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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots i a totes. Començam la Comissió de Turisme
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

Molt bé, cap substitució. Idò, començam. Passam tot seguit
al debat...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester, que también intervendrá en la comisión. Nos
repartiremos Sílvia Tur, que es la portavoz del Grupo Mixto, y
Ciudadanos, cinco minutos y cinco minutos para defender las
enmiendas.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de
turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització
d’estades turístiques a habitatges.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, com deia, passam al debat de l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui relatiu a dictaminar el Projecte de llei
RGE núm. 5311/17, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, de turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d’estades turístiques a habitatges. 

En primer lloc, passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, de la  RGE
núm. 6514 a la 6517, 6519, 6520, de la 6522 a la 6526, de la
6528 a la 6536, de la 6538 a la 6544, 6546, 6549, de la 6551
a la 6554 i de la 6559 fins a la 6562/17, i per posicionar-se
respecte de les esmenes presentades pels grups parlamentaris,
té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. Bé, el nostre grup parlamentari va presentar
una esmena a la totalitat d’aquest projecte de llei, per tant, és
evident la nostra postura contrària al projecte de llei. La veritat
és que aquesta postura contrària no ha fet més que reforçar-se
després de la tramitació parlamentària que s’ha fet fins aquest
moment, és a dir, fins al debat de ponència, perquè en el debat
de ponència la llei, el projecte de llei, ha sofert algunes
modificacions que no han fet més que incrementar el seu
caràcter de bunyol absolut i d’incoherència en la seva redacció
i de no resoldre el problema al qual s’hauria d’afrontar, que és
el problema del lloguer turístic.

Nosaltres, des d’El Pi, hem fet, diguem-ho així, dos grups
d’esmenes; un grup d’esmenes, el primer grup d’esmenes, que
és el pròpiament relatiu a les estades turístiques en habitatges,
que, en teoria, és l’objecte de la llei. Hi ha, però un segon grup
d’esmenes, no només ha fet això el nostre grup parlamentari, un
segon grup d’esmenes que, diguem, estan relacionades amb
temes de la Llei de turisme, però no pròpiament de les estades
turístiques en habitatges. Per tant, distingiré aquests dos grups
d’esmenes.

El primer grup d’esmenes, relatiu a les estades turístiques
en habitatges, tenim algunes esmenes en relació amb la
definició del canal de comercialització turística. La definició de
què és un canal de comercialització turística és una definició
clau en aquesta regulació legal, ja que marca què és un
arrendament de temporada, que va per la Llei d’arrendaments
urbans, normativa estatal, i el que està subjecte a, diguem-ho
així, a regulació per part del Govern de les Illes Balears, per
part de l’autogovern de les Illes Balears. Nosaltres entenem que
la definició que està inclosa en aquest projecte de llei és una
definició tan general, tan extensiva, que al final ha deixat sense
espai, buida, la possibilitat de fer arrendament de temporada
per part del propietari, la qual cosa per a nosaltres és un dret
d’aquest propietari consagrat a una normativa estatal. Per tant,
l’extralimitació de la normativa autonòmica provocarà
problemes de constitucionalitat d’aquesta norma.

Una segona qüestió que està plantejada en les nostres
esmenes és la voluntat de distingir tres situacions diferents, que
per a nosaltres era bàsic que la llei fes aquest plantejament,
cosa que no es recull. Tres situacions que són les situacions que
existeixen dels habitatges perquè tenim una primera situació,
que són els habitatges existents autoritzats; una segona situació,
són aquells habitatges que fan comercialització turística, però
que no disposen de títol administratiu habilitant, i per a
nosaltres aquí s’ha d’intentar fer aflorar la majoria d’aquests
habitatges, i la tercera situació, són aquells habitatges que ho
vulguin fer en el futur, és a dir, que no tenen ni títol
administratiu ni estan realitzant en aquest moment una estada
turística. Nosaltres pensam que a la llei s’havia de distingir
aquestes tres situacions, i les nostres esmenes van en aquest
sentit.

Amb relació als habitatges autoritzats, nosaltres entenem
que en general la nova regulació no hauria d’afectar aquests
habitatges. Només, molt puntualment, haurien d’estar afectats
per la nova regulació, no tant en els requisits de l’habitatge sinó
en la realització de l’activitat turística; per exemple, la recollida
de les dades, carnet d’identitat, passaport dels turistes que
s’allotgen en aquest habitatge ja autoritzat, això ens sembla un
requisit que sí s’ha d’introduir, però és un requisit més propi de
l’activitat turística que pròpiament de l’habitatge. 

El que fa la llei és recollir tota una sèrie de requisits que han
de complir aquests habitatges ja autoritzats, per què? Perquè
diu que per fer comercialització turística s’han de complir uns
requisits, per fer comercialització turística això afecta també els
que estiguin autoritzats, la qual cosa provocarà que, com que
molts d’aquests habitatges no podran complir els requisits
marcats, de facto se’ls eliminarà la seva autorització, es deixarà
sense efectes la seva autorització i, per tant, es revocarà una
autorització administrativa amb unes conseqüències de
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reclamacions patrimonials i d’indemnitzacions que es dirimiran
en els tribunals de justícia, per la qual cosa nosaltres pensam
que no té cap sentit que la llei provoqui aquest efecte.

Segona situació, habitatges que s’han de fer aflorar. Aquí
les nostres esmenes van en el sentit que es garanteixi un requisit
de qualitat, però que aquests habitatges complint uns requisits
molt mínims puguin sortir a la llum perquè tanmateix aquestes
places ja hi són, ja es comercialitzen, aquests turistes ja vénen
a les Illes Balears, no hi ha un efecte d’increment de saturació
perquè aquests habitatges aflorin perquè tanmateix aquestes
places ja es donen en la realitat i ja són llogades. Com? Amb
aquesta ambigüitat que tenim, quina és l’ambigüitat? El lloguer
de temporada i l’estada turística. Hi ha una ambigüitat legal i,
per tant, hi ha un marge perquè els propietaris d’una manera
legal, en principi, puguin fer aquesta activitat. Per tant,
nosaltres entenem que aquí també s’hauria de fer una regulació,
i plantejam esmenes en aquest sentit.

I tercera situació. La tercera situació són les noves estades,
aquells habitatges que ho vulguin fer en un futur. Aquí
nosaltres coincidim que hi ha d’haver un sostre de places, hi ha
d’haver, per tant, un intercanvi de places. Aquest requisit de
l’intercanvi de places sempre l’hem defensat en les nostres
iniciatives, que hem fetes moltes sobre aquesta qüestió.

Ara bé, els requisits han de ser de possible compliment i
nosaltres entenem que el caramull de requisits que marca la llei
al final provocarà que ningú no es pugui donar d’alta, i si no el
temps ho dirà, que ningú no es pugui donar d’alta com a nova
estada turística en habitatge. Primer, perquè s’ha de fer la
zonificació, requisit imprescindible. A nosaltres ens sembla bé
que es faci la zonificació, ens sembla bé que hi hagi una
zonificació, no ho hem posat en qüestió mai per a aquests nous
habitatges. 

Ara bé, aquesta zonificació primer de tot ha de ser
competència dels ajuntaments, i les nostres esmenes van en
aquest sentit, perquè la competència de planificació urbanística
és dels ajuntaments. El govern actual i la majoria d’esquerres
lleva competències als ajuntaments, fa una llei
antimunicipalista. I aquí hi ha un escrit de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears demanant que es canviï
aquesta regulació de la zonificació. La majoria parlamentària
no li ha fet ni cas a la FELIB, però aquesta és la realitat. La
realitat és que es farà una zonificació pròpia de planificació
urbanística sense que els ajuntaments siguin determinants a
l’hora d’establir aquesta zonificació. A nosaltres ens sembla
molt trist que tots aquests que s’omplen la boca de
municipalisme al final fan lleis en contra dels ajuntaments. 

Per tant, nosaltres entenem que la zonificació l’hauria de fer
els ajuntaments i, en tot cas, si no ho ha de fer l’ajuntament que
l’informe de l’ajuntament sigui vinculant, que seria una manera
almanco de garantir que la seva participació té un pes. Però
això no s’ha acceptat en ponència i dubt molt que s’accepti en
comissió o en ple.

Nosaltres pensam que la previsió que es fa del requisit de
propietat horitzontal xoca amb la normativa estatal, per què?
Perquè si als estatuts, o al títol constitutiu del règim de
propietat horitzontal no prohibeix la realització d’una

determinada activitat o la realització d’un determinat ús en
aquell edifici, no es pot prohibir, s’ha autoritzat. Per tant, aquí
es fa una regulació inversa a la normativa estatal; a la
normativa estatal si no està prohibit ho pot fer, fins que la
comunitat no ho prohibeixi tu pots fer. Aquí no, aquí no ho pots
fer fins que la comunitat ho autoritzi, encara que no estigui
prohibit. I a més a més, s’estableix una majoria, que és una
majoria simple de propietaris, que no són les majories de la
normativa estatal de propietat horitzontal, que van bàsicament
per unanimitat. 

Per tant, nosaltres tenim molt de dubtes sobre la
constitucionalitat i legalitat de la regulació d’aquesta llei. I per
això demanarem que se sol·liciti un dictamen al Consell
Consultiu de les Illes Balears perquè hi hagi la seguretat
jurídica necessària. Perquè aquí hi ha moltes bregues,
s’introdueixen moltes coses, més se n’introduiran atesa la
manca de majoria i atesa la manca d’acord per parts dels partits
que tenen la majoria en aquest Parlament, però és evident que
és una regulació molt sensible, molt delicada, molt complexa
i que s’hauria de fer amb totes les garanties. I qui ens pot donar
més garanties jurídiques de l’encert de la regulació, entenem
que és el Consell Consultiu de les Illes Balears. Per tant,
nosaltres ja anunciï que presentarem una petició en aquest
sentit.

Entenem que aquest projecte de llei va contra la
competència dels ajuntaments, va contra la regulació de
propietat horitzontal, va contra la regulació d’arrendaments
urbans, va contra la lliure empresa, la llibertat d’empresa i la
llibertat de serveis de la normativa europea, i, per tant, és una
regulació que no va enlloc, que no resol cap problema i que
l’únic que farà és incrementar els problemes. En aquest sentit,
nosaltres hem intentat suavitzar l’error i l’equivocació del
plantejament d’aquesta llei, i voldríem, tot i que som molt
escèptics, que algunes de les nostres esmenes s’acceptessin,
almanco per millorar una miqueta aquest bunyol de projecte de
llei.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, RGE núm. 6571,
6574, 6575, 6576, 6587 i 6664/17, la RGE núm. 6577, 6578,
6579, 6580, 6581, 6582 i 6583/17, presentades per la diputada
Sra. Seijas, també per posicionar-se respecte de les esmentades
presentades pels altres grups parlamentaris, té la paraula la Sra.
Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bon dia Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, un moment per favor. Sí, n’hi manquen dues que
són les, conjuntament seves amb les de MÉS per Menorca,
RGE núm. 6662 i 6663/17, que m’havia deixat.

Gràcies.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bon dia. En primer lloc un aclariment,
la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, per un temps de cinc minuts, després es reparteix
amb la Sra. Olga.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, correcte. Les 6662 i 6663/17 les defensarà el Sr.
Castells, ja ho hem acordat així, perquè les hem presentat
conjuntament...

LA SRA. PRESIDENTA:

No podem repartir més el temps.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No ho pretenc, ho dic perquè aquestes dues esmenes estan
en dos blocs previst..., 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah! Ell (...), d’acord.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Per tant, ho aclareixo des d’un principi.

Per altra banda també, vull comunicar-los que retir l’esmena
6574, que afecta l’exposició de motius i que té a veure amb
l’antiguitat dels habitatges comercialitzables en estades
turístiques.

Per tant, començ per la defensa de la 6571. Afecta
l’exposició de motius i des del nostre punt de vista, i aquí
coincidim, en part, amb el discurs que ha fet el Sr. Melià, sí que
és important que els ajuntaments tenguin un paper, jo crec que
un paper necessari i, per altra banda, legítim, en la presa de
decisió a l’hora d’establir zonificacions. Discrepam, per
exemple, amb el Sr. Melià en el fet que entenem que la
zonificació l’ha de fer el consell insular de cada illa, perquè és
qui té una visió global sobre aquesta matèria i qui ha de vetllar
perquè hi hagi un equilibri territorial a l’hora de prendre una
decisió que afecta els plans territorials i que té una
transcendència tan important pel que fa al model territorial i
econòmic de tota una illa, però sí que pensam que han de ser
els ajuntaments també que facin informes i que els informes
dels ajuntaments han de ser vinculants, perquè evidentment els
ajuntaments tenen un paper molt important en aquesta matèria
i no se’ls pot subestimar.

Passaria després a la 6575, que també afecta l’exposició de
motius, i que té a veure amb la possibilitat de comercialització
d’estades turístiques en sòl rústic, protegit en aquest cas.
Nosaltres som del parer que el sòl rústic protegit s’hauria
d’excloure amb caràcter general d’aquesta regulació, sobretot
per protegir els espais més sensibles, perquè, com sabem, el sòl

rústic protegit a les Illes Balears generalment té declaració
d’ANEI, o és LIC, o és ZEPA, o té figures com per exemple
parc natural, etc., per tant, nosaltres entenem que el sòl rústic
protegit ha de tenir una consideració especial i que, a més,
acceptar aquesta esmena que en aquest cas afecta l’exposició de
motius, però que va vinculada amb la redacció d’una transacció
que hem presentat als articles 50, 51 i 52, conjuntament amb
MÉS per Menorca, contribuiria a arrodonir el sentit de la llei i
d’alguna manera encaixaria allò que diu l’articulat actual de la
transacció amb l’exposició de motius. 

Per tant, nosaltres únicament aquí proposam una redacció
un poc diferent a la que teníem inicialment, que seria: “Amb
caràcter general, i atesa la protecció especial que ha de tenir, es
prohibeix dur a terme noves altes d’habitatges residencials
comercialitzats turísticament en sòl rústic protegit”. A
continuació, punt i seguit: “Els PTI o PIAT a cada illa podran
establir altres previsions de forma motivada”. Per tant, esperam
que vostès acceptin aquesta transacció perquè entenem que
l’exposició de motius ha de fer referència a la singularitat del
sòl rústic protegit i al règim general que serà d’aplicació al sòl
rústic protegit, si s’aprova la nostra transacció.

A continuació l’esmena 6576 també afecta l’exposició de
motius, en concret capítol segon, paràgraf 25è. Nosaltres
defensam, igual que també fa el Grup Parlamentari Podem, que
hi ha d’haver un acord d’unanimitat dels immobles allà on es
pugui dur a terme aquesta activitat, per una raó molt senzilla,
perquè en tot moment parlam dels drets a explotar
turísticament..., els drets dels propietaris a explotar
turísticament els seus habitatges, ja sigui amb una modalitat o
una altra, però en cap cas no es parla dels drets dels propietaris
a viure pacíficament i a decidir, si així ho acorden amb
unanimitat, si han d’acceptar aquesta modalitat turística dins els
seus edificis, o si, contràriament, no ho accepten, perquè
entenen que no els beneficia a un moment determinat. I per
això pensam que també s’han de tenir en compte els drets
d’aquestes persones i que és necessari que hi hagi un acord per
unanimitat de les comunitats de veïns o de propietaris de cada
immoble.

