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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els deman si hi ha substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Núria Riera substitueix Maria José Ribas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Antoni Reus.

Proposició no de llei RGE núm. 7679/17, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a un turisme cívic que respecti les
normes de convivència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam, idò, tot seguit... hola, bon dia!, a l’únic
punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 7679/17, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, relativa a un
turisme cívic que respecti les normes de convivència.

Per a la seva defensa, per part del grup parlamentari
proposant, 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.
La iniciativa que du El Pi a aquesta comissió és una iniciativa
que intenta recollir una problemàtica que s’ha produït a les Illes
Balears, no és una problemàtica només d’aquesta temporada
turística, és una problemàtica que arrossegam d’altres anys,
però que cada vegada és més escandalosa aquesta problemàtica
perquè és evident que hi ha un segment del turisme que ve a les
Illes Balears, diguem, a fer excessos, excessos de tot tipus i
sobretot excessos relacionats amb l’alcohol i amb la droga.

Per tant, nosaltres entenem que, evidentment, aquest és un
segment turístic que necessita una certa mà dura, necessita
poder fer-lo acomplir les normes de convivència, les normes
jurídiques que regulen la vida a les Illes Balears i que no es
poden posar les nostres normes, diguem, per capell i incomplir,
embrutar la via pública, beure a la via pública quan aquesta
activitat, aquest fet està prohibit, fer nous estridents, cridar,
bregues, baralles a la via pública, etc., exhibicionisme, són
comportaments que evidentment, en principi crec que tots
rebutjam i que lògicament requereixen d’una reacció per part
dels poders públics de les Illes Balears. Aquest estiu ens ha
deixat imatges en aquest sentit molt impactants i que
lògicament crec que no només podem refusar de paraula sinó
que necessitam concretar accions perquè això no es continuï
produint d’aquesta manera.

Per tant, El Pi fa aquesta proposició i fa tres propostes,
evidentment són tres, n’hi podria haver moltes més, no són... no
esgotam la qüestió i els poders públics segur que fan altres
coses, però nosaltres consideram que davant aquesta situació
com a mínim s’haurien de fer aquestes tres coses.

La primera és trobar un espai on les diferents
administracions, el Govern de l’Estat amb la Delegació del
Govern, competent en ordre públic amb la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional, el Govern de les Illes Balears, els consells
insulars i els ajuntaments poguessin posar en comú la situació,
el diagnòstic i les accions a emprendre per intentar acabar amb
aquests comportaments, perquè és evident que tots veiem que
hi ha ajuntaments que fan una cosa, ajuntaments que en fan una
altra, mesures per aquí, mesures per allà, però estaria bé que hi
hagués coordinació. Per tant, el que reclamam amb aquest espai
de trobada dels diferents poders públics és que hi hagi
coordinació en la lluita contra aquests comportaments.

La segona mesura és que es reguli d’una vegada per totes el
tot inclòs i que es faci abans de la temporada 2018, perquè, és
clar, aquest govern du dos anys i busques demandat. El 2018
serà la seva darrera temporada turística, un dels seus
compromisos era la regulació del tot inclòs, normalment,
normalment, evidentment és difícil generalitzar perquè hi ha de
tot, però molt sovint aquests turistes que duen a terme aquest
comportament rebutjable s’allotgen a establiments que
ofereixen tot inclòs i que ofereixen ofertes. Hi ha de tot, ja ho
sé, això té molts de matisos, però en general una de les mesures
que podem emprendre dins les nostres competències és garantir
que el tot inclòs tengui la qualitat necessària i tengui les
condicions necessàries perquè almanco no sigui un possible niu
d’allotjament d’aquest tipus de turistes.

I la tercera proposta que fem és que s’estudiïn els canvis
normatius per part del Govern de l’Estat i del Govern de les
Illes Balears, també dels ajuntaments via ordenança i també els
consells insulars perquè tenen les seves competències també
urbanístiques, territorials i turístiques i fins i tot d’activitats,
diria, perquè s’estudiïn aquests canvis normatius que
garanteixen una resposta sancionadora i d’ordre públic eficaç,
perquè, és clar, molt sovint el que passa és que aquestes multes,
aquests càstigs prevists no s’apliquen perquè falta immediatesa,
perquè aquests clients se’n van tot d’una, són aquí tres dies i tot
d’una se’n van i, per tant, aquí hi ha una dificultat en el règim
de punició, de càstig, de sanció normal a altres activitats que
aquí, doncs, té més dificultats de funcionament. Per tant,
nosaltres entenem que això requereix alguns canvis normatius
i alguns ajustos normatius per aconseguir una resposta realment
eficaç immediata, contundent a aquests comportaments i a
través d’aquesta resposta aconseguir d’una vegada que minvin
aquestes situacions desagradables. 

Per tant, aquesta és la nostra proposta, crec que recollim un
clam social d’un rebuig a una classe de turisme, li diuen de
borratxera, d’escàndol, d’exhibicionisme, del que li vulguin dir,
que, ja dic, requereix per part dels representants de la societat
una resposta i mesures concretes.

Moltes gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707679
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. S’ha presentat una esmena a
aquesta proposició no de llei, s’ha presentat per part del Grups
Parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista, és l’esmena RGE
núm. 10393/17. Per defensar l’esmena té la paraula la Sra.
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dir que des de MÉS per
Mallorca evidentment estam d’acord en general en el sentit que
a aquest incivisme que es pugui produir a les nostres illes és
evident que s’hi han de posar totes les mesures que calguin, per
tant, nosaltres en aquest sentit hi estam d’acord i estam a favor
d’aquesta proposició no de llei que ha presentat PROPOSTA
PER LES ILLES.

En qualsevol cas, també creiem que el sentit de la
proposició no és criminalitzar el turisme, però creiem que de
vegades es pot donar aquesta impressió. 

Nosaltres creiem que el tot inclòs tampoc no és només el
culpable d’aquestes actuacions incíviques que es poden produir
a zones turístiques i també a zones no turístiques, perquè hem
de pensar que de vegades aquest incivisme, derivat, de vegades,
de l’activitat turística i del cúmul que es fa a la temporada
turística, també es produeix a zones diferents d’allà on hi ha
l’estada. Hem de recordar, per exemple, tota la qüestió que hi
ha hagut aquest estiu, per exemple, en el Torrent de Pareis amb
el fems, i jo crec que la qüestió seria que no hauríem d’estar
discutint qui retira el fems del Torrent de Pareis sinó que no hi
hauria d’haver fems en el Torrent de Pareis. Aquesta és la
qüestió. Jo crec que quan parlam d’incivisme també parlam
d’això, si tu et vols anar amb una... te’n vas amb una motxilla,
amb una cervesa al Torrent de Pareis plena i ets capaç de
baixar-la fins a baix també has de ser capaç de tornar-te’n la
llauna buida quan te’n vas del Torrent de Pareis. 

