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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Vagin ocupant els seus
escons. Anam a començar aquest plenari.

I.1) Pregunta RGE núm. 499/99, de l'Hble Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centre escolar de s'Illot.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes i
la primera és la relativa a centre escolar de s'Illot, que formula
la diputada Sra. Mercè Amer del Grup Parlamentari Socialista.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta pregunta, Sr.
Conseller, em vull fer ressò de la preocupació fa temps
expressada pels pares i mares d'aquest nucli turístic de
s'Illot. Les mancances del centre actual així com l'obligat
desplaçament que han d'efectuar els nins i les nines de s'Illot
a partir dels vuit anys, a partir del tercer curs de primària, fa
que demani per la situació en què es troba actualment aquest
nou centre escolar; és per això que formul la pregunta, si
podran iniciar el proper curs al nou centre escolar les nines
i els nins de s'Illot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. En aquests moments, Sra. Diputada,
com vostè sap, s'està tramitant la construcció d'aquest centre,
un centre que efectivament és necessari,  i tan aviat com sigui
possible dins aquest curs s'iniciaran les obres, a més que es
planificarà el curs de la'ny que ve de tal manera que tan aviat
com estigui acabat el centre es puguin dur les aules d'altres
centres a aquest, que és el centre que correspon als alumnes
d'aquell indret.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Estic decebuda, Sr. Conseller, per la
resposta tan poc concreta, tan general que vostè m'ha plantejat.
Esperava que aquest fet, que no és un fet aïllat, veim
contínuament que s'han produït, i en aquesta setmana
d'ajornament de la pregunta, més casos s'han produït de manca
de planificació, entenc, per la Conselleria, pel Govern, que té
les competències en aquesta matèria, i els actes de protesta en
aquest cas són continus a altres llocs. Vèiem el cas de
Llucmajor i teníem també aquest mateix cas de Manacor.

Jo, aquesta diputada que parla, ja havia fet una pregunta en
aquest sentit fa un any que no ha tengut resposta, número de
registre 1326/98, preocupada ja per la qüestió,  ja per la situació
en què es trobava l'actual escola. Decebuda ho dic perquè
pensava que m'ho podria concretar, donat que vostè ja va
respondre als pares que estava aprovat. Vostè  no m'ha dit si
aquests 3.200 metres quadrats són suficients per a aquestes nou
unitats, quan l'estàndard són 5.000, quan aquesta zona
necessita, a més, instal•lacions esportives, no m'ha parlat del fet
si el projecte està aprovat, l'expedient de contractació i, per
tant, concretant els mínims que és el que demanen en aquest cas
els pares. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo no tenc cap inconvenient en donar
tota la informació possible als pares. En qualsevol cas, em
sorprèn que, a vostè, li sorprengui, com a membre del seu
partit, l'estat de qualque centre de les Illes Balears. No en som
nosaltres els únics responsables de l'estat de molts de centres
d'aquestes illes. I vostè també hauria de saber, perquè jo
comprenc que la gent de la gent no comprengui com funciona
la contractació administrativa, però vostè, com a diputada
d'aquest parlament, si que ho hauria de comprendre, i a mi quan
em diuen que demà s'ha de començar la construcció d'un centre,
jo faig, com és la meva obligació, un esforç d'explicar per què
no es pot començar demà la construcció d'un centre. 

En aquest cas li repetesc que per a nosaltres és absolutament
prioritari construir aquest centre, que hem planificat
correctament i tan aviat com sigui possible, dins els terminis
que marca la llei, començarem la construcció d'aquest
centre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 806/99, de l'Hble Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a proveïment de llocs de feina de les direccions
generals.

Passam a la segona pregunta, que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proveïment de llocs de feina de les direccions generals. Sr.
Crespí, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Espera que acabàs la lectura de la
pregunta, però se la pot estalviar.

EL SR. PRESIDENT:

Direccions generals creades per la Conselleria
d'Educació.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Quan es varen produir les transferències i la conselleria
es va dotar d'una estructura, de l'estructura que ella mateixa
va creure convenient i que nosaltres, així mateix, vàrem
criticar i ha produït els canvis com és la Direcció General de
Mallorca, oportunament també vàrem dir que aquests llocs
de feina que es creaven era lògic que es cobrissin pels
procediments normals de les administracions públiques.
Entenguérem que en un primer moment la figura de
comissió de serveis era l'adequada perquè no hi havia temps
de produir els concursos lògics per cobrir-ho, però creim
que ja ha passat prou temps perquè s'iniciï el procediment
de cobrir per règim ordinari aquestes places i, per tant,
aquesta és la pregunta: Quan i com ho pensa fer? I això no
és construir un centre escolar, és publicar una convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació i Cultura té
vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. En qualsevol cas, Sr. Crespí, li record
que aquestes són places d'administració general de la
Comunitat Autònoma i, en tot cas, el concurs per al seu
proveïment es convocarà des de la Conselleria de la Funció
Pública i no des de la Conselleria d'Educació,  i jo entenc que
entraran dins el mateix procés que la resta de funcionaris de la
Comunitat Autònoma no docents i, per tant, quan hi hagi
concurs de trasllats es podran cobrir ordinàriament aquestes
places.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la paraula?
Té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que vostè m'ha contestat una
pregunta que jo no li he fet, a vostè, directament. Per tant, a qui
correspongui del Govern de la Comunitat Autònoma, li deman
que em contesti aquesta pregunta. Si vostè té el text de la
pregunta no va dirigida a vostè, va dirigida a aquell que em
pugui contestar la pregunta. Per tant, la reiter al Govern, al
Govern d'aquesta comunitat autònoma, perquè em digui quan
i com pensa fer-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Li repetesc que les places de la
Conselleria d'Educació no són places diferents de la resta de
places de la Comunitat Autònoma i, quan a la resta de places de
la Comunitat Autònoma es convoqui una promoció interna, un
concurs de trasllats per ocupar aquelles que estiguin vacants,
aquestes places també aniran dins aquest procediment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la tercera pregunta...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, una qüestió d'ordre. El conseller es declara
incompetent per contestar-me aquesta pregunta, jo crec que
és prou clar. Jo he fet una pregunta: deman al Govern que
aquell que es consideri competent per dir-me quan i com,
quan i com, quan, cuando, dia, hora, data, que em contesti,
per l'amor de Deu!

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, jo crec que..., estam en un torn de preguntes,
jo crec que la seva pregunta és molt clara i, si el seu grup
deixa parlar a aquesta presidència, si el seu grup Socialista
deixar parlar a aquesta presidència, jo li diré en aquest cas
que vostè sap perfectament que el president no pot, en
aquest moment, dir quin membre del Govern ha de
contestar. La pregunta va dirigida al Govern i contesta un
membre del Govern, amb independència de la satisfacció
que pugui donar la seva contestació, i amb açò no faig ni
pos raó a ningú. Vostè ha formulat una pregunta al Govern,
hi ha hagut un conseller del Govern que ha contestat, ja que
no anava dirigida a un en concret, i vostè té tot el dret a fer
aquesta observació que ha fet, però també ha d'entendre que
aquesta presidència no pot obligar ni pot dir quin membre
del Govern ha de contestar les preguntes que formulen els
senyors diputats.

I.3) Pregunta RGE núm. 832/99, de l'Hble Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obres carretera entre Eivissa i Sant Antoni.

Passam a la tercera pregunta, que formula el diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres a la carretera entre Eivissa i Sant Antoni. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, tal com vostè coneix, perquè així em consta, des
de l'ampliació d'alguns trams de la carretera entre Eivissa i
Sant Antoni amb un tercer carril, especialment els veïns que
viuen a la part sud d'aquesta via vénen reclamant la
construcció d'un canvi de sentit en direcció a Sant Antoni,
i després de distintes promeses per part de les autoritats
locals i del seu propi departament, totes elles incomplertes,
ara fa aproximadament un mes que, per part de la
Conselleria de Foment, s'iniciaren unes obres de moviment
de terres que significaren una llum d'esperança a aquest
col•lectiu, que va pensar que finalment anaven a solucionar
aquest problema, però malauradament aquestes obres al cap
de tres dies quedaren aturades i és per això que li demanam
per quina data té previst la Conselleria de Foment dotar
aquesta via dels canvis de sentit previstos i promesos a
aquests veïns.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Foment, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Bé, com vostè sap es varen fer tres
canvis de sentit que estan fets en el quilòmetre 5, en el 7'2 i en
el 12, i vostè es deu referir al canvi de sentit que està aturat
però en construcció, també, perquè així es va dir que s'havia de
fer, en el quilòmetre 10'5. Deu ser aquest el que em diu vostè
que es varen fer moviments de terres, aquest canvi de sentit en
el 10'5. No li puc dir la data exactament però es farà amb tota
rapidesa perquè així s'ha ordenat, que s'acabi també aquest
canvi de sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament em referesc al del 10'5
que està dient el Sr. Conseller, i és el que més afecta tot aquell
sector, perquè és que els altres que m'ha dit, precisament no
l'afectava d'una manera directa i, de fet, ja s'estaven utilitzant,
però jo el que li vull dir és que, a les alçades que estam i, donat
que aquests veïns han de desplaçar-se molts de quilòmetres per
anar al seu municipi i al seu lloc de feina, en moltes ocasions
per no fer aquest desplaçament no respecten els senyals de
trànsit que hi ha; incorren en una infracció, per suposat, però
posen en perill la seva vida i la de molts altres conductors que
condueixen normalment. Per tant, el que és necessari, que ja
ens trobam damunt l'estiu, és que se solucioni aquest problema
i acabem amb aquesta situació que, com dic, ja hi ha hagut
algun accident i pot passar que abans de molt n'hi hagi d'altres
que tots els haguéssim de lamentar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Miri, en aquesta carretera, per motiu
de disseny, no es varen fer aquests canvis de sentit en el
projecte original. Vostè em va demanar el 84 què pensàvem fer
amb aquesta qüestió i vaig dir que estàvem projectant canvis de
sentit en el quilòmetre 5'2, em sembla, i al 7'7, i quedava un
tema pendent entre Sant Rafel i Sant Antoni. Molt bé, s'ha fet:
en el quilòmetre 12 n'hi ha un de fet i en aquest moment en el
10'5 s'acabarà. Per què?, perquè cada dos quilòmetres hi hagi
un canvi de sentit, que és allò desitjable en aquest tipus de
carreteres. A mi no m'agraden els tercers carrils, vostès ho
saben, perquè tenen molts de problemes de girs cap a l'esquerra
però, bé, és que així quedarà a cada dos quilòmetres un gir, la
possibilitat que les persones puguin girar, puguin passar a l'altre
carril amb una situació normal. 

Que ara en aquests moments hi hagi conductors que
botin la línia contínua, allà ells, no ho poden fer, no ho
poden fer de cap de les maneres. Per consegüent, si passen
aquestes coses allà ells. Jo no ho desig ni vostè tampoc, però
el cert i segur és que han d'anar allà on sigui possible un
canvi de sentit que són aquells punts que he dit: el 5, 7'2 i
12, que estan fets, i el 10'5 que es farà amb la màxima
agilitat, es donarà la màxima agilitat perquè també pugui
tenir aquest canvi de sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 837/99, de l'Hble Sr. Diputat
Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació del material bibliogràfic.

Passam a la pregunta número 4, relativa a adequació de
material bibliogràfic, que formula el diputat Sr. Javier
Tejero del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, habitualment als centres educatius tant de
primària com de secundària es fan trameses de diferent
material bibliogràfic que contenen diferents llibres,
alguns..., bé, tots, qualsevol llibre per naturalesa hem de dir
que és bo, però especialment n'hi ha alguns que són més
rellevants que uns altres. En concret, els de l'àmbit de
Menorca -que és el que més conec- li he de dir que hi ha
llibres importants, com Rondalles de Mallorca, que s'han
enviat als centres educatius, publicacions de la revista
Estudis baleàrics, que no sé quina funció tenen a un centres
de primària, per exemple; El ferreret, que és una paraula que
malauradament no es coneix a les illes menors el significat
que li dóna a Mallorca i, darrerament, en concret, una
rondalla menorquina, en aquest cas, que es diu La cabreta,
que sí que és adient.

En una catàleg de material posterior d'un dels que edita
la Conselleria, hi ha alguns títols que semblen una mica sui
generis, fonamentalment la gran majoria en clau
mallorquina i -permeti que li digui això- des d'una visió de
les illes menors. Hi ha, per exemple, un CD, un àlbum
musical de compositors mallorquins, L'esclavitud a
Mallorca, per exemple el CD Antoni Lliteres i el seu temps,
no referent a l'il•lustre lletrat sinó a un altre il•lustre
mallorquí, suposam... Però, clar, aquest tipus de material
realment és poc operatiu i per això mateix li demanam
quines mesures té previstes la seva conselleria amb
l'objectiu d'adequar aquest material que s'envia als centres
que, en molts moments, no até les seves necessitats i que
sap que li han expressat. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Tejero, comprenc el que vostè
em diu i estic en part d'acord, i m'agradaria explicar quin és el
punt de vista de la Conselleria. En primer lloc jo crec que si el
material és adequat per fer feina a les escoles, i amb això no sé
si estic en contra seva o no, m'ha semblat entendre que sí, el
material que s'empra a les escoles si és adequat des del punt de
vista pedagògic, jo crec que és molt bo que sigui un material
que, tot i que no faci referència a cada illa en concret, a cada
una de les illes, es pugui cada vegada més comprendre la
realitat de les altres illes. Per tant, jo crec que és bo que a
Menorca tenguin material de Mallorca, i que a Eivissa tenguin
material de Menorca, etc., etc.

Per altra banda, jo crec que amb el material que hem
elaborat per a les escoles hem estat sensibles, precisament, a
aquesta diversitat i quan havíem d'elaborar material pedagògic
adreçat a les escoles hem triat un autor de cada illa i no tres
autors de Mallorca, ni molt manco.

Ara bé, jo crec que del material que nosaltres elaboram, tot
el material que elaboram dins el que hem anomenat Campanya
de lectura a les escoles és material especialment adreçat a les
escoles, i el que vostè comenta és dins el material del que
nosaltres anomenam Cultura a les escoles, una part petita, això
sí, és material didàctic i una altra part és material general,
material científic, que pot ser material de suport del professor
però, en cap cas, com vostè bé diu, és material perquè l'emprin
els alumnes a les aules. Que es pot enviar això o no a les
escoles? Jo crec que, la veritat, pel que ens costa que hi hagi un
exemplar més d'aquests material que, efectivament, no és
material de treball a les aules, que en tenguin un exemplar a les
escoles val la pena. Ara, el que vostè diu en el sentit que no és
material adequat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

...aquest darrer per fer feina a les aules, efectivament, té tota
la raó.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Jo li he comentat i tenc aquí el
catàleg a la disposició de qualsevol dels altres diputats, i la
rellevància d'aquest material a una escola estaria per sota
del 10%, rellevància d'utilitat. Però, a més a més, vostè sap
que hi ha hagut un munt de centres que li han remès una
carta en la qual diuen exactament que cada curs reben una
quantitat apreciable de llibres, molts d'ells amb bones
enquadernacions, etc., etc., i molts dels llibres tenen poc o
gens a veure amb l'ensenyament. Això li diuen, li han dit
molts de claustres. Això és una còpia d'una carta que va
circular per molts de claustres de centres de primària i de
secundària de les tres illes, i li diuen, li proposen, li van
proposar l'octubre, l'octubre, que l'opinió d'aquell claustre,
molt respectuosa, com vostè la deu tenir, seria que es podria
assignar una quantitat anual als centres com una proposta
positiva, i jo entenc que això seria una proposta positiva, o
que els centres poguessin dir un llistat dels llibres més
adients. 

I vostè m'ha contestat per una campanya -que tenc aquí
també el fulletó- que van presentar l'1 de desembre que té,
teòricament, un cost de 100 milions de pessetes, no un cost
com -salvant les distàncies- com de 27.000 milions de
pessetes que s'està fent actualment al Regne Unit sobre una
campanya de lectura, però el que sí està clar és que sembla
que hauria..., crec que hauria de ser més sensible a allò que
els centres diuen. Això és el que els centres diuen i li van
enviar i vostè ho sap. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, breument, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

. Gràcies, Sr. President. Moltes breument; en qualsevol
cas, hi ha més de 300 centres que han sol•licitat participar
tant a la campanya de lectura com a la campanya de cultura,
que amb la campanya de lectura no hi ha cap queixa, que
amb la campanya de cultura, a més de visites a tot tipus
d'instal•lacions, a més de material per a les escoles, hi ha
altre tipus de material que és material per a ús general i que
nosaltres, per més fer, enviam als centres. Que hi ha centres
que no el volen rebre? Que ens ho diguin, i uns exemplars
que ens estalviarem i els en podrem enviar qualsevol altre.

I.5) Pregunta RGE núm. 464/99, de l'Hble Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mollet de s'Estanyol.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pere Sampol, relativa a mollet de s'Estanyol. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, hi ha un contenció des de ja fa un
parell d'anys entre els usuaris del mollet de s'Estanyol i la junta
directiva del Club Nàutic de s'Estanyol, també. Des de fa uns
mesos, per part de la Conselleria de Medi Ambient s'estan
donant ordres de tancament del mollet, quan aquest vell
contenciós està pendent de sentència judicial i, és més, fins ara
tots els actes judicials han anat en la línia argumental, han anat
donat la raó als usuaris del mollet. Aleshores jo podria
interpretar que la Conselleria de Medi Ambient el que fa ja és
prendre postura a favor de la junta directiva del Club Nàutic de
s'Estanyol quan, precisament, jo crec que la prudència aconsella
esperar la resolució dels contenciosos que hi ha pendents. En
tot cas, en aquest sentit ja li formul la pregunta: Per quin motiu
el Govern actua amb tanta contundència per tancar el mollet de
s'Estanyol?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Gràcies, Sr. President. Contundència, en absolut, Sr.
Sampol; jo crec que res més enfora de la tranquil•litat i del
procés que ha seguit el Govern en aquest cas, contundència cap
ni una, i pressa tampoc. 