I finalment l’esmena 6587, que afecta la disposició
transitòria primera, punt quart. I nosaltres aquí clarament
demanam que els expedients relatius a habitatges turístics que
a l’entrada en vigor d’aquesta llei ja estiguin en tramitació,
s’han de regir per la normativa vigent en el moment de la
presentació de la sol·licitud i afegim que pel que fa als
habitatges ja donats d’alta en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, es regiran per la normativa que els fou
d’aplicació en el moment de la seva tramitació. I en el cas
concret de Formentera que és l’única illa que té un reglament
d’estades turístiques en habitatges aprovat a les Illes Balears,
demanam que es prevegi també que el Reglament 1/2015, pel
qual es regula la comercialització d’estades turístiques en
habitatges en aquesta illa, sigui entès també com part de la
normativa que serà d’aplicació en aquells que ja disposen d’una
alta a dia d’avui.

Moltes gràcies.

Perdó, presidenta, em queda una esmena, perdó.
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La 6664, en aquest cas nosaltres també proposam una
transacció i és mantenir el paràgraf primer i segon i retiraríem
el paràgraf tercer, si s’accepta. Però aquesta és una esmena
molt important per a nosaltres, perquè parla, i també coincidim
amb Podem en aquest cas, d’un element creiem que fonamental
i estratègic d’aquesta llei, que és establir l’obligatorietat que hi
hagi un sostre de places. Si aquesta llei no ha de permetre
establir un sostre de places a cada illa, ja els puc dir que
aquesta llei neix fallida des del moment zero, perquè entenem
que aquest ha de ser un dels objectius primordials d’aquesta
llei, com a mínim així és com nosaltres ho defensam i com ho
veiem. Per tant, nosaltres proposam que els PIAT i els PTI
determinin, hagin de determinar aquest límit màxim de places
turístiques, i no que ens quedem amb aquell criteri del sostre de
places el marquen les places legals i les dels borsins. Això no
és de per si cap sostre, perquè és un sostre artificial en el sentit
que no s’ha fet tenint en compte molts dels factors que s’han de
tenir en compte a l’hora d’establir un veritable sostre de places
turístiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Únicament una pregunta, la primera
transacció que ha proposat és a l’esmena 6575? Sí, gràcies.

Entenem que queden defensades, en els seus propis termes,
les esmenes de la Sra. Seijas, a les quals no ha fet referència. És
així, no? D’acord, gràcies.

Idò ara seguim. Per defensar la resta d’esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, és a dir, les RGE núm. 6685, 6686, 6687,
6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697,
6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706 i
6707/17, de Ciudadanos, té la paraula la Sra. Olga Ballester,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, como se puede comprobar,
Ciudadanos también ha enmendado bastante esta ley, tenemos
un montón de enmiendas que ahora queremos explicar.
Nosotros creemos que el alquiler turístico es un beneficio para
las familias de estas islas y es un beneficio para los municipios
y creemos que esta ley es compleja, genera una gran
controversia con muchas leyes estatales y además pide unos
requisitos casi incumplibles por todas estas familias que tienen
esta actividad.

Nosotros en principio comentaré la enmienda 6700, del
apartado 10, que nos parece muy importante, donde
modificamos el artículo 75. Nosotros introducimos el concepto
de zona prioritaria para la realización del alquiler turístico y
eliminamos la existencia de zonas prohibidas. Nosotros
creemos que es mucho más importante tener zonas prioritarias,
porque así no eliminamos que cualquier propietario, cualquier
familia tenga la posibilidad de poder hacer un alquiler turístico.
Nosotros creemos que introducir zonas prohibidas por la
administración va en contra de la libre competencia, y así
también lo ha expresado el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. Y además encontramos que... esa zona prioritaria...,

estar en la zona prioritaria sería un requisito para la compra de
esas plazas que pueda haber en cada municipio. También
proponemos que sea..., más adelante ustedes lo verán, que sea
un mérito y no un requisito el estar en la zona prioritaria, como
también pedimos que sea un mérito y no un requisito el tener
contadores de agua, o cumplir con las normas de accesibilidad
existentes en este momento en vigor.

Otra enmienda que tenemos importante a nuestro juicio es
la 6689, que afecta al apartado 1. Desde Ciudadanos siempre
hemos considerado que el punto más importante de esta
regulación era el límite de plazas en cada municipio, un límite
pero que tiene que ser real, es decir que atienda a la realidad
existente de esta actividad y que atienda las estadísticas
demográficas del crecimiento de la población, y con esos
estudios hacer un límite real de cada municipio, para saber en
principio y empezar esta regulación para saber dónde estamos
y cómo va a ir. Sin embargo, como hemos visto, se ha pasado
bastante por encima de este límite de plazas y se ha dedicado
mucho más a todos los requisitos y a todos los inconvenientes
que pone la ley a esta actividad en otros artículos. 

Nosotros proponemos que este límite de plazas por
municipios lo haga el consejo, pero en colaboración con los
ayuntamientos, nos parece muy importante. Y además
exponemos en este artículo que si bien el consejo, en
colaboración con los municipios puede realizar en ocho meses
este estudio, también sabemos y exponemos que de no
realizarse este límite de plazas en ocho meses, los propietarios
podrán presentar a los 78 meses la DRIAT, con la consecuente
inscripción en el registro y comenzar la actividad económica
adquiriendo la plaza posteriormente. Yo creo que de todos es
conocido que en muchos casos en estos aspectos existe una
gran lentitud de la administración en los procedimientos y en
ocasiones la administración incumple sus plazos, en detrimento
del ciudadano, que ya tiene sus proyectos, contando con que la
administración va estar ocho meses en la creación de este
límite. Por lo tanto, creemos que si la administración no cumple
con los plazos, esto no tiene que influir negativamente en los
plazos que el ciudadano tiene para su proyecto.

Tenemos otra enmienda también que a nuestro juicio es
importante, que es la enmienda 6705, donde se define el canal
de oferta turística. Nosotros proponemos que un canal de oferta
turística sea cualquier sistema con el que se comercialicen
estancias turística en vivienda, entendiendo por estancia
turística aquella que se realiza por días o por semanas y que
presten servicios turísticos. Yo creo que esto es muy
importante, porque así como define la ley el canal de oferta
turística, diciendo que es cualquier sistema que comercialice
estancias turísticas, entendiendo por estancia turística alquileres
de corta estancia, esto deja sin efecto la LAU, que define un
alquiler de corta estancia como temporal. Por lo tanto, creo que
aquí habrá una gran litigiosidad y se podría impugnar este
articulado.

También tenemos una enmienda, la 6706, que nos parece
muy importante, que modifica el artículo 49 en cuanto a
empresas comercializadoras de estancias turísticas en vivienda.
Nosotros hemos aprovechado este artículo 49 para introducir
que se pueda alquilar por habitaciones y para introducir que
una vivienda habitual, es decir, que sea la residencia principal,
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pueda alquilarse un cierto tiempo, sin que por ello pierda la
condición de residencia principal. Hablando con el Grupo de
MÉS por Mallorca, ya nos han comentado que habrá un
articulado específico en la ley para el alquiler por habitaciones
y por el alquiler de vivienda habitual y, bueno, esperaremos a
que lo expliquen y nos pasen cómo queda el redactado. Y en
este caso nos parecería bien, puesto que creemos que es un tipo
de alquiler vacacional que debería tener unas especificaciones
diferentes al de otro tipo de vivienda de alquiler vacacional.

También tenemos la enmienda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar Sra. Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí acabo, la enmienda 6707, donde nosotros cambiamos los
5 años para renovar la DRIAT, a que esos 5 años se conviertan
en la cédula de habitabilidad, porque en la ley continuamente
se dice que tanto la zonificación como los requisitos pueden
cambiarse en cualquier momento, y nosotros creemos que un
propietario que ha invertido en la vivienda para hacer esta
actividad, que a los 5 años se le cambien los requisitos, o se le
cambie la zonificación, y no pueda acceder de nuevo a esa
actividad, con la inversión que ha hecho, yo creo que la
administración está creando una inseguridad jurídica enorme a
los ciudadanos, cuando debería ser lo contrario.

Y acabo ya, del artículo 50 suprimimos varios apartados
porque nos parece que no son correctos, como presuponer que
siempre hay alquiler vacacional.

Y también nosotros lo que hacemos es modificar el artículo
50.6, en cuanto a los contadores de agua, la accesibilidad y
estos requisitos, que proponemos que sea un mérito para la
obtención de las plazas.

Y el resto de enmiendas ya las explicaré en el pleno.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, de la RGE núm. 6591 fins a la 6612 i de
la 6614 fins a la 6616/17 i per posicionar-se respecte de les
esmenes presentades pels altres grups parlamentaris té la
paraula la Sra. Perelló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí aquest grup serà breu en la
seva exposició, bàsicament perquè la seva postura va quedar
perfectament manifestada en el debat relatiu a l’esmena a la
totalitat que va presentar. He de dir, amb caràcter previ, que
estam molt d’acord amb gran part de les qüestions que ha
exposat el portaveu del Grup El Pi, que m’ha precedit, i, per
tant, no seré reiterativa en els arguments.

Sí que voldria dir que n’hi ha prou a veure com hem arribat
a aquesta comissió, n’hi ha prou a veure les esmenes que es
mantenen vives, no només dels grups que som evidentment a
l’oposició, sinó fonamentalment les esmenes que han presentat
els grups que donen suport al Govern, per entendre que som
davant d’una llei que el millor que podrien fer, per
responsabilitat, seria aturar aquí, avui i ara la seva tramitació.
Entenem que, de continuar la tramitació, de culminar
l’aprovació d’aquesta llei, estaríem aprovant un autèntic
despropòsit.

Estam, en aquest sentit, d’acord amb el que ja ha manifestat
el Sr. Melià, amb una anàlisi que creiem que ha estat prou
acurada, que ens trobam davant d’una llei que no arregla
absolutament res, que no regula un tema tan important com és
el lloguer turístic; el contrari, som davant d’una llei que l’únic
que fa és restringir, perseguir, prohibir i criminalitzar una
activitat econòmica a la qual s’atribueix la causa dels
problemes d’habitatge que patim en aquestes illes, quan això no
és així.

Entenem que som davant d’una llei que, un cop aprovada i
aplicada, causarà un greu impacte a la gent, aquesta gent per la
qual se suposa que vostès governen, se’ls ompl la boca
constantment de dir que els preocupa la ciutadania i que
governen per a tots quan evidentment això no és així. Aquesta
llei provocarà un fort impacte a molta de gent que es dedica a
aquesta activitat, que li reporta uns beneficis que dinamitza
l’economia de les Illes, però evidentment aquesta és una
qüestió que a vostès no els importa.

És una llei que de seguir endavant la seva tramitació afecta
clarament la llibertat d’empresa, que no es justifica el per què
de tantes limitacions, de tantes restriccions a l’activitat
econòmica, amb la qual cosa la llei, si neix, naixerà amb una
vulnerabilitat de saber que confronta amb normativa superior,
i ja no només normativa nacional, normativa també
comunitària. Els ho han dit, els ho han advertit i vostès no en
fan cas. 

Una llei que desconeix fins i tot un dret fonamental com és
la presumpció d’innocència en matèria sancionadora, tot per
facilitar la persecució i la sanció, cosa inaudita en vostès, que
sempre bravegen de ser els grans defensors de les llibertats. 

En definitiva, una llei que no podem compartir per principi
i per responsabilitat i que ens du a mantenir totes les esmenes
que va presentar aquest grup i que postulen la supressió de tots
aquells articles de la llei que van en la línia que acabam
d’apuntar. 

Finalment, mantenir aquelles esmenes que hem presentat en
ares de salvaguardar, entre altres coses, primer la seguretat
jurídica addicionant a la disposició addicional transitòria
primera un paràgraf que voldria deixar clar que totes aquelles
autoritzacions i títols habilitants existents i atorgats a l’empara
de la normativa vigent, i perfectament vàlides en el seu
moment, es respectaran, cosa que tampoc no ha estat acceptada,
i evidentment tots aquells que ara es dediquen a aquesta
activitat de manera regular i amb tots els permisos, idò, no
tenen la certesa de no veure’s afectats per la normativa que
s’acabarà aprovant. I en segon lloc, aquella disposició que
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pretén ampliar el termini d’allò previst a la disposició
addicional quarta de la Llei de turisme perquè entenem que ha
donat bons resultats a la pràctica i ha de ser objecte d’una
ampliació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Perelló. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, presentades conjuntament
amb el Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 6617, 6618, de
la 6627 a la 6634, 6636, de la 6642 a la 6646, 6671, 6673,
6674, 6675, 6679 i 6683/17, i per posicionar-se respecte de les
esmentades presentades pels altres grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies presidenta. Bé, vull començar dient que el
compromís de regular el lloguer turístic és un compromís dels
acords pel canvi, que així està recollit, com també és un
compromís que va adoptar aquest parlament amb un acord
ampli, de permetre les diferents tipologies establint una sèrie de
condicions com podien ser les zonificacions o com podia ser
l’antiguitat de l’edificació, que evidentment es poden
qüestionar, el Partit Popular les qüestiona totes, però que
nosaltres entenem que aquests límits estan ben justificats i
compleixen la Directiva de serveis perquè, entre altres coses,
la Directiva de serveis ens dóna un marge dins de l’ordenació
del territori, l’urbanisme i el medi ambient, i els requisits que
posam van en aquest sentit, en ordenació del territori, en
urbanisme i en medi ambient.

A més, és una llei que conté mesures per lluitar contra
l’oferta il·legal o clandestina, la qual s’ha incrementat
considerablement, i s’ha demostrat que la llei que teníem
actualment o que tenim actualment, que prohibeix en els
plurifamiliars és totalment ineficient en aquest sentit.

És una llei que, per dir-ho clarament i fora embulls, fa una
moratòria, és una llei que fa una moratòria que, a partir de
l’entrada en vigor, no es podran donar d’alta a unifamiliars ni
plurifamiliars ni en sòl rústic general ni en sòl rústic protegit,
és una llei que fa una moratòria i no es permetran noves altes
a cap illa ni a Palma, fins que els seus respectius òrgans, el
consell insular, els diferents consells insulars, i l’Ajuntament de
Palma, diguin a quina zona volen, una zonificació que s’haurà
de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental, i que, per
tant, entenem que també amb aquests requisits mediambientals
que posam i també que s’eliminen, com ha dit el Sr. Melià, les
cessions al límit de places, per tant, establim un sostre real de
places, és a dir, la llei estableix un sostre. Altra cosa és que
digui que els PIAT podran determinar aquest sostre. Nosaltres
entenem que si els PIAT determinen aquest sostres donaran
més garanties de continuïtat perquè els PIAT són instruments
amb una tramitació més garantista i, per tant, donaran més
solidesa, però si els PIAT no ho fan la llei n’estableix un que
són les places actuals. A més, amb una previsió de
decreixement perquè aquelles places que històricament s’han
donat d’alta excepcionades, no es comptabilitzin a la borsa. 

