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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Silvia Cano substitueix Isabel Oliver.

Proposició no de llei RGE núm. 3992/18, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes
d’apl i cació del descompte de resident sobre les tarifes
aèries en les transaccions comercials electròniques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3992/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
als mecanismes d’aplicació del descompte de resident sobre
les tarifes aèries en les transaccions comercials
electròniques. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs, per un temps de deu
minuts. Gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Aquesta PNL crec
que s’explica molt en els seus termes, és una proposició no de
llei prou senzilla i que guanya un sentit una mica especial avui,
després de l’anunci fet ahir, conegut ahir, de l’acord al qual
s’havia arribat en la tramitació parlamentària dels pressuposts
generals de l’Estat amb Nueva Canaria, per part del Govern
d’Espanya, d’incrementar el descompte de resident per als
ciutadans de les Illes Balears en els vols a península a un 75%.

Abans que ho digui ningú ho diré jo: vull expressar la meva
satisfacció i, si volen, felicitació al Govern d’Espanya per
haver pres aquesta decisió, no em costa res felicitar per una
vegada el Govern Rajoy perquè crec que ha pres una mesura
positiva per a tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, ni que sigui per allò que el diputat del Grup Popular,
Sr. Antoni Camps Casasnovas, va definir com a xantatge
polític. Són paraules seves, no meves, jo consider que és
legítima la negociació pressupostària per a aquest tipus de
decisions, però bé, hi ha gent que ho troba xantatge. Deixem-
ho en tot cas que és una bona notícia per als ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears i que dóna resposta a unes
reivindicacions durant molt llarg temps de la societat civil i
també dels grups polítics de les Illes. Crec que tenim
unanimitat en aquest parlament sobre la conveniència i la
necessitat que es prengués aquesta mesura i que és una bona
notícia, i per tant felicitam el Govern d’Espanya, felicitam la
societat civil de les Illes Balears i ens felicitam tots nosaltres
com a grups polítics, a tots, com a grups polítics i ciutadans de
les Illes Balears per aquesta bona notícia.

La preocupació és ara, segons sembla, com es controlaran
els preus, atès que evidentment el que persegueix aquesta
notícia, açò és la intenció, n’estic convençut, del Govern
d’Espanya, és que açò generi uns beneficis per a les
economies particulars dels ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears i també per a les economies de les nostres
empreses, i per tant amb aquesta finalitat hem de veure com
podem resoldre aquesta qüestió, i ja els avanç que el meu grup
avui matí ha registrat una proposició no de lle i en aquest
sentit, per instar el Ministeri de Foment a estudiar i analitzar
mecanismes per tal que açò, dins la legalitat, sigui possible de
controlar, mecanismes potser diversos, no crec que sigui el
moment de debatre-ho, però sí que és necessari com a mínim
l’estudi i l’anàlisi, i que d’acord amb el Govern de les Illes
Balears es prenguin les mesures per evitar que aquest benefici,
aquest descompte del 25% supletori afegit al descompte,
acabi a les butxaques dels ciutadans i de les ciutadanes, dels
usuaris d’aquest transport, i no acabi, diguéssim, als comptes
de resultats de les companyies d’una manera il· legítima,
perquè evidentment les companyies ja tenen el seu lògic
benefici industrial a través de la tarifes que posen als seus
vols.