Miri, com vostè sap, el mes de maig de l'any 95 es va
atorgar una concessió administrativa al Club Nàutic de
s'Estanyol que quedava inclosa, dins aquesta concessió
administrativa, aquesta instal•lació portuària del mollet a què
vostè a fet referència. També l'any 95, com a conseqüència
d'això, es va comunicar a aquests usuaris d'aquest mollet el
termini de la seva autorització, que és una autorització el que
tenien per estar-hi, és a dir, que era una concessió
administrativa que en el mes de desembre d'aquell mateix any
acabaria aquesta autorització. Es va recórrer això per part de
l'associació d'usuaris, tant com a associació com
individualment, i aquests recursos varen ser desestimats, en
primera instància per la mateixa conselleria i, posteriorment,
amb un acte de data 27 de l'1 del 98, la Sala del contenciós del
Tribunal Superior de Justícia de les Balears va denegar la
suspensió d'aquest acte que havien demanat els usuaris; per
tant, va dir que la conselleria estava perfectament legitimada
per suprimir aquesta autorització administrativa que existia. Per
tant, no hi ha res pendent de resolució, en aquest sentit; hi ha un
acte ferm del Tribunal Superior de Justícia que reconeix
aquesta possibilitat. Després, efectivament, contra l'acord del
Consell del mes de maig del 95, es va interposar un contenciós,
dos contenciosos administratius, que continuen pendents de
resolució. 

Per tant, jo crec que el Govern de la Comunitat, en ús de
les seves competències i exercint la seva responsabilitat, el
que ha fet ha estat no considerar justificat que es fessin
obres allà dins d'inversió. Evidentment això ha fet que en
aquest mollet decaiguessin, el mollet no reuneix les
condicions de seguretat suficients -pensi que des del 95 no
s'ha fet cap obra- i, per raons de seguretat, en aquest
moment es demana en els usuaris que estigui a fora. Jo crec
que el tràmit no pot ser més senzill. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la realitat també és que
l'ampliació del Club Nàutic de s'Estanyol està paralitzada i
pendent d'una resolució judicial. Aleshores, clar, vostès des
del moment que concedeixen una nova concessió
administrativa al Club Nàutic, suposadament per fer
l'ampliació, i aquesta ampliació està suspesa, vull dir que el
tema no està resolt. En aquest sentit crec que m'haurà de
donar la raó i, aleshores, podria passar, podria passar o no,
però està dins les possibilitats, que els tribunals donin la raó
als usuaris del mollet, que s'impedeixi aquesta ampliació i
aleshores ja ens trobaríem amb uns fets consumats, i és que
unes persones que duen anys utilitzant aquestes
instal•lacions, ja les haurien desnonat, haurien hagut de
treure les seves embarcacions.

Amb tot això, clar, el que a mi particularment..., bé, a mi
particularment no, als usuaris del mollet, més concretament,
els molesta és que amb aquest contenciós que ha arribat a un
grau de crispació que quasi quasi frega la violència, en
alguns casos, i que, per exemple, per part de la junta
directiva del mollet no s'estan guardant les formes, -vostè
sap que a un pescador professional li impedeixen utilitzar el
seu amarrament i això, per a una persona que viu de la
barca, que no és una barca d'oci, és un tema..., ja són
paraules majors- clar, aquí entra la Conselleria de Medi
Ambient i pren postura clarament; és a dir, vostès seguiran
una tramitació administrativa, que reglamentàriament -
segurament- no té cap objecció, però vostès han pres postura
clara a favor de la junta directiva i irritant un sector
d'usuaris que han intentat pagar el cànon, que, a més a més,
els han acusat...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor, que ha passat el
temps.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, quinze segons, Sr. President. Que, a més a més, els han
acusat que els treien fora perquè no pagaven el cànon quan
l'han intentat pagar mitjançant un gir postal que no ha estat
acceptat per la conselleria, com vostè sap i, per tant, aquí jo el
que li demanaria, si és possible, és que congelassin aquests
expedients i esperassin les resolucions judicials per resoldre el
tema. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, breument té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socías):

Gràcies, Sr. President. Tractaré de ser breu. Miri, Sr.
Sampol, evidentment vostè pot interpretar el que cregui
convenient i pot interpretar que la conselleria ha pres postura o
ha deixat de prendre postura. Jo crec que el subconscient l'ha
traït i, efectivament, quan ha dit que vostè particularment
pensava, jo crec que si hi ha algú que ha pres postura aquí està
ben clar qui és que ha pres postura respecte al tema del mollet
de s'Estanyol. 

Miri, hi ha un procés administratiu, hi ha un acte judicial
ferm que diu que la postura que va agafar la conselleria a l'hora
d'acabar l'autorització administrativa que tenien aquests senyors
des del 95 era correcta i ajustada a dret i a llei. No em digui que
feim coses que no s'ajusten a dret o que estam prenent postura.
Les actuacions que hem duit fins ara endavant estan
confirmades pel Tribunal Superior de Justícia. Per favor, Sr.
Sampol, no em digui el que vostè pensa. Jo el que vostè pensa
li respect, però jo el que faig i el que duc endavant és el que diu
el Tribunal Superior de Justícia i és el que estam fent.

Miri, el cànon des del 95 sàpiga que no es paga, i jo això
que han dit i que han intentat pagar, miri, a la conselleria no
existeix constància que ningú hagi intentat pagar res. A la
conselleria no existeix res, i les formes -efectivament- crec que
no s'han guardat; el que passa és que les coses mai no es perden
per un costat, quasi sempre perquè dos es barallin és culpa de
tots dos, si un no vol no passa quasi mai. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 823/99, de l'Hble Sra. Diputada
Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a conveni amb
entitat per gestió es Pinaret.

Passam a la següent pregunta, relativa a conveni amb entitat
de gestió  d'es Pinaret, que formula la diputada Sra.
Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. Sr. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, en data 18 de novembre del 98 va sortir publicat a
un mitjà de comunicació social un anunci de convocatòria
de contractacions temporals d'educadors per a un projecte
educatiu a Palma de Mallorca per una empresa anomenada
Diagrama. Amb posterioritat a aquest anunci ja aquest grup
parlamentari va registrar una pregunta oral però que, en
acabar el període de sessions el novembre, no va poder
venir a plenari però va motivar un seguit de notícies a la
premsa sobre la cessió o privatització de la gestió del centre
de menors d'es Pinaret a aquesta ONG -sembla pel diari-
Diagrama. 

Amb motiu del debat pressupostari, la Sra. Consellera de
Funció Pública va respondre les esmenes presentades per
aquest grup parlamentari i altres grups parlamentaris tot
explicant que això seria un conveni amb una associació
sense ànim de lucre i va explicar la bondat d'aquest conveni.
Aquesta diputada ha intentat aconseguir el conveni pensant
que es publicaria en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma, no ha aparegut cap tipus de concurs i recordant
que, segons la llei, per conveni no importa ser publicat,
vàrem demanar la remissió al grup del conveni tal com
estava firmat, i fins ara no l'hem rebut. 

Per tant, allò que demanam a la consellera és per què no
s'ha remès aquesta documentació sol•licitada i, bé, després
a continuació en vendrà una altra, però sobretot els motius
de no remetre al grup parlamentari la documentació. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Funció Pública, té
vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Efectivament encara no l'ha
poguda rebre perquè la sol•licitud registrada al Parlament
data del 28 de gener del 1999. El Grup Parlamentari
Esquerra Unida sol•licita aquesta documentació, va entrar
a la Conselleria de Presidència dia 9 de febrer i,
posteriorment, a la Conselleria de Funció Pública i Interior.
Per tant, fins al proper 3 de març estam dins termini i, per
suposat, dins aquest termini rebrà la còpia del conveni
subscrit amb l'entitat col•laboradora. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Moltes gràcies. És evident que es va enviar el mes de gener
perquè esperàvem i, com a bons parlamentaris fèiem un
seguiment de l'acció de govern a través de les seves
resolucions, però com que a continuació vendrà una altra
pregunta sobre el mateix tema, em reserv l'argumentació per a
la següent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 845/99, de l'Hble Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a xarxes elèctriques d'alta tensió.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Vicent Tur del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxes
elèctriques d'alta tensió. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, volíem saber quina
previsió té el Govern sobre el futur de les esteses aèries
conegudes com Missa o Sant Joan a l'illa d'Eivissa, si pensa
autoritzar-les o bé denegar-les definitivament, perquè sap molt
bé el conseller que hi ha una elevada preocupació d'un
important col•lectiu de ciutadans afectats davant la incertesa del
Govern. La manca de concreció, la indefinició del Govern
sobre el futur d'aquestes línies ha provocat fins i tot que una
d'elles, la coneguda com Missa de la qual s'havien començat les
obres, haguessin obert ja una determinada infraestructura i
estiguessin en el lloc les torres que havien de col•locar-se per
aquesta línia hagin estat retirades per l'empresa Gesa davant la
indefinició del Govern i el dubte si s'acabava construint o no
aquesta línia. Per tant volíem saber què pensa el Govern fer, si
les ha autoritzat, si pensa autoritzar-les, o si bé pensa denegar-
les i obligar que s'enterrin, tal i com demanen els veïns.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Indústria i Comerç, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, no hi ha cap
indefinició. La situació d'aquestes línies, tant de la línia
denominada Sant Joan com la Missa estan en tràmit
administratiu, i hi ha una sèrie de recursos i al•legacions que
es varen presentar en el seu moment, i fins que es resolguin
no s'iniciaran les obres. Una vegada que estiguen resolts, a
la vista del que es resolgui, o serà soterrada o serà aèria,
però ha de pensar que jo en aquest moment, sense haver-hi
resolució definitiva sobre aquestes al•legacions, no li puc
definir quina serà la resolució que prendrà el Govern.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo als titulars de
premsa em remet quan parl d'indefinició. Durant el mes de
gener: "Industria intenta de nuevo culminar las expropiaciones
del tendido de Sant Joan", "El Govern afirma que no tiene
posibilidad de obligar a soterrar la línea Sant Joan",
"Industria confirma la ocupación de los terrenos de paso de la
línea Sant Joan", això durant el mes de gener, i el dia 7 de
maig, un altre diari local: "El Govern obligarà a soterrar la
línea eléctrica Sant Joan". Aquí hi ha, pels titulars de
premsa, que és la informació que tenen els ciutadans, hi ha
una flagrant contradicció, i com mínim indefinició, com li
deia jo, del Govern. Em diu que cadascuna de les dues línies
estan en tramitació, l'expedient administratiu, que hi ha
al•legacions o recursos, i que mentre no es resolguen els
recursos el Govern no es pronunciarà. Sr. Conseller, jo
entenc, i a més afirm, que aquesta és una decisió política, no
és una decisió pendent de recursos al nivell que sia,
administratius o judicials. 

Per tant, la pregunta anava perquè el Govern es defineixi
políticament, i acabi d'una vegada per totes amb aquesta
incertesa i aquesta preocupació dels afectats, en si pensa
denegar la construcció d'aquestes línies de forma aèria, i per
tant obligar a soterrar-les en un futur, o si, pel que veig,
persistirà la indefinició, i per tant la preocupació d'aquest
ampli col•lectiu afectat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, per tancar aquesta qüestió
té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Sí, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, l'actuació de
l'Administració ha de ser sempre -i supòs que està d'acord amb
això- conforme a dret. Les decisions polítiques poden venir
determinades, com vostè diu, però hauran d'estar sotmeses a
dret. Per tant, la resolució del Govern, tot i que tenga la seva
preocupació política i les seves idees polítiques, vendrà
determinada pel que diga la llei, així de clar. I per tant, pensi
que no hi ha absolutament cap mica d'indefinició. En aquest cas
concret d'aquestes dues línies, els expedients estaven resolts i
tancats, i a punt d'executar les obres. Es varen trobar, perquè hi
va haver una sèrie d'al•legacions, es varen trobar una sèrie de
defectes en l'expedient, i jo vaig resoldre, conforme es va
demanar, que es retrotragués l'expedient fins que el ciutadans
que estaven afectats poguessen defensar-se. Crec que per
damunt de tot hi ha d'haver la possibilitat que els ciutadans
afectats puguen defensar-se conforme al que determina la Llei,
i això és el que es fa.

Per altra banda vostè sap, perquè en el Consell d'Eivissa s'ha
adoptat alguna decisió al respecte, la postura del Govern, la
postura del Partit Popular, que les línies aèries en sòl rústic
s'han d'intentar soterrar allà on sia possible, i en les condicions
que sien possibles, i en això es treballa. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 838/99, de l'Hble Sr. Diputat
Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajudes en matèria de menjadors escolars.

Passam a la pregunta número 8, relativa a ajuts en matèria
de menjadors escolars, que formula el Diputat Sr. Xavier
Tejero, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té vostè
la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa poc
més d'un any aquesta comunitat rebia les competències en
educació, de la qual cosa tothom estàvem i estam contents del
fet en si. Una de les qüestions polítiques fonamentals és que
qualsevol administració ha de ser més propera al ciutadà o a
l'administrat, i per tant seguint el principi de subsidiarietat,
sembla que hauria de ser més fàcil qualsevol servei de
l'Administració als ciutadans. En aquest cas la referència nostra
ve considerada referit a la normativa de menjadors escolars, que
feina temps que s'esperave; recentment ha sortit l'ordre de 8 de
gener d'aquest any, és a dir que no fa més d'un mes que està
editada aquesta ordre, i estableix una norma anomenada
comuna per a tots els centres. Aquesta norma comuna, Sr.
Conseller, el que fa és desfer coses que es feien bé, i que
acordaven els propis centres escolars; i li diré per dues raons:
Una, aquesta norma comuna finança part de les despeses de
menjador, correcte. Vostè sap que hi ha alumnes de menjador
que necessiten finançar totes les seves despeses de menjador.
Per tant, exclou determinantment una part dels alumnes que
estaven inclosos fins a aquest moment. I segona part: pel fet de
viure a més de dos quilòmetres tenen dret al 50% del plat. Això
vol dir que qualsevol persona que visqui a més de dos
quilòmetres d'un centre escolar s'ha de considerar que té un
minva de capacitats per accedir al menjador escolar? No crec
que sigui just. Sap que fins ara els consells escolars, amb
informes dels assistents socials fonamentalment feien el llistat
d'alumnes. Realment crec, i crec que vostè també, si ho
analitza, que s'han equivocat. En qualsevol cas la pregunta
aquesta, en primera fase és: quins criteris han considerat per
establir una norma comuna? Realment en estar-hi més a prop,

moltes vegades les normes comunes són normes individuals,
com és el cas. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sr. Tejero, jo no tenc el sentiment
que m'hagi equivocat; i sí que tenc el sentiment que aquesta
norma és millorable, i especialment amb la seva intervenció,
en el moment en què va fer aquesta pregunta, que jo li he
d'agrair, ens vàrem posar a fer feina per millorar-la. Miri,
fins a aquest moment, com vostè sap, la normativa, o
l'absència de normativa el que establia és que el consell
escolar tenia una sèrie de potestats per establir aquests
criteris d'adjudicació d'ajudes. Al final, independentment
que el consell escolar podia ser molt més sensible que la
Conselleria o el Ministeri, moltes vegades el que passava és
que aquestes ajudes es destinaven a altres coses o quedaven
sense executar, amb la qual cosa es produïen moltes
desigualtats.

Jo crec que és bo que hi hagi una normativa que
estableixi uns mínims, que és el que nosaltres hem fet,
perquè aquestes coses no passin. I on li he de donar la raó,
perquè la té, és que aquesta normativa segurament no basta
per ser sensible a casos concrets que es produeixen als
nostres centres, i als quals pot ser sensible el consell escolar,
amb la qual cosa jo crec que sí era bo i necessari fer una
normativa que evitàs els problemes d'abans, però el que
s'hauria de fer és millorar aquesta normativa, perquè
aquestes qüestions puntuals que vostè diu, que abans es
podien tractar, i ara és més difícil que es tractin, se'ls doni
una solució. Efectivament en aquest sentit té raó.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la paraula? Té vostè la
paraula.
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EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, no és qüestió
de més o menys raó, sinó del més just, que crec que en això
coincidim. Realment jo estic d'acord amb vostè que s'havia de
fer una norma. Amb això de comuna ja no estic tan d'acord,
perquè això pressuposava pensar malament de qui ho feia, per
això existeixen els serveis d'inspecció o de control. El que està
clar és que hi ha casos, com li he posat l'exemple, i aquest
exemple segur que li pot arribar de diferents escoles, que s'ha
de millorar, però és que s'ha de millorar ja. El termini de
sol•licituds de menjadors escolars acaba a final d'aquest mes.
La moguda, amb perdó de l'expressió, que es produeix ara
mateix als centres, intentant donar un llistat dels alumnes que
gaudeixen d'aquestes ajudes és important. Jo li deman que d'una
manera ràpida, si és possible, rectifiqui, o digui-li com vulgui,
complimenti aquesta normativa. Realment hi ha als centres
educatius alumnes que necessiten un cent per cent de suport de
menjador escolar, n'hi ha, i amb aquesta normativa no es
cobreix. I segon: no tots els alumnes, realment moltes vegades
és al contrari, que viuen a més de dos quilòmetres del centre
són els que més necessitats tenen. Normalment és al revés, i
m'he de referir en concret a l'illa on visc, però segur que passa
també a les altres illes. Si això serveis per millorar i per
rectificar, enhorabona per a tothom. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament feim feina en
aquesta línia per solucionar aquestes qüestions, i en qualsevol
cas li agraesc la seva aportació perquè això hagi estat així.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 509/99, de l'Hble Sr. Diputat
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a places turístiques il•legals.