Crec que aquesta moratòria que es fa fins que es faci la
zonificació l’hem d’aprofitar i l’hem d’aprofitar per afrontar,
entre altres coses, el problema de l’habitatge amb una llei de
l’habitatge que esperam poder tramitar aviat, una llei que ja
està en tramitació, crec que ara en el Consell Consultiu, però
amb aquesta llei podrem afrontar el tema de l’habitatge
aprofitant també aquesta moratòria que suposa la llei.

Ja pas a dir les... nosaltres estam d’acord o amb
transaccions a una sèrie d’esmenes que passaré a anunciar,
estaríem d’acord amb una transacció a l’esmena 6662, de MÉS
per Menorca i Gent per Formentera, que en tot cas el portaveu
de MÉS per Menorca ja detallarà. 

Respecte d’un grup d’esmenes que teníem el Grup MÉS per
Mallorca i Socialista respecte d’aquesta modalitat que enteníem
que podíem fer un règim especial per a aquelles persones que
lloguessin el seu habitatge particular, nosaltres entenem que
podem establir un règim, i hem treballat en un redactat més
coherent, que seria un nou apartat 19 bis a l’article 50, que
digués que “quan la comercialització es dugui a terme per part
de persones físiques exclusivament a un habitatge de la seva
propietat i que sigui el seu habitatge principal,
independentment de la seva tipologia unifamiliar o
plurifamiliar, per un termini màxim de seixanta dies, en un
període d’un any, la comercialització d’estades turístiques es
podrà dur a terme en la modalitat de lloguer d’habitatge
principal. Per dur a terme aquesta modalitat s’hauran de
complir els mateixos requisits i obligacions establerts en aquest
article o desenvolupar reglamentàriament amb les
particularitats anteriors i les que s’esmenten a continuació: a la
presentació de la declaració responsable la persona
comercialitzadora haurà d’acreditar que es tracta del seu
habitatge principal, de la forma que es determini
reglamentàriament, i també haurà d’indicar en la forma que es
determini reglamentàriament la distribució dels terminis de
comercialització durant l’any que no podrà superar els seixanta
dies.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Reus, així com va dient, ens podria dir a quines
esmenes fa referència?

EL SR. REUS I DARDER.

6643, 6644 i 6645. “Així mateix no es podrà presentar la
declaració si l’habitatge està ubicat a una zona declarada apta
de manera expressa per acollir aquesta modalitat pels consells
insulars o l’Ajuntament de Palma, de conformitat amb què
disposa l’article 75 d’aquesta llei. La declaració habilitarà per
a l’exercici de l’activitat per un termini de cinc anys o el que es
determini reglamentàriament amb el mateix règim i requisits
d’autorització i renovació establerts per als habitatges sotmesos
a propietat horitzontal a l’apartat tercer. Per a la pròrroga serà
necessari acreditar que l’habitatge continua sent l’habitatge
principal del comercialitzador.”

“Excepcionalment, en aquesta modalitat es permet la
convivència de les persones residents a l’habitatge amb les
persones usuàries, sempre que aquest fet s’indiqui clarament a
qualsevol publicitat i el nombre total de persones no superi el
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nombre de places de la cèdula d’habitabilitat o títol d’habilitat
anàleg a l’habitatge.”

Després, mitjançant l’esmena 6627, o 6646, s’afegiria un
nou paràgraf, després del segon, a l’article 75.3, que seria: “La
proposta de declaració i els informes esmentats en els apartats
anteriors es podran pronunciar també sobre l’admissió o no de
la modalitat de lloguer de l’habitatge principal a les zones
delimitades”.

Després, a l’esmena 6628, la convertiríem en un afegit, al
final de l’article 85.3, que digués que “aquesta mateixa previsió
serà d’aplicació als habitatges comercialitzats en la modalitat
de lloguer d’habitatge principal.”

A la 6629, que modifica l’article 88.2, hi afegiríem aquesta
mateixa frase, “aquesta mateixa previsió serà d’aplicació als
habitatges comercialitzats en la modalitat de lloguer d’habitatge
habitual”.

I a l’esmena 6630, s’afegiria, també a l’article 91.4, al final
del segon paràgraf: “També s’establirà un preu diferenciat
inferior per a les places comercialitzades amb la modalitat del
lloguer en l’habitatge principal.” 

I finalment, amb l’esmena 6642, a l’exposició de motius,
que és un nou paràgraf al final del bloc dos: “Així mateix,
independentment de la tipologia d’edificació, s’introdueix una
modalitat anomenada lloguer de l’habitatge principal, quan la
comercialització es dugui a terme per part del mateix propietari
en el seu habitatge principal durant un termini màxim de 60
dies en el període d’un any.”

Després la transacció que ha anunciat Gent per Formentera,
la 6575, nosaltres hi estaríem d’acord, amb caràcter general i
atès... Bé, ja l’ha llegida la diputada de Gent per Formentera.

A l’esmena 6587, de Gent per Formentera, li proposaríem
una transacció, que seria el punt 5 de la disposició transitòria
primera, que es va incorporar en ponència, i fer un redactat més
adient que diria: “Els habitatges objecte de comercialització
turística que ja exerceixen la seva activitat de manera legal a
l’entrada en vigor d’aquesta llei, no es veuran afectades per les
zonificacions”. D’aquesta manera quedaria més clar.

Després, respecte de la nostra esmena 6683, hem detectat
qualque error i corregiríem la frase que comença: “o sense que
s’hagi completat”, hauria de dir: “i sense que s’hagi completat”,
és un error, perquè posa “o”. I al final, que diu: “només per a
habitatges unifamiliars aïllats, unifamiliars entre mitgeres, o
habitatges unifamiliars aparellats”, que serien els que hi ha ara.

Després, l’esmena 6634. Bé, aquí vàrem tenir una discussió
en ponència sobre el tema de si parlar d’habitatges, propietat
horitzontal, que eren els que anaven amb una temporalitat era
correcte o no i s’havia plantejat canviar-ho perquè siguin únics
dins la mateixa parcel·la, i atès que això també podria suposar
un problema en el cas de Formentera, que totes les tipologies
estan sotmeses a una temporalitat, per permetre que es pogués
continuar de la mateixa manera i que quedàs clar que els
consells poden dir quines tipologies poden anar per aquesta
modalitat temporal, diríem, o que van per aquesta temporalitat,

s’afegiria a l’esmena 6634, al tercer paràgraf del 50.3, després
de “sotmesos al règim de propietat horitzontal”, en lloc de
canviar-ho perquè no (...), de la manera original, s’afegiria “o
els de les tipologies que es determinin reglamentàriament”.

El mateix cas a la 6636, que va ser a l’article 85.3, que seria
afegir, després “d’horitzontal” “i els de les tipologies que es
determinin reglamentàriament”. I quan diu compleixin 5 anys,
“o el termini que s’hagi fixat reglamentàriament”.

El mateix cas, exactament a la 6617, a l’article 88.2, que
diríem: “el règim de propietat horitzontal i el de les tipologies
que s’hagin determinat reglamentàriament”, i on diu per un
termini de 5 anys, “o el termini que s’hagi fixat
reglamentàriament”.

A l’esmena 6618, l’article 91 en el segon paràgraf,
s’afegiria, enmig de la relació de lleis, després de la Llei 99,
s’afegiria “o a l’empara de la Llei 2/2005, de 22 de març, de
comercialització d’estades turístiques a habitatges”. I en el
paràgraf quart, al final, afegiríem després de “propietat
horitzontal”, “o per les tipologies que s’hagin determinat
reglamentàriament”.

I finalment la 6631, a l’exposició de motius, en lloc de
canviar també “propietat horitzontal”, diríem “i en les
tipologies que es determinin reglamentàriament”, i llevaríem el
que diu de 5 anys.

L’esmena 6647 de MÉS per Menorca, també hem proposat
una transacció que en tot cas ja anunciarà el diputat de MÉS
per Menorca.

A la 6659 també.

La 6663 també, de MÉS per Menorca i Gent per
Formentera.

Després, respecte les esmenes de Podem, diré les
transaccions que nosaltres proposam. A la 6720, q) de quilo,
afegir l’apartat 5 de l’article 109: “Les multes fixades per
aquest article es reduiran fins al 80% de l’import corresponent
si s’acredita durant la tramitació de l’expedient la cessió de
l’habitatge per a la finalitat de lloguer social a un organisme
oficial durant un termini mínim de tres anys...

LA SRA. PRESIDENTA:

Anirà acabant Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

... en el cas de les transaccions relacionades amb la
comercialització turística de la mateixa.” Sí, ja acab. 

A la 6720.k) i l), proposaríem que la redacció de la
disposició addicional fos “cada administració competent dotarà
en el seu pressupost els recursos per al servei d’inspecció
suficient per dur a terme la seva tasca. En aquest sentit cada
administració determinarà el personal necessari per a la relació
de llocs de treball, ja sigui en funció del nombre

 



TURISME / Núm. 36 / 12 de juliol de 2017 461

d’autoritzacions turístiques, o en funció d’altres criteris
objectius.”

Després a la p), s’hi introdueix una disposició fi..., seria una
disposició final de modificació de la Llei de l’impost turístic,
que s’introdueix una lletra a l’apartat 13 de l’article 19, que
seria la lletra f): “inversions, rehabilitació d’habitatges destinats
a lloguer social, amb criteris de sostenibilitat energètica.”

La n, -ja acab-, dur a terme..., afegiríem la lletra i) a l’article
106, que seria: “Dur a terme per part de les persones físiques o
jurídiques que siguin titulars o explotadores dels canals de
comercialització turística definits a l’article 3 d’aquesta llei, la
comercialització, la publicitat o la facilitació mitjançant enllaç
o allotjament de contingut de reserva, relatives a estades
turístiques en habitatges ubicats a les Illes Balears que no hagin
presentat la declaració responsable (...) turística, o sense
constar el nombre d’inscripció turística.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus, jo li demanaria per favor que anés
passant tot això als grups...

EL SR. REUS I DARDER:

La darrera...

LA SRA. PRESIDENTA:

... perquè després, seguirem ara, no? Però que a hora de
votar ja puguin veure i saber tot això, no? Li agrairé que faci
via, ho vagi passant als grups...

EL SR. REUS I DARDER:

Llegesc la darrera. La disposició addicional 6720.o): “per
raons i (...), relacionades amb objectius de política social, es
podran establir reglamentàriament limitacions al nombre
d’autoritzacions de comercialització d’estades turístiques
d’habitatges d’un mateix propietari. Mentre aquesta no
s’estableixi, no es poden presentar declaracions responsables
d’inici d’activitat i comercialització d’estades turístiques quan
el propietari ho sigui també de quatre o més habitatges ja
comercialitzats turísticament.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Seguim, per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca de la RGE núm. 6647
fins a la 6650, 6652, 6653, 6656, 6659, 6660 i 6661/17 i les
esmenes conjuntes amb el Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera RGE núm. 6662 i 6663/17, i també per posicionar-
se respecte de les esmenes presentades pels altres grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Castells, per un temps de 10
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo aniré directament al
bessó de la qüestió que són les esmenes, de les 17 que vam
presentar n’hi ha 4 que ja s’han transaccionat, s’han acceptat,

en queden 12 que són aquestes que vostè ara ha relacionat. I
sobre aquestes doncs hem intentat fer un esforç d’arribar al
màxim d’acord, renunciant a algun dels nostres plantejaments
inicials amb els grups de la majoria, per intentar que arribin el
mínim d’esmenes al ple. 

Jo entenc que he vist alguns diputats doncs que es
queixaven que el Sr. Reus hagués hagut de llegir tan
ràpidament i hagués utilitzat el temps que ha utilitzat, però crec
que tots hem de reconèixer que precisament ha fet un esforç
d’intentar transaccionar el màxim d’esmenes i evidentment
això, amb una llei tan complexa com aquesta, doncs demana el
seu temps. I per tant, crec que tots hem de tenir paciència per
intentar que aquesta llei arribi el màxim de depurada al ple. I
això també per tant, és el preàmbul a les transaccions que ara
els explicaré.

D’aquestes 12 esmenes que els he dit, jo les he dividit en
cinc apartats, perquè algunes transaccions que propòs van
vinculades, en cas que s’acceptessin per la comissió, a la
retirada d’altres esmenes.

En primer lloc, parlaré, tal com ja ha anunciat el Sr. Reus,
de la 6647. L’esmena 6647 feia referència a l’article 50.15 de
la llei, que establia expressament la prohibició de fer lloguer
d’habitacions. Evidentment, la majoria parlamentària no està a
favor d’aquesta modalitat, jo això per una qüestió de
pragmatisme ho he de reconèixer i, per tant, la solució que he
proposat és que aquest article punt 15 quedi redactat de la
següent manera: “Les estades turístiques regulades en aquest
capítol són incompatibles amb la formalització de contractes
per habitacions o amb la coincidència en el mateix habitatge de
persones usuàries que hagin formalitzat els contractes diferents,
sense perjudici de la regulació d’estades turístiques en
habitacions que es puguin establir”. D’alguna manera venc a
reconèixer que les estades turístiques és incompatible amb el
lloguer d’habitacions, però deixam oberta la possibilita que si
en el futur es considera oportú regular aquesta modalitat, doncs,
es pugui fer.

Això aniria aparellat, en cas que s’aprovés, per tant, no és
que la retiri ara, però en cas que s’aprovés aquesta transacció,
amb la retirada de les esmenes 6656, 6660 i 6649...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Castells. Demanaria mantenir silenci a la sala,
perquè ja és prou complex perquè no se sent bé, no?

Moltes gràcies.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, a vostè, Sra. Presidenta. Com deia, l’acceptació
d’aquesta transacció implicaria retirar tres esmenes: la 6656,
6660 i la 6649.

El segon grup d’esmenes són esmenes que retiraré ja en
ferm, d’una banda, la 6648, que feia referència a qüestions de
desplegament reglamentari que han quedat resoltes per altres
aportacions que ja s’han fet durant el tràmit en ponència, i la
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6661, que advocava per eliminar el mínim de 20.000 euros per
sanció. 

El tercer grup són esmenes que mantindré vives perquè no
ha estat possible, de moment, arribar a un acord, tot i que crec
que tots estarem d’acord que seria necessari arribar a aquest
acord que fa referència al règim transitori. La 6652 i la 6653,
aquestes esmenes varen rebre el suport d’alguns grups de
l’oposició perquè, doncs, com pot ser recordaran nosaltres no
érem gaire amics de la moratòria, més que res de la moratòria
sense un final cert. Evidentment hi ha possibilitats d’arribar a
un acord amb l’esmena que hem presentat el Grup Socialista i
MÉS per Mallorca, la 6683, que estableix el seu propi model
de règim transitori. De moment nosaltres a aquesta votarem no
i mantindrem les nostres esmenes, però amb la voluntat
d’arribar a un acord de cara al Ple. 

