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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo substitueix Margaret Mercadal.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Miguel Jerez.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. 

Proposició no de llei RGE núm. 2093/19, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a realització d’un
estudi per fi xar numerus clausus de turistes que poden

visitar les Illes Balears en funció de la seva capacitat de
càrrega. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 2093/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a realitzar un
estudi per fixar numerus clausus de turistes que poden visitar
les Illes Balears en funció de la seva capacitat de càrrega.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera, per un temps de deu
minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a to thom. Vull
comentar que en principi aquesta iniciativa hauria d’anar, com
molt bé diu el document presentat, a la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, no entenc per què la Mesa ha
decidit que finalment sigui a Turisme on es debati, quan
realment el que avui vull posar damunt la taula és la qüestió de
la sostenibilitat i de tots els problemes mediambientals que,
entre altres qüestions, el turisme té. 

Com han pogut llegir, aquesta iniciativa és prou llarga en
el sentit d’intentar justificar mitjançant diferents instruments,
indicadors, dades, exemples d’altres països, d’àmbit local fins
i tot mundial, què passa, no?

Al començament de tot, i hem parlat durant aquesta
legislatura que avui acaba en aquesta comissió, és el excés de
turisme. En el seu moment la massificació turística, un
concepte que el Partit Popular no volia escoltar i no volia
parlar i ho negava, ho ha acceptat en determinats moments, i
l’excés de turisme o overtourism, com a la literatura a nivell
internacional es coneix aquest fenomen, podríem dir com tot
l’excés que provoca el fenomen del turisme.

Dades importants, comentar que l’any passat vàrem tenir
més de 16 milions de turistes a Balears, més de 82 milions de

turistes internacionals a Espanya, també dades de 2018 i dades
de 2017, 1.300 milions de turistes a tot el món. Per tant, això,
aquest creixement és, almenys personalment i des de molts
altres col·lectius, és desproporcionat i insostenible en el
temps.

També aquesta iniciativa intenta portar a aquest parlament
el que vénen denunciant o tractant determinades plataformes,
associacions, organismes, fins i tot a títol individual com la
gent de Terraferida, GOB, Prou Eivissa, GEN Eivissa, Ciutat
per qui l’habita, Palma 21, Mallorca BLUE, Sense límits no hi
ha futur, fins i tot des d’Eivissa Xavier Llobet va posar ja fa
temps una iniciativa en Change.org demanant la capacitat de
càrrega, no?

I no puc passar per sobre que justament, ara, en aquests
dies els joves han sortit al carrer a través d’una mobilització
mundial per demanar als polítics que escoltem les seves
demandes i tenir present el canvi climàtic.

Sobre aquestes qüestions també a nivell local, documentals
com Overbooking, que encara es pot veure i bat tot un rècord
de..., d’audiència en aquest sentit per veure un documental a un
cinema de Palma, o Tot inclòs, danys i conseqüències del
turisme a les Illes Balears, són dos clars exemples del que
venim parlant o denunciant i intentant cercar..., i sobretot el
que avui voldria, encara que sigui a l’últim moment, obrir el
debat de realment el que ens demanen, no?, veure realment
quina és la capacitat de les nostre illes i també, com no, per
això, dels turistes que ens vénen. 

En aquest sentit aprofitar que tenim per una banda
justament, doncs, a través de l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible o el 2050 com a data límit de la
futura llei de canvi climàtic, tenim dades que no ens són gens
afavoridores. 

També justament ahir va presentar el CES el document
Horitzó 2030 on hi ha dades que sincerament són ja..., i el
document no es pot consultar encara, però sí que ha recollit la
premsa en el sentit que, per exemple, s’incrementaran en deu
anys 300.000 persones de residents més a les nostres illes i
que la nostra comunitat autònoma creixerà pràcticament un
20% la seva població, sent la comunitat que més augmenta, a
més a més de l’edat d’esperança de vida que pràcticament
arriba als 85.

Però em crida molt l’atenció que segons aquest informe,
o almenys que recull la nota de premsa, no es preveuen
problemes de saturació en cap de les infraestructures; això ho
voldria ara, doncs, contrarestar a través de diferents
documents, informacions, no?