Passam a la següent pregunta, la número 9, relativa a places
turístiques il•legals, i és una pregunta formulada pel diputat Sr.
Francesc Triay, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat,
té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. A la informació que va facilitar el
Govern, prèviament a fer públic l'articulat del Projecte de llei
de Directrius, informació oficial, encara que no formi part de la
documentació legislativa, es diu que les places il•legals
existents a l'actualitat, que s'estimen en 65.000 a Mallorca,
20.000 a Menorca, i 35.000 a Eivissa i Formentera, es
mantendran constants durant els deu anys de vigència de les
Directrius d'Ordenació Territorial, i jo la pregunta que li vull fer
al conseller que correspongui és quin és l'objecte d'aquesta
informació, i quina mesura o quina determinació, o quin article
de les Directrius d'Ordenació Territorial permet afirmar o crea
els mecanismes adients per assegurar que les places turístiques
il•legals es mantendran constants durant deu anys.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Contesto porque el Sr. Triay ha
dicho al miembro del Gobierno que corresponda, pero no es
así, en la pregunta escrita, tal como al menos la tengo, dice
que la formula al conseller de Turismo. Yo creo que
empieza por ser eso el primero de los errores, aunque no el
más importante, pero sí el primero. Parece que lo lógico es
formularla al conseller de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, que como es obvio es quien redacta las
Directrices, o quien encabeza la redacción de las
Directrices. En cualquier caso tengo que decir que cuando
las Directrices hablan de esas plazas a las que se refiere el
Sr. Triay, no se refiere -y ése es el error principal- a plazas
ilegales, sino a plazas no regladas, que son cosas distintas.
Como es perfectamente sabido, o creo que debe serlo a estas
alturas ya, cualquier persona puede, utilizando el
procedimiento de la Ley de arrendamientos urbanos,
alquilar su apartamento, su chalet, su casa, su piso, a
cualquier otra persona que venga y haga un uso temporal o
dilatado en el tiempo de éste, y que efectivamente en
algunos casos pueda ser considerado como un usuario de un
producto en las mismas condiciones que un producto
turístico. Sin embargo no está sometido a la reglamentación
turística, ni puede estarlo por otra parte. El número, pues, de
habitaciones que puedan alquilarse eventualmente, y sobre
todo en épocas de temporada alta, y sobretodo también
épocas de gran demanda, es lógicamente variable; y la
estimación, que no pasa de ahí, que hacen los estudios
marginales de las Directrices, son estimaciones que se basan
en otras que han salido, de diversos estudiosos, y que están
al alcance de cualquiera. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la meva ingenuïtat amb el temps
no disminueix, sinó que augmenta, i em pensava que les
Directrius d'Ordenació del Territori eren un projecte del
Govern, ignorava que això anava per capelletes, i que eren d'un
conseller i de l'altre no. Però jo insistesc en la pregunta, perquè
no se m'ha fet cap resposta: Per què es manté constant durant
deu anys el nombre de places il•legals?, i la paraula "il•legals"
no la he inventada jo, la paraula "il•legals" ve en aquests
quadres, en aquesta informació facilitada pel Govern als
mitjans de comunicació, i projectada a les conferències prèvies
per explicació i per reblaniment informatiu sobre les Directrius
d'Ordenació del Territori. Passa que es veu que, com que som
a Carnaval, i som al darrer dia ja del Carnaval, el dimarts, el
darrer dia, doncs aquí ara se'ns ve i se'ns disfressen les coses, i
ens diuen "no, no són il•legals, són els amics", això ja ho va dir
el director general de la Conselleria d'Ordenació del Territori,
que això eren els amics dels propietaris de les cases. Això és
l'illa de l'amistat, Mallorca, perquè no hi ha illa ni zona turística
al món que hi hagi més amics dels propietaris de les finques
que les ocupin durant l'any, fins al punt que el nombre d'amics
es xifra en aquesta quantitat de 120.000 places, que els estudis
més conservadors coincideixen, i que sí, se les pot dir d'ús
turístic, no reglades, no legalitzades, no inscrites al registre; se
les pot dir de moltes maneres, i una de les maneres de dir-ho és
com ho fa la Conselleria d'Ordenació del Territori: il•legals.

I per tant jo, com que aquestes places turístiques il•legals no
disminueixen, sinó que augmenten un any rere l'altre, vénen
augmentant des de l'any 1993 de manera sistemàtica, i a l'any
97 varen créixer el 24%, varen passar de 98.000 a 121.000, jo
crec que l'any 98 no hauran disminuït, basta passejar-se per les
zones turístiques i veure el ritme de construcció que hi ha; i que
a l'any totes les previsions són que continuarà aquest ritme al
màxim, i com que per tant no veig en absolut ni una política de
persecució de les places il•legals, ni veig a la pràctica cap
disminució, sinó tot el contrari, els estudis, fins i tot els més
conservadors donen uns creixements tan importants, jo em
continuu demanant en base a què aquesta informació del
Govern considera que durant deu anys es mantendrà aquesta
quantitat de 120.000 places il•legals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Turisme, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente creo que el que
estemos en carnaval, aunque no es ése el principal problema, el
problema es que estamos a cuatro meses de las elecciones, y ya
no saben qué decir. Sr. Triay, le he dicho que el conseller es el
encargado y el que está al frente de la redacción de las
Directrices de Ordenación del Territorio. Yo soy bastante
preciso, y usted también, y me ha entendido muy bien, y no le
ha convenido. Eso en cuanto a las Directrices.

Segunda cuestión: en cuanto a la ilegalidad y a la amistad.
Tampoco me ha querido entender. En ningún momento he
dicho yo que las casas estas, o los pisos o los apartamentos
o las plazas sean para amigos. He dicho textualmente... No,
usted me hace la pregunta a mí, ¿no? Por favor, atienda a mi
contestación. Si usted me hace la pregunta a mi, y luego se
refiere a lo que no dice el conseller de Medio Ambiente
porque usted no le ha dado la oportunidad; ha querido
preguntarme a mi, a ver si me sorprendía, supongo. Pues
mire usted, Sr. Triay, lo que yo le digo, yo no le he citado
amigos para nada. Le he dicho que usted mismo, si tiene un
piso o una casa, está perfectamente autorizado y capacitado
para alquilar ese piso o esa casa a cualquier persona que
venga a pasar aquí el mes de agosto, la semana santa, o
cuando le de a usted y a su cliente, naturalmente, la gana. Y
eso no es ilegalidad, eso se hace, claro está, si el piso está
convenientemente pagado y registrado, y el ciudadano al
corriente de sus obligaciones de otro tipo; pero desde el
punto de vista turístico no es en absoluto una ilegalidad; y
que eso es imposible de medir por una razón evidente que
se le ocurre a cualquiera: Cuando hay una gran demanda,
tanto por temporada -y por eso he citado la semana santa o
los meses centrales del verano-, o por años, cuando hay una
gran demanda anual, es evidente que empieza a resultar
apetecible para muchas personas que habitualmente no
alquilan su casa o su segunda residencia, alquilarlas porque
el precio sube, y están perfectamente y legalmente
capacitados para ello. Y eso no es ninguna ilegalidad, es una
cosa que puede ocurrir, y que de hecho ocurre. ¿En qué
medida? En medida variable, eso, lógicamente, como le
digo, depende del mercado, una cosa en la que nosotros
desde luego creemos. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 488/99, de l'Hble Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a capacitat de població de sòls
urbanitzables.

Passam a la pregunta número 10, relativa a capacitat de
població de sòls urbanitzables, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té vostè la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Continuam intentant aclarir
l'abast del projecte de les Directrius d'Ordenació del
Territori. Resulta molt difícil, perquè precisament quan
miram els documents i se'ns diu "places il•legals", llavors es
fan preguntes i ens diuen "no són il•legals", és molt difícil
acabar-se d'aclarir amb els textos de les Directrius, perquè
sempre són les paraules del Govern. El mateix Govern diu
"il•legals" un dia als documents, i després contesta que no
són il•legals.
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En aquest cas, respecte de la capacitat de població, també
ens resulta molt difícil. Ens diu el Govern que hi ha una
capacitat de població abans de les DOT de 4.100.000 habitants,
sense comptar sòl rústic, i que després passarem, de DOT, a
1.678.000 habitants. Estam parlant d'una diferència entre
aquests dos nombres de més de 2.400.000 habitants. No ens
quadren. No parlem de les excepcions enormes, i plenes
d'excepcions que estan les DOT, sinó que parlem d'aquests
2.400.000 com a números òptims. Per tant, com que les
desclassificacions del projecte de les Directrius només afecten
sòls urbanitzables, mirarem de confirmar aquesta dada dels
2.400.000 que desapareixen, d'aquests 4.100.000 a 1.678.000 a
veure si ens quadren. I la pregunta, per tant, és: els sòls
urbanitzables que preveu el Govern que resultaran
desclassificats en virtut de les DOT, quina capacitat de població
contenen? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Idò i continuarem, Sr. Alorda,
continuarem parlant de les capacitats de població de les
Directrius, és molt difícil que ho entenguin. Això, per no parlar
també de capacitat d'enteniment. Miri, la capacitat de població
de les Directrius és evident que depenen de la densitat de
població. Això supòs que vostè ho té absolutament clar, perquè
les densitats de població depenen directament de la tipologia
del sòl urbanitzable de què parlem. Miri, tipologies, densitats
de població, n'hi ha des de parcel•les unifamiliars, de 1.000
metres, per exemple, 18 habitants per hectàrea; plurifamiliars
aïllats, amb un habitatge per 125 metres, que serien 144; les
zones turístiques POOT la referència és de 100 habitants per
hectàrea; o per parlar de plurifamiliars entre mitjaneres, que són
70 habitatges per hectàrea, que serien, a tres persones per
habitatge, 225 habitants per hectàrea.

Per tant, es fa molt difícil parlar d'una sola densitat de
població, i d'una sola població que es derivi dels sostres que
estableixen les directrius. Què és el que li puc dir en qualsevol
cas? Miri, el que sí li puc dir, i jo crec que deu ser la tercera
vegada que ho dic dins aquest parlament, i estic segur que
tendré oportunitat de dir-ho més vegades, el que sí li dic és que
en qualsevol cas la reducció de població que fan les Directriu,
que és possible gràcies a les Directrius, efectivament més de 2
milions de persones, s'implementen a distints tipus de sòl, no
només en sòl urbanitzable o apte per urbanitzar, com fa
referència vostè a la seva pregunta. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir-li que no som
jo el que m'atrevesc a dir 1.678.000, i no he duit els
nombres, però era un nombre clavat. És el Govern que s'ha
atrevit a dir el nombre clavat. Jo també li diré quins són els
nombres clavats que ens va donar com a referència el Sr.
Reus l'any 96, i que parlava que la capacitat de població
construïda l'any 96 era de 1.625.000, aproximadament això
mateix; dins sòl urbà i urbanitzable amb pla parcial aprovat
definitivament, diguem-ne amb projectes ja, superava els
2.500.000 de persones, vostè afectant -si és ver això, que no
és ver en absolut. És una absoluta falsedat- estaria afectant
sòl urbà i estaria afectant tots els urbanitzables construïts,
amb projectes d'urbanització ja aprovadíssims i entrats ja
dins el sòl urbà. És una absoluta falsedat i és impossible. I
jo parl de sòls urbanitzables perquè l'article 33, quan parla
dels límits de creixement, parla de sòls urbanitzables, només
per això, Sr. Conseller. Vostè em parla de densitats, però no
ha canviat cap densitat ni una amb el projecte de Directrius,
si no, anomeni'm l'article que canvia la manera de calcular-
les abans de les DOT i després de les DOT. 

Per tant, jo li dic que aquests 2.400.000 habitants que
vostè ens diu, i ens hauria de dir com és que han
desaparegut, ens ho hauria d'aclarir molt més perquè, ja li
dic, és absolutament impossible. I per cert, com a mínim
contesti la pregunta allà on li deman; després ho adorni així
com vulgui, la meva manca d'enteniment de tota mena, però
contesti'm la meva pregunta: Els urbanitzables que fa
comptes desclassificar les DOT, tant si és a través primer de
la desclassificació automàtica -urbanitzables sempre-, com
si és a través de l'article 33 -urbanitzables sempre, només
urbanitzables. Ho diu el seu text. O el modificaran?- quina
capacitat de població vostès preveuen desclassificar? És
perquè em sumin, em donarà la dada per passar de 400 a
1.678.000, a veure si em quadra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, breument, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Sí, Sr. President, tractaré de ser molt breu. El que passa
és que, jo no sé, puc ser més breu, però més didàctic, la
veritat és que no sé ser més didàctic. Miri, Sr. Alorda, li
tractaré d'explicar un poquet més poc a poc. Les Directrius
-com vostè sap molt bé, i si no, miri-ho a l'articulat aquest
que ja sap també- veurà que parlen de creixement i de
desclassificacions de sòls, no parlen de població, que és la
pregunta que vostè em fa, i em posa aquí per escrit, quan em
demana els sòls urbanitzables que preveu el Govern que
resultaran desclassificats en virtut de les DOT, quina
capacitat de població contenen? Miri, les Directrius parlen
de sòl, i dins aquest sòl per fer un càlcul de població
necessitam forçosament -i això vostè ho sap- parlar de
densitats de població, perquè si no, no hi ha possibilitat de
fer-ho. I vostè sap perfectament, perquè jo ja li he dit altres
vegades, que la baixada de les directrius, que efectivament,
Sr. Alorda, efectivament, per greu que li sàpiga a vostè, i a
part de l'oposició, està per damunt dels 2 milions de
persones, efectivament, aquesta baixada no es fa només als
sòls urbanitzables. És evident que no es pot fer només a sòls
urbanitzables; l'actuació es fa també a sòls urbans. I també
és evident que dins els urbanitzables construïts ja hi ha una
població, i que aquesta població no podrà créixer més enllà
d'aquest 10 o aquest 12% de què parlam dins les Directrius
d'Ordenació del Territori. Jo estic disposat a explicar-li



6114 DIARI DE SESSIONS / Núm. 140 / 16 de febrer del 1999

tantes vegades com faci falta, però la veritat és que arriba un
moment que, no sé molt bé, ja hauré de dur una pissarra perquè
vostès ho entenguin. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
I.11) Pregunta RGE núm. 824/99, de l'Hble Sra. Diputada

Margalida  Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a data conveni
amb entitat per gestió es Pinaret.

Passam a la pregunta número 11, relativa a data del conveni
amb entitats per a la gestió d'es Pinaret, que formula la diputada
Margalida Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és molt senzilla: en
quina data es va signar el conveni?, ja que, com he dit a la
pregunta anterior sobre el mateix tema, no l'hem vist publicat
ni l'hem vist en cap moment. Ara sembla que a partir de dia 3
de març el tendrem, però sí voldríem saber en quina data, per
saber en relació amb la data en què va començar aquesta ONG
a treballar la gestió d'es Pinaret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Funció Pública, té vostè
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Efectivament el conveni que tendran
a aquest termini, dia 3 de març, va ser signat de 25 de gener de
1999. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President, perquè coincideix que es va signar el
mateix dia que aquesta empresa va prendre possessió
d'aquesta gestió, i ens semblava que els convenis se signen
prèviament, i se sap perfectament en quines condicions s'ha
de prendre possessió, i no que el mateix dia que comencen
a actuar sigui el mateix dia que es firma el conveni, però es
veu que és un costum d'aquesta conselleria, que evidentment
estudiarem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a fer ús de la paraula?

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si sap la Sra. Diputada
què és signar un conveni o signar un contracte, perquè crec
que hi ha el que es diuen en un contracte els tractes
preliminars, i a un conveni tot el tracte anterior. Jo
simplement li diré que és un estudi que venim fent des
d'agost del 98, que la Direcció General de Pressuposts a 27
d'octubre del 98 informà positivament, que la fiscalització
prèvia obtingué la seva conformitat dia 20 de novembre de
1998, que en data de 22 de desembre de 1998 l'aprovà
Consell de Govern, i finalment dia 25 de gener de 1999 es
va signar el conveni. Efectivament ha duit totes aquestes
passes, i dia 25 de gener aquesta ONG efectivament es va
començar a fer càrrec d'es Pinaret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 809/99, de l'Hble Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Conservatori de música de Menorca.

Passam a la pregunta número 12, relativa a Conservatori
de Música de Menorca, que formula la diputada Sra. Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.
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LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El Conservatori de Música de
Menorca fa un temps, des que va començar a les instal•lacions
en què està, que té problemes d'infraestructura greus. Des de la
direcció del centre es va remetre el mes de setembre una carta
especificant aquests problemes a la Conselleria d'Educació, i
nosaltres volem saber per què no s'ha contestat aquest escrit.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sra. Diputada,
m'agradaria aclarir-li que no hi ha res que jo conegui que
s'anomeni Conservatori de Menorca. Hi ha el Conservatori
Professional de Música i Dansa de les Illes Balears, que té una
extensió a Menorca. En segon lloc, m'agradaria dir-li que
aquesta carta que vostè diu és del mes d'octubre, no del mes de
setembre. El que sí és cert és que el diari de Menorca va dir que
aquesta carta era del mes de setembre, supòs que la seva font és
el diari de Menorca i no cap font oficial, i per això ha comès
aquesta errata. I en tercer lloc, a la seva pregunta dir-li que
aquest Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes
Balears no té personalitat jurídica pròpia diferent de la
Conselleria, és la Conselleria, i per tant si es produeix
intercanvi d'informació al voltant de les necessitats, ja sigui
oralment o per escrit, nosaltres no estam ni deixam d'estar en
l'obligació de contestar aquesta qüestió. Nosaltres el que ens
proposam és millorar cada dia l'ensenyament que es dóna a
aquest centre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. No he encertat el nom, no he encertat
la data, i efectivament ho sé pel diari Menorca, Sr. Conseller.
Vostès, el seu objectiu, després de tot això és el que m'ha dit,
no tenen obligació de contestar, no fa falta remetre escrits
perquè és la pròpia conselleria. Molt bé, si jo li admet tot. Tot
li admet. El seu objectiu és millorar l'educació, com?, sense
calefacció?, sense instruments?, sense música? Així és com
vostès volen millorar l'educació? Idò contesti'm la pregunta.
Vostès ho sabien i no han contestat, per escrit, oral, si jo ho he
sabut per la premsa, tot això són anècdotes, Sr. Conseller, vostè
mateix ha dit que vol millorar l'educació del centre. Idò no duen
massa bon camí, diguéssim. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té vostè la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo estic disposat a
contestar-li la segona i la tercera pregunta que em fa en el
dia d'avui. Si hi vol renunciar i estalviar-nos que ho faci
l'horabaixa..., si tanmateix l'horabaixa m'ha de repetir les
preguntes, les hi contestaré l'horabaixa, no avui al matí i
contestar-li tres vegades el mateix que vostè demana.