En quart lloc, un debat, doncs, que també vàrem tenir prou
viu a la ponència sobre la nostra esmena d’excloure la
possibilitat de fer estades turístiques a aquells immobles que
estan fora d’ordenació. Nosaltres en aquest sentit, seria
l’esmena 6659, proposam una transacció que, d’una banda,
recull ja un acord que hi havia prou unànime a la ponència, que
era la primera part d’aquest article, ens referim a l’article 50.4
de la llei, que diria que “no es poden comercialitzar estades
turístiques a cap habitatge respecte del qual s’imposi o s’hagi
imposat ordre ferma de demolició o restitució total o parcial
per infracció greu o molt greu de la legalitat urbanística mentre
no restitueixi aquesta legalitat” i, com a part de la transacció,
el meu grup hi afegiríem, la part que ja era a la nostra esmena,
“ni els que es trobin en qualsevol de les situacions de fora
d’ordenació previstes a l’article 68.2 de la Llei 2/2014, de 25
de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears”.

I això perquè les limitacions que marca la llei per als que
són fora d’ordenació, per exemple diu que no es poden
modernitzar, no es pot fer augment de volum ni contractar
serveis de subministrament, fa molt raonable que no puguin ser
legalitzades per fer estades turístiques. Per açò, hem mantingut
després del debat en la ponència aquesta possibilitat i és la
transacció a la qual hem arribat amb el Grup Socialista i MÉS
per Mallorca.

En cinquè lloc, i per acabar, hi ha un grup de dues esmenes,
la 6662 i 6663, que feien referència al caràcter reglamentari.
Nosaltres havíem, juntament amb Gent per Formentera,
presentat una esmena que deia que els articles 50, 51 i 52
tenien caràcter reglamentari, aquesta esmena la canviaríem per
introduir en tots aquells apartats de l’article 50 i 52,
bàsicament, perquè el 51 el deixaríem tal com està, afegir tots
aquells aspectes que s’han de regular reglamentàriament, és a
dir, en lloc de, per dir-ho col·loquialment, anar pel broc gros i
dir que tot és reglamentari, el que hem fet és fer una feina més
fina d’anar pels diversos paràgrafs de l’article 50, “requisits de
la comercialització”, a expressar que “cadascun d’aquests
aspectes és fixarà reglamentàriament i que, per defecte, el
règim aplicable és el que marca la llei.” Això afectaria el punt
3, que parla del termini que era de cinc anys per a les estades
turístiques dutes a terme a habitatges residencials sotmesos al
règim de la propietat horitzontal. Aquí el que diem és que
aquest termini es fixarà reglamentàriament i que per defecte
serà de cinc anys.

També a l’article... al punt 5, que fa referència al certificat
energètic, també diem que es determinarà reglamentàriament i
que per defecte és el que conté la llei. 

També al punt 6 que diu que els sistemes de control del
consum d’aigua es determinaran reglamentàriament i que per
defecte seran els que s’han acordat ja en ponència. 

El punt 17 també sobre l’antiguitat mínima, que serà la que
es determini reglamentàriament i que per defecte, tal com diu
la llei, serà de cinc anys. 

Després, a l’article 52, que fa referència a l’equipament
mínim, també diu que serà el que es determini
reglamentàriament, de fet ja ho diu ara, i diem que en lloc de
“... i que sempre han de disposar almenys d’una cambra de
bany per cada quatre places” diem que “en defecte de
reglamentació, han de disposar almenys d’una cambra de bany
per cada quatre places.”

Com vostès saben la justificació d’aquestes esmenes és la
de protegir al màxim la capacitat reglamentària que l’Estatut
d’Autonomia confereix als consells insulars en matèria
d’ordenació turística. Aquesta esmena té el seu reflex en el
preàmbul, en l’exposició de motius, a l’esmena 6663, en la que
nosaltres havíem presentat una esmena a l’exposició de motius
que, evidentment, canviaríem perquè l’esmena ha sofert un
canvi important i simplement el que diríem que s’incorporés a
l’exposició de motius seria un paràgraf que digui “tots els
requisits esmentats que s’imposen a la comercialització
d’estades turístiques constitueixen una regulació complerta
d’aquest tipus d’activitat turística, no obstant, molts dels
requisits que recull el text de la llei són d’aplicació supletòria
a la regulació que puguin fer les administracions amb
competència en ordenació turística, atès que la mateixa llei ja
preveu que determinats aspectes s’hauran de fixar
reglamentàriament aplicant-se el que estableix la llei només en
defecte del reglament”.

Entenc que l’acceptació en cas que aquestes transaccions
fossin acceptades, però el fet que el Grup Socialista i MÉS per
Mallorca acceptin aquesta transacció, implicaria la retirada de
l’esmena 6675 que dóna un redactat a l’article 50.17 que entenc
que prevaldria el que hem acordat. 

Ja per acabar, bé, no, jo de moment amb aquesta primera
intervenció, que em sembla que ja estam tots prou saturats, ho
deixaria aquí i si de cas ja parlaria en la meva segona
intervenció dels dubtes que tenc de cara al Ple i de les esmenes
que han presentat els altres grups. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Jo no sé si ha fet arribar vostè les
transaccions que proposa als grups. Tothom les té? Ah!, val,
tothom ho té ja. Molt bé. Gràcies, idò. Seguim.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
presentades conjuntament amb el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, RGE núm. 6617, 6618, de la 6627 fins a la 6634,
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6636, de la 6642 a la 6646, 6671, 6673, 6674, 6675, 6679 i
6683/17, i per posicionar-se respecte de les esmenes
presentades pels altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr.
Borràs, per un temps de deu minuts. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Bon dia. Abans de res, comentar al Sr.
Castells que efectivament retirarem l’esmena 6675, que
retiraríem d’acord amb les transaccions que ens han arribat de
MÉS per Menorca, i també anunciar que proposaria una
transacció, que he lliurat a tots els grups abans de començar
aquesta comissió, corresponent a l’esmena 6667, que és el punt
5è bis, disposició addicional ics, ics, ics, de l’informe de
ponència, transacció 6667, que després entregaré a la Mesa i
que diu... que és un punt que afecta exclusivament l’illa de
Menorca, un problema concret de lloguers, d’apartaments
turístics que té Menorca, que diu: “El Consell Insular de
Menorca podrà, en el seu àmbit territorial, donar de baixa part
de les unitats que formen part dels establiments d’allotjament
turístic o apartaments turístics autoritzats abans del 25 d’abril
del 2003. En aquest supòsit es podrà compatibilitzar l’ús
turístic amb el residencial, en el mateix immoble, amb la
mateixa compatibilitat que en l’ús turístic estableix l’article
32.4.a), sempre que aquests usos siguin permesos a les normes
d’ordenació territorial. Aquesta disposició addicional entrarà
en vigor una volta s’hagin desplegat reglamentàriament pel
Consell Insular de Menorca i s’hi podran acollir els propietaris
que hagin adquirit les unitats d’allotjament d’apartaments
turístics abans de la publicació d’aquesta disposició.”

Simplement estableix la cautela en relació amb el text
registrat, que serà necessari que es reglamenti per poder tenir
eficàcia aquesta disposició i, a més, la clarifica una mica més
per acotar la situació.

Pel que fa a la resta d’esmenes, la veritat és que el Sr. Reus
m’ha fet la feina, en haver-les defensades i ha proposat les
transaccions que havíem de fer, és una llei en la qual ambdós
grups hem fet feina conjuntament.

I pel que fa a les esmenes presentades, simplement dir que,
evidentment, no qüestionen la llei, sinó que intenten millorar-la,
matisar-la, que surti el més afinada possible d’aquest
parlament; és a dir, el Grup Socialista dóna suport a la llei, n’hi
ha donat des del primer dia i li dóna suport en tot moment i, per
tant, l’únic que ha fet en aquest procés ha estat intentar millorar
d’acord sempre amb el Govern i amb MÉS per Mallorca allò
que enteníem que bonament podíem anar millorant i també
resoldre algunes qüestions sobrevingudes que hem entès que
eren necessàries, com la vinculada al Consorci de la Platja de
Palma, sobrevinguda per la (...), per dir-ho finament, del
Govern Rajoy d’aquest consorci, després de tenir-lo bloquejat
durant molt de temps.

Si en una cosa podem coincidir tots els grups sobre aquesta
llei és la complexitat del tema que tractam, és una cosa tan
complexa que aquí s’han fet auguris d’inconstitucionalitat,
s’han fet reflexions sobre les dificultats que tindrà d’aplicació
aquesta llei i, fins i tot, tots aquests lloguers que sabem que es
produeixen i que no tenen en aquests moments, diguéssim, un
suport legal, s’ha dit que no tenen títol administratiu habilitant,

que és una manera molt fina de dir-ho, molt jurídica, però que,
en tot cas, el que fa és reconèixer la realitat que en aquest
moment hi ha una... es troba en una situació d’il·legalitat
manifesta milers d’habitatges que es comercialitzen d’una
manera irregular.

S’ha dit també que la zonificació, que crec que és en el
bessó d’aquesta llei, hauria de ser competència municipal i no
responsabilitat dels consells. Evidentment, açò és un tema
absolutament discutible i El Pi, qui és qui ha fet més èmfasi en
aquest sentit, ha posat que, diguéssim, haurien de ser les
zonificacions per part dels ajuntaments, amb informe vinculant
dels consells, i la llei ho diu absolutament a l’inrevés. I es
podria pensar que té raó la proposta d’El Pi, si només parlàssim
de zonificar els nuclis històrics tradicionals dels municipis de
les nostres illes, amb l’excepció de Palma, que té un règim
especial que l’equipara als consells, però, evidentment, una part
important de la qüestió no és als nuclis històrics tradicionals,
sinó que és a les zones turístiques, i, en aquest sentit, qui té la
capacitat d’ordenar les zones turístiques són els consells
insulars; fa molts anys que la tenen, primer a través dels POOT,
dels plans d’ordenació de l’oferta turística, i a partir d’aquells
del 2012, a partir dels PIAT i, per tant, vull dir en aquest sentit
seguim la tradició de la legislació turística d’alguna manera
amb aquesta proposta, no?

I també val a dir que difícilment podrien zonificar
correctament els ajuntaments quan coneixem molts casos de
zones turístiques en què hi ha un dos, fins i tot més de dos
ajuntaments, i passa a cada illa, que tenen interessos barrejats,
vull dir, la Platja de Palma seria un cas molt clar; la Platja d'En
Bossa, a Eivissa, és un cas molt clar; Cala Galdana Serpentona
seria un cas molt clar a Menorca, només per posar tres casos,
però n’hi ha moltíssims més. I s’imaginin que mitja Cala
Galdana, vull dir que el riu separa els dos termes municipals, es
permet llogar una cosa i a l’altra banda del riu està prohibit
llogar la mateixa cosa, seria també un contrasentit, i per això té
una certa lògica que ho facin els consells insulars.

Hem sentit els tres grups que són a l’oposició en el
Parlament criticant d’una manera clara la llei, però les seves
crítiques no van en el mateix sentit tots tres, sinó que són
absolutament dispars les posicions dels tres grups. S’ha parlat
de divergències dins els grups que donen suport al Govern,
però evidentment les divergències encara són molt més
manifestes i notòries dins els grups d’oposició; evidentment, no
tenen la responsabilitat de mantenir-se units, però des de la
posició del Partit Popular, que nega la major, és a dir que es vol
que no es pugui llogar res més d’allò que es lloga ara,
legalment, amb títol administratiu habilitant, que són els vuit
anys residencials; el Grup Ciutadans, que diríem que té
protecció, no barra lliure, però molt aproximat a la barra lliure,
i després El Pi, que es troba en una posició intermèdia que el
vol regular, d’acord amb les zonificacions, vol regular, però
evidentment és molt més obert, crec que pensen més en obrir
l’aixeta, per entendre’ns, més d’allò que la llei preveu. I en
aquest sentit, el PSOE hi està en contra, no?

El Pi està a favor, diguéssim, de poder permetre llogar més
coses i, en canvi, després no els deixem llogar cotxes de
lloguer, però crec que açò és un poc de contrasentit, però, en
aquest sentit, acceptable la seva responsabilitat.
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El Partit Popular ens ha advertit de la inconstitucionalitat
d’aquesta llei, l’altre dia podíem llegir als diaris que el Govern
Rajoy vol tenir més presència a través de la Sra. Maria Salom,
delegada del Govern de les Illes, evidentment ja sabem la
presència... s’està demostrant ja per què la té la Sra. Maria
Salom: des que ella és delegada del Govern, evidentment,
norma que aprovam en aquest Parlament, norma que té avís
d’inconstitucionalitat, és a dir que, per tant, previsiblement
aquesta seguirà el mateix camí, però pensant que els mateixos
que adverteixen d’inconstitucionalitat al Parlament són els
mateixos que van aprovar l’amnistia fiscal, dirigida pel Sr.
Montoro, ministre reprovat i no dimitit, entenem que, per tant,
el seus coneixements de constitucionalitat són més que
discutibles.

La Sra. Perelló, que, evidentment, ha començat a jugar
aquest partit, ha hagut de sortir per substituir el futbolista titular
de l’alineació del PP en temes turístics, no saben si per lesió o
per expulsió, per (...) del Sr. Gijón, i ell ha hagut de sortir a
defensar les esmenes, i ho ha fet crec que amb arguments
contraris a les esmenes que ha firmat el Grup Popular, perquè
ell ha parlat que açò va en contra de la llibertat d’empresa, en
contra de la llibertat d’empresa, que l’article 52 de la Llei
8/2012, que és el que les esmenes del PP pretenen que tornem...
que continuïn en vigor, amb l’aprovació d’aquesta llei,
simplement dir... només es poden llogar habitatges unifamiliars
aparellats i la resta està prohibit, si açò no és anar contra la
llibertat d’empresa que algú m’ho expliqui! Perquè,
evidentment, regular d’una manera que, diguéssim, serà
possible o no, els habitatges plurifamiliars entenem que
respecta més la llibertat d’empresa que no el que està en vigor
en aquests moments.

Diu que la llei persegueix, la llei prohibeix, més que
prohibir que fa la Llei 8/2012, evidentment aquesta llei no fa,
sinó a l’inrevés.

I evidentment, -acab, Sra. Presidenta-, la presumpció
d’innocència que els grups la defensem sempre, no només quan
parlam de lloguer turístic, però, en tot cas, sí que s’ha de deixar
clar que el que és important és fer compatible, per una banda,
la convivència amb la capacitat de la gent de generar, d’aquesta
renda econòmica del turisme arribi, com més millor, al màxim
de gent, i també sobretot, sobretot garantir el dret a l’accés a
l’habitatge dels ciutadans i ciutadanes, dels treballadors i
treballadores que ho passen especialment malament, i hem
d’intentar trobar un equilibri, però sobretot el dret fonamental
a l’habitatge ha de passar, ha d’estar per sobre de tots els
interessos privats, diguéssim, que hem d’intentar, ja dic, fer
compatibles, però sempre tenint en compte quines són, d’acord
amb la Constitució, allò que és primer en aquesta escala de
valors que hem de defensar.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, RGE núm. 6720.b), 6720.d),
6720.e), 6720.f), 6720.g), 6720.h), 6720.i), 6720.k), 6720.l),
6720.m), 6720.n), 6720.o), 6720.p) i 6720.q)/17, i per
posicionar-se respecte de les esmenes presentades per la resta

de grups, té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. I bé, som
a la penúltima etapa d’aquesta modificació de la llei turística,
de la qual portem mesos parlant als mitjans, al dia a dia els
grups que som aquí en el Parlament, i avui, com comentava és
la penúltima etapa abans d’anar al Ple.

