, Sra. Mercadal, en el cas de Sant
Antoni, Sant Antoni té un deute molt important, molt important
i fer inversions, com les que vostè ha comentat, i tantes altres
que li farien falta, a la fi no es poden escometre perquè en el
seu moment el Partit Popular, que durant tota aquesta
democràcia recent ha governat, no ha invertit correctament o ha
fet el que pogut o el que ha volgut i, a la fi, ha fet i no... bé, ara
m’ha vengut al cap el famós carril bici que es va pintar al
passeig marítim de Sant Antoni, la Sra. Pepita Costa, Pepita
Gutiérrez, perdó.

Doncs bé, fins a aquest punt és obvi que a molts de
municipis, urbanitzacions de les nostres illes es necessitaria,
però nosaltres no votarem a favor perquè, ho torn a repetir,
tenir un pla perquè després no es pugui executar, idò bé, sí que
seria interessant que no sortís d’aquest parlament sinó que
siguin els propis consells, juntament amb els ajuntaments que
forcin al Govern a asseure’s col·lectivament i veure què podem
fer abans d’aquest pla, que, probablement, tal vegada per a
actuacions puntuals, com la que vostè ha comentat i segur que
algun dels portaveus ho fan, idò que realment siguin totes les
institucions que puguin ser copartícips o que puguin finançar
part d’aquests projectes que moltes vegades suposen un
desemborsament molt important i que a la fi pugui invertir-se.

Res més. 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:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, jo crec que no té sentit la
proposta tal com està presentada, vull dir, el Govern no ha de
crear plans d’embelliment de zones turístiques, vull dir, els
municipis ja crearan els seus plans d’embelliment. Vull dir, al
final la Sra. Mercadal ha parlat d’urbanitzacions, vull dir, de
carrers, d’aceres, evidentment competències municipals i els
ajuntaments evidentment ja saben les necessitats que tenen i els
plans que poden aprovar i molts d’ajuntaments han fet plans
d’embelliment.

Aquí, evidentment, del que es tracta i el que caldria seria
que poguessin rebre ajudes per fer aquestes actuacions, és del
que es tracta. Vull dir, que el Govern faci un pla d’embelliment
a tots els municipis a les zones turístiques jo entenc que no té
sentit, el que té sentit és que el Govern pot col·laborar, però els
plans els fan els ajuntaments i, en tot cas, aquesta recerca de
finançament, a part dels recursos municipals i dels recursos que
aporten els consells insulars amb les diferents formes que tenen
a les diferent illes, plans d’obres i serveis, subvencions d’obres
i serveis evidentment existeix; ara, el que no existeix, i ho
sabem tots perquè hem participat en l’elaboració dels
pressuposts, el que no existeix ara mateix dins el pressupost de
la comunitat autònoma són partides destinades a aquesta
finalitat, existeixen les que es varen exposar dins el Consorci de
la Platja de Palma, perquè va comparèixer el conseller i les va
exposar, existeix el Consorci de la Junta Rectora de la Borsa de
Places, que en el cas de Mallorca els doblers que provenen de
les places turístiques es reinverteixen, però evidentment no
tenim una partida per aportar.

Per tant, ho podríem aprovar, però tanmateix sabem, no ens
hem de fer trampes al solitari, sabem que, més enllà de les
convocatòries del Consorci de la Junta Rectora de la Borsa de
Places, no hi ha partides pressupostàries per fer aquestes
actuacions.

Qui les podria aportar també, i és una de les administracions
que veig que és l’única que ha oblidat dins la proposta, és el
ministeri, entre altres coses perquè està recollit en el nostre
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Estatut i està recollit en el nostre règim especial que el Govern
col·laborarà amb les infraestructures turístiques, el Govern de
l’Estat. I de moment, les notícies que tenim és que, tot i que
encara no està aprovat el pressupost de 2017 de l’Estat, les
notícies que tenim apunten que no hi haurà aquests doblers, ni
tan sols per complir amb les obligacions de la Platja de Palma.

Per tant, nosaltres no podem donar suport a la proposta per
dos motius, primer, perquè entenc que no és el Govern que ha
de fer un pla, són els diferents ajuntaments que en tot cas
haurien de fer el pla, en tot cas el Govern hauria de col·laborar
perquè seria fer-nos trampes al solitari demanar al Govern que
tregui línies d’ajuda per a obres d’aquest tipus sabent que
tanmateix no hi ha pressupost. 

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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sense que serveixi de
precedent estic d’acord amb el Grup Parlamentari Podem que
és una qüestió de prioritats, efectivament, o es té la prioritat del
turisme o no es té la prioritat del turisme, i nosaltres, com que
tenim la prioritat del turisme votarem a favor d’aquesta
proposició del Partit Popular.