I.13) Pregunta RGE núm. 501/99, de l'Hble Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicitat a les subvencions a les ONG.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la darrera pregunta, relativa a publicitat de les
subvencions a ONG, que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diéguez, té
vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Hace un par de plenos, la
consellera de Presidencia, al ser preguntada por el dinero
que se venía empleando de publicitar las subvenciones que
se daban por el Govern balear, en concreto la que se había
dado a la ONG Médicus Mundi para el hospital de Higüey,
nos viene a decir que poco menos que nada. Especialmente,
se destacó que Televisión había regalado horas de
retransmisión, etc.

Señoras y señores diputados, no se asombren, lo que dijo
la consellera no es del todo cierto, ni mucho menos. El gasto
que se hace en publicidad, el gasto que se hace en
publicidad para dar a conocer las obras que hace o las
aportaciones que hace a las ONG el Govern es muy superior
y por esto vamos a dar una oportunidad a la consellera de
Presidencia para que nos diga cuántos millones va a dedicar
la Conselleria de Presidencia a dar publicidad a las
subvenciones que da el Govern balear a las ONG entre el
año 98 y el año 99.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, es del todo cierto. La
seva pregunta passada era sobre el programa de Dominicana
que es va fer per a l'hospital d'Higüey, i em remet al que l'hi
vaig contestar, la subvenció a Médicus Mundi, em remet al
que l'hi vaig contestar, per tant, es del todo cierto.

La pregunta d'ara, que és diferent a la que va fer vostè la
setmana passada, es refereix a quines ajudes s'han donat
l'any 98 i l'any 99 per a publicitat.
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Em remuntaré a l'any 97, varen ser 3.459.816, i no varen
anar a càrrec dels doblers de cooperació, sinó que varen anar a
càrrec d'altres partides.

En relació amb l'any 98, el pressupost va ser d'1.677.157
més la inserció a diaris, i tampoc no a càrrec de cooperació.

I en relació també amb l'any 98 i amb l'any 99, un programa
de televisió, que també va ser objecte d'una pregunta,
23.667.000 per a l'any 98 i 29.841.000 per a l'any 99. Punto.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Pues me parece que se ha dejado
uno, se ha dejado, curiosamente, el más importante, en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma número 159, de 15 de
diciembre del 98, página 19.035 y página 19.036, se adjudica
a una empresa, a una empresa..., bueno, no diremos nombres,
salía en la sentencia del túnel de Sóller, la producción de una
serie de televisión, una teleserie, ¿no subvenciona una
teleserie?, sobre los proyectos de las ONG subvencionadas por
el Govern balear, por importe de 53.508.000 pesetas. No sé si
es el mismo que me ha dicho, desglosado en dos, para no
asustar tanto al contribuyente, pero vamos, si es el mismo, le
significo que 53.508.000 pesetas, adjudicados el 15 de
diciembre del 98, a gastar antes del 15 de enero, en que ustedes
se van, perdón, antes del 15 de junio, en que ustedes se van,
¿qué supone?, supone un gasto diario, asómbrense, de 300.000
pesetas cada día, 300.000 pesetas cada día se van a gastar
ustedes en publicitar las subvenciones que dan, mediante una
teleserie, a las ONG con las que colabora el Govern balear.

Se ha dicho aquí ya muchas veces, con ocasión del hospital
de Higüey, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu
izquierda. Yo le diré, Sra. Estaràs, que no retransmita la mano
izquierda las obras buenas que pueda hacer la mano derecha,
por lo menos con cargo al presupuesto público. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, novament fica la pota,
li he dit, li he dit, mirarà el Diari de Sessions, 23.667.000 l'any
98, 29.841.000 l'any 99. Vol que les sumem? 53.508.000
pessetes. Li ho he dit, per tant, no m'he oblidat res; per tant, no
he faltat mai a la veritat; per tant, vostè ha dit un doi, és així de
clar, Sr. Diéguez.

Li recordaré, a vostè, que l'article 39 de la Llei de
cooperació al desenvolupament diu que hi ha l'obligació,
primerament, de supervisar aquestes ajudes, i segon, de
saber on arriben i de publicitar aquestes ajudes, i aquesta és
la nostra obligació, no com vostè a l'altra institució, on fan
anuncis com aquest.

Simplement faig ús del meu torn, Sr. Diéguez, i
m'agradaria que m'escoltàs.

Vostè aquí no anuncia cap projecte, no parla de Burundi,
ni parla de Moçambic, ni parla de Dominicana, no, aquí fan
un pamflet a càrrec d'una institució. I vostè parla de
publicitat? Sr. President, moltes gràcies.

II.- Interpel•lació RGE núm. 167/99, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Pla
Mirall i Pla 10.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència
a interpel•lacions, la primera de les quals és la 167/99,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Pla Mirall i a Pla 10. Sr. Sampol, té vostè la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. En aquest full
informatiu del govern balear, sobre el Pla Mirall, el
president del Govern el presenta amb aquesta introducció:
"Estimats amics, a la nostra terra ha començat la major
inversió pública mai feta, 35.000 milions de pessetes".
Efectivament, és la major inversió pública mai feta en
aquesta terra, més de 34.000 milions de pessetes.

I és clar, el plantejament d'aquesta interpel•lació d'avui
és el següent, de la major inversió pública mai feta en
aquesta terra, no és obligació del Parlament debatre les
conseqüències que se n'han derivat?, el grau d'execució de
les obres, el compliment dels objectius, les conseqüències
que s'han derivat d'una inversió pública tan important, els
errors que s'hagin de poder rectificar, si és que n'hi ha; en
definitiva, fer un balanç, abans que acabi la legislatura,
sobre el compliment dels objectius d'aquesta major inversió
pública de la història de Balears.

Per tant, el Parlament, ja que no ho ha fet el Govern per
iniciativa pròpia, a través del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, promou aquest debat, el qual, ho
esperam,  continuarà amb una moció subsegüent.

Hi volem afegir, però, també un altre pla d'inversió en
col•laboració amb els ajuntaments, conegut per Pla 10, que,
com saben les senyories, no és que sigui un pla de deu
obres, sinó que és un pla de moltes obres que es paguen en
deu anys, per això es diu Pla 10.
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Bé, en conjunt, és una gran inversió pública, i nosaltres
volem plantejar les següents qüestions:

Primera, l'oportunitat d'aquesta inversió. En un moment
d'eufòria econòmica, de la màxima eufòria econòmica que mai
ha tengut aquesta terra, molt més que la dels anys vuitanta, era
prudent aquesta inversió pública, aquesta injecció de doblers
públics dins l'economia? Nosaltres pensam que no, nosaltres
pensam que ha estat un dels majors errors històrics de
l'autonomia, perquè ha suposat allò que, en termes
economicistes, es diu "encalentir l'economia" en un moment en
què, tal vegada, calia refredar-la, perquè hi havia un moment
d'eufòria de la iniciativa privada. Basta veure una cosa, segons
les dades de la Conselleria d'Economia i Hisenda, l'any 1998,
l'ocupació en el sector de la construcció haurà estat superior al
24%, al 24%, en un sector sobre el qual tots coincidíem que ja
estava sobredimensionat, i és clar, això ha provocat una
fortíssima immigració de mà d'obra, que, d'una manera un tant
forçada, artificial, ha hagut de venir a la nostra terra, amb unes
incògnites sobre el seu futur.

Per tant, pensam que aquesta gran obra pública, Pla Mirall
i Pla 10, en part, en part, també és responsable d'aquesta
sensació de saturació que hem tengut tots els ciutadans els
darrers mesos.

Segona qüestió que volem plantejar: la qualitat de les obres
que es fan. fa un seguiment el govern de les obres que s'estan
executant?, té informació de la qualitat dels materials que es
realitzen?, de la qualitat de les obres?, que les obres s'ajustin als
projectes?, té coneixement el Govern que es posen voravies de
ciment allà on hi havia voravies, vorades, de pedra, on se'n va
aquesta pedra?, es demanen els ciutadans, s'aprofita per
eliminar barreres arquitectòniques o es fan aquestes voravies
ondulants?, que no sabem on es fan; es mira per la integració
dins l'entorn o ens deixam dur per una subcultura de la pedra?,
perquè pareix que tot el que sigui pedra ja és millorar l'entorn,
a vegades utilitzant uns materials totalment estranys a aquell
municipi alà on es posen. Els acabats, en definitiva.

Algú del Govern ha passejat per les obres per veure els
acabats?, per veure si realment suposen un embelliment o si en
qualque cas hi ha hagut un deteriorament de l'estètica de la
zona?

Tercera qüestió que volem plantejar, el control de les obres
dins espais privats. Escoltin bé. És funció del Govern i de les
administracions públiques suplir les obligacions dels promotors
urbanístics? I els ne posaré dos exemples clars, un a Mallorca
i l'altre a Menorca.

A Mallorca, en el municipi d'Escorca, es compleix amb els
deures urbanístics del promotor de la urbanització de Son
Massip, una urbanització no recepcionada per l'Ajuntament i a
la qual ara farem els asfaltats, les voravies. A Menorca, a es
Mercadal, la urbanització del port d'Addaia, 282 milions de
pessetes, obligació del promotor urbanístic, qui simplement va
obrir uns vials, va vendre els solars i ja ha plegat.

Han de complir les administracions amb els deures
urbanístics dels promotors a urbanitzacions que no s'han
recepcionat?, és aquest l'objectiu del Pla Mirall?

Quarta qüestió que volem plantejar, els objectius del Pla
Mirall. El Pal Mirall detallava els projectes, vinculava els
projectes a obres d'embelliment, quan a molts municipis,
aquestes obres, significa que s'empedra un carrer, per
exemple, allà on tenim un sistema de captació d'aigües
residuals en mal estat i en alguns casos, que no existeix. I
davant les necessitats que coneixem, que tenim
quantificades en més de 20.000 milions de pessetes per a
obres de sanejament d'aigües residuals, no era més
prioritari, en aquest moment, escometre aquestes obres que
no vincular-les a obres d'embelliment?, no hauríem de fer
una reflexió sobre si és més necessària la salut pública,
mitjançant un bon sistema de captació d'aigües residuals,
per exemple, que no l'embelliment d'alguns municipis, els
quals, d'altra banda, no tenen gaire oferta turística?

Cinquena qüestió que volíem plantejar, la planificació,
especialment pel que fa al Pla 10. És normal que
s'adjudiqui, s'autoritzi, es doni una subvenció a un municipi,
per exemple, per fer un centre de salut, un centre sanitari,
simplement perquè l'ajuntament està disposat a bestreure els
milions que hi són necessaris i després el Govern
rescabalarà l'aportació a aquest ajuntament mitjançant la
quota anual durant 10 anys?, és normal que la planificació
dins estructures sanitàries es faci seguint únicament el
criteri pel qual l'ajuntament que fa la petició té capacitat
econòmica per bestreure el cost del projecte? Nosaltres
pensam que no, nosaltres pensam que aquest tipus
d'infraestructures haurien de respondre a una planificació i
que el Govern les hauria d'escometre.

El Pla 10, que nosaltres sapiguem, ha afectat, o hi han
entrat, a les conselleries de Foment, d'Agricultura, de
Sanitat, de Presidència. Agricultura hi tenia una raó de ser,
perquè, inicialment, preveia asfaltar els camins que eren
comuns a distints municipis, però al final, ha passat el
mateix, hi  ha hagut qualque ajuntament que ha asfaltat tots
els camins del seu terme, ha bestret aquesta quantitat, i la
conselleria, durant deu anys, haurà de tornar aquests
doblers.

Sisena qüestió, les subcontractes. El volum de les obres
o projectes importants impedia que hi concursassin
empreses petites, empreses de les Illes Balears, i, en
general, s'han adjudicat aquestes obres a grans empreses, a
grans empreses, però qui fa la feina, mitjançant
subcontractes, o subcontractes de subcontractes, són
empreses d'aquí. A alguna de les obres ha estat impossible
identificar l'empresa per a la qual treballaven els operaris,
hi havia dues o tres empreses treballant-hi al mateix temps,
i això, naturalment, ha repercutit sobre la mala qualitat de
les obres i sobre demores importantíssimes en les obres.



6118 DIARI DE SESSIONS / Núm. 140 / 16 de febrer del 1999

I finalment, li vull plantejar el tema de l'endeutament, tema
que mai no ha volgut reconèixer el Govern balear. Miri,
nosaltres tenim quantificat el que s'ha gastat en el Pla Mirall,
35.067 milions de pessetes; del Pla 10 tenim -ara m'he deixat la
nota que tenia- les respostes de la Conselleria de Sanitat, de la
Conselleria d' Agricultura i de la Conselleria de Presidència, no
ens ha contestat la Conselleria de Foment, però aquestes tres les
tenim quantificades en 2.278 milions de pessetes. Això són
2.278 milions de pessetes que els ajuntaments tenen bestrets,
que han pagat les obres i que vostès els les paguen en deu anys.

Bé, això significa que, a càrrec de saber la resposta de la
Conselleria de Foment pel que fa al Pla 10, que vostès tenen
una despesa total més els interessos que s'han de tornar,
nosaltres hem fet un càlcul utilitzant uns interessos modests,
uns interessos baixos, però nosaltres calculam que hi ha una
despesa ajornada d'uns 37.000 milions de pessetes.

És a dir, el Pla Mirall puja a 37.000 milions de pessetes, el
Pla 10, sense comptar amb Foment, puja a 2.278 milions de
pessetes.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Acab ja.

Això generarà uns interessos de més de 8.800 milions de
pessetes. En aquest moment, calculant que la despesa ajornada
fins l'any 2008, per tant, que hipoteca dues legislatures més, és,
per part del Govern, 19.575 milions de pessetes, i els
ajuntaments tenen una despesa ajornada de 17.348 milions de
pessetes. El que vostès han fet mitjançant aquests dos plans ha
estat camuflar un endeutament i obligar els ajuntaments a un
endeutament per valor de 36.923 milions de pessetes,
aproximadament, perquè, naturalment, no coneixem amb detall
totes les operacions creditícies.

Pensam que, per totes aquestes qüestions, no ha estat una
operació en la qual ens puguem mirar massa. En tot cas, volem
esperar a conèixer quines són les valoracions que en fa el
Govern, hi farem una rèplica i encara tendrem ocasió a la
moció subsegüent de debatre més aquesta qüestió. Moltes de
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Govern, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Sampol, yo creo que para hablar del Plan
Mirall, lo que deberíamos hacer, tal vez, es enmarcar las
actuaciones que se desarrollan en el Plan Mirall dentro del
conjunto de actuaciones que se están viviendo en las Islas
Baleares, yo diría que a lo largo de nuestra historia más
reciente.

A lo largo de los años sesenta a ochenta, el crecimiento
económico en las Islas Baleares estaba basado en la
explotación del producto de sol y playa y en un crecimiento
cuantitativo de turistas, de hoteles, de infraestructura, oferta
complementaria, y eso es lo que ha ido generando el
desarrollo económico de las Islas, lo que ha ido
desarrollando que la calidad de vida de nuestros ciudadanos
haya ido mejorando durante este tiempo.

A mediados de los ochenta, a lo largo de los ochenta, y
a lo largo de los noventa, se han ido levantando opiniones,
sensibilidad, en favor de un cambio cualitativo en el
crecimiento económico de las Islas, y en ese sentido, de una
forma progresiva y de una forma importante, gracias a la
aparición de las instituciones autonómicas, se ha ido
tomando conciencia de esa necesidad de cambio, y se han
podido ir introduciendo medidas para diversificar nuestra
oferta turística, medidas para desestacionalizar nuestra
actividad turística, el Plan de ordenación de la oferta
turística, las leyes de modernización, los sucesivos decretos
que regulaban esa modernización, denominados decretos
"Cladera", etc.

Esas actuaciones junto con la progresiva conciencia por
parte del sector privado, conjuntamente con el sector
público de nuestras islas, ha ido generando que cada vez
más aparezcan nuevos productos turísticos, que aparezca
algo que son realidades ya hoy, claras, como es el turismo
deportivo, de golf, de cicloturismo, el turismo de fin de
semana, turismo cultural, la aparición de una actividad
congresual, convencional, en las instalaciones turísticas
privadas, que ha ido generando un cambio en nuestra
situación económica y que va haciendo que cada vez más
ese crecimiento económico no esté tan sustentando en la
explotación del producto de sol y playa y que cada vez más
aparezcan nuevos productos que diversifican nuestro sector
turístico.

A eso cabría añadirle, tal vez, los esfuerzos que están
haciendo también para diversificar la economía fuera del
sector turístico, con medidas de apoyo a los sectores
tradicionales, industriales y agrícolas, y con medidas de
apoyo a la diversificación hacia nuevos sectores, muy
especialmente las actividades aeronáuticas y las actividades
relacionadas con la sociedad de la información.
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En ese sentido cabrían enmarcar muchas de las medidas que
se han adoptado por este Gobierno, tales como las Directrices
de ordenación territorial, la Ley general turística, las
actuaciones en materia de infraestructura de comunicaciones,
carreteras, aeropuertos, las medidas para mejorar la
infraestructura sanitaria.

En definitiva, todo este tipo de actuaciones está llevando a
una sociedad en la cual el modelo económico esté cada vez
menos basado en el crecimiento cuantitativo del producto de sol
y playa y cada vez más basado en nuevos productos turísticos
y en nuevos sectores económicos o en aquellos sectores
económicos tradicionales con una componente de innovación,
de renovación, y, por tanto, de competitividad en un mundo que
también está cambiando y en que cada vez más es necesario
trabajar en un marco más amplio, en la denominada, en la
famosamente denominada, globalización económica.