Per tant la proposició no de llei que presentam avui (...)
afecta el descompte de resident i és per intentar aclarir una
situació que es dóna, i sense culpar cap companyia en concret,
perquè evidentment açò s’ha d’estudiar i analitzar d’una
manera molt detallada per part del Govern d’Espanya, que és
el competent en aquestes qüestions, és una pràctica que el
Govern canari n’ha fet un seguiment i sembla que té fonament,
i per açò també ho duim aquí, i que molts de ciutadans de
vegades han tingut aquesta sensació i han pogut comprovar que
és així, és a dir, que quan tu compres a través d’un mitjà
electrònic, pàgina web o aplicatiu d’una companyia aèria,
també d’alguns portals, però són les companyies aèries les
responsables de la qüestió, entres a comprar un bitllet amb
origen o destí a un aeroport de les Illes Balears, i et demana
abans de res si ets resident o no a les Illes Balears, i la
percepció, contrastada, sembla, per alguns ciutadans, i també
contrastada per exercicis fets pel Govern canari és que, en el
cas de ser afirmativa la resposta teva, marcar la casella de
resident, apuja màgicament el preu, és a dir, si tu no marques
la casella, fas l’exercici que amb dos ordinadors
simultàniament a un dius que ets resident i a l’altre no dius que
ets resident, el preu, la tarifa del bitllet, eh?, abans de taxes,
abans de res, és diferent. Evidentment, és clar, quan a aquesta
tarifa se li aplica el 50% de descompte és poc perceptible per
a la butxaca de l’usuari, però evidentment és molt perceptible
per al pressupost públic del Ministeri de Foment, perquè si
açò passa a milers i milers de bitllets, evidentment de 50
cèntims d’euro en euro, de 2 euros són 2 euros, el compte
puja, i entenem que és un guany il·legítim més enllà del
legítim benefici industrial de les companyies aèries que
exploten les nostres rutes.

Evidentment açò significa, encara que siguin quantitats
més o manco petits, té un efecte discriminatori per als
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, i entenem que
hi pot haver mesures; poden ser responsabilitat del Ministeri
de Foment, poden ser mesures de política de consum, però en
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tot cas com que és una qüestió de transport aeri seria
competència del Govern d’Espanya, per tal que es garanteixin
els drets dels usuaris i  la necessària transparència i, a més,
l’equitat en les transaccions comercials, perquè en el cas
hipotètic que la resposta dels presumptes comportaments
irregulars per part de les companyies és que açò és una
llegenda urbana, simplement resolent aquest problema amb
uns petits canvis a la web guanyaríem en transparència i en
seguretat; per tant mataríem la llegenda, és a dir, si és cert que
es faci i, si no és cert, per treure l’ombra de dubte de damunt
la percepció ciutadana de residents a les Illes Balears i a les
Illes Canàries, i també de Ceuta i Melilla, seria més eficient,
tothom dormiria molt més tranquil, i si són innocents les
companyies d’aquestes males praxis, per tant, transparència,
claredat i així no tindrem una ombra de sospita sobre el seu
comportament discriminatori per part dels ciutadans i les
ciutadanes que són residents i mereixen un descompte just.

Per tant açò simplement és allò que es demana en aquesta
proposició no de llei, que s’estableixin els mecanismes de
control necessaris per determinar si existeix aquesta
determinació, aquesta discriminació per als residents en el
procés de reserva i compra de bitllets on line, i que en cas que
sigui així es prenguin les mesures que siguin necessàries per
part d’evitar-ho; o sigui, primer que es controli i, si és cert,
que s’actuï, perquè evidentment el primer interessat entenc
que hauria de ser el Ministeri de Foment, perquè és al que
d’una manera no justificada li costa recursos públics, recursos
per tant de tots els ciutadans i les ciutadanes de l’Estat
espanyol, i entenem que a més del perjudici que causa als
residents causa un perjudici també als pressupost públic, que
evidentment estaria millor invertit en altres qüestions, en
millores de transport aeri per als ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears, per exemple, que no a anar als comptes de
resultats d’una manera il·legítima a les companyies aèries. I,
repetesc, les companyies aèries que tenguin el benefici
econòmic que han de tenir, perquè són empreses i
evidentment si no tenen benefici econòmic no actuaran, però
que tenguin el seu benefici econòmic sense discriminar per
raons de residència els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Passam al torn de fixació de
posicions, i té la paraula el Grup Parlamentari Popular amb el
Sr. Jerez, per un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Molt breument, per posicionar-me sobre la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, no sense abans fer menció a la satisfacció  que
tenim des del Grup Parlamentari Popular per la mesura a
aplicar pel Govern d’Espanya i la decisió del Govern
d’Espanya d’incrementar fins al 75% el descompte de resident
per a desplaçaments a la península. I recordar que no és la

primera vegada que es pren una decisió encertada en aquest
sentit, com ha dit el Sr. Borràs, sinó que hem de fer memòria
i hem de recordar que és la segona vegada que s’apliquen
mesures d’aquest tipus perquè els residents de les Illes
Balears en siguin beneficiats en el transport. La primera va ser
a les Illes Balears fa un any, ho hem de recordar i hem de tenir
memòria en aquest sentit, i la segona ha estat fa dos dies, per
tant, nosaltres l’únic que hem de fer és reiterar la decisió, com
dic, del Govern d’Espanya, de ser sensible amb els residents
de les Illes Balears en aquest àmbit.