Com ja s’ha manifestat, és un tema molt complex, en el qual
hem vist diferents posicionaments dels diferents grups
parlamentaris, i la veritat és que ha estat complex i és complex,
i a qualque moment difícil arribar a acords per tenir aquestes
posicions completament enfrontades en alguns aspectes de les
diferents forces.

Comentar que aquesta llei és molt important, juntament amb
la Llei del sòl i la Llei de l’habitatge, jo voldria fer una reflexió
molt curta sobre quin és l’impacte que té o que pot tenir
aquesta modificació de la llei. Avui per avui, com ja han
manifestat alguns dels portaveus, el turisme té uns impactes
directes, provoca disrupcions molt difícils d’intentar aturar, i
aquesta llei veurem com queda i quines solucions hi podem
donar.

Per a nosaltres, des de Podem, hem d’assegurar el dret a
l’habitatge, avui per avui l’emergència d’habitatge que venim
denunciant públicament i manifestam per part d’Eivissa, Palma
i altres llocs, i també les dificultats de trobar pis a Formentera,
veiem que això va in crescendo i hem d’intentar cercar com
podem, des d’aquesta llei, evitar-ho.

Una altra qüestió important dins de tot aquest tema de
l’habitatge és la inversió que arriba i com aprofitem de ser
Espanya un lloc turístic per venir molta gent a invertir, o gent
que viu aquí i invertir en el tema de l’allotjament turístic, per
tant ens preocupa.

I el segon aspecte després, i no menys important, és el
territori, avui per avui patim una destrucció d’aquest territori i
aquesta qüestió, com altres partits posen damunt la taula que ha
de créixer, de tenir més i més habitatges que puguin
comercialitzar-se turísticament, provocarà més destrucció de
territori. Des de Podem diem: no.

I per últim, i no menys important també, és que si volem
canviar el model econòmic de les nostres illes no podem deixar
que sigui el turisme el motor central. I amb aquesta... o ho
deixem com alguns partit volen, serà un element de no canvi en
el model.

Vaig a intentar resumir les esmenes que hem presentat, hem
fet diversos blocs, com han comentat els diferents portaveus.
Per a nosaltres és molt important tot el tema de la inspecció i de
l’oferta il·legal, hem presentat diverses esmenes en aquest
sentit i per a nosaltres és molt important que, com ja s’ha
manifestat, des de les administracions, la falta de recursos
humans i d’inspectors, que nosaltres demanem que hi hagi en
aquesta llei un mínim, segons determinats paràmetres, per
poder intentar fer front a tota aquesta oferta il·legal que, avui
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per avui, com ja sabem, doncs pul·lula per la part física i per la
part virtual, a Internet, pensem que són fonamentals aquestes
dues esmenes, més recursos econòmics i més inspectors.

També hem presentat una esmena per intentar augmentar la
graduació de les sancions, veiem que a l’actual llei hi havia fins
al triple del benefici, i avui per avui, per a molts és molt fàcil
pagar aquesta multa i entenem que seria una forma de sancionar
aquells que fan les coses malament.

Un element també important, que, bé, creiem que per
intentar cercar algunes solucions, i sabem que no és aquí l’únic,
sinó que, a través també de la Llei d’habitatge era també
important, és que hem presentat, que finalment el Sr. Reus ha
parlat d’una transacció final, sobre la condonació de les
sancions, és a dir, una persona o una empresa que ha estat
sancionada, seguint temporalment el seu habitatge per facilitar-
lo a habitatge social, podrà condonar parcialment la seva
sanció, per tant pensem que pot ser una bona esmena i esperem
que l’aprovin.

Una altra qüestió també molt important, en el sentit dels
requisits i un aspecte que, per a nosaltres, és fonamental, és que
no es permeti la construcció o, almenys, l’explotació en sòl
rústic. Veiem, com hem comentat anteriorment, les nostres són
malmeses dia a dia i tothom vol construir, és obvi que la
construcció en certa forma està aturada, però sí que veiem com
la resta de les illes, i faig un incís, hem vist som la... -a veure si
ho dic-, la comunitat on ha crescut més el padró; és a dir que a
les nostres illes i en el cas, per exemple, d’Eivissa ja anem per
150.000 persones, hem incrementat un 1,35% de residents. Per
tant, això és insostenible i entenem que no podem permetre i
mal fer el nostre territori.

També una qüestió molt important sobre els requisits,
nosaltres parlam de deu anys de propietat, molta gent compra
i va comprant i parla d’habitatge de cinc anys o de deu anys,
quan realment veiem que a determinades zones els habitatges
són molt vells i que la gent els compra i els rehabilita i els
dedica al lloguer turístic. Per això, posem o presentam aquesta
esmena.

També hem presentat una esmena referent que es prohibeix
aquests multipropietaris o les societats SOCIMI puguin..., bé,
puguin donar-se d’alta i comercialitzar aquest lloguer.

I també, com comentava la Sra. Tur, no podem oblidar la
ciutadania que viu aquí, demanem la unanimitat per a la
majoria dels propietaris a l’hora de decidir si volen o no lloguer
plurifamiliar en el seu habitatge.

Una qüestió que també hem comentat a l’inici, és important
la declaració d’emergència, entenem que aquesta declaració no
ens ha donat temps d’incloure en aquesta llei, però sí que farem
tot l’esforç, i demanem ajuda a la resta de partits polítics, per
donar o crear, definir aquesta definició que a l’ordenament
jurídic espanyol no existeix i veure que a Eivissa i Palma la
gent no pot viure, no pot trobar un habitatge digne, preus
astronòmics, gent vivint a qualsevol banda, furgonetes, etc.,
tothom ha vist el panorama a diversos mitjans televisius a nivell
estatal, per tant entenem que hi ha una situació que, des del
Parlament, podem intentar ajudar a aquesta qüestió i, per tant,

demanem la declaració d’Eivissa i algunes zones de Palma
d’emergència a l’àmbit de l’habitatge, que seria l’expressió
correcta en català.

Un altre tema que també s’ha posat de manifest i que ha
comentat la Sra. Tur, és el sostre d’estades turístiques. Veiem
que en aquesta llei es dóna carta blanca que els consells puguin,
“podran”, com diu literalment la llei: “podran establir, després
de la revisió dels seus PTI i dels PIAT, incrementar o establir
un nou sostre”. Nosaltres hem presentat una esmena dient que
en aquest cas no puguin incrementar el nombre de places, en tot
cas sí que podríem rebaixar; en el cas de les Pitiüses,
sincerament, hem arribat a un sostre o a una situació de límit,
però que ja no podem viure i no podem continuar amb aquest
ritme, sobretot turístic, i com bé deia la Sra. Tur, aquestes
places que en el seu moment, a l’any 1999, es van fixar, doncs
hauríem de replantejar quines són i si les podríem mantenir o
reduir-les.

També una qüestió que havíem presentat, una esmena sobre
incorporar una càrrega fiscal. Entenem que aquest tipus de
turisme, i veiem que realment milers i milers d’habitatges es
comercialitzen, per intentar cercar un finançament en la política
d’habitatge, doncs havíem presentat aquesta esmena per
intentar cercar a veure quin instrument, i també hem arribat a
una possible transacció per a la modificació de l’Impost del
turisme sostenible, en la qual, doncs bé, part d’aquests sous
puguin anar a la rehabilitació d’habitatges que siguin
eficientment sostenibles i dedicar-se al lloguer sostenible.

Ja per acabar. Li proposam una transacció, que després
segurament necessitarem una mica més de temps per posar tot
aquest ordre que estem negociant i en això estarem fins a
l’últim moment, perquè aquesta llei pugui ajudar a tothom. 

Després una altra transacció al PSOE i a MÉS Mallorca,
concretament a la 6683 que fa referència sobre la limitació dels
dotze mesos, intentar passar de vuit a dotze, però li demanem
que eliminin que justament “no es podran presentar les
declaracions responsables de l’última part”, d’acord? És a dir,
que aquí el que diu l’esmena és que “acabat aquest termini, es
puguin presentar els DRIAT”, nosaltres diem que no, que no es
puguin presentar DRIAT. Entenem que aquests dotze mesos
hauran de tenir sí o sí els consells els PTI o els PIAT fets.

Fins ara, ja està. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Començam el torn de rèplica, intervé
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES el
Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En una cosa estic d’acord
amb el Sr. Reus i amb MÉS per Mallorca, parcialment d’acord,
l’únic efecte d’aquesta llei és una moratòria, no és l’únic efecte,
té dos efectes aquesta llei: un és la moratòria, el segon és
l’increment de les sancions. Això són els dos efectes d’aquesta
llei, perquè vostès són mestres en retrotreure els problemes, en
retrotreure les solucions, si és que n’hi ha, a altres bandes, al
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reglament, als consells insulars, a la zonificació. Però solució
a la llei, com efecte directe de la llei, cap. Moratòria i més
sancions, això són els efectes de la llei.

Per tant, nosaltres tenim una qüestió complexa com és el
lloguer turístic i vostès fan una regulació que no aporta cap
solució. Aquesta és la nostra conclusió i evidentment no va bé
i no podem acceptar aquest plantejament i de fet, mirin si
confien poc en vostès mateixos i en la seva regulació que diuen,
introdueixen en ponència una esmena que diu, bé, si en el
termini que s’ha de zonificar no s’aconsegueix la zonificació,
tornarem a l’estat anterior. És a dir, s’acabarà la moratòria, i
podrem donar d’alta habitatges unifamiliars. Això és la seva
política.

Per tant, vostès no saben ni on van, però, és clar, com han
de saber on van amb els socis que tenen? Perquè és clar, el seu
soci ha dit una cosa que és per emmarcar, diu: “el turisme no ha
de ser el motor central de l’economia de les Illes Balears”.
Quin ha de ser el motor central de l’economia de les Illes
Balears si no ha de ser el turisme? Ara és l’únic motor, el
problema és que l’hem de diversificar, però aquí no ens està
dient què hem de diversificar, aquí el que ens diuen els senyors
de Podemos és que no ha de ser el motor central. Quin ha de
ser el motor central, l’agricultura? Quin ha de ser el motor
central, la indústria? Quin ha de ser el motor central? Nosaltres,
sincerament, no acabam de veure quin pot ser el motor central
que no sigui el turisme a les Illes Balears. Una altra cosa és que
s’hagi de diversificar, compensar, això són altres debats. No,
però no, és que des de Podemos no accepten ni el turisme com
a motor central. Per tant, és evident que no ens podem entendre
de cap de les maneres.

Perquè les posicions Sr. Borràs són molt divergents i vostès
governen, l’oposició no té l’obligació d’estar d’acord amb les
seves posicions, lògicament que tenim visions molt diferents.
I és cert i coincidesc amb vostè que, és clar, el discurs del Partit
Popular és un poc kafkià, perquè clar ells són els autors de la
prohibició en plurifamiliars i ara critiquen les restriccions que
vostès volen imposar quan ells són els reis de la restricció. En
això estic d’acord amb vostè, però bé, no és l’oposició que té
el deure de trobar solucions i el deure de consensuar, són els
partits que governen que tenen aquest deure, cosa que vostès no
han estat capaços de fer en relació amb aquesta llei que
consideren tan important.

Perquè és clar, vostès depenen d’un soci que realment es
troba en la posició del Partit Popular, es troba en la posició de
la prohibició, de la prohibició total; no en volen a sòl rústic, ni
a protegit, ni a no protegit; no en volen a plurifamiliars, perquè
en teoria hi ha emergència d’habitatge, per tant, no en volen
enlloc. Que ho diguin clarament i s’apuntin a la posició de
prohibició, que és la posició del Govern Bauzá i del Partit
Popular, Podemos i PP igual, mateixa posició.

Medi ambient. És que aquesta no és una qüestió de medi
ambient, els habitatges existeixen, precisament nosaltres, que
vàrem ser els proposants que hi hagués una antiguitat, ho vàrem
fer per evitar un efecte especulatiu i, per tant, aquí el debat no
si es construirà més o manco, perquè ja estan construïts els
habitatges, aquí es tracta de quina utilització es fa d’uns
habitatges existents. Per tant, no és aquest el debat, ni és el

debat del dret d’accés a l’habitatge, perquè, és clar, aquesta no
és una Llei d’habitatge, vostès tenen una Llei d’habitatge,
vostès en teoria tenen la majoria parlamentària i han de fer les
seves iniciatives i dur-les a terme, i jo em deman: quina política
d’habitatge fan vostès?

Jo em deman, com volen que l’habitatge no sigui car si tots
coincidim que hem de dur a terme una política de restricció
urbanística i que no hi ha d’haver nous creixements i que això
és molt delicat?

Quina política d’habitatge podem fer si vostès no fan
atractiu el lloguer per als propietaris? Com es fa això? No,
només carregam les culpes i criminalitzam el lloguer turístic, és
el que vostès fan; però jo l’altre dia feia un tuit i deia que un
gurú, ex-conseller d’Hisenda d’un pacte de progrés, ho deia
molt clarament, que la culpa dels problemes de l’accés a
l’habitatge no és del lloguer turístic, però és clar, això vostès no
ho volen acceptar de cap manera, encara que els ho digui el seu
gurú ex-conseller socialista.

Sr. Borràs, si hi ha una il·legalitat manifesta, vostè m’ha dit
que hi ha una il·legalitat manifesta, diu: vostè és molt suau,
parla de títol administratiu habilitant, però hi ha una il·legalitat
manifesta, m’ha dit això, no? Idò què fan? Per què no la
persegueixen? Vostès tenen l’obligació de perseguir les
il·legalitats. Què estan fent? Això és el que jo em deman, què
han fet aquests dos darrers anys? En teoria havien de fer una
llei per solucionar el problema, que ja dic, cap solució, només
moratòria i més sancions, i resulta que es queixen i ens retreuen
a l’oposició que hi ha una il·legalitat. Si vostès governen! Idò
lluitin contra la il·legalitat, què ens està contant! Però vostè sap
que això és més complex i jo li ho he intentat explicar, perquè
hi ha part d’això que vostè considera manifestament il·legal que
no ho és manifestament il·legal, com a mínim no ho és
manifestament, perquè diuen que fan un lloguer de temporada
i tenen una base legal per fer aquesta afirmació. Per tant, com
a mínim no és manifest.

I nosaltres no plantejam la zonificació, a l’inrevés, perquè
nosaltres a les nostres esmenes, Sr. Borràs, sempre l’informe de
l’altra administració és vinculant, perquè vostè sap que en
urbanisme hi ha dues administracions competents, els
ajuntaments i els consells insulars. I nosaltres volem que totes
dues participin i que totes dues siguin vinculants. I això són les
nostres esmenes, coherents, coherents amb el nostre
plantejament, cosa que no és el seu, perquè vostès ho fan a
l’inrevés...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià hauria d’acabar.