En ese sentido, yo creo que la calidad de vida de los
ciudadanos de las Islas Baleares ha sido la principal
beneficiaria de este proceso histórico, desde los sesenta hasta
hoy, y el cambio hacia un modelo de crecimiento basado en la
calidad y en la diversificación y en la desestacionalización de
nuestra economía es también la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, el principal beneficiario, no sólo por la vía de ver
aumentadas sus rentas, de ver aumentados sus ingresos
derivados de la actividad económica, sino también porque las
infraestructuras de calidad que desde las administraciones
públicas nos vemos obligados a construir para estar a la altura
de ese cambio hacia un modelo económico de turismo de
calidad, también, en definitiva, las van a poder disfrutar durante
los 365 días del año el conjunto de los ciudadanos de las Islas.

En este sentido, el modelo de crecimiento económico no
puede ser más favorable, tanto para aquellos ciudadanos
relacionados con el sector turístico como para los ciudadanos
que tal vez crean no vivir del sector turístico.

Usted plantea la oportunidad de una inversión como la
inversión desarrollada a través del Plan Mirall, evidentemente,
fuera de este contexto que he tratado de explicar brevemente.

Yo entiendo que sobre oportunidades siempre caben todos
los gustos, por tanto, entiendo que a usted le parezca oportuno
el que se desarrolle un plan de ayuda a los municipios a mejorar
las infraestructuras urbanas de esos municipios, tanto sean
turísticos como no sean turísticos, tanto sean los municipios de
la costa como sean los municipios del interior.

Nosotros, desde el Gobierno, desde la responsabilidad de
tomar decisiones, hemos considerado que era todo lo
contrario, que este plan era absolutamente oportuno,
enmarcado en ese contexto de orientar nuestra economía a
ofrecer un producto turístico cada vez de más calidad y un
producto turístico que se adapte a esa tensión por
diversificar la oferta turística, los productos turísticos, y a la
vez en hacer una actuación que está dando de lleno en lo
que es el objetivo final de nuestra política, que es mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Es evidente que lo
primero que ven los ciudadanos cuando abren la puerta de
su casa es el medio urbano en el cual se encuentran, por lo
tanto, mejorar ese entorno urbano está mejorando la calidad
de vida de los ciudadanos.

Por tanto, la inversión, usted la considera inoportuna,
nosotros la consideramos oportunísima.

Usted se refiere a un aspecto de carácter
macroeconómico cuando señala que haberla hecho ahora
supone recalentar nuestra economía, porque nuestra
economía va muy bien, pero en ese sentido le he de decir
que si usted tiene que esperar que nuestra economía vaya
mal para hacer la mejora de nuestro entorno urbano,
probablemente esas obras no las haría nunca, cosa que, por
otro lado, tampoco es tan extraño, porque la política que
ustedes han desarrollado en el Consell Insular es
precisamente esa, no hacer nunca nada.

En cualquier caso, nosotros consideramos que ni siquiera
la argumentación de que el Plan Mirall recalienta la
economía es una afirmación excesivamente rigurosa.
Afortunadamente, el Plan Mirall no constituye el grueso de
las inversiones, ni públicas ni privadas, que se desarrollan
hoy en las Islas Baleares.

El Plan Mirall, que, como usted dice, apareció con un
nivel de concesión de subvenciones hacia los ayuntamientos
de una cantidad que usted ha citado, de cuarenta y tantos
mil, o treinta y cinco mil millones de pesetas, creo recordar,
hoy en día, después de las renuncias que algunos municipios
han realizado, hacer algunas obras, en muchos casos
derivadas de las actuaciones, yo diría que poco fieles a las
necesidades de los ciudadanos de esos municipios, pues, en
muchos casos, en aquellos ayuntamientos en que el Partido
Popular no tiene mayoría, ha sido la oposición la que ha
impedido que se puedan desarrollar esas actuaciones de
mejora en el entorno urbano, pero, por los motivos que sean,
algunos municipios han renunciado a desarrollar algunas
obras.

En ese sentido, también tras las bajas de licitación que se
han producido en estas obras, el importe de las
subvenciones a aportar por parte de la comunidad autónoma
hoy, comprometidas con los decretos que establecían el Plan
Mirall, es cercano a los 20.000 millones de pesetas,
exactamente, 17.274 millones de pesetas, y el importe de
licitación adjudicado o pendiente de adjudicar pero que se
mantiene la concesión de la subvención hoy es de 43.200
millones de pesetas, lo que supone unas aportaciones por
parte de los ayuntamientos de 25.566 millones.
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En cuanto a la calidad y al control de las obras a que se ha
referido también, le tengo que decir que ésa es una
responsabilidad municipal y, por tanto, desde el Gobierno,
entiendo que hemos de ser respetuosos con la autonomía
municipal. El Govern estableció unos decretos de ayuda a los
municipios, en la medida en que las actuaciones que
desarrollasen tuviesen un efecto de embellecer los espacios
urbanos de esos municipios. La decisión de qué obras hay que
hacer y con qué calidades hay que hacerlas es una decisión que
se entrega a la competencia municipal, que no es el Govern
quien quiere suplantar la decisión municipal, creímos que nadie
mejor que los ayuntamientos podían saber cuales eran las obras
que mejor podían cumplir los dos requisitos requeridos, por un
lado, el interés municipal en que unas obras determinadas se
realicen y, por otro, el interés del Govern en que esas obras
vayan dirigidas a embellecer esos espacios urbanos, para
disfrute tanto de los ciudadanos como de los turistas que nos
visitan, y, por tanto, para asegurar que ese tránsito hacia la
calidad de nuestro turismo pueda continuar en el futuro y que,
por tanto, el cambio de modelo de crecimiento en cantidad a
uno de crecimiento en calidad se pueda ver consolidado hacia
el futuro.

Usted también ha hablado del Plan 10, lo que pasa es que
como tengo la luz roja, trataré de ser muy breve y, en todo caso,
tratar de contestarle en el turno posterior.

El Plan 10, que usted lo ve como un sistema de endeudar
ayuntamientos y Govern, yo le diría que es todo lo contrario.
Mire, fundamentalmente el Plan 10 ha sido utilizado para la
creación de infraestructura sanitaria en todos los municipios,
para poner en marcha la red de puntos de atención continuada
en los municipios; ese plan es un plan determinado, supone
poner una serie de PAC en todos los municipios; hoy en día,
gracias a lo que usted llama Pla 10, que no tiene entidad
jurídica, es un concepto político, no es un concepto jurídico,
pues gracias a eso que usted llama Pla 10, hoy en día todos los
municipios de las Islas cuentan con un punto de atención
continuada que ha sido construido, financiado al cien por cien
por el Govern en cuanto al coste de las obras, y aquellos
municipios que han considerado oportuno que se financien
acudiendo a operaciones financieras son los intereses los que
corren de cuenta de los municipios.

Anteriormente el modelo de financiación era que el Govern
pagaba un 75%, anteriormente al Plan 10 el Govern pagaba un
75% de las obras y el municipio un 25% de las obras; por tanto,
el coste para el municipio es prácticamente el mismo, por tanto
no hay discriminación...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies. El coste para el municipio es
prácticamente el mismo. El único que está incrementando
sus aportaciones, en todo caso, sería el Govern pero al
mismo tiempo estamos consiguiendo no tardar 10 años en
tener terminada la red de puntos de atención continuada en
el conjunto de las Islas Baleares y estamos consiguiendo
que con un adelanto de 8 años sobre lo que hubiese sido de
continuar con el modelo anterior, el Insalud esté invirtiendo
en crear todos los servicios que están dentro de sus puntos
de atención continuada. 

De no haberlo hecho así nos encontraríamos con que el
día de los hipotéticos traspasos de competencias sanitarias
a la Comunidad Autónoma, esa red todavía estaría a medio
hacer, mientras que hoy nos encontramos con una red
totalmente terminada, con un coste prácticamente igual o
menor para los municipios porque pueden llegar a tener, si
no se endeudan, un punto de atención continuada sin que le
cueste un duro al municipio y, al mismo tiempo, para la
comunidad autónoma en una coyuntura de intereses bajos el
hecho de poder hacer las obras todas hoy y, por tanto, el
desplazamiento temporal, en vez de cifrarlo a una cifra
incierta como es la posible inflación que se pueda producir
en los próximos 9 o 10 años, queda cifrado en el importe de
las operaciones financieras a tipos que son históricamente
bajos para los municipios que decidan voluntariamente, sin
que nadie les obligue, acudir a financiar estas obras con
operaciones financieras.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin fixar la seva
posició? Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats, per a nosaltres no es pot donar un
tractament indiferenciat al Pla Mirall i al Pla 10. L'objecte
del Pla 10 i la seva oportunitat ens sembla bastant
inqüestionable des del moment en què es tracta d'eixamplar
la nostra infraestructura sanitària. Es podria discutir,
efectivament, el tema de la planificació, és a dir, que l'esforç
financer de les administracions públiques anàs directament
encaminat i prioritzat cap a aquelles zones on hi ha un major
dèficit d'aquestes infraestructures i que no es prioritzàs en
funció de la disponibilitat de l'ajuntament a fer un esforç en
aquest sentit, perquè -insistesc- estam davant un tema
específic i diferenciat, un tema que afecta d'una manera
molt sensible un servei públic com és el sanitari i, per tant,
l'oportunitat ens sembla indiscutible. En tot cas podríem
parlar de la planificació de les prioritats.
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Altra cosa és el tema Pla Mirall. Nosaltres, a part de dir que
coincidim en algunes de les preocupacions que ha manifestat el
grup interpel•lant respecte a la qualitat, respecte a les qüestions
de la transparència respecte als subcontractes, etc., etc., el que
ens hem de plantejar, efectivament, és l'oportunitat d'aquest pla
tenint en compte l'esforç enorme de caràcter financer que hi ha
darrere el Pla Mirall. Des del nostre punt de vista és clar que el
Pla Mirall és una enorme operació de caràcter electoralista,
posada en marxa pel Sr. Matas just després de la seva
investidura. El mateix nom de Pla Mirall és prou significatiu,
fa referències a imatge, fa referències a lluentor, fa referències
a aquest tipus de conceptes, és a dir, és un gran mostrador, fa
referència a això, a cosa accidental, supèrflua, d'ornament, i no
precisament ens parla de necessitats reals.

I a nosaltres ens aborrona una mica quan el conseller diu
que no es preocupa massa de la qualitat de les obres derivades
del Pla Mirall perquè s'ha de respectar l'autonomia municipal.
Home!, s'ha de respectar l'autonomia municipal, però si hi ha
recursos de la Comunitat Autònoma que van a subvencionar
aquestes obres evidentment hi ha d'haver una supervisió de la
qualitat, no es donen subvencions a fons perdut, malgrat que
aquesta sigui una pràctica habitual del Govern de la Comunitat
Autònoma.

És una operació de caràcter electoralista que no va en funció
de les necessitats reals de la població, que no obeeix a una
planificació inversora en funció d'aquestes necessitats, sinó que
del que es tractava era de fer molta obra en poc temps que
permetés fer moltes inauguracions en poc temps abans de les
properes eleccions i, evidentment, amb un cost financer,
especialment per als ajuntaments, enorme i que implica
diverses legislatures, que això és políticament molt important
i molt greu, no estam parlant d'un esforç que s'exhaureix amb
el govern que adopta la decisió, sinó que involucra les properes
legislatures, i això és el nostre gran emperò al Pla Mirall, això
és el nostre gran emperò, és a dir, un gran esforç que no es
dirigeix cap a necessitats reals de la població sinó que es
dispersa en molts de conceptes, alguns -efectivament-
necessaris, i d'altres que el que cerquen és la lluentor de l'obra
feta, de l'obra electoralment rendible.

Hi ha un altre aspecte que no ha esmentat el Grup
Parlamentari del PSM a l'hora de fer la interpel•lació que a
nosaltres també ens preocupa, que és la invasió competencial
dels consells insulars. Es pot pensar que la cooperació
municipal s'ha de fer des dels consells insulars o es pot pensar
que s'ha de fer des del Govern balear. Nosaltres, per una
concepció descentralitzada del que és l'administració
autonòmica, pensam que han de ser els consells insulars i fins
ara ha estat així: són els consells insulars els que fan aquí
cooperació municipal; a més, són els hereus, entre altres coses,
de l'antiga diputació, i és una de les seves finalitat bàsiques.
Llavors, quin sentit té diversificar la cooperació municipal des
del consell insular, traslladar-la al Govern balear pontant els
consells? Això té cap sentit ni un? Només té un sentit,
naturalment, cercar una línia de relació directa amb els
ajuntaments pontant, efectivament, els consells i especialment
un consell insular que no és políticament coincident amb el
color polític del Govern de la Comunitat Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Grosske, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, estic acabant, Sr. President. Aquest és un autèntic
despropòsit des del punt de vista de la racionalitat de
l'assignació dels recursos, de la visió global de totes les
necessitats de tots els municipis que, una vegada més,
només s'entén des d'una perspectiva electoralista i partidista.
Per tant és terriblement greu -i acab amb això, Sr. President-
que un dels majors esforços inversors en matèria d'obres
públiques en aquesta comunitat autònoma s'hagi fet
absolutament esbiaixat per consideracions de caràcter
partidista i electoralista tant per l'objecte d'allò que se
subvenciona i es financia com des del punt de vista de la
metodologia de treball, és a dir, de la instància política des
de la qual es fa aquesta inversió, que introdueix un
mecanisme d'irracionalitat, de dispersió en l'assignació
d'aquests recursos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr.President. Senyores diputades,
senyors diputats, és indubtable que les accions com les del
Pla Mirall i el Pla 10 s'emmarquen dins un context d'allò
que podríem denominar la nova enginyeria pressupostària
del Partit Popular impulsada des del Govern central per
camuflar deute, per millorar les xifres comptables que ha
posat de moda el govern del Sr. Aznar que, al mateix temps
que disminueix la inversió pública, permet el compliment de
les xifres comptables que milloren el dèficit de cara al
compliment de les condicions de l'ingrés dins l'euro.

Sr. President, li puc demanar que m'apagui el llum, que
em desconcerta? Gràcies.

(Rialles)

Però, a més a més, el Pla 10 en concret té un afegit d'allò
que en diríem l'apropiació, jo diria que apropiació indeguda,
de la capacitat d'endeutament dels ajuntaments en favor del
Govern per l'execució de competències que són pròpies del
Govern, perquè no hem d'oblidar que, així com el Pla Mirall
vulnera l'autonomia municipal en tant que imposa unes
prioritats i obliga, per la via de la subvenció de
determinades activitats, entra dins allò que és objecte de
l'autonomia municipal, el Pla Mirall, el Pla 10 -perdó- va
més enllà que això, perquè el Pla 10 s'apropia de la capacitat
d'endeutament dels propis ajuntaments no per imposar als
ajuntaments l'exercici de determinades finalitats que són
pròpies dels municipis, sinó aquelles que són pròpies del
Govern de la Comunitat Autònoma. Per tant, jo crec que en
aquest sentit és lícit parlar de l'apropiació indeguda de la
capacitat d'endeutament dels municipis en benefici propi.
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Però és que, a més a més, aquests dos tipus d'accions tenen
efectes colaterals negatius dels quals ja se n'ha parlat: efectes
econòmics. Jo crec que l'escassa afecció que té el govern
conservador, lliberal, a les polítiques keinessianes de correcció
del cicle el fa equivocar-se quan intenta ficar-se d'una manera
tan decidida en un programa ambiciós, el més ambiciós de la
història -segons paraules del Sr. Matas- d'obres públiques, i
aleshores es produeixen aquests efectes ja al•ludits
d'encalentiment de l'economia però que, en el cas concret de la
construcció i de les obres, tant privades com públiques, té uns
efectes polítics i socials especialment contraproduents. 

En primer lloc, l'encariment pur i simple de totes les obres,
tant privades com públiques, la qual cosa perjudica directament
els ciutadans en tant que les obres públiques es veuen encarides
i la prova és l'escassíssim nivell de baixes que en aquests
darrers anys, en concret l'any 98, han tengut les distintes obres
públiques licitades per les distintes administracions, per totes
elles a les Illes Balears, hi ha dificultat per endegar
determinades obres públiques perquè el nivell d'ocupació del
sector sobrepassa el cent per cent, i té uns efectes socials
especialment negatius en qüestions com política de l'habitatge,
i no és necessari que jo recordi al Sr. Rami una dada que, sens
dubte, ell coneix: de cinc obres licitades per l'Institut Balear de
l'Habitatge l'any 1998, tres varen quedar declarades desertes per
falta de licitadors i la quarta, una vegada licitada i una vegada
dipositada la fiança, va ser abandonada pel propi adjudicatari
perquè no es veia en cor de dur-la a terme. De cinc projectes,
un només es pot executar per manca de licitadors. Això, a més,
crea els embulls competencials al•ludits: imposa prioritats als
ajuntaments, vulnerant, lesionant, si més no, la seva autonomia
i obliga els ajuntaments a finançar obres de govern.

El Pla Mirall, per acabar ja, Sr. President, és -ja ho ha dit el
Sr. Grosske- un paradigma de la política d'imatge, ple de
defectes: no atenció a les qüestions d'accessibilitat, hi ha
exemples que han sortit reiteradament als diaris, però, sobretot,
jo crec que significa aquest exemple clar del que és la política
d'aquest govern, una política d'apariències, d'arreglar allò que
es veu, d'ocultar allò que és necessari i no es veu, basta citar
l'exemple de la congelació des de temps immemorial dels 300
milions de pessetes que el Govern de la Comunitat Autònoma
posa per als plans d'obres i serveis que, aquests sí, es dediquen
a arreglar problemes seriosos de proveïment, de sanejament
d'aigua de les poblacions i, especialment, de les petites
poblacions de les Illes Balears, i el Govern això ho ignora. És
molt més important una política espectacular, d'imatge,
d'apariència, electoralista, deia el Sr. Grosske; a mi, si em
permeten acabar, em recorda, el Pla Mirall sempre m'aixeca la
imatge del Sr. Matas amb un mirall al davant dient allò de:
"espejito, espejito, ¿habrá alguien más Matas que yo?". 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres sobre
aquesta qüestió, sobre l'objecte de la interpel•lació d'avui,
mantendrem la mateixa postura que hem mantengut fins ara
perquè és un tema, és un debat que s'ha suscitat en altres
ocasions, en debats puntuals i amb iniciatives que s'han duit
aquí al Parlament però, sobretot, en el debat pressupostari
anual també hem tengut ocasió de fixar la nostra postura
davant aquestes dues qüestions, el Pla Mirall i el Pla 10 i,
per tant, com dic, nosaltres mantendrem el suport al Govern
en aquesta política. Tot i que podria ser cert que aquestes
dues fórmules de finançament d'obres municipals puguin
tenir algun defecte, alguna qüestió que és negativa, crec que
els beneficis i les oportunitats i les facilitats que han obert
i que han donat a les institucions municipals per fer obres
necessàries i urgents en aquests moments, són molt
superiors als possibles dèficits que puguin presentar, com
dic, aquests dos sistemes de finançament. 