I dit això i sense més preàmbul, entraré a posicionar-me
damunt la proposició no de llei que ha presentat, com dic, el
Grup Parlamentari Socialista. I en primer lloc dir que podem
compartir la seva preocupació, és cert, i no posam en dubte
que aquesta qüestió hagi de ser analitzada, estudiada i sobre
aquesta aplicar les mesures correctores legals a fi que, si hi ha
algun tipus de frau en aquest sentit, es pal·liï i es corregeixi.

Però sí que és cert que a la seva proposició no de llei hem
trobat a faltar una sèrie d’evidències i una justificació tal
vegada molt més motivada. És a dir, vostè ve aquí, ens planteja
una qüestió, que possiblement nosaltres quan traiem un bitllet
on line ens hem plantejat, però vostè no ens ho acredita, sinó
que l’únic que fa és dir que això és una qüestió que pot passar,
que pot succeir i, per tant, es posa l’ombra de dubte sobre les
companyies aèries i el que es fa és posar l’ombra de sospita
que aquest tipus de pràctica es pugui produir, cosa que
nosaltres, insistesc, no neg, però sí que ens hauria agradat que
en lloc de ser una proposició no de llei, redactada tan en
condicional, hagués estat una proposició no de llei que se
sustentàs més en uns fets provats. És a dir, n’hi hagués prou
que ens hagués posat aquí un exemple de com això succeeix,
i el que vostè ens porta aquí és una hipòtesi, una presumpció,
com diu vostè, i un possible. I la redacció de l’exposició de
motius ho diu clarament, això pot presumir aquesta possible
via d’inflar.

Per tant, tenguem clar que es parla d’un possible i no d’una
certesa, que, efectivament, ni el mateix autor intel·lectual de
la mateixa pot a acabar confirmant. Però insistesc, crec que no
sobra desenvolupar aquesta iniciativa per si això de veritat es
produís. Això en primer lloc.

En segon lloc, m’agradaria fer menció de la responsabilitat
que, en aquest sentit, si això es produeix tenen les Illes
Balears i el Govern de les Illes Balears. Jo crec que és cert
que dins l’àmbit de Foment, evidentment, s’ha d’activar
qualque mecanisme per detectar si això es produeix, però jo
crec que a les Illes Balears, havent-hi una Direcció General de
Consum, crec que aquesta Direcció General de Consum
hauria, també, de posar-se mans a l’obra i actuar com a primer
filtre de recerca d’aquesta situació, si veritablement es
produeix i, si es produeix, denunciar-ho. Perquè és cert que el
còmode, el fàcil, el més confortable possiblement sigui instar
a Madrid que ho faci i oblidar-nos de les responsabilitats que
el Govern de les Illes Balears també pot tenir en aquest sentit,
perquè vull recordar que la funció bàsica de la Direcció
General de Consum és la defensa del dret de les persones
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consumidores i usuàries, el control de mercat i la inspecció
de consum. 

No fer referència, o instar la Direcció General de Consum,
quan té precisament encomanades aquestes funcions, perquè
en certa manera és desviar la responsabilitat de la Direcció
General de Consum. I si recapitulam i veiem les darreres
estadístiques, que ens parlen de les reclamacions practicades
davant la Direcció General de Consum de les Illes Balears,
veiem com hi ha en el darrer registre 644 reclamacions
motivades per pràctiques relacionades amb companyies aèries,
i això és un fet absolutament constatable. I estic absolutament
convençut que la Direcció General de Consum en aquest sentit
hi treballa i no ho negaré, hi treballa. Per tant, crec que aquesta
responsabilitat que el Sr. Borràs pretén atribuir exclusivament
al Ministeri de Foment, hauria de ser una responsabilitat
compartida, almenys compartida.