També dir que avui justament als diaris d’Eivissa, a través
d’una plataforma que ja fa temps que ve treballant, recull,
llegeixo textualment: “Ibiza y Formentera no cumplen con
los objetivos de sostenibilidad sobre clima y energia de la
Unión Europea para 2020"; 2020, és a dir, dins d’uns mesos. 
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En aquest sentit tot el tema de l’aigua, veure que la
sobreexplotació, com el 40% de les aigües residuals que
s’aboquen al mar són contaminades, excepte, totes les
depuradores d’Eivissa, excepte la del port de Sant Miquel, han
abocat en els anys 17 i 18 aigües contaminades o com, per
exemple, les Pitiüses només produeixen el 0,25% d’energia
renovable, cent vegades per sota del compromís espanyol de
produir un 20% per al 2020, és a dir, cent vegades del que
haurem de complir l’any següent. Per tant, amb aquestes dades
a l’igual que, per exemple, que se superarà en un 40% els
límits establerts  per la Llei balear de residus per a 2021.
Aquestes són unes dades d’Eivissa que podrien ser
extrapolables a qualsevol lloc. 

Més qüestions importants que he volgut... d’exemples, i si
no volem acabar com ells hem d’aprendre dels problemes i de
les solucions que han adoptat i si han pogut veure llocs
emblemàtics d’Itàlia, Santorini a Grècia, Dubrovnik,
Barcelona, illes famoses de Tailàndia o l’Illa de Pasqua,
Machu Pichu, etc., i com no les Balears. Formentor a
Mallorca, Cala Salada a Eivissa o Ses Salines d’Eivissa i
Formentera i Cala Macarelleta són alguns exemples on les
autoritats locals han pres decisions valentes i han limitat el
nombre de vehicles que poden accedir a aquests espais. En
aquest sentit hem de reconèixer que hem d’anar cap aquí.

Però voldria comentar molt ràpidament, què tenim? Tenim,
d’una banda, aquest excés de turisme; per una banda, el més
important de tot és una destrucció del territori, no?, ja he
comentat com ho vénen denunciant determinades entitats
aquesta destrucció, tenim la plataforma Antiautopista de
Campos, continuàvem ahir amb els macroprojectes quan no
fan falta, en aquest sentit és obvi que ja es ve denunciant com
es destrueix a totes les Illes. 

Una qüestió també molt important, i encara que vagi molt
ràpidament, ja s’ha parlat és sobre el model de mobilitat, què
dir sobre les Pitiüses o Menorca? Aquí a Mallorca tenen
vostès metro i altres mitjans o tren, però a la resta d’illes
aquest model de mobilitat no existeix.

Una altra qüestió també molt important i que afecta
directament és l’accés a l’habitatge que directament és un
problema crònic, el principal problema de les nostres illes i
sobretot de la societat. Vàrem declarar Palma i l’illa d’Eivissa
zones d’emergència d’habitatge i, com ja vaig manifestar, no
s’ha desenvolupat aquest decret que s’hauria d’haver
desenvolupat amb les mesures pertinents. La bombolla
turística, la bombolla immobiliària fa que clarament sigui un
problema molt greu, tota la gentrificació , la
despersonalització de les ciutats, el canvi de fisonomia
d’aquestes zones fan que les nostres ciutats i pobles estiguin
canviant completament la seva fisonomia, com ja he comentat.

Important també, i com element a part d’aquests tres, seria
la sostenibilitat que moltes vegades s’ha parlat durant aquesta
legislatura i és pràcticament un oxímoron parlar de
sostenibilitat i turisme. Una fragilitat dels nostres territoris
que són un tresor que hauríem de protegir-los, cercar
instruments, destinar recursos humans, tècnics i econòmics

suficients i com hem vist en aquesta legislatura i a legislatures
anteriors són completament insuficients si volem continuar
sent un paradís a la Mediterrània. 

Vull recordar, i hem d’anar en aquest sentit, la Llei per a la
sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de
Formentera, encara que sigui un títol molt pretensiós, l’única
qüestió que inicialment fa és limitar l’entrada de cotxes, hem
de cercar la sostenibilitat mediambiental i econòmica no
només de l’illa de Formentera sinó de totes les illes.