Vull dir, no crec que només haguem de parlar d’incivisme,
que jo crec que és important com es planteja, però també hem
de parlar d’educació ambiental i hem de parlar també de
protecció dels espais naturals. Crec que és una feina que aquest
govern ha encetat perquè s’havia deixat abandonada i crec que
ha revitalitzat i creiem que s’ha de posar en valor.

Per tant, nosaltres al final el sentit de la nostra esmena és en
el segon punt. Nosaltres estam d’acord que hi hagi aquest espai
de trobada, ens sembla bé que hi hagi aquest diàleg perquè ho
creiem important per trobar solucions i posar mesures. 

En el segon punt creiem important, i tots estam d’acord, que
hi ha d’haver una modificació de la Llei turística i que, a més,
faci incís en el tema del tot inclòs, però sí que l’esmena va en
el sentit que no ens podem, encara que sí seria interessant o
seria bo que fos abans si pogués ser de la propera temporada,
però no ens hem deixar dur per... hem de proposar unes
mesures i hem de fer una llei adequada i el més, diguem, que
creiem la majoria d’aquesta cambra que sigui el millor possible.
Per tant, nosaltres, creiem que fins i tot per qüestions de
tramitació administrativa i de terminis, tenint en compte que
aquesta llei encara no hi ha aquest projecte de llei aprovat, no

ens podem comprometre que estigui aprovada el maig de 2018.
Per tant el sentit de la nostra esmena és que es posi dins l’any
2018, i aquí és on nosaltres creiem que hi ha d’haver el nostre
compromís, perquè a més també creiem que la llei, aquesta llei,
també s’ha de fer en un sentit de futur i a llarg termini, com
seria el desitjable. 

Per tant això és la nostra proposta i esperam que... proposta
que el Grup El Pi, el Sr. Melià, acceptin aquesta esmena,
perquè es fa amb aquesta intenció, sense deixar de banda que
es faci el més aviat que sigui possible.

Per altra banda també, en relació amb el darrer punt, canvis
normatius que permetin assegurar que la resposta sancionadora
i d’ordre públic sigui immediata i contundent per suspendre, bé,
clar, a nosaltres això també ens sembla bé, perquè és important
que hi hagi inspeccions i que també hi hagi activitat
sancionadora, però hem de tenir en compte en quina situació
ens trobam; ens trobam en una situació a l’estiu on tenim un
dèficit de policia local provocat per moltes qüestions, per les
modificacions, sobretot, que ha fet el Govern estatal a la llei
Montoro a l’hora de cobrir places de policia local, que fins i tot
aquest govern, aquesta cambra també ha hagut de fer
modificacions. Ens trobam ajuntaments que tenen doblers per
contractar més policia però no poden perquè aquesta llei
Montoro els està impedint tenir els reforços suficients per
cobrir aquestes places, i per tant realment hem de tenir en
compte tot això, vull dir..., nosaltres hi estam d’acord però
volem deixar palès que el problema també..., seria bo que
també el Govern estatal modificàs aquesta normativa perquè
també els municipis poguessin disposar de les eines necessàries
per fer front a aquestes problemàtiques amb recursos suficients
i en condicions.

Per tant creiem que fins i tot si tenguéssim això bé, i des de
MÉS per Mallorca no puc deixar de dir que si tenguéssim més
sobirania en temes de seguretat i en temes econòmics,
evidentment podríem fer front en aquesta comunitat de forma
més contundent a aquests dèficits de recursos, a aquest dèficit
de personal on ens condueix, perquè, clar, sí que vénen
reforços de Policia Nacional i de Guàrdia Civil a l’estiu, però
just ni cobreixen quasi les vacances que es produeixen en
aquest àmbit. És evident que nosaltres seríem més partidaris de
disposar de recursos propis, que els ajuntaments disposin de
recursos propis, per això he fet aquest incís, però és que ni tan
sols el Govern estatal ens cobreix el dèficit que produeixen les
seves pròpies forces de seguretat que tenen aquí. Per tant creim
important que aquests canvis normatius que aquí s’expressen
no només haurien de ser en règim de sancions, sinó que també
haurien de tenir en compte el règim de recursos suficients per
fer-hi front. Per això creim important que també hi hagi aquí...
s’hagi incorporat el Govern de l’Estat a aquesta proposta i
nosaltres hi votarem a favor.

I dit això, bé, esperam que Proposta per les Illes accepti la
nostra esmena. Nosaltres votaríem a favor dels punts 1 i 3, i si
s’accepta la nostra esmena també votaríem a favor del punt 2. 

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710393
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A continuació, i també per defensar
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Borràs té la
paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Bàsicament estam d’acord tant amb els
arguments que ha exposat el Sr. Melià, estic pràcticament
d’acord amb tot l’exposat, però m’agradaria afegir-ne alguns,
perquè que estiguem d’acord amb tot no vol dir que, si només
empram els arguments del Sr. Melià, tinguem una diagnosi
complerta perquè crec que és una diagnosi encertada però
parcial, i també estam bàsicament d’acord amb els punts
d’acord que ens presenta avui, amb l’excepció que ja ha dit la
Sra. Campomar, que ens agradaria a tots -n’estic convençut-
que tenguéssim una bona regulació del tot inclòs per a la
temporada que ve, però és molt arriscat -ja ha passat alguna
vegada- que ens enganxem amb terminis, i per açò és millor ser
prudents en aquesta casa a l’hora d’acordar aquests terminis,
entre altres coses perquè ni és voluntat exclusiva açò, pot ser
voluntat exclusiva dels grups parlamentaris, ni pot ser voluntat
tampoc exclusiva del mateix govern, el responsable de dur
endavant aquesta iniciativa i per tant és complicat.

Deia que estava d’acord amb el Sr. Melià, però no del tot;
d’acord amb tot el que diu però crec que s’hi han d’afegir
algunes coses, perquè si culpem només els turistes d’esvalot, de
brega i d’etc., crec que ens equivocarem, perquè hi ha una certa
responsabilitat també -responsabilitat, eh?, no culpabilitat, però
almanco responsabilitat- d’una determinada oferta d’unes
determinades zones que fa que sigui fàcil, còmode i possible
que aquestes persones incíviques venguin a les nostres illes, i
per tant crec que ha de ser un esforç de les administracions i
també de la mateixa oferta poder incrementar la qualitat del
nostre producte. Fa molts d’anys que en parlam però no ho
acabam d’aconseguir, a totes les zones almanco, d’incrementar
la qualitat, que açò és la millor manera d’expulsar aquest tipus
de turista de les nostres illes. Amb l’excepció, també, que
evidentment hi ha un turisme d’alcohol, drogues i
exhibicionista del qual no ens queixam mai, que és el que es fa
en els reservats de les discoteques de luxe, és el que es fa a les
festes privades il·legals de molts de llocs a les nostres illes, i
que s’exhibeix amb els seus luxes i els seus iots i amb els seus
comportaments no gens exemplars, també, i moltes vegades
vinculats, moltes no, algunes vegades vinculats a determinades
màfies també en molts d’indrets de les nostres illes. D’aquest
turisme no ens queixam, però és igualment un turisme
d’alcohol, droga i d’exhibició, però en tot cas, com que ho fan
en privat, no molesten el comú dels ciutadans i per tant sembla
que no existeix, però, existir, existeix.