EL SR. MELIÀ I QUES:

...els informes dels ajuntaments no són vinculants, i aquesta
és la pedra de toc i això és l’important. Jo ja sé que vostès
estaven massa ocupats, tant de bo que el Sr. Borràs ha tengut la
gentilesa d’intentar rebatre un poc a l’oposició, perquè tots els
altres grups de la majoria s’han dedicat a intentar trobar el
consens entre ells, perquè no són capaços, ni tenen temps de
contestar les esmenes de l’oposició, per tant, és evident que
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això ens dóna un diagnòstic de com està de malament la
tramitació d’aquesta llei i la possibilitat de treure alguna cosa
amb cara i ulls i que realment doni una solució a aquesta
situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, té la paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, jo en primer lloc, agrair
l’acceptació de la transacció que he proposat a l’esmena 6575,
i també igualment acceptaré la transacció que el Sr. Reus ha
proposat a l’esmena 6587, relativa a la disposició transitòria
primera, punt 4.

Dit això, jo evidentment en cinc minuts no tenc temps
suficient ni material, per fer una exposició del meu
posicionament respecte de totes les transaccions i esmenes que
queden encara pendents de votació, però sí que vull fer un
avanç del sentir general o del criteri general que des de
Formentera veiem respecte d’aquesta llei. 

Aquesta llei inicialment es va presentar per modificar la llei
actual de turisme, permetent la regulació de les estades
turístiques en habitatges plurifamiliars i ha evolucionat de tal
manera que finalment s’ha convertit en una cosa que crec que
desvirtua prou l’essència del que havia de ser aquesta llei, i ho
he de dir així perquè així es com es mostra.

Té una part positiva, una part positiva que sí que també vull
destacar, i és que, pel que fa a les estades turístiques en
habitatges, és a dir, allò que ja existeix a dia d’avui, afegeix
prescripcions que jo crec que, en definitiva contribuiran molt
positivament que tant la qualitat com la manera com es poden
comercialitzar aquestes estades es faci d’una manera molt més
respectuosa amb el territori i els recursos que tenim. De fet, és
molt positiu que a partir d’ara es prevegi que s’hauran
d’adquirir places també per donar d’alta estades en habitatges
unifamiliars i, si s’aprova, també en plurifamiliars. 

Però amb allò que ja no estam tant d’acord és amb el fet que
s’hagi obert la porta a moltes altres modalitats, que sincerament
desvirtuen completament aquesta llei; és a dir, estades per
habitacions, quan... a mi em disculparan perquè sé que no els
agrada sentir-ho a molts dels que són aquí, però és que no hi ha
una demanda generalitzada a Balears per permetre el lloguer
d’estades en habitacions. Jo insistesc, el discurs de la
socialització de l’economia crec que passa molt més per exigir
qualitat en els llocs de treball de tot el sector turístic i oferta
complementària que no pas per permetre una pseudo estada
turística en habitatges que crec que realment no acomplirà en
cap cas les previsions que vostès anuncien. 

Per altra banda, el lloguer d’habitatge d’ús habitual, una
altra modalitat que s’han tret vostès de la màniga per seixanta
dies, crec que tant aquesta com la que he fet referència

anteriorment són dues modalitats que tendran prou dificultat a
l’hora de ser controlades, i que per tant, i per altra banda,
perdó, vénen a afegir la pressió sobre el control que han
d’exercir les administracions pel que fa a la inspecció turística
perquè, clar, si ens mantenim en el nombre d’inspectors
turístics que tenim actualment a Balears, que és realment ridícul
en proporció al que necessita... en proporció a la capacitat
d’allotjament turístic que tenen les nostres illes, i el que fem és
incrementar les modalitats de lloguer turístic que, a la vegada,
evidentment, hauran de ser objecte de control em sap molt de
greu, però jo no veig com vostès pensen fer que això es
controli. Ja sé que em diran que ho faran els consells, però vist
allò vist és prou poc probable que puguin arribar a fer-ho d’una
manera efectiva. 

Després, tenim altres qüestions aquí curiosíssimes, és a dir,
la llei no obliga a establir un sostre de places, la llei preveu que
una vegada passat el termini per fer la zonificació provisional,
és potestatiu o no incorporar-la als PTI, ja em diran, o als
PIAT, ja em diran quin favor li fan a l’ordenació turística de les
nostres illes. Llavors, per altra banda, es preveu que també
passats els dotze mesos famosos, si passen els dotze mesos i els
consells no han fet la feina, no passa absolutament res, quin
serà el resultat? Que seguim donant altes en estades turístiques
en habitatges.

Per tant, jo els he de dir que en aquest moment la nostra
formació té una dificultat important, molt important, per
manifestar el seu vot definitiu de cara al dimarts de la setmana
que ve. En tot cas, els he de dir que crec que hi ha qüestions
que s’haurien d’haver madurat amb més temps, amb més
consens i que haurien d’haver obeït a un estudi socioeconòmic
de totes les Illes i no fent modalitats, o creant modalitats, que
el que pretenen finalment és donar solució a una zona concreta
o a una illa concreta. Crec que és un error, crec que va en
contra del principi d’unitat que hauríem d’haver tengut en una
llei d’aquestes dimensions i, per tant, jo els he de dir que... bé,
que m’hagués agradat que aquesta llei s’hagués madurat amb
més temps, que s’hagués treballat amb major profunditat. I en
tot cas, ja els dic, veurem de cara a dimarts de la setmana que
ve què passa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Perelló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, dir al Sr. Borràs
i també al Sr. Melià que ens ha qualificat com de postura
kafkiana la que manté aquest grup, que una cosa és que no es
pugui dur a terme el lloguer turístic en els plurifamiliars i una
altra cosa ben diferent és que no es pugui dur a terme
pràcticament enlloc, bé perquè directament la llei ho prohibeix
ara, bé perquè els requeriments que ara s’exigiran el fan
pràcticament inviable.

Tampoc no és de rebut, entenem, que s’afecti el que ja
existeix, que ja està degudament autoritzat, el que ve
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desenvolupant-se sense cap tipus de problemes a l’empara
d’una normativa que estava perfectament en vigor i que, per
tant, no entenem que li hagin de ser d’aplicació tots aquests
requeriments.

De fet, tampoc no entenem molt bé dins de les propostes
que han introduït ja en comissió aquesta previsió de que si no
es fan els deures a temps tot quedarà exactament igual com està
ara, la qual cosa ens fa plantejar-nos per què estam fent tot això
i no ens aturam i fem les coses millor. Entenem que un tema tan
delicat i tan important com aquest es tanca, o avui per
descomptat i pot ser que en el plenari, en fals com tot el que
vostès fan, que quan manegen temes complexos i amb una forta
repercussió i no saben resoldre-ho bé l’únic que saben fer és
demorar-ho i ja veurem què passa més endavant. 

Tampoc no entenem les presses i la necessitat d’aprovar
aquesta llei ja necessàriament avui, demà i de qualsevol
manera. 

Respecte de les transaccions que s’han plantejat avui, idò,
miri, ens hagués agradat tenir coneixement d’aquestes amb una
mica d’antelació per poder-les estudiar i analitzar. Almanco el
Sr. Borràs abans de començar la comissió ens ha lliurat una,
l’altra l’hem haguda de mirar ara de manera ràpida. En fi, ens
sembla una falta de respecte, almanco els grups que formam
part de l’oposició no haver-les pogudes analitzar, i demostra
que aquesta comissió s’ha desenvolupat de la mateixa manera
que s’han desenvolupat els treballs de ponència, vostès ho han
cuinat tot, vostès s’ho menjaran, no han participat... no han
deixat que els altres poguéssim participar i és la seva manera de
fer feina, almanco en aquest tema, fan manca de diàleg, manca
de consens que augura, desgraciadament, una llei nefasta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Perelló. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies. No, només per assenyalar una sèrie de
qüestions. A mi m’ha sorprès que el Sr. Melià critiqui la nostra
esmena que preveu un règim transitori que si no es fa la
zonificació hi hagi unes conseqüències. Nosaltres entenem que
la llei quedava un poc coixa si preveu un termini per fer-se una
cosa i no hi havia cap conseqüència si no es feia això. El que
m’ha sorprès més és que el Sr. Melià té una esmena, que és la
6531, que va en el mateix sentit i que critiqui que nosaltres
proposem això, vull dir, crec que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vàrem estudiar el tema, vàrem considerar que està bé que hi
hagués una conseqüència. 

Sra. Perelló, és vera que no n’hem parlat, no puc dir que no
hagi parlat amb el Partit Popular perquè jo amb l’anterior
portaveu de turisme del Partit Popular sí que havíem parlat
qualque cosa i, de fet, vàrem transaccionar una esmena del

Partit Popular. És vera, em sap greu, perquè quan he arribat
hagués pogut repartir el bloc i no hi he pensat. Em sap greu,
també les esmenes s’han tancat en poc temps.

Bé, respecte del sostre, vull dir, és clar, hem sentit
intervencions de Gent per Formentera i de Podemos que no són
exactament en el mateix sentit. Gent per Formentera diu, la llei
no estableix un sostre. La llei estableix un sostre, no diu que els
PIAT estiguin obligats a establir-ne un altre, diu que en podran
establir un altre, però que si no l’estableixen serà el que diu la
llei. El que diu Podemos és que aquell que diguin els PIAT
només podrà ser a la baixa. Són dues coses substancialment
diferents, nosaltres no volem llevar als consells, als diferents
consells perquè això és una llei per a tots els consells, no volem
llevar als diferents consells la potestat que tenen.

Evidentment, nosaltres, quina és la nostra postura?
Nosaltres entenem que Mallorca, MÉS per Mallorca
consideram que no hi ha d’haver més places i estam segurs que
de cap manera es pot justificar la tramitació d’un PIAT, que
evidentment també ha de passar unes avaluacions ambientals,
de cap manera es pot justificar que s’augmentin aquestes
places. Per tant, nosaltres estam segurs amb el redactat de la llei
que ens garanteix aquest sostre. 

D’altra banda, clar, es parla d’urbanisme, es parla
d’habitatge, clar, i tenim en tramitació, en període d’esmenes,
una llei d’urbanisme, el Govern té en tramitació una llei
d’habitatge, i nosaltres el que diem és: aprofitem que fem una
zonificació, que això suposa una moratòria és cert, que el Sr.
Melià també critica que feim una moratòria i després ens
despreocupam quan ell és el mateix que està d’acord que es faci
la zonificació, l’únic canvi és si la fan els ajuntaments o els
consells, aprofitem i si hi ha una pressió urbanística actuem
amb la Llei d’urbanisme i si hi ha una pressió en l’habitatge
actuem amb la Llei d’habitatge. Vull dir, no pretenguem que la
Llei turística solucioni els problemes urbanístics i d’habitatge. 

Nosaltres entenem que es fa una regulació adequada, amb
uns requisits adequats, garantint una contenció i que, en tot cas,
els problemes..., ens dóna també un marge, creiem que és
necessari, creiem que és urgent, perquè evidentment s’han
disparat... les sol·licituds de llicències..., estan disparades;
l’altre dia, crec que era ahir, l’Ajuntament de Palma prenia una
decisió jo crec que molt encertada i necessària quant a una
moratòria de les llicències hoteleres a determinats sectors de
Palma, i jo crec que és necessari i que és urgent també que
aprovem aquesta llei, per tal que es pugui racionalitzar,
zonificant, es pugui racionalitzar aquesta activitat que és el
lloguer turístic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Per MÉS per Menorca té la paraula el Sr.
Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Sr. Melià ens
acusava d’haver dedicat les intervencions dels grups que donem
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suport al Govern a transaccionar entre nosaltres i no a debatre
amb l’oposició, però, com ell sap molt bé, es van presentar
unes esmenes a la totalitat, diria afortunadament tots els grups
de l’oposició van presentar una esmena a la totalitat, dic
afortunadament en el sentit que ja vam poder debatre sobre el
fons de la llei i vam posar allà tots els arguments polítics, i a la
feina de ponència, evidentment una llei amb tantes esmenes,
s’ha anat depurant la llei i arribant a acords fins a aquesta
comissió. 

Jo entenc perfectament d’alguna manera les protestes dels
grups per conèixer les esmenes, tenen tota la raó, però també
recordo que hi ha un temps, després del debat i abans de la
votació, que potestativament els grups podem demanar un
ajornament de la sessió per poder estudiar totes aquestes, em
sembla que és així, estudiar totes aquestes esmenes. Qualsevol
grup pot demanar un ajornament, o pot demanar un recés per
estudiar totes aquestes esmenes, i a mi em sembla normal, i fins
i tot diria sa, que fins el darrer moment s’estiguin negociant
esmenes per arribar a un consens. Jo entenc que vostès digui al
Sr. Reus que els ho podria haver donat abans, però és que hi ha
coses que s’acorden molt poc abans de començar la comissió,
i aquesta és la feina que venim a fer aquí i, per tant, doncs si
algú necessita estudiar-se-les, jo ho entenc perfectament i si
algú demana l’ajornament, o demana un recés per estudiar-les,
doncs en aquest cas comptarà amb el meu suport.

A mi, Sr. Melià, i responent ara als comentaris que han fet
els grups de l’oposició, em sembla injusta la seva posició,
perquè a vostè li és molt còmode fer aquest discurs, però vostè
sap perfectament que aquesta institució jurídica que estam
intentant regular té uns efectes negatius, perquè vostè mateix ho
ha reconegut en el debat parlamentari, i és molt còmode només
posar el dit a la nafra de la problemàtica que genera regular
això i no reconèixer que realment hi ha uns problemes greus
que també s’han de tenir en compte, com per exemple..., ara
només en posaré un d’exemple, les molèsties als vesins; és a
dir, és molt fàcil dir que això és una moratòria, dir que el que
fem només és incrementar les sancions, però és que, a banda
d’una demanda social perquè es pugui fer aquesta activitat,
també hi ha una demanda social perquè aquesta activitat estigui
acotada i a tots ens venen al cap exemples de ciutats on això és
ja un problema social. Per tant, em sembla molt miop només
posar-se en els aspectes que a vostè li semblen negatius i no
reconèixer realment aquí hi ha un problema i que s’ha de
regular.

Igual que també altres grups han parlat de la llibertat
d’empresa, i jo ja vaig dir en el debat de totalitat, que no
confonguem obtenir unes rendes per destinar un habitatge a allò
per la qual cosa es té l’habitatge, que és per viure-hi, a muntar
un negoci, muntar un negoci està sotmès a unes condicions,
igual que qualsevol negoci, jo vaig posar l’exemple, igual que
un taller mecànic ha de complir una normativa mediambiental.
Idò escolti, si vostè vol tenir un pis i enlloc de viure-hi, o
llogar-lo a algú perquè hi visqui, vol fer-hi un negoci, doncs
evidentment ha de complir unes condicions que li posa
l’administració, perquè això és una activitat econòmica, una
activitat reglada i naturalment s’han de complir uns requisits i
això no va en contra de cap llibertat d’empresa. Igual que
obligar un taller mecànic a seguir una normativa mediambiental

no va en contra de la llibertat d’empresa, per tant, una mica més
de rigor i una mica menys de demagògia.