La qüestió energètica, ja n'hem parlat en sessió plenària
sobre el tema de Menorca i la sostenibilitat, fa un moment he
parlat del 0,25% de l’energia que es... que tenim aquí a les
Pitiüses que es renovable, és a dir, som a anys llum de complir
els objectius.

Una qüestió també molt important, el mar. Hem parlat de
la terra, hem de parlar del mar, del Mar Mediterrani, de tota la
seva fauna i de la flora, no? El decret que vàrem aprovar l’any
passat, l’estiu passat sobre la conservació de la posidònia
encara és paper banyat perquè la falta de recursos com ja s’ha
manifestat és obvi.

I, com no, ja pràcticament per acabar, hem de parlar d’una
sostenibilitat econòmica i social, una sostenibilitat econòmica
que depèn cada vegada més del turisme i com el sector agrari
està desapareixent i l’horitzó, l’estudi de l’horitzó 2030 així
ho diu, d’aquí a deu anys, i social, és obvi que els rics són
més...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Aguilera, vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -ja vaig acabant-, els rics són més rics. 

Per tant, la qüestió aquí és, com demano, idò és l’estudi de
la capacitat de càrrega. En el seu moment vaig demanar... al
2017, a través de l’any de turisme sostenible, que es demanés
per part del Govern, per això anava a medi ambient, per una
qüestió mediambiental. Aquí resulta que al final cap
administració fa la seva feina i ja per dir un exemple, per
exemple Valldemossa registra 154 turistes per cada 100
habitants. 

Per tant, aquesta necessitat de capacitat de càrrega del
nostre territori, hem de calcular-la i avui presento aquesta
iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Núria Riera, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, bé, Sr. Aguilera,
permeti’m que comenci la meva intervenció dient que
consideram que defensar vostè ara aquesta PNL la darrera
setmana de... diguem de vida d’aquesta novena etapa del
Parlament o de legislatura parlamentària no és més que la
constatació que vostè tira pedres damunt la teulada del mateix
govern al qual vostè ha donat suport quasi to t e l termini
d’aquests quatre anys, tant si la presenta aquí a Turisme com
si l’hagués presentada a Medi Ambient, com diu.

És una proposició no de llei que decaurà en quatre dies, és
a dir, passat demà en sortir per aquesta porta tant si s’aprova
com si no s’aprova decaurà un tema i és un tema que, a més,
demostra que durant aquests quatre anys, perquè presentar-la
dia... o defensar-la dia 27 de març de 2019, en lloc d’haver-ho
fet a l’any 2015, 2016, 2017 si m’ho permet, o  2018,
demostra una falta de sintonia que han tengut vostès dins el
Govern del pacte. Demostra també que hi ha hagut un
incompliment evident dels acords pel canvi dels quals vostès
feien bandera o presentaven com a leitmotiv del seu govern, i
demostra també que vostè està cercant justificacions a les
nul·les polítiques que han fet per resoldre els problemes de la
gent, perquè vostè fa com a una espècie de totum revolutum
per justificar que es demani un estudi sobre els números de
turisme. 

És a dir, vostè parla d’habitatge, de falta d’habitatge i
d’emergència d’habitatge, vostè parla d’infraestructures i de
manca d’aigua, vostè parla també d’altres destinacions
turístiques i compara les nostres illes amb llocs que no tenen
ni el tipus de turisme ni tenen la realitat que tenen les Illes
Balears i vostè parla també d’espais naturals, és a dir, fa tota
una mescla per intentar justificar el que hi ha rere aquesta
proposició no de llei, que no és més que la seva lluita en
contra del turisme, la turismofòbia que ha perseguit aquest
pacte i que ha demostrat aquest pacte tota la legislatura i la
lluita contra la principal font d’economia que té aquesta
comunitat, i mostra d’aquesta lluita contínua que han tengut
aquests quatre anys són les mateixes xifres de desacceleració
econòmica que començam a tenir.

Nosaltres no donarem suport, evidentment, a aquesta
proposició de llei, en primer lloc, perquè estimam el turisme
i l’ocupació que genera, evidentment que sí. 