I en tot cas, en el cas d’incorporar en aquesta proposta el tot
inclòs, evidentment estam d’acord que el tot inclòs té una part
de responsabilitat d’aquesta oferta, d’aquest problema; el tot
inclòs més una determinada oferta complementària, no només
el tot inclòs, perquè el tot inclòs tot sol no és responsable
perquè la majoria de problemes succeeixen fora dels
establiments on hi ha el tot inclòs, i evidentment l’hem de
regular però tampoc no el culpem. Hi ha un determinat tot
inclòs molt necessari per a les nostres illes, és el cas per

exemple del turisme familiar, a Menorca és important el tot
inclòs i és un tot inclòs necessari, evidentment de qualitat en
serveis, en preus, amb suficient personal per atendre tothom, i
el personal amb suficient remuneració d’acord a convenis, però
aquest tot inclòs és necessari. No oblidem que hi ha cinc
estrelles que també fan tot inclòs. Per tant el tot inclòs s’ha de
regular però no és només l’únic responsable; hi també una
determinada, minoritària en el conjunt de les Illes però encara
excessiva, oferta complementària que també n’és responsable.

Evidentment, d’acord que hi hagi diàleg Govern de les Illes-
Govern central, en açò i en mil problemes que tenim, que
necessitam que hi hagi diàleg i al final és la comèdia dels sords,
un diàleg on només parla un i l’altre no contesta, però en tot cas
tots els espais de diàleg seran benvinguts. Problemes de policia,
evidentment, ens manquen policies locals; sabem quins
problemes tenen els ajuntaments per cobrir places de policies,
i només a tall d’exemple i d’informació, Menorca el mes
d’agost, en què es més que duplica la població, ha tingut els
mateixos efectius de policia de trànsit que els mesos d’hivern,
la qual cosa fa que normalment a la carretera, en els moments
més alts de trànsit a la carretera només hi hagi una parella de la
policia de trànsit per a tota l’illa. Evidentment açò fa dos anys
que succeeix, va ser a causa d’uns retalls decidits pel govern
Rajoy i que han fet que evidentment la inseguretat de les
carreteres s’hagi incrementat, faci que evidentment
comportaments incívics a les carreteres es produeixin sense
control. Imaginem durant totes les festes d’estiu a cada un dels
pobles, allà quan abans controlaven entre vuit i deu policies ara
hi controlen dos, i evidentment açò fa que es produeixin
problemes també d’aquesta situació.

I per últim també, i ja per acabar, evidentment s’ha de
revisar i canviar tota la normativa que sigui necessària, la
dificultat -i ja ho deia el Sr. Melià- és que és un turista que fa
molts pocs dies i se’n va, evidentment el mateix problema que
tenen els rent a car amb alguns comportaments de pirateria de
taxis, etc., que és evidentment coge el dinero y corre, i fa molt
mal controlar, i en aquest sentit s’han de fer canvis normatius
i evidentment la posició d’Anglaterra, que és un dels nostres...
per no dir el nostre més important client, amb la sortida de la
Unió Europea fa que aquestes dificultats de cara a futur encara
puguin empitjorar en tost de millorar.

La presidenta me mira. Vol dir que he acabat el temps. No
he acabat el temps? Bé, en tot cas votarem a favor el punt 1 i el
punt 3, i evidentment també, si ho accepta, accepta l’esmena al
punt 2, també el votaríem a favor, amb el benentès que la
voluntat del Grup Socialista és que estigui regulat el mes de
maig de 2018 el tot inclòs, volem que sigui així. Ara,
evidentment, pensam que és excessiu una mica agafar... ara
agafar pel coll el Govern i agafar-nos nosaltres pel coll per
haver-ho aconseguit perquè és important que estigui pel maig
de 2018, però encara més important és que la regulació sigui
bona, que tenguem una bona i eficient regulació del tot inclòs,
que ajudi a superar aquest problema i sobretot els problemes
laborals que es produeixen en els hotels de tot inclòs on,
evidentment, massa vegades hi ha massa poca mà d’obra i
massa poc qualificada i massa mal pagada, massa mal pagada,
per poder donar resposta a un turisme de qualitat i sobretot per
dignificar la feina dels treballadors i treballadores dels hotels.
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Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Per al torn de fixació de posicions té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Jerez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputades. En primer lloc, dir que compartim la preocupació
que genera el turisme incívic, compartim distintes opinions que
han manifestat els distints portaveus dels grups parlamentaris,
un turisme incívic que es troba molt localitzat a les nostres illes
Balears que té un impacte negatiu sobre la nostra indústria, que
genera veritables incomoditats a aquells que venien cercant un
destí amable i un destí respectuós, que altera la convivència
nostra, dels propis residents, i que a més compromet i de forma
seriosa la nostra reputació com a destí turístic de qualitat i de
primer ordre. Tot això sense perjudici de totes aquelles
situacions que aquest turisme incívic genera respecte de la
pròpia seguretat pública.

Dit això, estam d’acord amb el què, una altra qüestió és el
com, i jo volia entrar en aquesta qüestió, a analitzar el com.
Permeti’m que en aquest cas siguem certament escèptics quant
a la solució proposada pel Grup Parlamentari El Pi. 

Aquí vull posar de relleu, crec que és interessant, la
importància que tenen els ajuntaments, l’administració local a
l’hora de determinar també la tipologia de turista que necessita,
que vol el seu municipi mitjançant l’aplicació de les pròpies
ordenances municipals. Una major tolerància o un major
control de l’oferta no hi ha cap tipus de dubte que tendrà
incidència en el reclam turístic, com més permissius siguem en
la regulació de l’oferta més provocarem un efecte cridada sobre
aquest tipus de turista i aquest tipus de consumidor d’aquest
tipus de producte, que també n’hi ha de consumidor d’aquest
tipus de producte.

És per això que vull posar l’accent i vull posar el focus
sobre la importància que té la regulació de l’oferta des de baix,
des de la base, des de l’administració local, però des d’un doble
vessant: en primer lloc, la necessitat de regular via ordenança
el que es pot fer i el que no, i això està a l’abast de les
administracions locals, sorolls, renous, comportaments, horaris
comercials, l’atorgament de noves llicències, la venda
d’alcohol, totes aquestes qüestions estan en mans dels
ajuntaments.

