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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc vos deman si hi
ha substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Silvia Cano, Enric Casanova.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sandra Fernández sustituye a María José Ribas.

I. Proposició no de llei RGE núm. 4346/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a mantenir el descompte de resident
aplicable als viatges en grup.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò començam pel debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 4346/17,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES, i per això té la paraula el Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui el Grup Parlamentari
El Pi du una proposició pru simple en el seu plantejament, i per
tant crec que és de molt bona explicació. En definitiva, la
nostra proposició pretén garantir el que s’ha aconseguit per
compensar la insularitat, els mínims que hem aconseguit durant
anys per compensar la insularitat de les Illes Balears, que és el
descompte de residents. Com se sap hi ha hagut anuncis per
part del Govern central que els volia replantejar, que els volia
deixar sense contingut, que es volia minvar el descompte de
residents per a grups amb l’argument que hi havia frau, que
existia frau, fonamentant-se en una resolució de l’any 2014
d’Aviació Civil. Bé, això sembla que per ara ha quedat mig
congelat, però sempre plana aquesta amenaça, que afectaria
d’una manera molt greu les federacions esportives, els clubs,
els escolars..., en definitiva poder gaudir d’aquest descompte i
poder moure’s entre illes és una de les eines de cohesió
d’aquestes Illes Balears. 

Per tant el que nosaltres plantejam és que el Govern
continuï negociant, continuï lluitant per garantir que no es
retalli en cap cas el descompte de residents, evidentment el
descompte per resident dels viatges de grups. I, en segon terme,
s’insta el ministeri a anul·lar la resolució de 2014, que és la que
li permetria deixar sense efectes aquest descompte de residents
per a grups, la qual cosa no vol dir que no hi pugui haver una
lluita contra el frau, perquè si hi ha frau és evident que el que
s’ha de fer per part del ministeri és atacar aquest frau, però no,
diguem, matar el ca, com aquell que diu, perquè muerto el
perro se acabó la rabia, però no crec que aquest sigui el
sistema que s’ha de seguir, i pareixia que era un poc l’aposta
que feia el ministeri, amb la qual cosa discrepam, i esperam
rebre el suport de tots els altres grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Començam pel debat, idò, ara,
pel torn de fixació de posicions, i per això té la paraula el Grup
Parlamentari Popular per un temps de deu minuts, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular votaremos a favor de la propuesta,
estamos absolutamente de acuerdo, pero convendría matizar y
ser igual de contundentes cuando reclamamos a Madrid y le
pedimos explicaciones y reclamaciones, que también lo seamos
con aquellas empresas que se están aprovechando de la
insularidad mediante técnicas fraudulentas, que están llevando
al ministerio a plantearse esta situación, la cual no
compartimos, y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y
por tanto votaremos a favor de esta propuesta, pero convendría
que desde aquí también se hiciera un llamamiento para que
quien se está aprovechando de la insularidad sea consciente de
que está jugando con un derecho que tenemos todos los que
residimos en las islas. No obstante también quiero remarcar que
en ningún caso el ministerio ni el Gobierno central se habían
planteado la posibilidad de que de manera individual ninguna
persona pudiera, como no puede ser de otra manera, no tener
acceso a este descuento. 

En cualquier caso apoyamos la propuesta del Grupo
Parlamentario El Pi y le daremos apoyo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Aguilera per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avancem que votarem a
favor, com no podia ser..., des del nostre grup parlamentari, i
per suposat una vegada més tornem a parlar de les necessitats
i les dificultats, com ha comentat el Sr. Melià, de compensar
aquesta insularitat. Jo no sé quants de dies n’hem parlat en
aquesta comissió, en el ple, tarifa plana, REB, i tots els
instruments corresponents.

Faré un parell de comentaris al respecte, que justament fa
un dies el conseller Marc Pons es va reunir amb el
vicepresident i conseller de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias, el Sr. Pablo Rodríguez, per intentar
cercar entre els dos arxipèlags, veure realment com podem
millorar aquesta mobilitat. Tenim els mateixos problemes i, en
aquest sentit, intentar..., i bé, des del nostre grup parlamentari
instem el Govern, per suposat, a cercar aquelles eines i
instruments que ens puguin ajudar a compensar aquesta
insularitat.