Igual que quan vostès parlen pel motiu que aquesta llei fa
el que toca, que és diferir la zonificació i diferir molts aspectes
a la regulació dels consells insulars, fa el que toca, perquè
aquesta llei respecta l’estructura de poders de la comunitat
autònoma, i aquí alguns, ja sigui per una cosa o ja sigui per una
altra, voldrien que aquesta llei envaís totalment les
competències dels consells insulars, i quan dic per una banda
i per una altra, m’estic referint a Podem i als grups de
l’oposició, uns, per prohibir-ho tot, i els altres per permetre-ho
tot. Doncs no senyors, aquesta llei, i aquí ve la complexitat de
la llei, el que fa és fer una feina fina, que sembla que vostès no
volen fer, que és admetre una activitat, per exemple, en
plurifamiliars, cosa que el PP no permetia, per tant, a mi em fa
gràcia que ara vinguin a parlar de llibertat d’empresa, permet
als plurifamiliars que és una cosa que vostè sí que vol, Sr.
Melià, per fer-ho amb unes condicions per respecte a altres
elements que s’han de tenir en compte. Per tant, em sembla
molt còmode la seva posició, quan aquí el que hem intentat fer
és regular una qüestió molt complexa, que té molts detractors
d’una banda i d’una altra, i el que estam trobar és un camí per
satisfer totes les expectatives legítimes que hi ha a la societat.

Jo acabaré dient que respecte d’unes esmenes que no he
pogut comentar dels grups que estan en el Govern,
concretament la 6671 i la 6679, que parlen de la delimitació
provisional, jo ja els he fet arribar... que a mi no m’agrada, jo
crec que simplement la llei preveu dues maneres de fer aquesta
delimitació: una, que és més ràpida, i l’altra que té doncs una
voluntat de permanència, a mi el tema provisional no m’agrada,
perquè jo entenc que per pròpia naturalesa als plans territorials
el que hi haurà és una recepció d’aquesta delimitació exprés,
que la llei permet fer, precisament per evitar això que
l’oposició tant critica, que és la moratòria. Doncs perquè la
moratòria no s’allargui, la llei preveu un mecanisme exprés per
fer la zonificació, que després, lògicament, s’incorporaran,
potser amb algun retoc, en els plans territorials, o en els PIAT
que es facin. Per tant, jo en aquestes esmenes m’abstindré
perquè no m’agrada que aprovem una llei que parli d’una
zonificació provisional, jo crec que no era necessari, jo crec
que queda molt clara la llei i no m’agrada perquè el que fem és
donar arguments a tota aquesta fraseologia, demagògia a què he
fet referència al començament de la meva intervenció.

I per últim dir que tinc les meves reserves importants sobre
una esmena que ja ha estat incorporada en el dictamen -acabo
de seguida, Sra. Presidenta-, la 6587, que afegeix a la
disposició transitòria primera, punt 5, precisament a petició
d’El Pi, que “els apartaments, els habitatges que tenen ja
autorització no es veuran afectats per futures zonificacions”, jo
no li veig la justificació a aquest punt i, per tant, em reservo el
dret sobre aquest punt i qualsevol altre, evidentment, de
presentar un vot particular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Sr. Borràs, ara li toca a vostè, per un
temps de cinc minuts.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Jo no li demanava al Sr. Melià,
diguéssim, suport a aquesta llei, sinó intentava manifestar la
complexitat d’aquesta llei en la que hi ha divergències a tots els
grups, no només dins del bloc del Govern, sinó dins els espais
ideològics d’aquestes illes hi ha divergències en tots els espais
sobre aquesta llei, perquè és un tema molt complex, la Sra.
Perelló no frissa, troba que podem esperar a regular-ho. El Sr.
Melià troba que fem tard, jo estic d’acord amb el Sr. Melià que
fem tard, però no que fem tard des del primer dia de legislatura,
sinó que fem tard des de fa molt de temps, perquè si la llei
Delgado, per entendre’ns, la Llei 2012, hagués regulat i no
només hagués establert diguéssim l’autorització als habitatges
unifamiliars, sinó que hagués regulat, hagués condicionat,
hagués posat els instruments per a un problema que començava
a emergir en aquell moment, es pogués controlar, en aquests
moments no seríem allà on som. 

(...) inspeccionin, em diu el Sr. Melià, però és que no hi ha
eines, no és un problema Sr. Aguilera, de nombre d’inspectors,
no és un problema de recursos econòmics, sobretot és un
problema que no hi ha eines per inspeccionar, no hi ha
legalment on agafar-se per poder sancionar, per poder
demostrar que es comet una irregularitat. Tots ho sospitam, tots
ho podem pensar, però evidentment a un expedient un inspector
ha de poder demostrar... i en aquest sentit per açò la llei (...), si
acaba com tots desitjam, hi haurà instruments per poder
perseguir les irregularitats, cosa que en aquests moments és
molt difícil, no? No n’hi ha prou amb la sospita, aquí s’han de
provar les coses.

I fem una llei que ha de servir per a totes les illes i sense
perjudicis de la circumscripció on som diputats cadascun de
nosaltres, perquè les realitats són diferents. I no només
l’estructura d’aquesta comunitat reconeix el paper dels consells
insulars, sinó que les realitats són diferents, i posaré un
exemple, perquè si actuam, si legislam des de posicions
diguéssim d’una percepció que tenim des de ca nostra, ens
podem equivocar i perjudicar en tost de resoldre les coses, fins
i tot perjudicar allò que pretenem resoldre, és a dir, cada un des
de la nostra òptica. M’explicaré, prohibició de llogar en sòl
rústic, perquè s’està construint molt, Menorca no construeix un
metre quadrat en sòl rústic des del 2003. Tenim un problema al
camp, que es tanquen llocs, la Sra. Mercadal ho sap millor que
jo, es tanquen llocs, igual una sortida per mantenir aquestes
edificacions és el lloguer turístic, igual és una sortida plausible
positiva.

Per tant, deixem que sigui el Consell de Menorca que digui
què ha de fer i deixem el Consell d’Eivissa que digui què ha de
fer i deixem el Consell de Formentera que digui què ha de fer
i deixem el Consell de Mallorca que digui què ha de fer, perquè
les realitats són distintes. Posem les regles del joc, posem el
marc i després cadascú, cadascú, cada illa que dins d’aquest
marc digui el que ha de fer, perquè de vegades les posicions,
diguem, taxatives radicals el que fan és un efecte bumerang, un
efecte contrari, perquè si volem abastar la lluna a vegades no
arribam més enllà de la cantonada i ens quedam fora del camí,
fora d’òrbita i açò ens pot passar. 

En el fons en aquesta comunitat, compartesc amb molts de
diputats en la necessitat de diversificar l’economia, de no posar
tots els ous dins el paner del turisme, però en aquests moments
la realitat és que, diguéssim, d’aquest paner del turisme en
vivim gairebé tots, fins i tot els que no s’ho pensen, un metge
que fa feina a un hospital viu del turisme, un professor interí
d’un institut viu del turisme, perquè fa quaranta anys hi havia
potser un 20% dels instituts que hi ha ara, un 20% dels
professors que hi ha ara. Tot aquest 80% que viu d’una activitat
econòmica viu gràcies a les rendes que genera el turisme,
perquè sense els creixements demogràfics que ha generat el
turisme no hi hauria els instituts, no hi hauria les escoles, no hi
hauria les empreses que donen serveis a tots els serveis del
turisme. Una persona que ven màquines enregistradores, que
ven sabó per fer net lavabos viu del turisme perquè és l’activitat
que genera tota aquesta demanda, són activitats no directament
vinculades, però sí de manera indirecta. 

Per tant, hem de pensar que quan lesionam una activitat
lesionam no només els que es dediquen d’una manera òbvia
evident a aquella activitat, sinó que a tercers que també en
depenen. Per tant, hem de ser molt curosos en la nostra feina a
l’hora de legislar sobre aquestes qüestions.

Ho he dit abans al principi i ho vull dir en acabar al final,
hem d’entendre que aquest marc de permetre, diguéssim, que
la renda del turisme arribi a les màximes persones possibles
sigui compatible tant amb el nostre model de creixement, que
també el nostre model de creixement té responsabilitat amb el
preu de l’habitatge perquè hem fet moltes restriccions a
l’expansió urbanística i a més hem construït uns pobles i ciutats
de molt poca densitat edificatòria, per tant, açò també implica
pujar preus. Però més enllà d’açò, hem de fer compatible
aquesta activitat turística respecte del dret de la gent a
l’habitatge. La gent ha vengut a aquestes illes perquè aquestes
illes necessitaven d’aquesta gent per a l’activitat turística i, per
tant, necessitam que ja que els hem fet venir o ja que hem
crescut demogràficament en aquestes illes a causa del turisme,
el dret a l’habitatge d’aquestes persones l’hem de respectar i
l’hem de protegir. Per tant, en aquest sentit els límits que
pensam que aquesta activitat, a part de la preservació del
paisatge i del medi ambient, ha de ser el dret a l’habitatge, que
no ho oblidem, és un dret fonamental.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Abans de passar a la votació, tenim
aquí una sèrie de dubtes. La primera, és que Podemos ha ofert
una transacció a la 6683 del PSOE, i volia saber si s’accepta
aquesta transacció. Sr. Borràs, dic que Podemos ha ofert una
transacció a la 6683 del PSOE i era saber si s’accepta, que no
ho tenim clar. Sí?

EL SR. REUS I DARDER:

Puc intervenir, que és compartida l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.
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EL SR. REUS I DARDER:

El mateix objecte de la disposició és la conseqüència
d’aquest període transitori, llavors, no tendria sentit, vull dir,
acceptar la transacció seria igual a llevar-la. El que sí
proposaríem és eliminar la paraula “provisional”, com ha
proposat MÉS per Menorca.

Per tant, la transacció que proposam nosaltres és llevar la
paraula “provisional”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Més dubtes que tenim. A Podemos se li han ofert una sèrie
de transaccions, el Sr. Reus concretament a Podemos, a la 6720
q), k), l), p), n) i o). Era saber si s’accepten o no. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, jo demanaria un recés per poder realment acabar de
negociar perquè estam pendents de més qüestions.

LA SRA. PRESIDENTA.

D’acord.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, en principi no, però si ara... jo faria un recés d’un
moment per clarificar-ho tot, si nosaltres veiem que tenim més
dubtes els ho demanam i si vostès volen, per estar més
tranquils, acostar-se i dir-nos el sentit de les seves acceptacions
o no de transaccions, idò, som aquí per intentar facilitar la
votació després.

Gràcies. 

Sr. Aguilera.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perdoni que el Sr. Aguilera té...

EL SR. MELIÀ I QUES.

Voldríem, demanaríem que se’ns donassin per escrit totes
les transaccions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Seguim encara amb el Sr. Aguilera de Podem Illes
Balears, per un temps de cinc minuts. Als portaveus se’ls farà
arribar, idò, les transaccions. Una mica d’ordre, per favor, que
té el Sr. Aguilera...

(Remor de veus)

Un moment, per favor, diputats. Falta la rèplica del Sr.
Aguilera de Podem Illes Balears que té cinc minuts per a ell. 

Gràcies, Sr. Aguilera, és el seu temps. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, presidenta. Bé, comentar que m’havia deixat per al
final una de les esmenes important per a nosaltres almenys,
davant de tota la qüestió de la falta d’habitatge que patim a les
Illes i és la possibilitat de llogar una habitació, només una
habitació, en la qüestió turística, no? Ho deixo aquí i, bé,
sabem perfectament que hi ha diferents visions sobre aquesta
qüestió.

Vull comentar que, com sempre, Sr. Melià, jo li demanaré
que no s’exalti, que es tranquil·litzi una mica davant dels
comentaris. Com vostè pot imaginar amb deu minuts no dóna
temps ni per presentar les nostres esmenes, com podem
comentar la resta d’esmenes dels partits aquí presents en aquest
espai, per tant... 

Sempre m’agrada que a l’hora d’intentar comentar
determinades qüestions sempre ataqui a Podem. Podem no diu
que sigui l’únic motor central del turisme, és obvi, és
monocultiu per a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, és
obvi, i davant d’aquesta qüestió nosaltres, i em sembla que
altres partits polítics, estam demanant i hauríem d’intentar tots
i totes cercar altre canvi de model econòmic. Per tant, sempre
diem que Podemos no quiere turistas, és mentida, Sr. Melià.

Més qüestions. Respecte de l’impacte que té avui a
l’habitatge, li faig una proposta, Sr. Melià, com en altres
moments li he demanat al Sr. Gijón, que avui no és aquí, vengui
a Sant Antoni o a Formentera o a Eivissa i cercam pis ara per
intentar llogar-ho, vengui, per favor, a veure quin preu li
demanen per una habitació, per un habitatge tant a Formentera
com a Eivissa. Ja veurà la realitat que tenim i que patim. Està
vostè disposat a pagar 2.000 euros ara a Eivissa o no sé quants
milers a Formentera que podria dir la Sra. Tur? Això és el que
tenim avui per avui. Avui a Eivissa han habilitat un antic
hospital perquè vengui personal sanitari perquè no en tenim, la
policia nacional no pot venir, funcionaris no poden venir,
docents han de cercar. Davant d’això vostè parlar de fer negoci
amb l’habitatge. És flipant, per dir-ho així respecte d’això.

Per tant, nosaltres tenim clar quin és el nostre model o
intentar garantir, Sr. Melià. Què vostè vol fer negoci com molt
bé el Sr. Castells també li ha dit algunes paraules respecte
d’això? No és negoci, o almenys des de Podem i altres
formacions entenem que l’habitatge hauria d’estar garantit,
d’acord?, per l’administració, per l’Estat. Avui per avui en
determinades zones no, això ho venim denunciant. Per tant,
vostè vulgui fer negoci amb l’habitatge respecte d’això. Davant
d’aquesta qüestió tampoc nosaltres no volem criminalitzar el
lloguer turístic en apartaments o en cases unifamiliars, sinó que
és tot el model. 

Moltes vegades... jo ara mir cap al Partit Popular, és a dir,
que aquí tal vegada sobren hotels, és a dir, ho he comentat i ho
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venim denunciant públicament la massificació, la saturació, la
concentració de persones o cotxes que vostè parla sempre del
lloguer turístic, tenim massificació, concentració de cotxes,
persones, podem continuar creixent en aquesta qüestió Sr.
Melià? Realment podem créixer amb dos dígits, 10%, 12% de
persones que vénen a fer turisme a les nostres illes? Des de
Podem ho tenim molt clar, no sé si des del seu partit encara pot
venir més gent aquí a Mallorca.

I nosaltres no volem prohibir-ho tot, sinó que davant la
situació que avui per avui estem patint a determinades illes, a
determinades zones, l’administració ha de prendre mesures. En
aquest cas estam dient que és tan important per a Eivissa, per
a Palma i segurament la Sra. Tur també dirà que per a
Formentera, que aquesta emergència d’habitatge a
determinades zones estigués prohibit, prohibit, però bé, aquesta
qüestió li fa urticària. 