En segon lloc, aquesta segona part d’aquesta reflexió, crec
que és important aplicar els règims sancionadors que
corresponguin a aquells que tenen un comportament inapropiat,
i no em referesc únicament i exclusivament a aquells que ens
visiten, que també, només faltaria, sinó a aquells que
incompleixen l’ordenança de tancar el seu establiment a l’hora
que ha de tancar i aplicar l’ordenança a aquells que
incompleixen l’obligació, per exemple, de servir alcohol a
persones que són menors d’edat.

Per tant, el primer que crec que hem de fer és fer complir
les ordenances municipals, que ha d’haver-hi voluntat política
també de voler-les executar i posar-les en pràctica i si no
certament de poca cosa servirà que intentem trobar espais
comuns perquè els fonaments de l’edifici no els estalonen bé.
Posaré un exemple, i crec que... un exemple que s’ha produït en
el municipi de Calvià, per exemple, darrerament s’ha aprovat
una ordenança que no permet que les bodegues i establiments
que venen alcohol tenguin les ampolles a la vista de les
persones que passen pel carrer, és una iniciativa, és una forma.
A partir d’aquí podem començar a regular tot aquest tipus de
qüestions que afecten precisament o que tenen certa atracció en
aquest turisme incívic.

Per tant, crec que l’important és pensar que són les entitats
locals els veritables protagonistes de tota aquesta qüestió. 

En segon lloc, una cosa també que crec que seria
interessant, i si finalment s’aprova aquesta proposició no de
llei, que sí que ho veig, crec que aquest espai comú ho hauria
d’abordar, necessitam una homogeneïtzació d’ordenances, crec
que és important se sàpiga a Balears què es pot fer i què no es
pot fer, no què es pot fer allí i què es pot fer allà, perquè crec
que el nostre model comença per aquí, per crear una base
d’ordenances sòlides i fortes a fi de determinar el tipus i model
de turisme que volem i això parteix de l’homogeneïtzació
d’ordenances i parteix també de la coordinació entre els
diferents ens municipals. 

Per tant, escèptic quant als punts de trobada i concentrat i
esperançat que les ordenances es facin complir així com toca,
que acabi determinant en aquells municipis el turisme que
volem. En qualsevol cas, ja li anticip, Sr. Melià, que nosaltres
no ens oposarem a aquest primer punt. 

Amb relació al tot inclòs ja fa molt de temps que venim
parlant en aquest parlament de la regulació del tot inclòs, ens
agradi o no el tot inclòs és un producte que té un bon mercat a
les Illes Balears, però no només el té aquí sinó que els nostres
principals empresaris turístics també exporten aquest producte
a altres continents, en particular a Llatinoamèrica. Com a
producte que és en una economia de mercat tot, i això també,
té la seva pròpia clientela, una clientela que busca aquest
producte i una clientela que vol aquest producte i la majoria
d’aquesta clientela no és una clientela que es caracteritzi per
desenvolupar comportaments incívics, sinó tot el contrari. 

Per tant, em preocupa el fet que es vinculi directament el
turisme incívic amb un tipus de producte empresarial que té un
important encaix a les Illes Balears i a la resta del món, perquè
és cert que no totes les persones que decideixen triar aquest
tipus de turisme acaben tenint o manifestant problemes de
comportament. 

Miri, no és el mateix el tot inclòs a Magaluf o a la Platja de
Palma com pugui ser el tot inclòs que es desenvolupa a altres
indrets, com pugui ser a Cala d’Or o a Portocolom per
exemple. Per tant, crec que és important fer aquest tipus de
diferenciació. Per què vull fer aquest tipus de diferenciació?
Perquè per ventura el que hauríem de fer és reflexionar si
certament sobre explotar el tot inclòs, però també sobre
l’entorn que l’envolta. El turisme incívic que prové d’aquest tot
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inclòs ve molt determinat pel tipus de localització on es troba
aquest establiment que l’envolta una oferta complementària
molt procliu, molt procliu a que aquest turisme incívic acabi
desenvolupant-se de la manera que precisament es ve
desenvolupant.

Per tant, nosaltres defensam el tot inclòs des d’aquest angle
i també, en certa manera, si és necessari regular-ho així com
s’ha compromès el Govern, esperar que sigui el propi govern
que posi damunt la taula la seva proposta i d’acord amb la
nostra argumentació, idò, intentar definir aquest tipus de tot
inclòs del qual tant de temps venim parlant en aquest
parlament. Esperam que el Govern de les Illes Balears, amb
independència de l’esmena que s’aprovi o no, compleixi la seva
paraula sense necessitat que sigui el Parlament que el
requereixi. Per tant, com dic, insistesc, quan tenguem la
proposta damunt la taula ja incidirem al voltant del que
entenem que ha de ser el tot inclòs o no.

I en tercer lloc, amb relació a la tercera proposta que
demana que el Parlament insti el Govern i distintes institucions
a estudiar canvis normatius, bé, ens hagués agradat una
proposta molt més ambiciosa, no?, aquesta és una proposta que
té una veritable vocació i que reconeixem, però poc
determinada i poc definida. En qualsevol cas, aquesta
proposició no de llei sortirà endavant, ja li avanç, Sr. Melià,
que no serà el Grup Parlamentari Popular que hi voti en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé,
alguns dels portaveus ho han dit, però a l’altres sembla que els
costa utilitzar la paraula que per a mi és el concepte que
hauríem de dir, que estam parlant d’un turisme de gatera,
talment, perquè al final l’incivisme moltes vegades provoca o
ve definit per aquest segment, com comentava el Sr. Melià. Per
tant, persones que no es comporten així al seu país d’origen no
haurien de venir aquí a fer el que fan.

Per tant, un dels problemes, des de Podem i segurament que
ho compartiran alguns portaveus, és que els emissors els venen
que venir a Balears o a determinats punts concrets, i estam
dient que estam parlant concretament d’un grup de persones
que vénen a fer aquest tipus de turisme, concretament, aquí tot
val, i moltes vegades és república bananera. Si anem a
Magaluf, si anem al West End de Sant Antoni, recordo també
que vist a Sant Antoni, o a Platja d’En Bossa que ara ja és una
zona VIP perquè també era un lloc de trobada. Per tant, el
concepte, hem de parlar de turisme de gatera que justament...
a principis de setembre el diari Ara Balears dedicava tot un
dossier específic concretament a aquest tipus... segurament faré
referència a alguns dels elements que deia als seus articles.