El Pla Mirall no podem negar aquí que és una gran
oportunitat i ha obert les portes als ajuntaments i les
possibilitats d'afrontar una transformació radical del que són
els municipis, del que són infraestructures municipals, en
definitiva, és a dir, no hem d'oblidar que el Govern fa les
seves aportacions i aquestes aportacions, a més, són
compatibles per part dels ajuntaments amb altres fonts de
finançament externes, en el sentit que poden incloure
aquestes obres que formen part del Pla Mirall dins el que
són els plans insulars de cooperació, poden també establir
contribucions especials en el cas que així ho decideixi
l'ajuntament i que la legislació ho permeti i, per tant, crec
que la realitat del Pla Mirall és una gran possibilitat, una
immillorable oportunitat per als ajuntaments d'obtenir
finançament i de transformar els seus municipis.

Sobre el Pla 10, també he de dir que nosaltres també hi
veim avantatges i que pràcticament tot són beneficis per als
ajuntaments, perquè no és una altra cosa que poder executar
d'una forma immediata unes obres que tal vegada per
problemes de finançament s'haurien de demorar en el temps
i, per tant, quan sorgeix la necessitat, quan hi ha la urgència,
la prioritat d'afrontar una determinada obra a un municipi,
una determinada infraestructura, idò amb aquest sistema de
finançament es pot emprendre amb caràcter immediat i
l'ajuntament té la garantia que té cobert l'import de les obres
al llarg dels anys perquè té un compromís ferm del Govern
en aquest sentit. 
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Per tant, diré que nosaltres donam suport al que ha estat
l'exposició del conseller, secundam les seves paraules i en
aquest sentit ens manifestarem cada vegada que en tenguem
ocasions. En definitiva, reiteram el nostre vistiplau a aquesta
política, a aquests sistemes i mètodes de finançament d'obres
municipals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Pel torn de rèplica té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Pla Mirall respon a un objectiu
estratègic de combatre l'estacionalitat, d'intentar evitar que el
nostre turisme només sigui un turisme de sol i platja i també
pugui venir a l'hivern gràcies a una nova oferta que atraurà
turistes fora de temporada alta, turistes que no venguin
únicament per l'atractiu del sol i platja. Vostè creu que amb el
Pla Mirall es complirà aquesta funció? Vostè creu que en
conjunt el Pla Mirall suposa un nou atractiu turístic de cara a
atraure el turisme d'hivern? Creu vostè que es potencia el
turisme cultural, per exemple? Jo li donaria mil idees de cara a
utilitzar el potencial que tenim a les Illes Balears i que en
aquest moment tenim infrautilitzat. Jo no hi veig un objectiu
estratègic de cara a l'atracció d'un turisme d'hivern.

Mirin, els posaré un exemple que, naturalment, no pretenc
que el copiem, però l'objectiu estratègic que ha suposat el
Guggenheim val la meitat del que vostès hauran gastat amb el
Pla Mirall i el Pla 10, 22.000 milions de pessetes, i això sí que
transforma una ciutat i significa un pol, un centre d'atracció de
turisme per tot el conjunt del país basc, en aquest moment, i és
un exemple que aquí tendríem possibilitat de turisme cultural
tant amb recuperació del nostre patrimoni històric, artístic i
cultural, d'excavacions i conservació dels nostres monuments,
dels castells, etc., etc., que, això sí, això ho tenim, que això ho
tenim degradat i infrautilitzat. 

Turisme de qualitat, tendrem turisme de qualitat trepitjant
pedres que per davall estan plenes d'aigües brutes, aquesta és la
realitat, aquesta és la realitat, una realitat de males clavegueres
o de no tenir clavegueres amb empedrats a damunt en molts de
casos, i no es pot construir un turisme de qualitat damunt unes
infraestructures sanitàries que estan en males condicions; per
construir un turisme de qualitat, per tenir garantida la qualitat
de vida dels ciutadans no ho podem fer tenint unes
infraestructures bàsiques en males condicions.

Els efectes sobre l'economia i especialment sobre la
construcció, vostè considera que han estat bons els efectes
d'aquests dos plans sobre el sector de la construcció?; vostè
creu que és positiu que aquests dos darrers anys el sector de
la construcció hagi pujat anualment prop d'un 10%?; vostè
considera positiu que l'any 1998 l'ocupació en el sector de
la construcció cresqués el 24%?; vostè considera positiu que
les empreses de construcció en aquest moment estiguin
sobredimensionades, que s'hagin vist obligades a comprar
un excés de maquinària que d'aquí a dos anys no
necessitaran, que s'hagin vist obligades a contractar un
nombre important de treballadors que han vengut de fora i
que després segurament no sabrem com hem d'ocupar? Diu
que si no ho haguéssim fet no ho faríem mai perquè la
nostra economia sempre anirà bé. Com es pot ser tan
prepotent, Sr. Conseller d'Economia i Hisenda?, si del 90 al
95 no ho recorda, que vàrem tenir una crisi econòmica?, i no
era perquè governàssim els altres, va ser amb vostès. Per
què?, perquè tenim una economia molt subjectada als cicles
europeus i, en aquest moment, a Europa es comença a
apuntar, si no a una recessió, com a mínim una reducció del
creixement, i ja s'estan revisant les previsions de creixement
a la baixa, i ja es comença a apuntar que el turisme alemany
i anglès tal vegada començarà a retrocedir. I què passarà?,
i què passarà si ve aquesta -no ho vulguem- si ve una crisi
econòmica o si ve una petita recessió? Que les
administracions estarem amb els dipòsits buits, sense
capacitat de reaccionar perquè, a més a més, vostès ens
hauran endeutat per deu anys. Aquesta serà la situació, i
quan la iniciativa privada davallarà que, vulguin o no, jo no
ho vull, però que segurament baixarà i hauria de sortir
l'administració amb obra pública perquè les empreses de
construcció tenguessin feina, no podrem, no podrem perquè
vostès hauran gastat els doblers, no d'ara, els doblers de
dues legislatures. 

I s'ha de ser, a més a més de prepotent, molt sectari per
pujar aquí i dir: "És que el consell insular no fa res. Miri, jo
a vostès els reconec que fan coses, en algunes discrepam,
però mai no diré que el Govern no fa res. Jo li puc presentar
més de 10 batles del Partit Popular que li diran que aquests
quatre anys han rebut més subvencions que mai del Consell
Insular de Mallorca. No pugi aquí a amollar aquestes
boutades perquè es desqualifica vostè mateix.

I ho diu tothom: ho demanen els constructors, si
l'associació de constructors els han demanat temps; "no
pretenguin inaugurar les obres totes abans de dia 13 de
juny", li va dir el president de l'Associació de Constructors,
"no podem més, no trobam material, no tenim gent per fer
feina. Per favor, ajornin els terminis d'execució de les
obres". No poden, ho diuen els mateixos constructors i ho
diu la gent dins el cafè, és que és una qüestió de sentit
comú, no fa falta ser economistes per veure que això ha
suposat un sobredimensionament de l'activitat de la
construcció totalment innecessari.
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Necessit un minutet més, Sr. President.

Bé, el control, responsabilitat municipal. D'acord, contracten
els municipis, però vostès hauran de respondre aquí; vostès, si
gasten dels doblers públics 20.000 milions i busques de
pessetes, han de respondre aquí, i crec que vostè hauria d'estar
informat de si algunes obres no s'ajusten al projecte; jo li puc
dir un municipi que ha tret a fora l'empresa perquè ha
supervisat el projecte i no responia a la realitat, i ha tornat a
adjudicar les obres; i li puc dir un altre municipi, en aquest cas
governat pel Partit Popular, que està posant unes voravies que
no s'ajusten al projecte, i per cada metre de vorera hi ha més de
2.000 pessetes de diferència, i no ho controlen, i és un vertader
escàndol i crec que ho haurien de controlar. I m'agradaria saber
quins objectius estratègics aconsegueix vostè urbanitzant una
urbanització que no està recepcionada per l'ajuntament com son
Macià, per exemple. És obligació del Govern urbanitzar una
urbanització que és obligació del promotor urbanístic i no de
l'ajuntament? 

I quant al Pla 10, per acabar, no estam en contra que es faci
un centre de salut a cada municipi, estam en contra que vostès
derivin la responsabilitat i carreguin el finançament damunt els
ajuntaments. I per què no totes les escoles, fetes amb doblers
municipals, i ja els els tornarem? Per què no?, i per què no tots
els instituts?, i per què no totes les infraestructures que són
responsabilitats de vostès? Vostès estan derivant el deute cap
als ajuntaments i llavors plantegen que som una de les
comunitats autònomes amb menys deute. Per aquí!, i no faig un
gest obscè però el se mereix, en aquest moment. Vostès deriven
el deute cap als ajuntaments.

Miri -Sr. President, acab, deu segons- aquí, en definitiva, tot
això ha estat organitzat per una gran campanya mediàtica en
clau electoral. Aquí només no han pensat en els interessos
generals del partit, han pensat en tenir moltes inauguracions de
cara al 13 de juny, en poder-se fer encara més fotografies, però
mirin, crec que això els haurà sortit malament, crec que això
serà la seva tomba electoral perquè la gent ha vist que en molts
de casos les obres que es realitzaven, per les presses, per la
mala qualitat dels materials i que es feien amb un total
electoralisme i estic convençut que els passaran factura. Però,
en definitiva, això seran els ciutadans, que ens exigiran
responsabilitats dia 13 de juny. 

Esper que sigui un poquet més explícit en la segona resposta
perquè, la veritat, la primera ha estat molt decebedora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol, i pel torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, bueno, yo querría ser lo más breve posible,
centrarme en las cuatro o cinco ideas que se han oído aquí.
Son cuatro o cinco ideas que, claro, la verdad es que a base
de oírlas repetidas cuatro veces por cuatro intervinientes
distintos, o tres veces, en este caso, pues parece que son
ciertas y que hay una opinión unánime en relación a ellas.
Como la contestación sólo se oye una vez pues parece que
pesa menos. 

Pero una de las ideas machaconas con las que se nos
repiten los oídos una y otra vez es que el Pla Mirall o el Pla
10 obligan a endeudar a los ayuntamientos, que son una
forma de ocultar deuda en los ayuntamientos. Bueno, a mi
me gustaría que pudiesen aportar en algún momento una
prueba de ello, me gustaría que pudiesen señalar a qué
alcalde, a qué consistorio se le ha puesto una pistola en el
pecho para obligarle a tomar ninguna decisión, tanto en
relación al Pla 10 como en relación al Pla Mirall. Todos los
ayuntamientos han tenido, han sido absolutamente
respetados en todo lo que es su ámbito competencial. Los
ayuntamientos han sido libres para decidir si quieren o no
acogerse a las ayudas, desconozco qué tipo de ayudas son
las ayudas que obligan: o son ayudas públicas, o son
subvenciones, o son otra cosa, son algo distinto. 

Todos los ayuntamientos han participado en la medida
que han querido participar, y precisamente una de las cosas
que se han evitado tanto en el Pla 10 como en el Pla Mirall
es hacer eso de lo que ustedes, también por cuadruplicado,
dentro y fuera del Parlamento nos acusan habitualmente,
que es de discriminación; lo llaman priorización: se prioriza
en función de colores políticos, se prioriza en función de
capacidad financiera, aquellos ayuntamientos que tienen
capacidad financiera pueden tener su PAC y aquellos que no
tienen capacidad financiera no pueden tener su PAC. Bueno,
esto sencillamente es falso, sencillamente no es verdad,
simplemente responde a la necesidad de crear verdades
sobre la base de la repetición pero no sobre la base de la
repetición, pero no sobre la base de su congruencia con la
realidad.

En estos momentos la red de PAC está terminada o está
a punto de ser terminada. Por tanto, si alguna cosa no se ha
hecho gracias al Pla 10 es discriminar. Si alguna cosa se
hubiese tenido que hacer si no se hubiese hecho el Pla 10,
es tener que elegir qué PAC se hacían en el año 1, y qué
PAC se dejaban para el año 8. Sin duda, por lo que hemos
oído, ustedes hubiesen preferido hacerlo así, hubiesen
preferido poder discriminar, a saber con qué criterios, y de
ese modo poder premiar a los amigos y castigar a los no tan
amigos. En cualquier caso no es la forma de hacer las cosas
de este gobierno, y eso se ha demostrado no sólo en el Pla
10, sino también en el Pla Mirall.
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La segunda cuestión es recalentamiento. Ustedes han sido,
lo ha dicho el Sr. Sampol, inoportunos, han recalentado la
economía, el sector de la construcción está boyantísimo, y se
produce esto por culpa del Pla Mirall. Mire, yo desconozco en
qué cifras macroeconómicas se basan ustedes, pero en las que
me baso yo, la incidencia del Pla Mirall en los años 97 y 98 es
de un 2% sobre el conjunto del sector de la construcción. Si
ustedes creen que eso es la causa del recalentamiento en la
economía de Baleares, o de que haya escasez de mano de obra
en el sector de la construcción, pues creo que tenemos bases
muy sólidas para discrepar. Por tanto el Pla Mirall podría haber
producido recalentamiento si se hubiese producido el fenómeno
de que los ayuntamientos hubiesen querido hacer el cien por
cien del Pla Mirall en dos años o en tres años. Lógicamente los
ayuntamientos ni tienen capacidad financiera ni capacidad
técnica para desarrollar el Pla Mirall, que es un plan ambicioso,
y que es un plan que sin duda se va a ejecutar a lo largo de
siete, ocho o nueve años, i que a lo largo de esos años va a
seguir manteniendo un peso sobre el conjunto del sector de la
construcción, de lo mismo que se ha producido en estos dos
primeros años, que sin duda habrán sido los años de mayor
nivel de ejecución del conjunto del Pla Mirall. Por tanto
estamos hablando de una incidencia de un 2 o un 3% sobre el
conjunto del sector de la construcción, esto es un 0,2% sobre el
conjunto de la economía balear.

Punto tercero: La Comunidad Autónoma no controla la
calidad de las obras. Vamos a ver, la Comunidad Autónoma en
el decreto y en la orden que regula el Pla Mirall se reserva el
derecho a inspeccionar las obras, con una finalidad muy clara,
que es la de evitar tener que hacer pagos sin saber si la obra
está hecha o no, sin saber si quien debe de ejecutar la obra,
quien debe de dirigirla y quien debe de controlarla, pues
sencillamente no ha hecho absolutamente nada, o ha hecho algo
que no tiene nada que ver con aquello con lo que ganó una
subvención frente a la licitación abierta por el Govern, pero
desde luego bajo ningún concepto es función del Govern elegir
ni cuál es la prioridad con la que se debe ejecutar el Pla Mirall
dentro de cada municipio, ni cuál es la velocidad con la que se
debe ejecutar, ni cuáles son las calidades con las que deben ser
terminadas, dentro lógicamente de lo que está establecido en el
proyecto, el director de la obra y el propio ayuntamiento tienen
un cierto margen de movimiento, de flexibilidad, siempre y
cuando se adecuen sensiblemente al proyecto presentado ante
el Govern balear, pero desde luego los responsables de la buena
calidad y de la mala calidad de las terminaciones, los
responsables de la velocidad, de la tardanza, o de las obras
suspendidas, vayan a buscarlos a cada municipio, y no vengan
a buscarlos al Govern, que se ha limitado a ayudar a los
municipios a hacer obras que los municipios han considerado
oportuno hacer. Por tanto, si hay un municipio que está
empedrando una calle que no tiene hecho su saneamiento, es
algo que deben exigirle responsabilidades al ayuntamiento
correspondiente, y no al Govern, que lógicamente no sabe
donde está hecho el saneamiento o no. Sabe, desde luego, que
el apoyo del Consell Insular no es suficiente como para poder
garantizar que los saneamientos estén hechos en el conjunto de
nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Pero en cualquier caso
ése es un debate que se debe producir en el Consell Insular de
Mallorca, i que además la luz roja me indica que no puedo
extenderme mucho en ello.

Una última apreciación, Sr. Sampol, efectivamente las
cifras que han trascendido públicamente de construcción del
Guggenheim son 25.000 millones, pero usted se olvida de
los cuantiosos gastos que suponen el mantenimiento del
Guggenheim, que hacen exceder en mucho las aportaciones
que el Pla Mirall va a hacer a los municipios. Y por otro
lado, las obras que se desarrollan por el Pla Mirall son obras
que los municipios consideraban necesarias, son obras de
adecuación del espacio urbano en el conjunto de los
municipios de las Islas, y por tanto son obras dirigidas al
bienestar, a la calidad de vida de nuestros ciudadanos, obras
que más pronto o más tarde hubiésemos tenido que hacer. El
Pla Mirall lo que hace es conseguir acelerarlas para que
podamos estar en un nivel de calidad superior en los
espacios urbanos que ofrecemos, tanto a nuestros
ciudadanos como a los turistas que nos visitan. El museo
Guggenheim, que desde luego me parece una acción
importante y alabable por parte de quienes la han
impulsado, tiene unos gastos extraordinariamente superiores
sobre los del Pla Mirall, son además no sustitutivos de las
mismas inversiones que deberán hacerse también en el País
Vasco, y además arrastran unos gastos de mantenimiento,
unos gastos de mantener abierto el Guggenheim que sin
duda también se justifican por los efectos que producen en
cuanto a atraer turistas a un lugar donde no los había.