I per tant, nosaltres el que farem en aquest sentit  és
convidar-lo que la proposta que ens fa la rectifiqui en el sentit
de, també, també instar la Direcció General de Consum de les
Illes Balears que aquesta precisa pràctica es desenvolupi
també des del Govern de les Illes Balears i, en funció del que
vostè ens digui, nosaltres actuarem amb el nostre vot en
conseqüència.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passam al Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, que té la paraula el Sr. Jarabo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Molt bé, gràcies presidenta. En primer lloc, reconèixer
ben cert que es pugui debatre en aquests moments aquesta
proposició no de llei, després d’una notícia que evidentment
ens ha d’alegrar, que és aquesta arribada del descompte del
75%, que evidentment no negarem que és una bona notícia, no
felicitarem el Govern del Partit Popular, perquè crec que no
són els que mereixen els nostres elogis, sinó més aviat per una
pressió, per una banda, social de ciutadans, tant aquí a Balears
com a Canàries, per intentar justificar i reclamar qualque cosa
que ha de ser justa, que no és tant el percentatge de descompte
com un preu raonable per viatjar a la península, pels motius
que siguin. I aquí crec que és encertada aquesta proposta que
debatem avui, precisament perquè entenem que aquest
descompte del 75% no garanteix un millor preu a l’hora de
volar a la península.

Nosaltres vam reclamar des d’un primer moment que hi
hagués una tarifa plana, enteníem que era la millor manera de
concretar un preu i que tothom entengués, tant les
companyies, com els ciutadans, a què s’exposaven a l’hora de
comprar un bitllet i per al càlcul també de la seva economia
familiar, i aquí entenem que el Govern del Partit Popular
estatal no ha fet, no ha estat diligent a l’hora de negociar amb
la Unió Europea, ni iniciar una negociació per intentar que

Balears fos un territori que estigués exclòs de determinades
limitacions que ara mateix existeixen, i aquesta negociació,
pel que vàrem saber, ni va existir.

Per tant, res de felicitacions, però ens alegram que
l’aritmètica parlamentària i la feblesa aritmètica també del
Partit Popular al Congrés dels Diputats, permeti que ens pugui
arribar aquest descompte.

I Sr. Jerez, en absolut no crec que el Govern del Partit
Popular a Madrid tengui cap sensibilitat cap els ciutadans
d’aquestes illes, crec que aquesta decisió, insisteixo, és per
mor de l’aritmètica parlamentària.

I parlant en concret de la iniciativa, és evident que hi ha una
ombra de dubte sobre les companyies, i si vostès entren ara
mateix a qualsevol plana web per comprar un bitllet, veuran la
diferència que hi ha entre si pitgen el botó de descompte de
resident o no. I potser la diferència no sigui massa exagerada,
però sí que parlam que en un vol de 78 euros, si no ets
resident, si ets resident és de 44, o sigui que parlam d’un 10
o un 15% de diferència entre si apliques... si informes la
companyia que ets resident o si no ho ets. Si te’n vas a un preu
superior, he mirat ara mateix un vol de 204 euros, sense
descompte de resident, si ets resident és de 107 euros, és a
dir, hi ha una diferència també d’uns 20, 20 euros i busques.
Per tant, alguna cosa passa aquí.

Hem de recordar que si l’objectiu final és que els residents
paguin menys per a aquests vols a la península els riscs que
tenim ara són diversos, per una banda, el preu dels bitllets es
pot incrementar i ho hem vist, que a mesura que
s’incrementava el percentatge de descompte els ciutadans
balears no han pagat menys pels seus bitllets d’avió, per tant,
aquest risc existeix i entenem que el Govern de Balears hi fa
feina per intentar arribar a un acord amb les companyies.

Tenim un altre risc, que és que l’increment des que
existeix el descompte durant els mesos d’estiu es pugui tornar
a triplicar com varen fer les companyies en el passat el preu...
dels preus, el preu dels bitllets per venir aquí, amb la qual cosa
les persones que puguin venir des de la península aquí haurien
de pagar molt més i aquest risc també existeix.

Però per una altra banda, hi ha aquesta sensació, percepció
o realitat...