Una de les qüestions que també tots els portaveus faran i
han dit ja és parlar sobre les conseqüències, en això penso que
puc afegir res més, sí puntualitzar i en aquest cas parlo
concretament de Sant Antoni i d’alguns centres sanitaris que es
veuen desbordats per una problemàtica perquè la Policia Local
porta aquests gats, aquestes persones que teòricament podrien
anar a dormir i com alguns hotelers automàticament fan i criden
la policia perquè els porti directament a l’ambulatori i allí estan
ocupant llits, estan col·lapsant en determinats moments aquest
servei d’urgències, per tant... quan realment una persona, idò
bé, veure que aquest comportament provoca realment unes
conseqüències... 

També recordar que moltes (...), moltes vegades a Sant
Antoni especialment, a Eivissa també, “balconing”, no?, és a
dir, que la gent faci o es posi de moda determinats
comportaments després d’ingerir determinades substàncies
provoquen comportament que són completament anormals,
però que els mitjans de comunicació els magnifiquen.

A Podem entenem que el problema és l’alcohol, aquí alguns
grups parlamentaris estan parlant del tot inclòs, sí, no, regular-
ho, ja veurem com queda i com des de Podem ens posicionem
perquè entenem que a cada una de les illes i a cada un dels
municipis s’hauria d’aplicar o veure com es pot regular, perquè
la qüestió és que l’alcohol pot entrar o es pot consumir en
qualsevol forma. El alcohol pot entrar o ja els turistes vénen
beguts (...), aquest dies hem pogut llegir com Ryanair per
exemple llançava una campanya de consum excessiu d’alcohol
en aeroports de Regne Unit, com durant els anys 2012 i 2016
els incidents amb passatgers que... estaven vinculats amb el
consum d’alcohol s’han incrementat un 500% en aquestes
destinacions, especialment Palma, Eivissa i Alacant són llocs
on realment està tenint problemes Ryanair.

Per tant, quan les persones... i l’any passat MÉS per
Mallorca va presentar una proposició no de llei sobre bones
pràctiques als avions i als aeroports idò veiem com continua
cada vegada més que als aeroports poden consumir qualsevol
tipus de quantitat d’alcohol i als vols també. 

Per tant, tenim que aquest tipus de turisme ja ve preparat i
en vols... idò bé, on s’ofereix alcohol.

Per altra banda també tenim per mar l’alcohol, on tenim les
festes i les famoses party boats que en determinats llocs...,
especialment a l’illa d’Eivissa venim denunciant públicament,
com hem de suportar idò a Platja d’En Bossa o al meu municipi
com si estàs a casa teva o estàs en una platja tranquil la gent...
idò bé, podem escoltar la música perfectament a centenars de
metres de la platja o de l’habitatge on estem. Per tant, la gent
hi està totalment descontrolada.

Recordem com el Partit Popular va dir: “no, això és el
mercat, es regularà, s’autoregularà”. No, idò des d’Eivissa
demanam que es prohibeixi i a Formentera ja han pres mesures
en aquest sentit.

I també he dit: aire, mar i terra, per què? Perquè a més a
més dels hotels, no entrarem en aquesta qüestió, qualsevol
persona i diem qualsevol turista pot anar a fer una cervesa o
dues, una copa de vi, etc., però qualsevol i entenem el turista de
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gatera que... hi ha bars, establiments, botigues, supermercats
que venen, fan ofertes, fan les happy hours, etc., un tipus molt
concret per a aquest tipus de turisme. Per tant, entenem que en
qualsevol banda, qualsevol persona pot beure. Per tant, bebed
tanto alcohol como podáis, com dirien alguns i especialment
aquest tipus de turisme que ve a fer això.

Sobre llocs emblemàtics o... que ja alguns portaveus ja ho
han comentat, Platja de Palma, Magaluf, Sant Antoni i Platja
d’En Bossa, idò què dir respecte d’això? Que a apart de totes
aquestes conseqüències en aquestes zones moltes famílies,
moltes persones han hagut d’anar-se’n a viure en un altre lloc
perquè allí no poden viure per tots els problemes que ja s’estan
comentant. Per tant, és un element de gentrificació davant
d’aquest tipus de turisme.

Però què passa? Que ens trobem amb un conflicte
d’interessos. Aquí alguns portaveus han comentat com no es va
en contra o es limita que determinats establiments venguin o
donin aquest tipus de serveis, es parla i es posa el focus
directament a fer complir la llei, i el Sr. Melià ha dit “mà dura”,
d’acord, totalment, Sr. Melià, però, què passa?, que portem
dècades com... les administracions des d’ajuntaments fins al
Govern no fan complir les ordenances, la ciutadania està farta
de cridar la Policia Local, la Policia Nacional, si crides la
Policia Local i tens problema de party boats no perquè la
Policia Local no té competències en aquest sentit, si crides la
Policia Nacional perquè no n’hi ha o la Guàrdia Civil en el cas
de Sant Antoni, enguany han vingut diversos efectius i a l’hora
de quedar-se a Sant Antoni... i han pagat els hoteleres
l’habitatge perquè portem anys que no vénen ni reforços ni
Guàrdia Civil ni policia perquè es queden aquí a Mallorca com
va passar l’any passat, en el tema de la Policia Nacional, o no
vénen guàrdies civils, eh?, Sr. Borràs, es queden allí i aquí no
vénen, és com dir: “bé, agafem el bus, el tren, el metro per anar
a Eivissa”, molt bé, idò això és la concepció que tenen des de
Madrid. Per tant, la falta d’efectius és un element que com a
element dissuasiu per a les persones. 

Jo convido a la Sra. Riera o al senyor... o a qualsevol dels
membres del Partit Popular que diguin a la seva companya
Salom que vingui i li farem un recorregut a determinades hores
perquè vegi que realment al West End... no hi ha cap persona,
eh?, com a delegada del Govern, d’acord?, que a determinades
hores no hi ha cap membre de seguretat, ni Policia Nacional ni
Policia Local ni Guàrdia Civil. Per tant, aquí tenim un
problema.

Davant d’aquesta qüestió, com ha comentat el Sr. Jerez, el
tema de prohibir l’exhibició de la venda d’alcohol com a Calvià
o l’ordenança de Sant Antoni que a partir de les dotze de la nit
no es poden exhibir begudes, és igual, la gent les compra abans
o se’ls emporta i veiem com cada matí... veiem centenars de
quilos en qualsevol lloc on tenim aquest tipus de gatera els
nostres... operaris han de fer neteja i moltes vegades en
determinats carrers trobem qualsevol cosa. Per tant, això... jo
com a turista no ho faig a casa meva, o quan vaig fora més ben
dit.