Sin duda hay otros proyectos, como puede ser el Parc
Bit, que se asemejan mejor a la iniciativa...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies. ...a la iniciativa a la que usted se refiere
en el caso del museo Guggenheim. Muchas gracias, y
muchas gracias por la paciencia de la Presidencia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III.- Debat de les esmenes a la totalitat presentades al
Projecte de llei RGE núm. 6120/98, general turística de la
CAIB., RGE núms. 520/99, 602/99, 661/99 i 707/99, dels
grups parlamentaris d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
PSM-Entesa Nacionalista, Socialista, i Mixt,
respectivament.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, debat d'esmenes
a la totalitat presentades al Projecte de llei 6120/98, general
turística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Hi
ha presentades quatre esmenes a la totalitat: la 520 per
Esquerra Unida, 602 PSM-Entesa Nacionalista, 661
Socialista, i 707 Grup Parlamentari Mixt. Veurem primer
l'esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Sr. González Ortea?
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que la mínima cortesía
parlamentaria me obliga a hacer una procuraré que breve
exposición de la Ley previa a la presentación de las enmiendas.
Pero, vamos, me someto lógicamente a lo que la Presidencia
decida.

EL SR. PRESIDENT:

No, aquesta presidència té el debat ordenat quant a la
presentació de les esmenes a la totalitat, normalment en l'únic
projecte de llei que hi ha una presentació prèvia, llevat que
s'hagi sol•licitat amb anterioritat, és en el Projecte de llei de
pressuposts, i per tant, si no li sap mal, aquesta presidència
continuarà amb l'ordre del dia tal com estava establert. Sra.
Margalida Thomàs, té vostè la paraula... De totes maneres,
moltes gràcies per l'oferiment.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
L'expectació que ha provocat la provocat la presentació
d'aquest projecte de llei general de turisme per part del Govern
balear posa de manifest que estam davant un moment de presa
de decisions significatives per al disseny del futur model de
creixement de les Balears, més encara si tenim en compte que
aquesta nova llei coincideix en el temps amb la presentació i
inici del debat de les Directrius d'Ordenació Territorial. Tot i
que compartim la necessitat urgent d'una veritable llei general
reguladora del conjunt d'activitats que integren el sector turístic,
i precisament per aquest convenciment, el projecte presentat pel
Govern balear consideram que no només no respon a les
necessitats i als reptes que té presentats el sector, sinó que en
alguns temes fins i tot hi consolida la situació actual.

El primer que hem de dir és que la llei, com bona part de la
política d'aquest govern, té un caràcter retòric, un recull
d'eufemismes i frases fetes que no resolen els problemes reals
i que serveixen per amagar i disfressar els acords amb una part
de l'empresariat del sector, que ha provocat aquest projecte de
llei. I deim una part, perquè basta recordar la reacció de la
majoria del sector d'hoteleria aquestes setmanes passades. Tot
i que els objectius de la llei són els de clarificar "la abundante
y dispersa legislación turística que en ocasiones hace compleja su
aplicación", amb la nova llei aquesta important oferta il•legal
existent a les nostres illes pensam que pot continuar ben
tranquil•la, que res no canvia; a part que la llei no és general del
sector, ja que molts d'aspectes del conjunt d'activitats
turístiques no apareixen, o ho fan de passades.

La gestació d'aquest projecte de llei posa de manifest la
poca voluntat de fer una llei general com a instrument
efectiu. La manca de diàleg previ amb el conjunt dels
sectors afectats, evidentment la parcialitat de les
negociacions, ja que només s'ha comptat amb un sector del
sector d'hoteleria, i que en cap moment no es va tenir
present la majoria de la població que treballa i que té els
seus representants, els sindicats; i a la vegada les
contradiccions entre els objectius publicitats i l'articulat
concret, són raons més que suficients per demanar la
retirada del projecte de llei, i l'inici d'un nou període
d'elaboració a la recerca d'un consens social al voltant d'un
model de desenvolupament i reconversió del sector que
atengui els interessos generals de la població.

Les raons d'una esmena a la totalitat, des del punt de
vista del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, els posam en
quatre blocs, que responen a objectius que teòricament
pretén aquesta llei: per una banda la contenció del
creixement, per una altra el foment del turisme de qualitat,
la protecció i el respecte al medi ambient, i l'estabilitat
laboral. La contenció del creixement és l'argumentació
estrella d'aquest projecte de llei, i segons els seus autors
significa un canvi radical en el rumb que s'ha seguit fins ara.
Molt s'ha parlat d'aquesta fórmula, d'aquest mecanisme de
substitució de places obsoletes per places noves.
Evidentment la llei general preveu un mecanisme pel qual
l'autorització de noves places queda condicionada a la
retirada del mercat de places que es donen de baixa,
voluntàriament o d'ofici. Però analitzades amb detall
aquestes propostes que fa el Projecte de llei, sobretot la
fórmula prevista a l'article 49.4, la nostra valoració és que
justament dóna lloc a una nova i intensa fase de creixement
quantitatiu de l'oferta. Hem aplicat aquesta fórmula, i en tots
els casos l'autorització de noves places és molt superior a les
places que es donen de baixa, i hem elaborat un quadre
comparatiu, que ja es va donar a conèixer als mitjans de
comunicació, però que indica que donant de baixa 300
places, aplicant la fórmula se'n poden autoritzar 525.
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A més, a l'article 50 recull un conjunt tan important
d'excepcions, que facilita una nova línia intensiva de
creixement. És de destacar que la tipologia de les excepcions
que es recullen justament és un conjunt de possibilitats que
signifiquen un segment de l'oferta que per ella mateixa, sense
necessitat d'incentius afegits, ja tenen una major perspectiva de
mercat, com és el turisme interior, els hotels rurals,
l'agroturisme, els habitatges turístics vacacionals. I a més, si
tots aquests fets anteriors no basten per demostrar que aquesta
llei té molt poca voluntat real de frenar el creixement de l'oferta
turística, ja quan a l'exposició de motius ens explica un altre
objectiu, allargar la temporada turística fins a anivellar la
temporada d'hivern amb la de l'estiu, ens resulta un altre dels
motius del nostre rebuig. És difícil imaginar unes illes saturades
tot l'any amb la mateixa intensitat que ho estan els mesos de
juliol i agost. En aquests darrers anys, en els moments més
intensos de temporada alta, entre final de juliol i primera
setmana d'agost, al voltant de 500.000 persones no residents
han estat presents a les quatre illes. Si l'objectiu és que aquesta
punta, ara molt concentrada, s'allargui sense disminuir l'oferta
màxima, el potencial de creixement en termes anuals es podria
fixar en torn al 75% de l'oferta actual de les estades. Amb
aquestes consideracions pensam que queda prou clar que
precisament és una llei que allò que afavoreix és un caràcter
expansionista del creixement turístic.

Per altra banda, el foment de turisme de qualitat no el veim
reflectit en absolut com un objectiu, sinó que representa una
aposta per un desenvolupament a posteriori de grans enunciats.
I de tota manera sí que hi ha un aspecte en què ens agradaria
aturar-nos: els plans de modernització permanents, que es
recullen de l'article 53 al 59. L'actualització d'estructures i
instal•lacions no són més que un recull més o manco sistemàtic
de tota la documentació que la normativa ja existent estableix
per als diversos establiments turístics. Sembla com si allò que
pensàs l'autor d'aquest projecte és que només s'ha de fer
complir allò que fins ara és obligatori i que no es compleix.
Però les mancances en aquest sentit són clarament també
clamoroses: No introdueixen criteris mediambientals en la
modernització d'estructures, i res no es diu en matèria de
consum d'aigua, de consums energètics, de sistemes de
reducció en la producció de residus, res en definitiva que
permeti introduir criteris de controls i auditories de tipus
ecològic. 

I com ens ha fet arribar la Federació d'Hoteleria i Comerç de
Comissions Obreres, un altre aspecte també que amb aquesta
aplicació de la llei de modernització de la planta hotelera es va
veure, i l'experiència ha duit que es fa necessari complementar
les polítiques de modernització amb polítiques socials, ja que
en cas contrari són els treballadors els que pateixen els
tancaments dels establiments per la realització d'obres de
reforma o remodelació. Les conseqüències solen ser per als
treballadors condicionar les vacances a la realització de les
obres, o patiment d'un expedient de suspensió d'ocupació amb
la corresponent pèrdua de salari i de drets en prestacions
socials.

Parlam també de l'apartat que parla d'actualització de
serveis, que si a l'anterior parlàvem que és insuficient, en
aquest cas el consideram totalment retòric. Una pla Q de
qualitat, que pareix que és un superació ja d'aquesta llei, i
que s'haurà de superar cada quatre anys, sembla més una
manera de dir alguna cosa per compromís, que no una
aposta clara i decidida en favor d'una espècie d'ITV que
permeti valorar des de paràmetres objectius les
característiques de qualitat exigible en cadascun dels
serveis. En aquest sentit sembla com si el consens entre les
posicions liberals de l'empresariat, que diuen que el mercat
és el que ha de fer el control de qualitat, i els interessos
professionals de les empreses de serveis, serà una propera
batalla en el desenvolupament reglamentari d'aquest apartat.

I quan parlam de l'altre apartat, que ens planteja el nostre
rebuig, la protecció i el respecte al medi ambient és un altre
objectiu que planteja el projecte de llei, i que se suposa que
hauria d'anar lligat o interrelacionat amb allò que les
Directrius d'Ordenació del Territori serien el seu exponent,
i hauria d'anar una cosa lligada amb l'altra. En aquest sentit
les previsions i potencialitat de creixement que amb aquesta
llei es preveu per als propers anys, pensam que senzillament
allò que significa és una reedició de fases que ja pensàvem
superades. El model de tot turístic, que es pot continuar
creixement, ho dèiem abans en el capítol d'excepcions,
senzillament ens du cap a un creixement en sòl rústic, cap
a l'interior, quan a les zones costaneres ja no puguin pujar-se
més. I en tot allò que significa l'incentiu de la desaparició de
places obsoletes per obrir-ne de noves, apareix també un
altre dels problemes que en aquest sentit de respecte al medi
ambient ens provoca seriosa preocupació: no es parla en
absolut que pugui significar una desaparició, una demolició
d'edificis, sinó una desaparició administrativa de places. Es
pot donar la paradoxa que un grup de constructors hotelers
poden adquirir un establiment obsolet de 200 places, donar-
les de baixa com a usos turístics, reconvertir l'immoble a
usos residencials i comercials, i a la vegada li permet tenir
a la seva disposició la capacitat per crear 375 places
turístiques noves. En una paraula, més places turístiques,
més densitat, més ocupació de territori, i més negoci per a
uns fins a un resultat d'un nou impuls especulatiu.

I quan parlàvem igualment del procés de
desestacionalització, comentàvem que amb aquesta llei
tampoc no es parla d'una vertadera reducció del nombre
total de places, que significaria una aturada del nombre de
places cap a tot allò que significa el turisme d'interior, amb
tot allò que significa d'utilització de recursos naturals:
consum d'aigua, d'energia, etcètera.



6128 DIARI DE SESSIONS / Núm. 140 / 16 de febrer del 1999

El darrer objectiu de què parlàvem, l'estabilitat laboral,
tornam a pensar que evidentment un projecte de llei que fa
referència a una llei general, i que ha de tenir aquests grans
objectius, una altra de les grans mancances és que no parla en
absolut d'objectius o de requisits per tal de realment combatre
la inestabilitat, i per tant no parla ni fa cap referència a requisits
de contractació fixa en criteris d'autorització de noves places.
No aborda en cap moment problemes de regulació del sector en
aspectes laborals, ni en cap moment que aquests mecanismes de
substitució de places obsoletes per noves autoritzades hi hagués
una sèrie de paraigües, una sèrie de requisits que poguessin
donar un cert avantatge cap al possible acomiadament col•lectiu
de treballadors.

I evidentment hi ha un altre aspecte, que és el que ens
sembla, lligat a aquests anteriors, importantíssim per tal de
rebutjar aquest projecte de llei, i és que el projecte de llei
emmarca tres àmbits territorials de referència sense cap anàlisi
específica de la situació de cadascun dels espais insulars. La
filosofia de la llei i l'aplicació concreta d'aquests preceptes és
la mateixa sense més consideracions que una fórmula
transitòria, la disposició addicional quarta, que preveu una
particularització a cada illa en la distribució de les noves
autoritzacions originades per la desaparició d'ofici de places
obsoletes. Aquest intent d'objectivitat inicial, o aquest tracte
igualitari de totes les illes, té uns grans perjudicis, unes grans
dificultats. En primer lloc el tema d'unificar Eivissa i
Formentera com una sola unitat evidentment pot provocar que
desaparició de places obsoletes a zones saturades com Sant
Antoni d'Eivissa siguin utilitzades per a un creixement excessiu
a l'illa de Formentera. En el cas de Menorca, que en els darrers
temps ha sofert un creixement important en el nombre de noves
places, a la disposició addicional quarta facilita que sense haver
de donar de baixa places obsoletes a Menorca sigui possible
autoritzar-ne de noves en base a la borsa de places donades de
baixa d'ofici en el conjunt de Balears. I en aquest sentit ja hi va
haver, just dimarts passat, en resposta a una pregunta
parlamentària en debat en plenari, el possible creixement
aplicant aquesta fórmula a Menorca, de 5.037 places turístiques
noves, clarament una vulneració de l'esperit i de la lletra de la
declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

En definitiva, pensam que aquesta llei general posa de
manifest que la planificació sectorial no és possible sense una
planificació més general, dins un marc territorial i social en
concret, i en aquest sentit insistim, sense un necessari consens
i sense una necessària participació i diàleg de tot el sector i de
tots aquells que hi han de participar. I en aquest sentit, ja per
acabar, ens sembla que s'ha de retirar aquest projecte de llei,
entre d'altres raons -i ja la darrera- perquè el mateix grup
parlamentari que dóna suport al Govern balear ha presentat un
cúmul d'esmenes parcials a aquest projecte de llei, furtant un
vertader debat, ja que les nostres esmenes van a un projecte que
el mateix grup parlamentari canvia en segons quins aspectes
bastant substancialment, i amb el furt d'un debat en condicions
i així com toca en aquest parlament, allò que es demana és que
es retiri el projecte inicial, es torni a presentar amb el consens
necessari i amb la incorporació de tot allò que a través
d'esmenes parcials senzillament el Partit Popular vol adobar
allò que havia començat malament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Sr. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Al Grup Popular ens agradaria fer
una intervenció final, de fixació de postura, respecte de la
globalitat de les esmenes presentades a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam, idò, a la segona esmena
a la totalitat, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Nacionalista-PSM presenta una esmena a
la totalitat del Projecte de llei general turística, proposant la
seva devolució al Govern amb el principal argument que no
és una llei general turística. Aquesta és una llei parcial, ja
que només intenta regular certes empreses turístiques
d'allotjament, i dir de passada qualque cosa de les agències
de viatges i de l'oferta complementària. Ningú, després
d'haver estudiat la llei general turística, pot afirmar en
aquesta cambra que aquesta intenta regular la globalitat de
tot el turisme. Tots vostès saben que sols ho fa, i no en la
seva totalitat, d'algunes activitats i professions turístiques.
Això sí, el títol, pretensiós a més no poder, suggereix una
cobertura per a tot el sector turístic. No s'enganin, només és
el títol. Ens hauríem de demanar en primer lloc què
esmenam avui, quan el propi Grup Parlamentari Popular ha
presentat 46 esmenes al projecte de llei del seu propi
govern. Sols li ha faltat presentar la de la totalitat, com han
fet els altres grups. Estic segur, després de veure les
reunions i les corregudes del Partit Popular, que a algun dels
seus membres ganes de presentar una esmena a la totalitat,
no n'hi deuen mancar. Des del Grup Nacionalista-PSM ens
demanam: qui ha cedit? què s'ha cedit? Cal recordar que la
Federació Hotelera considerà després de la seva ja famosa
assemblea que la llei té mancances, excessos, i tractaments
puntuals poc adients, i que el Govern manifestava que certes
coses eren innegociables.

La llei general turística ens ha permès observar una
vegada més la debilitat d'un govern prepotent, que ha
mostrat a l'opinió pública un espectacle gens gratificant.
Intentaré en la meva exposició, encara que amb molt poques
esperances de ser escoltat pel grup majoritari, explicar tots
els arguments possibles pels quals demanam la devolució
d'aquest projecte de llei.

Si llegim l'exposició de motius, veim com aquest
projecte es presenta com un intent de sintetitzar i simplificar
la normativa que ordena el sector turístic. El primer que
hauríem d'esperar és que la llei general turística abastàs tota
l'ordenació turística, amb tots els seus diferents sectors. El
projecte de llei hauria de servir de compendi de tota la
normativa turística. Tenim una gran dispersió normativa,
que ara podríem refondre en aquest projecte. Tots vostès
saben que la llei general turística es limita a ordenar, com he
dit, alguns aspectes de l'oferta turística d'allotjament, i poca
cos més. Per això deim que el manifestat a l'exposició de
motius és una gran mentida, i una excusa més sense
fonaments per presentar aquesta llei. Perdem una gran
oportunitat i l'ocasió ideal per posar remei a totes les
insuficiències del sector turístic.
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El segon que caldria esperar d'aquest projecte de llei, per la
importància del turisme a les Illes Balears, és un cert consens
polític i social d'aquest projecte. És tota la societat que hi té
molt a dir, des del punt de vista econòmic, social, cultural i
ambiental. Voldria remuntar-me al mes de maig de 1998, quan
per tramitar amb urgència i amb lectura única, és a dir amb
traïdoria, el Partit Popular va aprovar tan sols amb els seus vots
la mal anomenada Llei de moratòria turística. Aquell passat
mes de maig, mes de flors i alegria, la Sra. Salom ens deia,
davant una pregunta que ella mateixa es feia per justificar
aquella injustificable tramitació: "Aprovar aquesta llei en
aquest parlament implica donar-nos temps, donar-nos marge, a
tots, perquè amb vista a un futur puguem discutir tots els grups
parlamentaris, tota la societat, tots els sectors turístics, tothom
pugui dir la seva i hi pugui haver un debat obert a la societat
respecte de quins han de ser els criteris, la filosofia d'aquesta
Llei general turística de la nostra comunitat", i continuava: "El
Partit Popular vol que hi hagi un debat, vol que aquesta llei es
discuteixi amb tranquil•litat, que es discuteixi a la societat, al
carrer, i que es discuteixi aquí, en aquest parlament, amb els
tràmits parlamentaris corresponents, com no podia ser d'altra
manera, en ponència, en comissió, i amb tot el temps que faci
falta".