Perquè, és clar, dir-me: no, o fem escoles o fem això; bé, jo
li diré: o fem això o tombam Sa Feixina, és clar, demagògia
d’aquest en podem fer. És clar, si la seva prioritat és dedicar
mils d’euros a tombar Sa Feixina, tal vegada és millor... tal
vegada nosaltres ens estimam més fer quatre aceres a les zones
turístiques. Aquest discurs té molt poc recorregut perquè al
final jo faig demagògia, evidentment el Grup Parlamentari
Podemos fa demagògia quan fa aquest argument. És una
qüestió, efectivament, simplement de prioritats.

És clar, jo, amb tot el respecte al Sr. Reus i des de l’afecte,
no he entès molt bé la seva explicació, perquè, per una banda,
ens diu que és competència dels ajuntaments, però, per una
altra banda, ens diu que és el Govern de l’Estat. Jo estic
d’acord que es faci una esmena a la proposició i es digui que el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat ajudin o
col·laborin o financin o determinin partides perquè es
procedeixi a l’embelliment de les zones turístiques o a la
reforma i millora de les zones turístiques, m’és igual, hi estic
d’acord, hi estic d’acord. Però, és clar, o és competència dels
ajuntaments o tothom pot col·laborar, i com que jo crec que
tothom pot col·laborar i evidentment sempre estaré d’acord
amb el Sr. Reus que qui més hauria de col·laborar és qui es
queda els nostres doblers, que és el Govern de l’Estat, que el
que caldria seria que no es quedàs els nostres doblers i
aleshores ja tendríem els recursos suficients i no tendríem
aquestes discussions, però bé, en aquests moments tots sabem
que hi ha una experiència històrica molt clara que el Govern de
les Illes Balears, amb diferents colors polítics, ha fet plans
d’aquest tipus, vull dir, no és cap novetat ni una, és una cosa
que s’ha fet històricament bastant, i també era competència dels
ajuntaments quan ho feien d’altres colors polítics.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, les partides segur que trobaríem la manera... a més, aquí
el que diu és que hi hagi un pla, no diu el 2017, la proposta diu
que hi hagi un pla. Per tant, no diu que el 2017 s’hagi d’invertir
26 milions d’euros de la partida pressupostària no sé què, el
que diu és que hi hagi un pla. Per tant, si vostès volen que hi
hagi un pla per millorar les zones turístiques poden dir el 2017,
com que no hi ha partida, aquest pla no tendrà consignació
pressupostària, però el 2018 sí que la tendrà perquè tenim com
a prioritat que es faci això. Ara, si vostès no ho volen fer... això
són excuses, diguem, de, torn a dir, de poc recorregut, perquè
és evident que el 2018 podrien fer consignació pressupostària
per a aquest pla. Per tant, es compliria la filosofia d’aquesta
iniciativa.

Nosaltres entenem que evidentment hi ha els recursos que
hi ha i que això té dificultats, tot això ho entenem, però que es
faci un pla i que tira a tira de mica en mica es vagin executant
aquestes obres crec que seria una bona notícia i que aniríem
ben encaminats. Per això li donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És veritat que,
efectivament, tot és qüestió de prioritats i de disponibilitats
pressupostàries. Al final tots els nostres debats són aquests i,
per tant, jo vaig amb el tema tant de les prioritats com de les
disponibilitats pressupostàries. Em faig aquella pregunta que es
feia Josep Pla a l’any 54 quan va visitar Nova York i davant el
gran embelliment que hi havia va preguntar: “I tot això, qui ho
paga?” Per tant, al final sempre anam amb aquesta pregunta.

I és veritat que és una qüestió de prioritats pressupostàries
i és veritat que és una cosa que podríem (...) del pressupost,
com deia el Sr. Reus, i en aquests moments no hi és, i és veritat
que és important i que caldria fer-ho, però jo li faig la pregunta
directament a la Sra. Mercadal: i tot això qui ho paga? Perquè
clar, nosaltres hem hagut de crear un instrument que es diu
impost d’estades turístiques, per poder fer front a les despeses
que genera el negoci turístic, perquè, com vostè sap
perfectament, perquè és del món de l’empresa, qualsevol
negoci implica unes inversions i el negoci del turisme també
implica unes inversions.

Aleshores això que vostè ens proposa des del Partit Popular
és un brindis al sol, o com molt bé ha dit el Sr. Reus, és fer-se
trampes al solitari. Escolti, li ho diré molt clarament i li ho
resumiré en una sola frase i amb això acabaré la meva
intervenció, Sra. Mercadal, el dia que vostès diguin: ens hem
equivocat, fan falta molts doblers per alimentar el negoci
turístic. Per tant, donem suport de forma entusiasta a l’impost
d’estades turístiques, modifiquem la llei conjuntament. Jo
signaré amb vostè la proposta, modifiquem la Llei de l’impost
d’estades turístiques, pugem la quota, que es pagui el doble i
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incloem aquestes despeses dintre del que es pot pagar amb
l’impost d’estades turístiques.