Per tant, propostes?, sancionar, que realment a aquests
turistes incívics se’ls multi, però aquí, com que no tenim les
forces de seguretat pertinents, les multes automàticament les

haurien de pagar, si anem nosaltres a qualsevol altre país
segurament que davant d’aquesta qüestió els mateixos
ciutadans i ciutadanes ens reprimirien i dirien que això no es fa,
i després tindríem la multa, però hem assumit aquí part de la
societat o gran part que es lo que hay, hem d’acceptar-ho, és a
dir, aquí hem d’aguantar que aquest comportament incívic -ho
tornam a repetir- s’ha de permetre a costa que els empresaris
guanyin més diners amb el tema de la venda d’alcohol, per tant.

Més qüestions que voldria destacar. Ens preocupa de
Podem que justament -i enllaçam amb el primer punt que El Pi
proposa- és crear un espai de trobada i posar en comú durant
aquest estiu, des de la Conselleria de Turisme la Sra. Carbonell
i amb molts de representants de diferents plataformes,
organitzacions, etc., s’han reunit per parlar d’aquesta qüestió,
i ens preocupa que des de l’erari públic facem campanyes a
l’estranger perquè es comportin cívicament! A veure, aquesta
no és la solució. Igual que en el seu moment també va intentar
el Govern fer campanyes o veure quines mesures perquè
determinades persones no es tirassin des de balcons de Sant
Antoni, (...), això quan tenim altres problemes. De veritat no ho
entenem; després anirem a la ITB o a la World Travel Market
a dir que s’han de comportar bé. Bé, idò el problema és l’oferta
complementària que tenim a les nostres illes, i concretament,
com s’ha comentat, a determinats llocs molt concentrats. Per
tant s’ha de canviar el model concretament en aquests llocs.

Hi ha uns conflictes d’interessos molt importants, com ha
estat per exemple aquest estiu a Sant Antoni mateix davant el
nou govern que està intentant canviar, el govern del Partit
Popular, restringir l’horari de tancament; ha provocat realment
una crisi molt important i molts d’empresaris s’han rebel·lat en
aquest sentit i moltes pressions. Per tant haurem de veure com
es combina i arriben a un acord l’empresa privada i
l’administració pública, perquè al final nosaltres, com a poder
legislatiu, i en aquest també els ajuntaments a l’àmbit local,
feim lleis que al final no serveixen per a res perquè
automàticament no posen una sanció pertinent als locals que
incompleixen, sigui un hotel, un establiment, un pub, un bar, un
supermercat, i a la fi així tenim un campi qui pugui.

Aquest és el turisme de qualitat que volem?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, senyor...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, Sra. Presidenta, ja acabo. És aquest el turisme que
volem? No, és obvi que tots els portaveus que avui som aquí
estarem d’acord que aquest part del model; per tant hem de fer
un esforç per convèncer especialment l’empresa privada perquè
canviï el seu model i poder realment tenir un turisme de
qualitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguilera. 
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull dir que
em congratulo que tant El Pi com el PP hagin descobert que el
turisme també comporta molèsties, perquè, és clar, sempre que
es fa alguna política, es desenvolupa alguna política tendent,
diguem-ne, a controlar efectes de la massificació turística la
resposta automàtica és que estem en contra del turisme, estem
en contra del turisme, i doncs està bé perquè jo sé que vostès ja
ho saben, però llavors potser estaria bé que no recorreguessin
a aquesta demagògia tan fàcil, saben que el turisme massiu, que
és el model que domina a les nostres illes, comporta unes
molèsties, i..., diguem, és absurd a vegades estripar-se les
vestidures amb les actituds que a vegades també per part dels
residents comporten aquestes... o sigui, ho trobo farisaic,
estripar-nos les vestidures per les reaccions que a vegades
comporta aquest turisme que genera molèsties, que llavors
surten vostès com a paladins del turisme: la primera indústria,
aquí no podem dir res, hem de suportar amb resignació les
molèsties, i després en canvi vinguin a portar aquesta
proposició no de llei, amb la qual evidentment a grans trets
estic totalment d’acord.

I això que dic no és una cosa que digui en abstracte, sinó
que tenim exemples molt recents, com per exemple l’altre dia
en el ple el Sr. Font, a compte de l’anunciat increment de
l’impost turístic, ja acusava el Govern i els grups que li donen
suport d’estar en contra del turisme; o després també,
evidentment, la cançoneta per part dels portaveus del PP
sobre... (...), “és que vostès estan en contra del turisme”; em va
fer molta gràcia també en el ple del dimarts passat com
diferents diputats del PP van dir coses que si les haguéssim dit
els grups que donem suport al Govern ens haguessin sortit
també amb aquesta cançoneta. Recordo que per exemple
respecte de l’Aerotib o respecte del túnel de Sóller van venir a
dir: “Escolti, això només beneficia els turistes, totes aquestes
mesures”; si ho haguéssim dit nosaltres això, bé, ens haguessin
tirat la cavalleria al damunt perquè sempre fan aquest discurset
que davant qualsevol política tendent a controlar els efectes
negatius de la massificació turística fan la cançoneta aquesta
que estem en contra del turisme, que evidentment és molt
demagògica, i m’agradaria que almenys en el debat que estem
tenint avui aquí féssim menys demagògia amb això. Crec que
evidentment potser que tinguem diferències respecte del model
turístic, però em sembla que resoldre un debat sobre aquests
temes dient que els partits del Govern estan en contra del
turisme és molt pobre argumentalment.

I tot això ho dic perquè del que estem parlant, el fenomen
del que estem parlant, de l’incivisme, no és aliè al model de
massificació turística, té una relació... no diré que necessària,
perquè evidentment pot haver-hi massificació sense incivisme,
però efectivament l’incivisme obre una finestra..., perdó, la

massificació obre una finestra d’oportunitat a l’incivisme, que
si no hi fos aquesta massificació doncs seria més difícil i seria
més fàcilment controlable. Per això em sembla que hi ha una
certa incoherència en el fet de presentar aquesta proposició no
de llei i l’actitud que té per exemple El Pi respecte al que jo
considero polítiques de control... o control dels efectes del
turisme massiu, com pot ser la política de l’impost del turisme
sostenible o com pot ser la política del lloguer de vacances. 

Vostè vincula en el punt segon de la seva proposició no de
llei, Sr. Melià, tot inclòs i incivisme, i s’han posat molts
d’exemples. La veritat és que hi ha hagut una demostració molt
important per part de tots els portaveus que m’han precedit, tant
els que donen suport al Govern com el Sr. Jerez, de la
multifactorialitat del fenomen de l’incivisme. Jo penso, per
exemple, el model dels comiats de solter o soltera que, escolta,
aquesta gent no van al tot inclòs, van per exemple a llogar
apartaments turístics. Per tant...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...és a dir, quan vostè acusa, per exemple, una política de
lloguer de vacances contundent, que estableix una moratòria,
que és un marc jurídic que permet perseguir la oferta il·legal,
llavors vostè, escolti, ens diu que som massa contundents, que
som massa contundents i que a poc a poc i bona lletra, i ara en
canvi ens presenta una proposició no de llei on demana
contundència... És a dir, no vol que siguem contundents
respecte de les causes, només vol que siguem contundents
respecte de les conseqüències, quan evidentment la millor
manera d’evitar aquest incivisme no és reprimir-ne les
conseqüències sinó evitar-ne les causes, i com dic són
multifactorials, i la política de lloguer de vacances també té una
afectació sobre l’incivisme.