I sí que voldria fer, com han comentat els dos portaveus
anteriors, a mi concretament aquesta lluita pel frau, avui vull
fer present o denunciem des de Podem com Globalia haurà de
pagar 22,7 milions d’euros per aquest frau de descompte de
resident. Veure com tot un exemple de reconeixement a les
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nostres illes com és Air Europa, Globalia, Sr. Juan José
Hidalgo, veiem com després d’una anterior sentència ha estat
corregida per l’Audiència Nacional en el Juzgado de lo Penal
número 1 de Madrid, i veiem com realment una empresa, un
grup s’aprofita de la seva posició dominant i fa que finalment
haurem de pagar... o en aquest s’aprofita, com he comentat, de
la seva posició per obtenir més beneficis, sincerament és molt,
però molt deplorable aquesta actitud, i hauríem de condemnar,
com comentava el Sr. Gijón, aquestes actituds, i sincerament la
sentència condemna aquesta empresa, i llegeixo textualment: “a
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas y al derecho de gozar de subvenciones o incentivos
fiscales o de la Seguridad Social durante diez meses, además
del pago de costas, incluidas la de acusación particular”. En
aquest sentit sincerament, bé, deu mesos que no pugui optar
aquesta empresa sincerament penso que haurien de ser més
contundents aquest tipus de sentències.

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. MÉS per Mallorca donarà suport a la
proposta. Evidentment compartim, tal com ha expressat el Sr.
Melià, que el que no es pot fer és intentar combatre aquest frau
perjudicant moltes entitats, com ara potser les més rellevants
siguin els clubs esportius; si hi ha frau s’ha de controlar aquest
frau i s’ha de perseguir aquest frau, i el fet que hi hagi una
sentència vol dir que s’ha perseguit aquest frau, i tal volta altres
sistemes de perseguir aquest frau podrien ser que els
observatoris de preus, que aquí en altres ocasions n’hem parlat,
va ser el Sr. Borràs que va presentar una proposta en aquest
sentit, si fossin més transparents i funcionassin més aquests
observatoris de preus tal volta seria un sistema per detectar
aquests fraus que es poguessin produir.

A nosaltres el que ens preocupa també és que veim que en
els pressuposts generals de l’Estat la proposta del projecte de
llei baixa la partida un 10% per al descompte de residents,
baixa la partida dels 103 milions d’euros als 93 milions
d’euros, i curiosament baixa només per a les Balears i també
per a Ceuta i Melilla. Curiosament a Canàries..., no sé si això
és perquè es controlarà més el frau o no, però curiosament a
Canàries la partida és la mateixa, 238 milions d’euros, la
mateixa que l’any passat, i per tant allà no hi deu haver frau.
Ens preocupa perquè, bé, sempre tenim aquesta instrucció o
aquesta resolució de 2014, que sempre la tenim planejant
damunt el cap, si s’aplicarà, si no s’aplicarà, pareix que s’ha
d’aplicar i en el darrer moment no s’aplica... Que s’acabi ja
amb aqueixa resolució de la Direcció General d’Aviació Civil,
i que se cerquin mecanismes per combatre aquest frau, que no
passi que paguin justs per pecadors.

Bé, res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. 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. Tal com ha dit el Sr. Melià,
és una proposició molt bàsica i molt simple en el seu
plantejament i, per tant, d’alguna manera s’han repetit els
arguments, allò que evidentment el meu grup subscriu i per
tant, hi donarem suport.

En qualsevol cas, no considero que es pugui dir que aquesta
proposició no de llei pretén jugar en absolut amb el fenomen de
la insularitat, jo crec que si de cas quan jugam amb el fenomen
de la insularitat és en aprovar en aquest Parlament una llei per
modificar el règim de Balears per establir una tarifa plana i
després frustrar-ho en el Congrés, això sí que em sembla que és
jugar amb la insularitat. Jo crec que des d’aquí, els grups que
som aquí, des d’El Pi o els altres d’àmbit balear, intentem des
d’aquí alçar la nostra veu per defensar els interessos dels
ciutadans de Balears i, malauradament, no ens queda més remei
que elevar els nostres precs al Govern de l’Estat perquè és el
que té en aquest cas la paella pel mànec. I per tant, doncs com
deia al començament, votarem a favor d’aquesta proposició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Daré apoyo a esta iniciativa.
Gracias.