En segon lloc, perquè li deia que això... pensam que té
vostè una falta d’oportunitat de presentar-la ara dia 27 de març
o defensar-la dia 27 de març de 2019 i no al 2015 que és quan
li tocava realment, Sr. Aguilera, fer la feina si considerava que
per solucionar els problemes de la gent havia de lluitar
d’aquesta manera i contra el turisme i posar barreres a la font
de la nostra economia. I després, perquè realment -com li
deia- no sabem a què està instant vostè, si el que vol és que
instem al Govern esgotat de la Sra. Armengol que no ha sabut
resoldre els problemes de la gent o vol vostè instar ja a un nou
govern que vendrà a resoldre els problemes de la gent
segurament de la mà del Sr. Company que no necessitarà que
vostè insti a controlar el números de turisme per resoldre

problemes d’infraestructures, problemes de carreteres,
problemes d’aigua o problemes d’habitatge que evidentment
es farà per iniciativa pròpia, per una bona gestió o no lluitant
contra la font de la nostra economia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No intervindré, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Toni Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Breument, bé, crec que és evident que
hi ha una problemàtica i que reconèixer aquesta problemàtica
tampoc no és parlar de turismofòbia, però reconèixer que
evidentment... el canvi climàtic, el consum energètic, el
consum d’aigua evidentment són problemes reals de les Illes
Balears i del món, en general, i que necessiten actuacions. Per
tant, aquest punt de vista evidentment... compartim part de
l’anàlisi, el que evidentment no compartim és que no s’hagi fet
res o que la solució sigui aquest estudi a realitzar pel Govern
perquè, entre altres coses, sí que es va fer ja aquesta feina.

I es va fer concretament amb la modificació de la Llei de
turisme, la Llei 6/2017. Precisament la llei encomanava als
consells insulars per tal que fossin ells mitjançant els PIAT,
el Pla d’intervenció en àrees turístiques, o si s’escau,
mitjançant el PTI, els plans territorials insulars, els que han de
determinar el límit màxim de places turístiques, el límit
màxim de places... habitatges residencials en funció de la
capacitat de càrrega, en funció de les infraestructures, de la
densitat de població...

Per tant..., vull dir, no és que no estiguem d’acord
exactament amb el que es proposa, és que això ja ho vàrem
negociar i ho vàrem incloure a la llei. Evidentment, no és una
qüestió del Govern perquè si no parlam..., si parlam de
numerus clausus o de... en aquest cas seria... nosaltres creiem
més adequat parlar de places turístiques perquè evidentment
el que no podem fer és posar controls a l’aeroport a demanar
si un ve per turisme o bé per negoci per deixar-lo passar o no.

L’instrument que tenim per regular la capacitat de càrrega
és l’oferta que hi ha, l’oferta turística i la llei, la 6/2017, que
modificava la Llei 8/2012, ja va preveure això i va encomanar
als consells que fessin aquesta feina i això és el que estan fent.
Això és el que ha fet el Consell de Mallorca amb el PIAT i
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això és el que estan fet la resta de consells, Menorca amb el
PTI... 

Per tant, nosaltres rebutjarem la proposta perquè..., no
perquè no estiguem d’acord evidentment que sigui un
problema, sinó perquè aquest problema està adreçat ja
mitjançant una llei i mitjançant els plans, els PIAT i els PTI.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Davant l’absència del Grup Parlamentari
El Pi té la paraula el Sr. Josep Castells, pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Respecte a la proposició no
de llei que avui se sotmet al nostre debat, jo  secundo els
arguments del Sr. Reus, és a dir, el que vostè proposa, Sr.
Aguilera, ja està previst a la llei, s’han de fer uns plans de
turisme. Aquí, a més a més,... s’ha fet a la llei, per tant, si ja ho
hem acordat per llei no sé quin sentit té acordar-ho per
proposició no de llei, però, a més a més, els PIAT o els PTI,
en el seu defecte, els ha de fer cadascuna de les illes, cosa que
també em sembla molt més lògic que això es faci illa per illa
que no pas en el seu conjunt.

Per tant, si ja hem encomanat que ho facin els consells
insulars, per què ara hauríem de demanar que ho faci el
Govern?

I a més a més, tot i que té sentit, pot tenir sentit establir un
límit de places turístiques, que és la manera correcta i la
manera viable de controlar la pressió humana sobre les nostres
illes, no em sembla adequat que això ho convertim en un límit
de persones, entre altres coses perquè és inviable, com ja
insinuava el Sr. Reus, és inviable perquè regeix un principi de
lliure circulació de persones tant a nivell estatal com a nivell
de la Unió Europea.