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. Ara sí que suspenem per un temps, 20
minuts, mitja hora, el que hagin de menester. Però sí que
demanaria als portaveus que quedin, almanco els portaveus, per
intentar ordenar tota la votació. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jarabo, el necessitam a la Mesa per començar a contar
els vots.

Molt bé, si us sembla bé, començam. Passam a la votació de
les esmenes.

En primer lloc, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes RGE núm. 6579 i 6580/17 del
Grup Mixt, Sra. Seijas, i RGE núm. 6706/17 del Grup Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació...
Perdoni?

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

12 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguim. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes RGE núm. 6517, 6551 i 6561/17 del
Grup El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Podem tornar repetir?

LA SRA. PRESIDENTA:

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Idò, 1 vot a favor; 12 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6747/17 transaccionada, 6659/17,
transaccionada i 6660/17 del Grup MÉS per Menorca.

A favor?

Perdoni? 6660 està retirada?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, perdoni, Sr. Reus, està pendent que s’aprovi la 6647
per retirar-la. Per tant, fem votació separada.

Ell demana votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada? Separada de la? De la 6660? La votam
després? D’acord, la deixam pendent diríem. Bé, idò tornam
repetir la votació sense aquesta.

Repetim, votació de la 6647 i 6659/17, totes dues
transaccionades.

Vots a favor?

(Remor de veus)

Molt bé, tornam començar idò.

Votam la 6647/17, transaccionada.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 2 abstencions; 4 en contra.

(Remor de veus)

Ai! 7 a favor; 2 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de la 6659/17, transaccionada.

Vots a favor?

6659/17, transaccionada.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Ja està? Podem seguir idò?

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Demanaria repetició d’aquest vot..., d’aquesta esmena...

LA SRA. PRESIDENTA:

La votam, però ja no la tornarem votar més, eh?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

De res, Sr. Aguilera.

6659/17, transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari per favor.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Seguim. Votació de l’esmena RGE núm. 6581/17, de la Sra.
Seijas del Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat en contra. Tots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6582/17 del Grup Mixt,
Sra. Seijas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6663/17, transaccionada,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca i Mixt, Gent per
Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6514, 6515, 6526, 6529, 6559 i
6560/17 del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, i la RGE núm. 6691/17 del Grup Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vots a favor; 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6689, 6700, 6705/17 del Grup Mixt,
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció; 12 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 5583/17 del Grup Mixt,
Sra. Seijas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vots a favor; 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6664/17, transaccionada,
del Grup Mixt, Gent per Formentera.

Sí, jo la tenc transaccionada. És així, no?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Presidenta, els record que quan he fet la defensa
d’aquesta esmena, he proposat una transacció que suposava
retirar el tercer paràgraf que feia referència a la borsa d’estades
turístiques de Formentera. Per tant, mantendríem només els dos
paràgrafs inicials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Està clar així idò, no? D’acord, idò podem votar-la.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 2 abstencions; 10 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

De què?

EL SR. MELIÀ I QUES:

De cada una.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cada una separada? Molt bé.

Idò passam a la votació de la RGE núm. 6541/17, d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la 6571/17 i la 6575/17, transaccionada, del Grup
Mixt, Gent per Formentera.

Vots a favor?

EL SR. REUS I DARDER:

Perdó, deman votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’aquestes dues?

EL SR. REUS I DARDER:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam idò, 6571/17.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la 6575/17, transaccionada, del Grup Mixt, Gent per
Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la 6692, 6703 i 6704/17 del Grup Mixt,
Ciudadanos...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

6692/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la 6703/17 de Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 12 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la 6704/17 de Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

13 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6662/17, transaccionada
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca i Mixt, Gent per
Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vot a favor; 4 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6720/17.b) de Podem Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vot a favor; 10 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6683/17, transaccionada,
del Grup Parlamentari Socialista i MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 4 abstencions; 4 en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6720/17.q), transaccionada,
de Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6720.g), 6720.k)...

EL SR. REUS I DARDER:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

...6720.l), 6720.m), 6720.o), 6720.p) del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

Sí?

EL SR. REUS I DARDER:

Demanam votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò començam.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

S’ha saltat la q), Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

La q)? No la tenim la q)?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

L’hem votada, l’acabem de votar, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està votada, sí s’ha votat anteriorment.

(Remor de veus)

Seguim. Passam a la votació de la RGE núm. 6720.g)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 10 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

6720.k), transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 abstenció; 4 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

6720.l), transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

6720.m).

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 10 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

6720.o), transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

6720.p), transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de l’esmena RGE núm. 6720.n),
transaccionada, de Podem Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6576/17 del Grup Mixt,
Gent per Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 10 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6597 i 6598/17 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6594/17 del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6617, 6618, 6631, 6632 i 6634 del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i Socialista.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sra. Presidenta, jo demano la votació separada de la 6632.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò passam a la votació de la 6617,
transaccionada, 6618 transaccionada, 6631, transaccionada i la
6634 transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara la 6632/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra, no, no, no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau, 6632, vots a favor, la mateixa que havíem votat
ara, que hi ha hagut una confusió, 6632/17.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6519 i 6552/17 d’El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6595 i 6596/17 del Grup Popular.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Demano votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò votam la RGE núm. 6595/17 del Grup
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 6 en contra; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la RGE núm. 6596/17 del Grup Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6615/17 del Grup Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6520 i 6549/17 del Grup El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6656/17 del Grup MÉS per
Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta, com que s’ha aprovat l’esmena
RGE núm. 6647, retiro aquesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

La retira?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí. I aprofito per dir, perdó, aprofit per dir que la que ha
quedat pendent de votar, que és la RGE núm. 6660, també la
retiro perquè s’ha aprovat la mateixa esmena.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, la que havia quedat pendent del principi? D’acord.

Molt bé, idò seguim, si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta de les esmenes RGE núm. 6698,
6699 i 6701/17 del Grup Mixt, Ciudadanos.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6530/17, del Grup El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Pots tornar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vots a favor, per favor, repetim.

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6601/17, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6642/17, transaccionada,
dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, per a mi la Sra. Tur ha votat en contra.

EL SR. SECRETARI:

Ah, 5 en contra; 1 abstenció.

EL SR. REUS I DARDER:

No, 7 a favor i 5 en contra.

EL SR. SECRETARI:

Sí, 7 a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6591/17 del Grup Popular,
article únic.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6671 i 6679/17 del Grup Socialista
i MÉS per Mallorca.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Demano...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, molt bé, idò començam per la RGE núm. 6671/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Si no us sap greu, vots a favor de la 6671/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la RGE núm. 6679/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, com que hi ha empat, l’hem de votar dues
vegades. Tornam a votar, idò la 6679/17 del Grup Socialista i
MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6633/17 del Grup MÉS per Mallorca
i Socialista i 6674/17 del Grup Socialista i MÉS per Mallorca.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Demano votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò començam per la 6633/17 de MÉS per
Mallorca i Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra. No, na Sílvia ha votat a favor,
no?

(Se senten veus de fons que diuen: “en contra”)

EL SR. SECRETARI:

D’acord, amb la qual cosa són 7 vots a favor i 6 en contra.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam votar, perquè quedi clar, d’acord? 6633 del Grup
MÉS per Mallorca i Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la RGE núm. 6674/17 del Grup Parlamentari
Socialista i MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6516, 6525 i 6528/17 d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES i RGE núm. 6603 i 6604/17 del
Grup Popular, i 6697/17 d’El Pi -perdoni-, del Grup Mixt,
Ciudadanos. Les votam conjuntament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6673/17 del Grup
Socialista i de MÉS per Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’hem de tornar votar, idò, aquesta. Tornam votar aquesta
esmena, la RGE núm. 6673/17 dels Grups Socialista i MÉS per
Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció. Crec.

(Se sent una veu de fons que diu: “jo trob que no hi ha
hagut cap canvi)

EL SR. SECRETARI:

No hi ha hagut cap..., sí que hi ha hagut canvi...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, ho repetim perquè quedi clar: votam la RGE núm.
6673.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 6 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si... després de dues vegades ha d’anar a Ple, no? No és
això? No, aquesta queda rebutjada i ja està. Ah, a la tercera,
tornam votar idò.

Votam la RGE núm. 6673/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 6 en contra; la mateixa abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA.

Ben igual, idò, o sigui que queda rebutjada.

Continuam, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes RGE núm. 6592, 6593, 6602,
6605, 6606, 6607, 6608, 6609 i 6610/17, totes del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6612/17, del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6652/17 del Grup MÉS per
Menorca, article únic, 6652/17 de MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 7 en contra; 4 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6562/17 d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6599/17 del Grup Popular i 6523 i
6524/17 d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES.

(Se sent una veu de fons que diu: “demanam votació
separada)

Idò començam per 6599/17 del Grup Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a votar ara la 6523 i 6524/17 d’El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6578/17, del Grup Mixt,
Sra. Seijas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots en contra; 5 abstencions. No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor no n’hi ha hagut cap, no hi ha hagut cap vot a
favor.

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Ah, he dit 8... no, ja està, ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

0, 8, 5. 0, 8, 5 idò.

Seguim, votació de l’esmena RGE núm. 6600/17 del Grup
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Deman votació separada de la 6690 i 6696.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passa idò a la votació de la RGE núm. 6690 i la 6696/17 de
Ciudadanos.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació de les RGE núm. 6693, 6694, 6695,
6702 i 6707/17 de Ciudadanos.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6553/17 d’El Pi i 6611/17 del Grup
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6522/17 d’El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6543/17 d’El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES, perdoni?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdona, 6534 -perdonau-, d’El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES, i la 6577/17 del Grup Mixt, Sra. Seijas.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6649/17 de MÉS per
Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta, queda retirada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Votació de l’esmena RGE núm. 6514/17 del Grup
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6536/17 d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6587/17, transaccionada, del Grup
Mixt, Gent per Formentera...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdoni, sí que deman votació separada, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, votam aquesta si us sembla bé.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

I votam, ara, idò, la 6531, la 6554 i 6653 d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6532, 6533, 6535, 6538 d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 8 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Demanam votació separada de la 6686, de Ciutadans, la
resta de Ciutadans, un segon bloc i un tercer bloc les d’El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, entenc que separada la 6686 de Ciudadanos. Perdoni?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, separada, primer bloc, totes les d’El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Segon bloc, la 6686. Tercer bloc, la resta de Ciutadans. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Començam, idò, per la votació de les RGE núm.
6539, 6540, 6542, 6543, 6544 i 6546/17 d’El Pi.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara la 6686 de Ciudadanos. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la resta, 6685, 6687, 6688, de Ciudadanos. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra; 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinc.

EL SR. SECRETARI:

Ah! Idò, 8 vots en contra, 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, demanam votació separada, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA.

Idò, votam, en primer lloc, la 6616/17 del Grup Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 8 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I votam la 6650/17 de MÉS per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor; 6 en contra; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

6 i 6? Ah! Idò, ho hem de tornar a votar.

EL SR. SECRETARI.

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

No?

(Se sent una veu de fons)

EL SR. SECRETARI:

Només hi ha un vot a favor, 6 en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té raó, té raó. D’acord. Votació de l’esmena RGE núm.
6720 del Grup Podem Illes Balears. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6720.h) de Podem Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6720.d) i 6720.f) de Podem Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena RGE núm. 6720.c) de Podem Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; crec que 10 en contra. Sr. Castells? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Votació de l’esmena RGE núm. 6720.e) del Grup Podem
Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 11 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes RGE núm. 6627 transaccionada, 6628
transaccionada, 6629 transaccionada, 6630 transaccionada,
6636 transaccionada, 6643 transaccionada, 6644
transaccionada, 6645 transaccionada, 6646 transaccionada,
totes del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i Socialista.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra, 1 abstenció.

(Se sent una veu de fons que diu: “No”)

LA SRA. PRESIDENTA:

7, 5, 1.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdonin, podem repetir la votació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sí, millor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sabeu exactament les esmenes transaccionades que votam
o voleu que les torni a dir? Les torn a dir? No importa? Idò,
totes són transaccionades i són del Grup MÉS per Mallorca i
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena 6667 del Grup Socialista. 

Vots a favor?

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Un segon, no (...), Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, passarem a la votació de l’articulat del projecte
de llei. En primer lloc, si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta del títol del projecte, l’article únic punt 11,
l’article únic punt 13, l’article únic punt 14, votació de l’article
únic punt 19 i l’article únic punt 20. 

(Se sent una veu de fons que diu: “Demanaria votació
separada del punt 20")

Del punt 20? Idò, començam amb la votació del punt 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots favor; 4 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de tota la resta que abans he
esmentat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article únic punts 1 i 17. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article únic punts 2 i 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article únic punts 3, 5, 10, 12 i 18, disposició final única i
exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punts 7 i 7 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

El Sr. Melià no sé si ha votat.

EL SR. MELIÀ I QUES.

No.

EL SR. SECRETARI:

D’acord. 8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 9.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra; 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 15, la disposició addicional
segona ter i la disposició transitòria segona ter.

Vots a favor?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, demano votació separada de la disposició
addicional segona ter. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la disposició segona addicional segona ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la resta, article únic punt 15 i la disposició
transitòria segona ter.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de l’article únic punts 22 i 23.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor; 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la disposició...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sra. Presidenta, demano votació separada. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam, idò, la disposició addicional primera.

Vots a favor?

Perdoni, disposició transitòria primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la disposició derogatòria única.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les disposicions addicionals segona quater i
transitòria segona.

(Se sent una veu de fons que diu: “Demanam votació
separada”)

D’acord. Idò, votam la disposició addicional segona quater. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam la disposició transitòria segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor;5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 1 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 1 ter.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’article únic punt 5 bis i la disposició final zero.

(Se sent una veu que diu: “Demanam votació separada”)

Votació, idò, de l’article únic punt 5 bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició final zero.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra; 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional segona bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició addicional segona quinquies.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la disposició transitòria segona bis.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència...

EL SR. REUS I DARDER:

Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

EL SR. REUS I DARDER:

Volia presentar un vot particular per mantenir el punt 6 de
l’article únic. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 6 de l’article 1?

EL SR. REUS I DARDER.

Punt 6 de l’article únic.

LA SRA. PRESIDENTA:

El votam, idò?

Vots a favor...

EL SR. REUS I DARDER:

Entenc que el vot a favor és a favor de mantenir el punt, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Però, s’ha de votar ara això?

EL SR. REUS I DARDER.

S’ha de votar i després...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, bé. Passam a votació aquest vot, sí. 

(Es demana un recés)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Passam a la votació d’aquest vot particular de l’article
únic punt 6. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 5 en contra; 2 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Queda, idò, votat i a favor. En conseqüència
queda dictaminat el Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les
Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques
a habitatges.

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, els grups
parlamentaris, dins les vint-i-quatre hores següents a la data
d’acabament d’aquest dictamen, en escrit adreçat al Molt
Honorable President de la cambra, hauran de comunicar els
vots particulars i les esmenes que, havent estat defensats i
votats en comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin de
defensar en el Ple. 

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