(Rialles de l’intervinent)

... que es pot confirmar, si vostè, Sr. Jerez, entra a qualsevol
plana web ara mateix de qualsevol companyia, que s’apliquin
preus diferents en funció de si ets o no resident. 

Per tant, entenem que la mesura fonamental que és la que
reclamava el Sr. Borràs, evidentment, sí que seria que la
informació de si ets resident o no se sol·licités només al final
de la transacció, però no al principi. Crec que aquesta seria
una fórmula molt simple que es podria reclamar a les
companyies aèries.
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Però sí que entenc els comentaris que ha fet el Sr. Jerez,
i crec que sí que té raó, si per arribar a alguna cosa més que a
una sensació, percepció o comprovació individual d’aquesta
realitat, entenem que el Govern sí que ha de tenir informes,
estudis o una comprovació ferma i veraç amb dades que això
es produeix, i aquí podria ser la Direcció General de Consum
o podríem entendre que qualsevol direcció general de la
Conselleria de Territori o la que pugui tenir competències en
aquest sentit, no entrarem en quina seria la conselleria del
Govern que ho hauria de fer, però, evidentment, hem
d’assegurar que això és una realitat.

Crec recordar que el Govern de Canàries sí que va fer
informes en aquest sentit. Crec que convendria que tinguéssim
les dades el més exactes possible a l’hora de reclamar al
Govern estatal, evidentment, que és finalment el principal
responsable d’aquesta situació, però nosaltres hem d’assegurar
que aquestes dades siguin completament certes, fiables i,
evidentment, testades i confirmades per l’autoritat competent.

Per tant, donarem suport a la iniciativa, però sí que
entenem també que s’ha de fer una feina afegida de treball des
d’aquí, idò, per no parlar de sensacions. Així com fa un temps
comentàvem que hi ha havia una percepció de saturació, i
molts de nosaltres constatàvem aquesta sensació quan sortíem
al carrer, i no era una sensació, sinó que era una realitat, aquí
hem de fer exactament el mateix.

Per tant, sí que instaria també el Govern a crear els estudis
o els informes necessaris, amb urgència, si és possible abans
de l’aplicació d’aquest descompte del 75% o durant... almanco
els mesos d'estiu, perquè no hi hagi... o, en cas que es pugui
aprovar el règim especial de Balears, que pogués incloure
aquest descompte més enllà dels sis mesos que sembla que
només s’aprovarà en haver entrat als pressuposts generals de
l’Estat, idò que tinguem aquestes dades, que el Govern de
l’Estat pugui tenir aquestes dades i a partir d’aquí evidentment
confiar que es pugui resoldre el que entenem que és més enllà
d’una sensació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Jo crec que la proposició no de llei
del Sr. Borràs no defineix uns fets presumptes, defineix que
hi ha un sistema que és poc transparent, i un sistema poc
transparent pot donar lloc a, presumptament, fer abús d’aquest
sistema poc transparent, però no fa falta que s’hagi d’acreditar
-com deia el Sr. Jerez- que es faci un abús, sinó per decidir
que el sistema sigui més transparent.

Vull dir... crec que queda acreditat que el sistema és poc
transparent i, una vegada acreditat això, crec que té tota la
coherència del món que també demanem a Foment que el

sistema sigui transparent, i això crec que és simplement el que
es demana. I nosaltres hi estam totalment d’acord, vull dir ,
més enllà de percepcions, que si es pot donar o no, el fet és
que és clar que el sistema no és transparent.

Per tant, donarem suport que es canviï la normativa per part
de Foment, que és qui té les competències perquè el sistema
sigui transparent i tothom estigui més tranquil.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Ara pel Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari
també es congratula de la feina feta pels diputats dels grups...
dels partits polítics canaris per aconseguir aquest descompte.

Dit això, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa, ens
sembla positiva, en el sentit que la iniciativa entenem que el
que reclama és més control davant possibles abusos; uns
abusos més o manco provats, això està un poc enlaire, però,
com que es poden produir, està bé que hi hagi més controls.
Amb unes dades més o manco certes? És igual, l’important és
que es faci un increment del control d’una possible pràctica,
perquè tots podem tenir una certa sensació  que almanco en
algunes ocasions es produeixen certs fraus.