Per tant, crec que... que la proposta que ens fa, tot i que jo
comparteixo les seves argumentacions, està força desenfocada
en aquest sentit i, per tant, tampoc no podem donar-li suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Darrera sessió de la Comissió de
Turisme d’aquesta legislatura, darrera amb l’actual Reglament,
no sé si jo seré en aquesta casa o no la propera legislatura, els
electors ja ho diran. Intentaré, per una vegada, adaptar-me a les
noves normes del Reglament que regiran la pròxima
legislatura, per anar entrenant, per si de cas.

La Sra. Riera intenta mesclar ous amb caragols. L’antònim
de turismofòbia no és turismofília i voler reduir el problema
a un debat entre turismofòbia i  turismofília crec que és un
greu error, un greu error, però de blancs i negres no en viu la
nostra societat, s inó que viu de mesura, de seny i viu
diguéssim d’intentar ordenar el que hi ha, i  en aquest cas
intentar ordenar el que ja hi ha, com ha dit el Sr. Reus, ha dit
el Sr. Castells, ho ha de fer cada illa a través dels seus
planejaments territorials, o a través dels PIAT, dels plans
turístics.

En tot cas, el que ens demana el Sr. Aguilera avui és fer un
estudi per fixar numerus clausus. D’entrada hauríem de parlar
de places turístiques, com ja han dit, perquè sinó ens podríem
trobar la paradoxa que el Sr. Aguilera no pogués entrar a
Mallorca perquè ja hi ha prou gent a Mallorca, segons els
numerus clausus que estableix i no pogués venir, perquè si ja
hi ha un nombre..., ja ha passat per l’aeroport el nombre fixat,
qualsevol resident o no resident no hi podria entrar, encara que
tingués fins i tot un habitatge aquí. I evidentment les cues a
l’aeroport serien interminables si haguéssim de fer un
qüestionari, d’aquells que fan quan viatges a Estats Units per
exemple, que tampoc no és el cas.

I en tot cas, també ens demana que es faci un estudi per
fixar i els estudis es van per estudiar, no per determinar, per
determinar és una norma, no és un estudi. Per tant, la
formulació del que hem de votar crec que és errònia, per tant,
hauria de ser en tot cas d’estudiar i després ja determinaria
l’òrgan competent, perquè un estudi estudia, no fixa. Però en
tot cas, no entenem que sigui necessari aquest estudi, perquè
com ja s’ha dit abastament, és una responsabilitat de cada una
de les illes, a través de les seves competències, que per açò
les tenen i està bé que sigui així, perquè nosaltres creiem que
són els consells qui han de decidir aquestes coses
transcendents per a cada una de les illes.

Crec que no m’he passat del temps, el nou Reglament
determinarà el temps, el nou Reglament determinarà què ha de
fer cada un a la propera legislatura. En tot cas, les meses són
responsables de determinar on van les iniciatives, on
consideren que és més adient i, a més, també, el nou
Reglament fixarà el paper de cadascun dels diputats i dels
grups polítics dins aquest Parlament.

I com que s’ha parlat alguna vegada recentment per part
d’alguns diputats, d’anomalies democràtiques d’aquest
Parlament, e l nou Reglament sí que certament acabarà amb
determinades anomalies democràtiques que en aquest moment
estan succeint en aquest Parlament. Hi haurà grups polítics,
que seran els que en representació dels ciutadanes i ciutadans
de les Illes Balears tindran el joc democràtic necessari per fer
que aquest país progressi i funcioni i camini i vagi endavant.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Té la paraula per contradiccions per
part del grup proposant l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera,
per un temps de cinc minuts.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré contestar el que
s’ha comentat, i sembla ser que la senyora, com ja ha
comentat..., millor dit abans de res recordar com determinats
partits, concretament MÉS Mallorca i Podem, es varen adherir
sense cap dubte a Sense límits no hi ha futur, més de 50
propostes per a unes illes més verdes, més justes i menys
massificades. Sra. Riera, és obvi que la meva sortida de Podem
és veure com no s’ha fet la feina o les promeses o els acords
que es varen firmar per part seva, per part d’aquest Govern. Per
tant, estava justificada.