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. És clar que donarem suport a aquesta
iniciativa, de fet, n’hi ha una altra de semblant, no igual, però
sí que va amb la mateixa intenció, que havia presentat el Grup
Socialista, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, dia 14 de
novembre de 2016, és a dir, 4 mesos i mig abans que El Pi,
legítimament, no qüestion res evidentment, té tot el seu dret, va
registrar la que debatem ara. És possible fins i tot pel calendari
del Parlament, que el proper dimarts en plenari, es vegi la
proposta diguéssim de fa tres mesos. Crec que evidentment
aprovant avui açò, potser no tendria sentir acordar una qüestió
semblant (...), però sí que, per la transcendència de la qüestió,
crec que val la pena que en parlem també en plenari, i per açò
els grups que signàvem aquesta proposició no de llei, la vam
presentar a plenari, perquè tingués el màxim ressò possible dins
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el ressò que solen tenir les iniciatives d’aquest Parlament, que
lamentablement mai és tant com ens agradaria.

Només un parell de matisos a allò dit pel Sr. Melià, que no
són correccions, sinó matisos, evidentment el Govern ha de
seguir negociant, però evidentment negociació implica d’alguna
manera cessió per les dues parts i, en aquest cas, no hi pot
haver cessió per les dues parts, només hi pot haver renúncia per
part del ministeri, perquè evidentment el Govern de les illes no
ha decidit res, ni un mil·límetre, davant les intencions en
aquests moments sembla que adormides, latents, però no
mortes, del ministeri de modificar el sistema.

I l’altra és que, sembla ser que el ministeri només ho tenia
pensat per a la península, no per als vols entre illes, només per
als vols entre les illes i la península, era, en principi, la intenció
que tenia el ministeri. Que, per cert, avui matí he rebut d’una
empresa pública espanyola, RENFE, un correu electrònic on
em convida a anar a Lió en tren, evidentment no des de
Menorca, o des de Palma, sinó des de Barcelona, per 39 euros,
no sé si és que em regalen el bitllet fins a Barcelona, igual
estaria bé que ens facilitessin aquestes..., ja que per anar a un
país, a França, o a Lió, en combinació amb el servei nacional
de chemins de fer francesos, fa aquestes iniciatives el Govern
d’Espanya.

Bromes a part, només dues consideracions sobre el frau. El
frau evidentment s’ha perseguit a instàncies de la Fiscalia,
perquè el ministeri estava negociant i per tant, amb l’empresa
que ha fet frau sobre el descompte de resident i on tenien fins
i tot un acord econòmic de sanció, és cert, però molt inferior a
allò que al final, per instàncies de la Fiscalia, es va anar als
tribunals i els tribunals han sentenciat d’una manera molt més
dura contra l’empresa que en aquell moment feia frau,
Globalia, perquè no és només Air Europa, sinó que hi ha més
potes d’aquest hòlding, que ha comès frau, i podem parlar clar
de què és frau perquè ja hi ha sentència ferma per part dels
tribunals, que obliguen a restituir recursos públics a les arques
de l’Estat i, a més, sancionen d’una manera molt dura. Però el
frau sentenciat no és tot el frau produït, perquè hi ha una part
d’aquest frau que havia caducat, ho dic perquè per a les lleis
antifrau, perquè fa molt d’anys que s’ha produït aquesta
situació i, per tant, aquest no ha estat jutjat. Però que
possiblement acabi sent jutjat perquè ja ha anunciat
l’Associació d’Agències de Viatges de les Illes Balears
(AVIBA) què pensa, en combinació amb l’associació igual de
Canàries, ja han anunciat que pensen dur aquesta sentència a
Europa, als tribunals europeus i com que ja hi ha sentència
ferma, els tribunals europeus poden ampliar..., perquè per a les
lleis europees no ha caducat aquest frau, la part del frau que ha
caducat a Espanya, no ha caducat per a les lleis europees i per
tant, es podria veure encara ampliada aquesta sanció, aquesta
multa a l’empresa que l’ha comès.