La normativa existeix, és vera que hi ha una normativa de
protecció  dels consumidors i, per tant, que, amb una bona
tasca de control, es podrien com a mínim minvar aquests
fraus, és cert i, per tant, aquesta normativa s’ha de fer complir.

En cas que la normativa no sigui suficientment contundent
o presenti algunes deficiències, doncs que es millori i, en
aquest sentit, per tant, no podem fer més que estar d’acord
amb la iniciativa.

Ens volem afegir, i  ho volem fer públicament,
independentment del que digui a qui pertoqui, qui té la
competència, que és el grup proposant, que ens semblaria molt
positiu que s’incorporàs la proposta del Grup Parlamentari
Popular en relació amb la Direcció General de Consum del
Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també, la veritat, quan
vaig llegir la proposició no de llei estava expectant per
conèixer els casos que ens portaria aquí el Sr. Borràs, perquè
em va semblar una mica exagerat que... en base, diguem, a unes
suposicions, no?, em sembla que concretament l’expressió
que fa servir la proposició no de llei, diu que “açò pot fer
presumir”, no?, em semblava una mica exagerat que a partir
d’aquesta presumpció poséssim en marxa tota aquesta
maquinària d’instar el Govern a fer una feina que, per cert, no
li correspon. No li correspon perquè aquest no és un tema de
Foment. Jo amb això, Sr. Reus, també he de discrepar amb
vostè, aquest és un tema de protecció  dels consumidors i
usuaris, perquè, una cosa és el trànsit aeri i l’altra cosa és la
contractació mercantil dels serveis aeris, això entra dintre de
la normativa de defensa dels consumidors i usuaris. 

Aquí hi ha una llei, una llei que és estatal, i hi ha una
administració que en té la competència, l’administració que en
té la competència es diu comunitat autònoma de les Illes
Balears. I, a més a més, tenim una llei on tots aquests
comportaments que vostè presumeix que es poden produir
estan tipificats com a infraccions: la manipulació dels preus,
les pràctiques deslleials als consumidors i usuaris...

Per tot això, jo crec que la proposta que li ha fet e l Sr.
Jerez és totalment justificada perquè, si no, aquí el que fem
és..., com es diu familiarment matar mosques a canonades,
perquè resulta que tenim el marc jurídic adequat, tenim la
competència i tenim l’entitat que se’n pot fer càrrec, que és:
en cas que es detecti una pràctica deslleial respecte dels
consumidors, en cas que es detecti una discriminació dels
usuaris, la Direcció General de Consum pot actuar i pot obrir
un expedient a aquesta empresa, etc.

I crec que si instem el més, seria lògic que instéssim el
menys també, perquè si no fer aquest gap i anar-nos-en a
instar el Govern que controli quan..., molt bé, que el Govern
de l’Estat controli, molt bé, però és que resulta que qui ha de
controlar aquestes pràctiques contra els consumidors i els
usuaris és la comunitat autònoma. I després, que faci una
normativa, quan aquesta normativa ja existeix, i les pràctiques
fraudulentes que vostè diu aquí ja estan incloses a la
normativa, doncs..., crec que és desviar l’atenció.

Per tant, jo li agrairé molt que accepti l’esmena del Sr.
Jerez, també estic pendent dels seus arguments, en cas que no
l’accepti, evidentment, i no descarto la possibilitat que em
pugui convèncer... i, en funció d’això, doncs decidirem si
donem suport a la seva proposició o no.

 Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo también me congratulo
del descuento del 75%, y la pena es que estemos aquí
discutiendo o que se esté discutiendo continuamente esta
semana de la atribución del 75%, si es de uno o si es de otro,
eso es lo que me apena, y quería dejar constancia también en
esta comisión.

Sr. Borràs, tengo que reconocerle que, como
parlamentario, yo le tengo como una persona concienzuda y
que hace un buen trabajo y que presenta todo bien
argumentado, y con criterio, y esta PNL, pues, me desencaja
bastante en el trabajo habitual que le he visto en esta cámara,
porque no se le ve consistencia, y no es habitual en los
trabajos que... en las proposiciones no de ley que usted
presenta o en sus intervenciones.