En aquest sentit ve quan pot entrar Sra. Riera i sobretot una
qüestió és obrir el debat, vostès neguen la major, com ha
comentat el Sr. Reus, és evident una realitat, vostès continuen
negant aquesta realitat, bé, doncs ja està. Alguns ho vénen
denunciat i posant damunt la taula i alarmant i intentant obrir
aquest debat, però vostès no volen, ja està. No hi ha cap
problema, després no venguin a prometre, com ara ve ara el
momento de las promesas que huelen..., pongan un
ambientador que huele a promesas, cambia el ambientador
por favor, en aquest sentit.

Després sobre qüestions, recull o no la Llei de turisme, és
obvi, però aquí la meva intenció és obrir el debat de la
capacitat de càrrega, aquí, ni el consell, ni el Govern, ni els
ajuntaments, aquí ningú no fa la seva feina. En el cas d’Eivissa,
per exemple, el PTI no s’aprovarà aquesta legislatura, gràcies
al bon fer del PSOE en aquest sentit. I també veure com se’n
va l’alcalde de Vila, el Sr. Ruiz, a Santiago com a membre de
ciutats Patrimoni de la Humanitat, dient que “el turismo ilegal
se ha solucionado en Ibiza, con todos los problemas”.
Doncs bé, continuïn dient això.

En aquest sentit, Sr. Castells, vostè em sembla que no ha
llegit la proposició, perquè que sigui inviable o  que la
circulació es paralitzi a determinats llocs a Itàlia, com
Florència, Cinque Terre, han posat límits, perquè són illes
igual que nosaltres. Però vostès no volen, o voldran acabar
com determinades illes completament massificades i on s’està
destruint i no podem gaudir del que és nostre i potser de les
altres persones. 

I en aquest sentit també el Sr. Borràs, amb el seu cinisme
irònic, igual no puc entrar jo, però no passa res, igual que si
vostè va a qualsevol illa del món o a determinats llocs i vol
visitar i hi ha una quota, no entra i punto pelota, no passa res,
si volem realment un paradís. Però sembla ser que
Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca, això és una màquina
de fer sous i els és exactament ben igual que la gent, o que el
territori, o que la natura, la flora, la fauna, etc., es continuï
preservant durant anys i anys. Però bé, no passa res.

I després aquí treure la qüestió del Reglament, bé, en
principi si parlo..., si anava on anava molt bé, a cadascú ens
posarà, però està clar que tenir hooligans que es dediquen a
menysprear i a riure’s és d’una falta d’educació absoluta. 

I comentar que per exemple, avui notícia també: “más
coches que en toda España y 190 países del mundo, la
realidad balear”. I a més a més no tenim en compte els
vehicles matriculats fora de la península, perquè la flota de
lloguer d’aquests cotxes estan matriculats a altres municipis
de tota Espanya i a partir aquí no circulen i no consten. Per
tant, continuen negant la major.

També l’ONU recentment, aquesta setmana han presentat
perspectives del medi ambient, el GEO 6 i, per tant, també
continuen posant damunt la taula qüestions mediambientals,
qüestions de temes d’energia, energies renovables, residus,
etc.  Però bé, aquesta iniciativa vol posar damunt la taula una
realitat que passa en el món, en un món global que tant li
agrada a vostè, com els seus avantatges i inconvenients, el
turisme o en aquest cas overtourism, o excés de turistes té
unes conseqüències directes a les nostres illes i si vostès no
ho volen veure i aquest Govern i el pròxim Govern no volen
fer res, doncs perfecte.

I també avui portava aquí la famosa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, per favor vagi acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

... -sí, ja vaig acabant, Sr. President-, el 2017 Sra. Riera vaig
fer una moció sobre estratègia de turisme sostenible, la tinc
aquí i sembla que aquest paper, aquest document de 18 pàgines
ha estat paper banyat respecte d’això.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2093/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra; 1 vot trànsfuga a favor.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2093/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a realitzar un estudi per fixar numerus clausus de
turistes que poden visitar les Illes Balears, en funció de la seva
capacitat de càrrega.

(Remor de veus)

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