La decisió en aquest moment adormida del ministeri té dues
coses que són absolutament negatives per a les Illes Balears:
una seria directament negativa, que és la que impedia que molts
de col·lectius, com deia el Sr. Melià, o diu en el seu escrit,
clubs esportius, col·lectius de gent gran, associacions culturals,
mil i una coses, no poguessin accedir amb igualtat
d’oportunitats, o en oportunitats més semblants que els
ciutadans peninsulars en moltes de les oportunitats que

evidentment no tenen aquí i on poder anar a aquelles
competicions que es fan a la península, mil i un casos que
necessiten col·lectius per poder desenvolupar les seves
activitats.

I açò evidentment limitar el dret perquè el fas en companyia
d’altres, el fas col·lectivament creiem que és un error molt
greu, que tampoc no es justifica per raons pressupostàries,
perquè evidentment no és aquest el problema de fons. I en
aquest sentit sempre, no és nou, que el ministeri ha vist amb
molta preocupació que és el molt alt el cost per al 50% de
descompte, cada vegada que parlen de retallar, pensen retallar
allà mateix, no aquestes ofertes per anar a Lió en tren, sinó amb
les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i
per descomptat també de Canàries.

Per tant, el dret és un dret i no ha de ser limitat ni per raons
pressupostàries, i perquè el facis col·lectivament i per tant, no
es pot tocar. Però hi ha una altra cosa que també és molt greu
i és que d’una manera indirecta amb aquesta decisió el ministeri
culpava els ciutadans i ciutadanes de les illes d’un frau, ens
victimitzava d’una manera absolutament injusta. És com si
l’Agència Tributària prengués decisions diguéssim de mesures
de control fiscal per als ciutadans de les Illes Balears pel sol fet
de ser ciutadans de les Illes Balears. Evidentment aquesta
culpabilització és intolerable, és intolerable. I açò és el que ha
dut a AVIBA, jo crec que d’una manera molt coherent i molt
raonada, a, diguéssim, posicionar-se perquè s’han sentit també
culpabilitzades pel comportament del ministeri a emprendre
aquesta decisió. Les agències de viatges són empreses,
evidentment com per tot hi deu haver de tot, però la immensa
majoria honestes, que fan la seva feina d’una manera d’acord
amb la legalitat i amb la màxima honestedat i per tant, no
poden ser acusades impunement de frau, com ha fet el Ministeri
de Foment, d’una manera indiscriminada. I per tant, es
defensen. 

Aquest Parlament crec que no ha d’admetre que ni el
ministeri ni ningú pensi que els ciutadans de les Illes Balears,
pel sol fet de ser residents a les Illes Balears, són sospitosos de
frau. I en aquest sentit per tant hem de..., ni que fos per aquest
sentit ja seria un argument prou potent com per impedir que el
ministeri tiri endavant amb aquesta decisió, perquè lesiona el
dret i culpabilitza els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,
que no en tenen cap culpa, ni col·lectivament, ni
individualment d’aquest frau, que en aquests moments ja s’ha
vist que no són ells que el cometen, sinó entitats que tenen més
capacitat, com algunes empreses, o alguna empresa. I per tant,
en aquest sentit el Parlament ha de ser ferm i clar en la defensa
de l’honorabilitat també dels ciutadans i de la immensa majoria
d’agències de viatges de les Illes Balears.

Res més, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Sr. Melià té la paraula, si vol,
per contradiccions o pel que vulgui matisar, per un temps de
cinc minuts. No hi ha hagut massa contradiccions.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, presidenta. Només donar les gràcies al suport dels
grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Entenem, idò, en conseqüència que
queda aprovada, per unanimitat, aquesta Proposició no de llei
RGE núm. 4346/17, relativa a mantenir el descompte de
resident aplicable als viatges en grup.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5362/17, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de
la directora general de Turisme de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el resultat de
les denúncies, reclamacions o per via d’ofici, registrades en
turisme d’habitatges de vacances il·legals, com de
plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016.

Passam, idò, al segon punt de l’ordre del dia relatiu a
l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5362/17,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la directora
general de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre el resultat de les denúncies,
reclamacions o per via d’ofici, registrades en turisme
d’habitatges de vacances il·legals, com de plurifamiliars des de
l’any 2012 fins al 2016.