Lo que sí le reconozco es que sí se debe investigar, porque
del fondo de su proposición de ley... que realmente hay
indicios que pueda haber prácticas abusivas y que eso pues hay
que investigarlo y hay que tomar medidas. Ya que no podemos
consentir que aquí en Baleares que se nos hurte la oferta
concreta que haya sobre billetes, se nos redireccione sobre un
arco de precios a partir de unos mínimos. Si eso es así, pues
hay que tomar las medidas pertinentes, por supuesto que sí que
en eso tiene mi total apoyo.

También sobre el tema del nivel de información, ya que
también es un abuso hacia el consumidor final no dar de forma
comparada y al mismo tiempo el precio como normal, si no
fuéramos residentes, también para verlo, ¿no? Entonces, ahí
también es una forma de enmascarar con la falta de
información y transparencia pues estas medidas que pueden no
estar tomándose como toca, y aprovechándose las compañías
de esta situación.

Quiero suscribir totalmente la intervención que hizo el Sr.
Melià. Y también reiterar lo que le comentaba el Sr. Castells
de que atiendese y que escuchase la enmienda que ha
presentado el Partido Popular, porque sería una buena
oportunidad para unificar el criterio de todos los que estamos
aquí, que saliera una proposición pues con un poquito más de
peso o un poquito más coherente, con un poquito más de
forma, y no con esta ambigüedad que puede quitarle mérito al
fondo de lo  que usted ha planteado aquí, que es muy
importante, y que de esta forma pues pudiera tener el apoyo de
todos los grupos.

Simplemente se lo pongo encima de la mesa y espero su
última intervención para posicionarme en cuanto al voto.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Per començar, un parell de cosetes. Si
em permet, Sr. Jerez, una petita rectificació, no és la segona
vegada, és la cinquena vegada que hi ha modificacions en el
descompte de resident, 15, 30, 50, 75 Illes Balears, 75 per a
tothom, és la cinquena.

No, no, simplement una... com que em diu que tenc poc
rigor, vull dir, jo li dic açò.

I segona, que vostè , que és un diputat experimentat i
membre de la Mesa d’aquest parlament, em sorprèn que acabi
d’inventar una nova fórmula, diguéssim, de tràmit parlamentari
que és la rectificació, autorectificació d’una PNL. Rectifiquin
la PNL.

No, vostè em presenti una transacció, que, per cert no
existeixen les transaccions in voce, li ho torn a dir, s’ha de fer
amb esmenes, en temps i forma; però si em presenta una
transacció en el sentit que vostè deia, no tenc inconvenient a
acceptar-la, però em presenti un text, no digui que jo
rectifiqui, presenti un text i jo, si és en el sentit que vostè ha
dit que la Direcció General de Consum del Govern ho estudiï,
no tenc cap inconvenient a acceptar-ho. Vostè me la presenti,
no em faci fer la feina a jo, perquè vostè és l’autor
intel·lectual, com li agrada dir a vostè, de la idea.

Després, ara anem al fons, ambigüitat. Ambigüitat cap, seré
més clar ara en aquesta intervenció, si volen. Si vostès entren
a determinades pàgines li demanen... vostè diu quin dia vol
volar i quina ruta, i abans de dir-li res li demanen si és resident
o no, és simplement que li diguin el preu i després li demanin
i li apliquin el 50% de descompte, i  punt, que després hi
afegeixin les taxes, i s’ha acabat. I en açò hi ha un reglament
d’aplicació del sistema de descompte i és un reglament
d’aplicació del Ministeri de Foment. Que modifiquin el
reglament d’aplicació i s’ha acabat el problema.

Que investiguem, que mirem si es produeix aquest frau o
no es produeix? Perfecte, cap problema, però no és llei de
Consum, és un reglament del Ministeri de Foment, específic
per a aquestes qüestions, i és de l’any de la picor aquest
reglament i necessita actualitzar-se, perquè no contempla
aquests casos.

Aquí dos diputats, mentre debatíem, han fet la prova
simultàniament, el Sr. Jarabo ho ha dit i el Sr. Casanova no ho
ha dit, però ho ha fet, 15 euros, 20 euros de diferència en un
vol entre un... si declaren que és resident o no és resident,
simplement obrint dues pestanyes al mateix navegador del
mateix ordinador en aquest moment.