Aleshores... senzillament a mi m’agradaria doncs un discurs
més consistent i més seriós i més honest respecte del problema
que se’ns està plantejant.

Com deia, l’incivisme està condicionat per múltiples factors
i, com deien tots els portaveus -em sap greu, he arribat tard per
un problema de retard de l’avió i no he pogut sentir la seva
presentació, Sr. Melià, però sí la dels altres portaveus-, han fet
referència a tots aquests factors que incideixen en l’incivisme,
i com que estic d’acord amb aquest enfocament vull dir-li que
en el punt més polèmic, diguem, de la seva proposició, perquè
és el que ha rebut una esmena, que és aquesta vinculació tan
directa, o aquest reduccionisme, d’alguna manera la mesura
més immediata que vostè demana per frenar l’incivisme és la
regulació del tot inclòs; jo crec que això és un reduccionisme
per aquest fet que he dit, i que de fet han explicat molt més bé
la resta de portaveus, del fet que són diversos els factors que
incideixen en aquest incivisme. Per tant, com que no estic
d’acord amb aquesta reducció, sí que estic d’acord amb la
regulació del tot inclòs, em sembla que si es pogués arribar a un
acord per trobar un termini perquè es fes aquesta regulació
seria el més assenyat, perquè tampoc no té sentir demanar al
Govern que reguli en un determinat termini si, per la càrrega de
feina que té, veiem que no serà possible arribar a aquest
termini, i al final em sembla que el que hem de desitjar és que
aquesta regulació s’assoleixi el més aviat possible, el més aviat
possible, i crec que, doncs, que a través dels grups que són al
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Govern ja tenim una indicació d'aquest més aviat possible. Per
tant, respecte d’aquest segon punt no sé si vostè acceptarà la
votació separada. Si acceptés l’esmena nosaltres hi votaríem a
favor i si no hi votaríem en contra. 

Respecte dels altres dos punts, que sí que fan o que
s’adrecen a aquesta naturalesa multifactorial de la problemàtica
de l’incivisme evidentment hi estam d’acord, i si vostè accepta
el vot separat hi votaríem a favor en tot cas.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Respecto a la
propuesta presentada por El Pi en primera impresión, pues, es
sobre todo, después de oír a todos los portavoces que me han
precedido, nos estamos refiriendo a un problema de orden
público. Es cierto que todas las conductas incívicas deben ser
perseguidas, sean ocasionadas por turistas o no, y que el orden
público debe estar más allá de las consideraciones económicas
o de negocio de algunos particulares. 

La creación de estos espacios a los que se refiere la
propuesta puede actuar como un mecanismo de contención ante
esta oferta turística que por el hecho de ser rentable hemos
excusado durante demasiado tiempo.

La regulación del todo incluido me parece la más
perjudicial para el conjunto de nuestra comunidad y también de
nuestra economía, en especial porque cierra el circuito
económico que genera el turismo en muy pocas manos, relega
el pequeño comercio, la restauración a un lugar secundario en
el reparto económico. Este modelo turístico de mantener
cautivo al turista en un sólo establecimiento para que no se
escape ni un euro realmente no beneficia a nuestros pequeños
empresarios. 

Pienso que urge encontrar un modelo alternativo a este tipo
de negocio y que la ciudadanía ya ha mandado señales claras de
su hartazgo de un modelo de turismo que no permite vivir a
nuestros ciudadanos o simplemente sobrevivir. Después que la
respuesta desde las instituciones es cerrar los posibles accesos
a esa actividad económica, como podría ser el alquiler turístico.

Entonces, la intención de la proposición de ley pues la
comparto totalmente, también hay que tener los ojos abiertos y
ver que los medios que tenemos que son los que son y que esto
que sería ideal poderlo llevar a cabo, pero que no tenemos
medios efectivos ni podemos ponernos en marcha para que se
lleve adelante. De todas formas, como muchas otras cosas que
se han aprobado en este parlamento que se aprueban y que no
hay medios. 

La voluntad y el espíritu de la proposición no de ley la
comparto totalmente, apruebe o no apruebe la enmienda que se
le está haciendo, y apoyaré la propuesta. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Procedeix, si així ho demanàs el grup
proposant, suspendre la sessió. Podem seguir, entenc?

D’acord, idò, té cinc minuts per respondre a aquestes
intervencions.

Gràcies, Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem inclòs el tot inclòs,
mai millor dit, a aquesta proposició perquè és evident que si a
un turista en el seu establiment li donen, de franc, cinquanta
whiskies, quan surt a la via pública, home, molt bé no es troba,
molt bé no es troba, i és probable que hi hagi una tendència que
es comporti d’una manera, diguem, poc correcta. Això és així.
Que hi ha tot inclòs de tot tipus? Evidentment, jo ho he dit i, a
més, la nostra proposició parla del tot inclòs és a determinades
zones que tots coneixem, però això és el que diu la nostra
proposició no de llei, a determinades zones. Jo ja ho sé que hi
ha tot inclòs que són fantàstics i amb una correcció
escrupolosa, no ho dubt això, i nosaltres no hem dit que
prohibim el tot inclòs. 

El que passa és que no deixa de ser graciós que aquí, en el
que no tenim competència, per exemple amb els avions, tothom
està ben content de dir: s’hauria de prohibir beure alcohol en
els avions. No és la nostra competència, tothom ho diu, i quan
és la nostra competència ja tot són matisos, ja tot són emperons,
ja tot hem d’anar... hem de filar molt prim. No, no, no,
nosaltres pensam que el tot inclòs, per aquesta característica,
perquè donen als seus clients beure de franc fins que volen, pot
tenir una tendència lògica que provoqui més problemes
d’incivisme. Que això afecta tot el tot inclòs? No, això afecta
determinats tot inclòs situats a determinades zones, i nosaltres
pensam que era un compromís del Govern regular el tot inclòs.