Per a la seva defensa, per part del 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. Bé, el motiu d’aquesta
sol·licitud de compareixença, com s’ha comentat, de la
directora de Turisme, la Sra. Carbonell, és que, des del nostre
grup parlamentari, a finals del mes de febrer vaig fer una
sol·licitud de documentació referent a això, al nombre
d’expedients oberts en turisme durant diferents anys, i no he
tengut cap tipus de resposta, i concretament en aquesta remesa
hi havia un total de set sol·licituds. Posteriorment, a principis
del mes d’abril també vaig fer una altra... vaig enviar i registrar
una altra tramesa, concretament d’onze preguntes molt
concretes, referent o puntualitzant el que es demana d’una
forma global el tema de les denúncies, sobretot en habitatges de
vacances.

De tots és conegut el lloguer turístic, la situació que vivim,
concretament d’emergència d’habitatge, des del nostre grup
parlamentari ho venim denunciant, i pensam que des d’aquesta
conselleria no es fan o prenen les mesures corresponents per
intentar, idò, lluitar i posar les sancions necessàries per pal·liar
i aturar aquesta bombolla i aquest problema gran que tenim.

I bé, demanam a tots els grups parlamentaris que donin
suport a aquesta sol·licitud de compareixença per intentar veure
i demanar al Govern que doni explicacions sobre aquesta
qüestió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula, per un temps de deu minuts, el Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Votaremos a favor. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, presidenta. No tenim cap inconvenient, votarem a favor
que vengui la directora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, també per un temps
de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també donarem
suport a la compareixença, tot i que ens sorprèn, primer, que el
Govern no doni la informació; segon, que no ho faci a un dels
grups parlamentaris que el donen suport, i tercer, que aquest
grup parlamentari li doni suport quan troba que no soluciona
les urgències d’habitatge que té aquesta comunitat autònoma.

Si aquesta qüestió és tan greu, el que haurien de fer és
retirar-li el suport, però escoltarem la directora general.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per MÉS per Menorca té la paraula el
Sr. Castells, també per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que la meva intenció
era votar en contra o abstenir-me, perquè pensava precisament
que el que vostès demanaven era objecte d’una sol·licitud de
documentació, però després de sentir la seva explicació, que
aquesta sol·licitud de documentació s’ha fet i no ha estat atesa,
evidentment em replantejo la meva postura perquè evidentment
això és inadmissible. 

De totes maneres, em pregunto fins a quin punt això no
s’hauria d’haver reconduït a través d’una empara, sobretot de
l’empara de la presidència del Parlament, pel fet que el Govern
falta al seu deure de subministrar la informació que toca als
grups parlamentaris. Però bé, en tot cas, com que l’important és
l’objectiu i no el procediment, votarem a favor.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Votaré a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Hi votarem a favor, el Sr. Melià no
perd oportunitat per grumejar a veure si agafa qualque jarret,...

(Algunes rialles)

... dins dels grups del pacte, però evidentment crec que té
tot el dret a fer-ho, però crec que haurà tret la canya una altra
vegada en buit. 

Votarem a favor, ja ho he dit. Evidentment, creim que el
Govern ha de ser més diligent a l’hora de lliurar documentació
a aquest parlament. No és habitual que sigui una directora
general que comparegui per aquestes qüestions, però
evidentment pot i no hi tenim cap inconvenient.

Simplement dir que aquestes dades estarà bé que el
Parlament les conegui i que lamentablement segurament la Sra.
Carbonell només les podrà oferir de Mallorca perquè
evidentment només és competent el Govern en el cas de
Mallorca en aquesta qüestió que ara ens ocupa, i que estaria bé
també poder tenir en aquest moment per conèixer-ho a la resta
d’illes. En tot cas, evidentment, qualsevol compareixença que
clarifiqui qüestions d’aquesta importància és bona, és bona per
a aquest parlament i per a la nostra societat.

Per tant, endavant amb les atxes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, també, Sr. Borràs. En conseqüència entenc que
s’acorda, per unanimitat, recaptar la presència de la directora
general de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre el resultat de les denúncies,
reclamacions o per via d’ofici, registrades en turisme
d’habitatges de vacances il·legals, com de plurifamiliars des de
l’any 2012 fins a 2016. 

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

Gràcies, diputats i diputades.
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