Però com que jo no vull que em diguin que acús en fals, he
emprat presumpció, he emprat presumpció i, com que no vull
i com que entenc, el que no vull és no perseguir ningú, perquè
vull que es resolguin els problemes sense perseguir ningú,
demanava simplement que el Govern d’Espanya, (...),
d’Espanya, que sigui, però entenc que el Ministeri de Foment
rectifiqui aquest sistema, aquest mecanisme i li aporti

transparència, ni que sigui per posar ordre a les companyies
que ho fan bé també, perquè hi ha companyies que no ho fan.
Si tu declares que ets resident o no declares que ets resident
t’apliquen el mateix preu, i aquestes companyies que ho fan bé
no tenen perquè passar justos per pecadors.

Ara, què volen que la Direcció General de Consum
investigui? Doncs que investigui, no tenc cap inconvenient,
però si hem de... si la Direcció General de Consum investiga,
descobreix, informa el ministeri i el ministeri rectifica el
reglament, crec que serà prou més àgil que modifiqui el
reglament directament, que el modifiqui, no li costa res més
que una estona de feina als lletrats de la Direcció General
d’Aviació Civil, eh! Però no tenc cap inconvenient que si vostè
em presenta que la Direcció General de Consum ho investigui,
ho investigui.

I repetesc, no pot dir la companyia dos preus diferents,
quin preu aplicarà si ets resident o no ets resident, perquè això
sí que seria una discriminació, el preu és únic, que és el preu
per volar, i després s’apliquen les taxes. I el 50% de
descompte que s’hauria d’aplicar, al nostre criteri, així ho va
aprovar aquest parlament, també hauria de ser sobre les taxes,
en aquest moment no ho és, només sobre el preu, pel mateix
reglament d’aplicació del 50% de descompte que deia abans,
perquè algú diu que és sobre les taxes o no, i és aquest
reglament i aquest reglament es va clarificar a través d’una llei
d’acompanyament de pressuposts, a la memòria que du els
pressuposts, per clarificar aquesta qüestió en contra dels
interessos i els acords d’aquest parlament.

Però en tot cas, en tot cas, vull dir no són preus diferents,
és un únic preu, Sra. Seijas, el preu del bitllet, i sobre el preu
d’aquest bitllet s’ha d’aplicar el 50%, no preus diferents. A
més, les taxes no discriminen lamentablement entre residents
i no residents, i s’apliquen després, no abans. Preu,
descompte, taxes, açò és el procediment establert legal, que
no hauria de ser aquest, seria preu, taxes, descompte. Però
mentrestant no sigui així, preu, descompte, taxes, que en el
procés de les pàgines webs sigui transparent, sigui transparent.

I si volen que investiguem i sancionem també les
companyies que fan aquest frau, si és que el fan, no vull acus...
si digués que el fan m’acusarien que faig acusacions en fals, jo
per això parl de presumpte, i aquí he sentit acusar gent de
coses molt més heavies amb prou menys proves que jo. Sr.
Jerez, per a vostè va. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, senyor...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

He acabat, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah! Gràcies. Sr. Jerez, bé, és que no sé si accepta o no
accepta, no sé com...
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Si em presenta la redacció la llegiré...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... i si em sembla bé l’acceptaré, però en el sentit hi estic
d’acord. Si me la presenta, però no voldrà que la redacti jo la
transacció que em proposa.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Li demanam un recés perquè, conjuntament, arribem a un
acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Va bé, li deixam un recés.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, entenc que heu arribat a un consens. Llegeixi la
possible transacció, no?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Es tractaria bàsicament
d’incloure un segon apartat, el primer el deixaríem talment
com està, i el segon diria el següent: “Així mateix, s’insta la
Direcció General de Consum del Govern de les Illes Balears
a estudiar les possibles pràctiques... discriminatòries que es
puguin produir en aquest cas en les transaccions comercials.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc, idò, que tots els grups parlamentaris estan d’acord
amb aquesta nova transacció?

Idò així, doncs, en conseqüència, queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 3992/18,
relativa a mecanismes d’aplicació del descompte de resident
sobre les tarifes aèries en les transaccions comercials
electròniques. 

I si no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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