És clar, a mi em sorprèn que els grups que donen suport al
Govern el seu compromís l’enviïn fora d’aquesta legislatura,
però el que ens diuen és que en quatre anys no hauran estat
capaços de regular el tot inclòs i el que ens diuen és que ja
veurem quan acabi la legislatura, és a dir la temporada 2019, si
estarà regulat o no. Però amb totes les temporades del seu
mandat no haurà regulat el tot inclòs, i nosaltres pensam que
això és inacceptable i pensam que és una presa de pèl als
ciutadans, perquè el seu compromís era regular el tot inclòs.
Per tant, nosaltres no podem acceptar l’esmena, en tot cas
podríem acceptar que abans del 30 de juny, que acabi el
període de sessions, estigués regulat, la podríem, diguem,
transaccionar en aquest sentit.

Però nosaltres consideram que aquest govern té l’obligació
que almanco durant una temporada turística del seu mandat
estigui regulat el tot inclòs,  perquè és que si no resultarà que
en quatre anys no hauran estat capaços de complir el seu
compromís, i això a nosaltres realment ens preocupa.

I regular, que no és prohibir, el que nosaltres proposam del
tot inclòs, Sr. Borràs, és anar a l’increment de qualitat,
precisament la regulació del tot inclòs té com a objectiu

 



502 TURISME / Núm. 37 / 14 de setembre de 2017 

incrementar la qualitat. Per tant, per a nosaltres hi ha una certa
relació que no volem perdre de vista.

Sr. Jerez, perquè, clar, vostè en la seva primera part de la
intervenció sembla que tot és un problema municipal, tot és un
problema dels ajuntaments. En la segona part de la seva
intervenció és el contrari, no hi ha prou amb una... que cada
ajuntament faci la seva ordenança, vostè diu, no, hi ha d’haver
una homogeneïtzació, hi ha d’haver una resposta més global.
Per tant, ha fet un discurs un poc contradictori en aquest sentit.
Nosaltres pensam que amb els ajuntaments no són prou, estan
dins la nostra proposta els ajuntaments, però amb els
ajuntaments no n’hi ha prou, perquè, com que ha dit quasi
tothom, hi ha un problema d’ordre públic i l’ordre públic, en
general, no és competència de l’ajuntament, seria competència
de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional, home! Per tant, no
podem limitar el problema als ajuntaments, crec que seria molt
pobre i seria molt poc realista fer aquest plantejament.

A més, li vull dir, i tots ho sabem, les zones turístiques amb
aquest turisme de borratxera són les que són a Balears i
aquestes zones turístiques han tengut diversos colors polítics
responsables, vull dir, no podem dir... a Sant Antoni ara
governa l’esquerra, durant molts anys ha governat el PP, però
a Sant Antoni continua havent-hi problemes de turisme de
borratxera. El mateix puc dir de Calvià, el mateix puc dir de la
Platja de Palma, etc.

Per tant, aquí hi ha un problema que és més difícil de
resoldre que la manca de voluntat política d’aplicar una
ordenança municipal. Pens que això sí que és un
reduccionisme, Sr. Castells, perquè hi ha... Sr. Castells, que
l’apreciï, com vostè sap perfectament, no li acceptaré que em
digui que el discurs no és honest i que som demagogs, com
vostè ha fet una demagògia bestial perquè, a més, ha dit una
cosa que és falsa, que és que nosaltres amb el lloguer turístic
trobam que hem d’anar a poc a poc i que no hem de ser tan
contundents. No, nosaltres trobam que s’havia de fer una altra
regulació i que la regulació havia de donar una resposta real al
problema i no quedar-se en una moratòria i en un increment de
sancions. Però nosaltres pensam que aquest no és el tema, el
tema és fer aflorar l’oferta, però vostè diu que només ens
oposam pel tema de les sancions, això és fals, això no és així.
Nosaltres no ens queixam de la contundència, nosaltres pensam
que amb els il·legals s’ha de ser contundent, però hem de fer
aflorar una realitat existent, i vostès no volen fer aflorar aquesta
realitat. Aquest és el debat, no em desviï el debat perquè no ha
estat en absolut el nostre plantejament.

I li vull recordar que qui va salvar l’ecotaxa va ser el nostre
grup parlamentari, perquè clar aquí vostè s’oblida que nosaltres
sí hem donat suport a l’ecotaxa perquè, clar, de les seves
paraules sembla que sempre estam en contra de tot el que
vostès fan en matèria de turisme, la qual cosa és falsa. Convé
fer memòria. Ara, no podem estar incrementant l’ecotaxa quan
és una mesura fiscal difícil, complexa i que necessita un cert
recorregut i s’ha de solidificar i vostès no li hauran donat ni una
temporada i la volen doblar, això -diguem- sense cap estudi,
sense cap aval, sense temps de pensar, simplement per una
imposició d’un grup polític que dóna suport al Govern, perquè
la resta són vuit i nous i cartes que no lliguen, i aquesta és la
realitat de les coses.

Per tant, nosaltres continuam pensant que aquesta iniciativa
és necessària, que vostès evidentment podien fer totes les
esmenes que volguessin i haguessin pogut aportar altres
mesures. Per tant, si havien d’actuar sobre l’oferta, que no es
que em sembli malament actuar sobre l’oferta, però podrien
haver presentat una esmena amb una iniciativa en què diguessin
com actuar damunt l’oferta. Pensam que això ja és un tema
d’aquesta coordinació que s’ha de produir entre les diverses
administracions. Una de les propostes que pot sortir d’aquest
diàleg entre les diverses administracions és la d’actuar sobre
l’oferta, podria ser, però bé, vostès no ho han fet, però... ja dic,
l’esmena, no la podem acceptar de cap manera perquè pensam
que és imprescindible que el tot inclòs es reguli i que
evidentment no és només la font del problema del turisme
incívic, ni tan sol té una relació tan directa, però és evident que
és una plataforma fàcil perquè els turistes beguin de franc i es
produeixin comportaments incívics. 

Em sembla que això és de sentit comú i per tant, en tot cas
només podríem acceptar que el segon punt quedàs “abans de 30
de juny de 2008... de 2018".

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Entenc que no accepta l’esmena en els
termes en què s’havia plantejat pels grups esmenants...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No acceptam la transacció perquè crec que tanmateix no es
podria... el 30 de juny tampoc no es podria aplicar per la
mateixa temporada, per tant, no té sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò votarem la proposició no de llei amb els
termes en què va ser presentada.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Votació per separat, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Han demanat punt separat de votació? Sí? D’acord.

Idò començam votant...

(Remor de veus)

Votam els punts 1 i 3 junts, va bé així? D’acord. Idò
començam votant el primer punt i el tercer punt. 

Vots a favor?

Quants de vots a favor?, 7 a favor? 9 a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 4 abstencions.
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Votam idò el punt 2.

Vots a favor? Vots a favor? A favor, 4.

Vots en contra? 5 en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

Queda rebutjada idò aquesta proposició no de llei...

(Se sent una veu que diu: “No”)

El punt 2, perdó, perdó, el punt 2 queda així rebutjat i
aprovats els altres dos.

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