I llavors pensaré que tal vegada parlen seriosament i tal
vegada em plantejaré votar a favor de proposicions com
aquestes. Mentrestant, votaré en contra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. No haré uso de la palabra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Intentaré ser molt breu. Hi ha una
qüestió de competències, hi ha una qüestió de prioritats i també
hi ha una qüestió de legalitat. A les urbanitzacions, almanco les
que la Sra. Mercadal i jo coneixem de Menorca, no hi ha
associacions de vesins, hi ha associacions de propietaris i estan
ubicades en sòl privat. I els carrers, les voreres i els tancaments
de les parcel·les són privats, no han estat mai recepcionats pels
ajuntaments. I per açò els ajuntaments no poden invertir en
aquestes zones. I per tant, d’entrada tenim aquest problema
legal per poder tirar endavant aquest pla, a la immensa majoria
d’urbanitzacions.

És cert que s’han fet plans de dinamització turística,
estratègics, és cert que hi ha el Pla del Consorci de Palma
estratègic, però evidentment són qüestions molt diferents de fer
plans d’embelliment de zones degradades, que és un concepte
una mica elàstic açò de la degradació, perquè evidentment que
no hi hagi voreres a una urbanització privada, on hi resideix
gent turística i gent de tot l’any, hi ha una responsabilitat que
també és dels residents i el propietari i el promotor que va fer
allò de coge el dinero y corre, amb la tolerància de qui va
permetre aquelles urbanitzacions els anys seixanta.

Però més enllà d’açò, s’han fet plans, la Sra. Mercadal ha
parlat molt dels plans que va fer a Menorca el Sr. Tadeo, que
no se’n va gastar ni la meitat. I el 12 del 12 de l’11 anunciava
els 2 milions. Dia 19 de juliol del 12 deia que es gastarien
l’hivern del 2012-13, després dia 10 de març del 2013 es deia
que només s’havien invertit (...) la mitad de lo previsto. I
finalment, dia 20 de juny de 2013 “el Consell admite que sacó
tarde su plan para mejorar urbanizaciones y anuncia otro en
el 2014". Açò és un magnífic pla.

I després seguint amb el sistema 2013, 18 de desembre:
“ningún municipio de la isla se acoge al Plan del Govern para
renovar las zonas turísticas”, el pla del Sr. Delgado “ningún
municipio”. I la consellera de Turisme de Menorca deia: “el

decreto sobre la Playa de Palma tiene otros elementos más
eficaces”. Va ser no fer res. I finalment diu: “Tadeo pide
unidad para el proyecto piloto de turismo sostenible en la
isla”, 23 de juny del 2012. Què se’n va fer d’aquest projecte
pilot que havia de fer amb el Ministeri de Turisme, amb la Sra.
Borrego? Res, absolutament res.

Per tant, alerta a fer plans d’embelliment en zones privades,
una cosa són zones estratègiques com és la Platja de Palma,
com podrien ser altres zones, i una altra cosa és intentar
defensar determinats interessos. Evidentment, l’Ajuntament
d’Alaior sabrà si ho pot fer per exemple a Son Bou, que és la
principal urbanització turística que té, però tota és privada, els
vials són privats, les voreres són privades, tot és absolutament
privat. A veure si ho pot fer, ja sabem que l’Ajuntament
d’Alaior és molt diligent i així com és capaç de donar llicències
en tres dies, és capaç de fer plans sobre zones privades,
inversió pública en zona privada. Però bé, cadascú amb les
seves responsabilitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula per contradiccions
la Sra. Mercadal, del Grup Parlamentari Popular, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo només volia donar
les gràcies als que hi donareu suport. I als qui no li voleu donar
suport primer de tot Sr. Reus, quan dic crear dic pilotar, o sigui
està clar que ha de ser un pla que estigui consensuat entre els
ajuntaments, el consell i el Govern, primer de tot. No té per què
ser a totes les zones turístiques, pot ser a aquelles zones
turístiques on l’ajuntament consideri que és prioritari. De fet,
tenim exemples que el Govern ha fet plans, sens ni més ni
dubte el Pla Mirall, que es va focalitzar en poblacions, però
anava encaminat a açò. Vull dir, no em vengui amb excuses que
són competències dels ajuntaments, o de l’Estat o tal, perquè el
Govern també ha executat obres d’aquesta envergadura en
poblacions.

Estic d’acord amb vostè, Sr. Melià, amb moltes coses que
ha dit, perquè la veritat és que alguns volen fer demagògia i
després que entren en coses que no tenen res a veure amb
l’objecte d’aquesta proposició no de llei, que només fan
desencantar la vida política a la gent.

I després, Sr. Castells, m’ho ha llevat de la llengua, és que
l’impost turístic d’aquests 40,2 milions que es van recaptar
l’any passat, n’hi ha 10 que no s’han utilitzat, que no sabem on
han anat. Podrien començar amb aquests 10.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per què no començam per aquests 10?

Bé, per la resta moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Acabat el debat, passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2927/17.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2927/17, presentada conjuntament pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al Pla d’embelliment de les
zones turístiques degradades.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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