I davant la petició de l'oposició de posar terminis a la
posterior presentació de la Llei general turística, aquesta d'avui,
la Sra. Salom ens deia: "Si la Llei necessita més temps per
madurar, per intentar que sigui fruit d'un consens, no hem de
posar cap termini".

A la rèplica, i per acabar, la Sra. Salom manifestava: "S'està
fent feina en una llei general turística que crec que serà una llei
molt nova i una llei que crec que serà d'admiració per a la
majoria de països, d'allà on ens envien turistes cap a aquesta
comunitat", i deia: "El Grup Popular vol que aquesta llei sigui
fruit d'un ampli debat dins la societat balear, que tothom hi
pugui dir la seva, que el Parlament, en els distints tràmits
parlamentaris de ponència, de comissió, sense presses, pugui
discutir-lo entre tots, el Partit Popular no vol tallar la llibertat
a ningú de poder dir el que pensa sobre la Llei general
turística", tanta sort, Sra. Salom, tanta sort.

Tres dies després, dins un debat semblant, el conseller de
Turisme, Sr. González i Ortea, a qui agrada ser clar i precís en
les seves intervencions, ens manifestava que el debat de la Llei
general turística s'havia de fer amb tranquil•litat i assossec,
tranquil•litat i assossec per a un tema de tanta transcendència
per al nostre futur a mig i a llarg termini. Reconeixia amb
humilitat que el seu gran error havia estat no venir a explicar la
seva política en aquest parlament, humilitat qui li ho feia
reconèixer, el nostre grup fa anys que diu que els mesos d'estiu
ja no hi pot venir més gent, humilitat per dir-nos que aquest
tema, el de la Llei general turística, s'havia de discutir amb
calma, tenim temps, deia, el mes de juliol de 1998, un d'aquests
mesos en què no hi cap més gent.

I per si havíem oblidat les paraules del Sr. González i
Ortea, el president Matas, absent d'un debat on han venut
que és la llei més important, juntament amb les DOT,
d'aquesta legislatura, el Sr. Matas, absent, afirmava a un
mitjà de comunicació, textualment: "No tenim pressa per
aprovar la Llei general turística, ja que el nostre objectiu és
que estigui ben fet i amb el major consens possible". El Sr.
Matas és un bon venedor, no sé si de grans magatzems, com
va dir algú, però, sens dubte, un gran venedor.

Cal recordar que durant aquest darrer any ens ha venut
la moto que és una bona llei, la més avançada i millor que
s'hagi pogut fer, que solucionarà definitivament els nostres
problemes turístics, fins i tot aprofitar alguns debats i alguns
llocs per dir que, turísticament, som el model que tothom
vol copiar. Cal recordar que qualcú ha arribat a titular
aquesta política del Sr. Matas com la del fi del segle
balearitzador.

Mentre una gran part de la nostra societat es manifesta
clarament en contra del fet que s'hagin sobrepassat certs
límits, demanant mesures efectives per aturar un desmesurat
creixement turístic, el Govern del Sr. Matas ens ven una llei
de redacció confusa per atendre les exigències dels de
sempre, dels especuladors de negoci fàcil i benefici
immediat.

La Llei general turística és plena d'exemples sobre com
una llei feta per tothom beneficia a aquells que no han
complit les lleis anteriors. Fora d'aquí i aquí mateix molts
sols volen sentir les propagandes, però nosaltres tenim el
producte, i no ens podem permetre que aquest producte no
sigui bo.

No volem escoltar més mentides i enganys del Partit
Popular, mentides i enganys no sols als partits de l'oposició
sinó, el que és més greu, a tota la societat. Vostès poden fer
campanyes publicitàries ben orquestrades, de moratòries
disfressades, de respecte al medi ambient, d'un nou model,
però vostès, Sr. Matas, ho sent?, Sr. González i Ortea,
senyores i senyors del Partit Popular, no tenen avui cap
credibilitat per venir aquí amb aquest projecte de llei,
tramitat amb urgència, amb traïdoria, i voler resoldre el
tema entre dijous i divendres d'aquesta mateixa setmana,
amb una marató mai vista en aquest parlament. Vostès ens
han enganat contínuament durant tot aquest temps i no tenen
avui cap argument que no sigui el purament electoral.

El president dels hotelers, a una entrevista el mes passat,
hi manifestava, amb paraules textuals: "És clar que,
políticament, la Llei general turística és molt important per
al Govern. El Govern vol aprovar abans de les eleccions
municipals i autonòmiques aquesta llei. En aquest sentit,
crec que volen frissar massa, fins i tot volen fer una
tramitació d'urgència, el calendari se'ls ha llançat a sobre".
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Saben vostès que aquesta Llei general turística preveu més
de vint reglaments, alguns dels quals de tanta importància com
el d'aprofitament per torns, el d'establiments de no allotjament,
el de guies de turisme, el de les autoritzacions prèvies
d'obertura, el de les baixes temporals i definitives, el de la
gestió de les places, el de la modernització i tants d'altres que
ens fan demanar què és avui aquesta Llei general turística sense
els posteriors reglaments?

El fet de no posar cap termini a la seva operació ens
confirma que ens trobam davant un fet perillós, sobretot perquè
fets com el d'aquesta llei evidencien presses innecessàries d'alt
risc que solament pretenen vendre una nova imatge del Partit
Popular que ells mateixos no es creuen, per què, si no, aquestes
presses?, per què aquesta urgència, si, com he dit abans, la Llei
general turística no aporta res substancial que ja no tenguem
dins la normativa turística?

La importància d'una llei general turística que realment
pretén ser-ho requereix un gran debat que el Partit Popular no
està disposat a fer. Ells prefereixen fer veure una cosa per
poder, llavors, fer l'altra. No ens enganem, la nefasta política
del Partit Popular en aquestes illes sempre ha estat la mateixa,
hi sigui el Sr. Cañellas o hi sigui el Sr. Matas.

Una de les grans mancances d'aquesta política, un buit a tota
la legislació existent, és que no fa una avaluació global de
l'impacte del creixement potencial absolut, ni en funció de la
qualitat de la capacitat de càrrega turística, ni en funció dels
factors limitants, ni de saturació.

La Llei general turística constata avui el gran fracàs dels
Poot, quan el juny de 1996 acabava el termini d'obligat
compliment per ajustar els planejaments municipals de les
zones turístiques, al qual encara avui cap ajuntament s'hi ha
adaptat i que el Partit Popular, davant les pressions rebudes, ara
vol recuperar la vigència dels Poot davant la llei, davant
l'aprovació d'aquesta llei, amb una esmena, després que el
Projecte de llei ignoràs completament els Poot, sense fer-hi cap
referència.

Al contrari del Partit Popular, que parla que per a
l'atorgament de noves autoritzacions prèvies, la baixa definitiva
s'ha d'haver produït dins el mateix àmbit insular, el Grup PSM-
Entesa Nacionalista recupera l'esperit dels Poot i hi introdueix
una esmena, tal vegada la més important, i és que aquests
intercanvis de places sols es puguin fer dins les zones Poot de
Mallorca i d'Eivissa i Formentera.

El Projecte de llei no cobreix els grans buits que tenen els
Poots, tot el contrari, els redueix encara més i els minva de
contingut, i en tenim exemples.

Constatam també el fracàs de la Llei de modernització
d'allotjaments turístics de l'any 1990, que donava un termini
màxim per modernitzar i que amb la Llei general turística
s'intenta allargar encara més el termini, premiant els
empresaris, com deia al principi, que no han complit la llei.

Una de les coses que més s'han venut per part dels
responsables turístics és que s'esbucaran hotels per convertir
les corresponents parcel•les en espais lliure públics, i així
fer un esponjament a les zones saturades. Però això és una
mentida més, ja que la realitat de la Llei no diu això, tot el
contrari, fomenta, motiva i premia que no es faci el que diu
la Llei, es possibilita l'aprofitament urbanístic dels edificis
obsolets, enlloc de forçar-ne l'esbucament perquè hi hagi
aquest esponjament, converteix les places obsoletes en
autèntiques estrelles del sector immobiliari.

I  vull acabar, ja que la Llei general turística en parla
poc, de la qualitat i de moltes coses, però jo vull acabar -
m'ho permeti, Sr. President- amb un parell de preguntes:
Quina resposta dóna la Llei general turística a notícies tan
alarmants com la de l'estiu passat, que diu que la flota de
cotxes de lloguer es dispara als 60.000 turistes?, la patronal
de cotxes de lloguer adverteix que es produirà una saturació
sense igual a les carreteres de Mallorca, quina resposta hi
dóna? Desgraciadament, ja la sabem, la resposta del Partit
Popular, la resposta del Partit Popular a aquesta saturació és
fer més autopistes, més destrucció, més consum del territori.
Quina resposta dóna la Llei general turística davant titulars
com aquest, sobre guies turístics, diu que a les Balears és la
regió amb més intrusisme de guies turístics? Quina resposta
dóna al turisme d'alcohol, quan, certament, es permet que hi
continuïn balnearis 6, que han degradat el nostre turisme?
Aquesta és la qualitat que vol el Partit Popular per al nostre
turisme.

I acab, Sr. President, gràcies, dient quina resposta dóna
la Llei general turística a tota l'oferta il•legal, de la qual en
aquest parlament ja s'ha parlat massa vegades, i jo diria que
cap ni una.

Molts enganys, moltes promeses, però, certament, ja no
ens deixam enganar tan fàcilment. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la tercera esmena a la totalitat, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el seu portaveu,
el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vull
començar aquesta intervenció dient que, per al Grup
Parlamentari Socialista, aquest debat d'avui és la culminació
d'una autèntica farsa, un vertader drama vulgar i grotesc,
perquè, per a nosaltres, és realment dramàtic que el Govern
sigui capaç de presentar un Projecte de llei general de
turisme a quatre mesos d'unes eleccions sense consensuar-lo
ni amb el sector, ni amb els sindicats, ni amb les altres
forces polítiques, una llei que ha de regular una activitat que
mou un percentatge altíssim del PIB d'aquestes illes, una llei
que regularà una activitat econòmica, de la qual depenen
moltíssims treballadors i famílies, una llei que ha de regular
una activitat, de la qual els nostres empresaris són
capdavanters arreu del món.
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Però sí això és dramàtic, el drama es converteix en grotesc
quan aquesta llei, a més, es tramita en el Parlament pel
procediment d'urgència, i dins aquest breu tràmit, vuit dies,
vostès mateixos, el Partit Popular, l'esmenen de forma
substancial.

Tota aquesta trama només té una explicació, i és que, de tant
cercar el centre, vostès hagin arribat a perdre el nord, i és que
només un govern sense nord, sense direcció, en fase terminal,
que sap que té els dies comptats, és capaç de robar un debat
ample i seriós a la societat i al Parlament en relació amb una
llei tan important; només un govern que necessita amagar
debilitats i posar cortines de fum a una deficient gestió dels
plans d'ordenació turística és  capaç de fer una fuita cap
endavant com aquesta i emprar uns maneres i unes formes que
mostren un total menyspreu per a aquesta cambra; només un
govern pres per la culpabilitat dels deures incomplits i pels
presagis de derrota és capaç d'actuar així com vostès.

Vostès, senyors del Partit Popular, amb la tramitació
d'aquesta llei, han perdut les formes, i les formes, en un tema
tan important, són una part essencial del fons.

La participació, la transparència, el diàleg, el consens, són
imprescindibles en les normes que han de regular aquells temes
anomenats vulgarment d'estat, això sí, sempre que qui els
empenyi tengui voluntat que la norma en qüestió tengui
estabilitat, continuïtat i solidesa. Si al contrari, la voluntat és
conjuntural, purament i simplement electoralista, qualsevol
paper val, fins i tot aquesta paperassa desestructurada i
malgirbada que vostès ens volen enflocar.

Per tant, tan sols pel menyspreu que vostès han demostrat
amb vista als altres grups parlamentaris en tramitar aquest
projecte de llei per urgència, tan sols per poder tenir prou temps
per aclarir quin és el projecte de llei que realment defensa el
Govern, si defensa el seu, el que dut a aquest parlament, o el
text alternatiu que ha presentat el Partit Popular, tan sols per la
irresponsabilitat de no haver cercat el consens dels sindicats en
una llei que afectarà tants treballadors, tan sols per la rebotada
històrica del sector hoteler, que va provocar el seu projecte de
llei, que no s'arregla amb un acord forçat a darrera hora, tan
sols per això, si vostès tenen dos dits de seny, haurien
d'anunciar la retirada d'aquest projecte de llei.

Tan sols per totes aquestes qüestions vostès l'haurien de
retirar, però no només per aquestes qüestions. Vostès l'haurien
de retirar també perquè aquest projecte de llei no està a l'altura
de les circumstàncies, no és urgent, i ni tan sols té la categoria
de llei general; forçant la màquina, el podríem anomenar la Llei
"sergent".

Aquesta llei, si arriba a ser-ho, serà simplement una llei
hotelera, els altres subsectors, si hi figuren, és només a
nivell d'enunciat, algun dels quals, com el de l'oferta
complementària, ni tan sols el saben definir.

En el Projecte, els hotels són regulats a nivell de
reglament i, en canvi, a altres subsectors, s'hi passa
lleugerament per damunt.

Una llei general turístic hauria de contemplar i tenir en
compte el transport turístic, els municipis turístics, etc. A la
Llei tot això no existeix. Per tant, insistesc, no estam davant
la llei general que se'ns havia promès, a aquesta llei li han
caigut les estrelles i els galons pel camí.

Per tant, tampoc no compleix l'expectativa creada de
simplificar l'embolic normatiu existent en matèria de
turisme. Aquesta llei no actualitza la dispersa, confusa i
variada normativa vigent, basta veure com la Llei es remet
a uns (...) reglaments, ja siguin existents o per aprovar.
L'exposició de motius, per tant, no concorda amb l'articulat
que hi va darrera, articulat, per altra banda, tan general que,
en molts casos, per via de reglament ningú no pot saber avui
quins seran els camins que prendrem demà.

En definitiva, aquest text no refon res en absolut, tan
sols, de mala manera, acaramulla un caos normatiu sense
ordre ni concert, afegeix confusió i dispersió, precisament
tot el contrari del que vostès ens havien anunciat.

Per altra banda, a través d'aquesta llei s'ha intentat
confondre l'opinió publica, s'ha volgut presentar davant la
societat el sector hoteler com el responsable únic del
creixement abusiu i desordenat, volent fer veure que, si es
controla aquest sector, ja estarà tot controlat, i això no és
cert, i vostès ho saben.

Vostès han "dimonitzat" els hotelers i han volgut fer
veure que són capaços de posar-los a ratlla, però s'han
oblidat d'explicar moltes coses.
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No han explicat que aquest col•lectiu és la pedra angular de
la nostra indústria turística. No han explicat que aquesta és la
indústria que dóna llocs de feina. No han explicat que les places
hoteleres en aquests darrers anys han crescut sobre l'u i busques
per cent cada any, mentre el sector immobiliari ha crescut entre
un set i un vuit per cent. S'han oblidat d'explicar que la
disponibilitat de parcel•les hoteleres en els planejaments
municipals és petita, per tant, que l'increment de l'oferta
hotelera serà reduïda, i més ho seria si els Poot s'haguessin
complit. S'han oblidat d'explicar que el bum hoteler es va
produir en els anys seixanta, que en els vuitanta hi va haver el
bum dels apartaments i que ara el problema són les segones
residències i els habitatges de vacances. Per tant, els
allotjaments turístics tradicionals tan sols són responsables
d'una petita part dels nostres problemes de creixement, el gruix
del problema és un altre, i vostès ho saben, el gruix del
problema és tot allò que té massa dosi d'especulació, de consum
de territori, d'esforç en infraestructures, i que, a més dóna poca
rendibilitat econòmica i social al conjunt de la nostra població,
i precisament una complicada articulació del sector tradicional
d'allotjaments obre les portes a segments no professionals com
són els habitatges de vacances, que aquestes sí que es poden
convertir en part important del gruix del problema.

Per tant, des del nostre punt de vista, el Projecte de llei de
turisme no limita el creixement, ni el limita ni n'és la funció, no
el limita perquè el sector d'allotjaments tradicionals tan sols
representa una petita part del problema, o l'hauria de
representar si s'haguessin aplicat els Poot, no el limita perquè
s'afavoreixen figures com els habitatges de vacances, no el
limita ni en la quantificació dels intercanvis de places que es
donin de baixa per noves places ni a través de la disposició
addicional quarta, que permet, sense intercanvi, un nombre
important de noves places, no el limita, ni es la seva funció,
perquè els límits al creixement no han de venir a través de les
lleis sectorials, els límits al creixement s'han de posar a través
de les Directrius d'ordenació del territori, dels plans territorials
de cada illa i dels planejaments urbanístics municipals, i que no
és la seva funció, queda ben clar, quan, en nom de la lluita
contra el creixement, la Llei crea un intercanvi de places que fa
bo allò que diu que el fi justifica els mitjans.

No és presentable passar per damunt del dret d'igualtat
d'oportunitats i aixecar la falsa bandera de la limitació del
creixement.

En aquesta terra nostra, a partir d'ara, per ser hoteler, hauràs
de ser fill d'hoteler no modernitzat o hauràs de comprar els
drets a un hoteler no modernitzat. Ara resulta que els suposats
liberals, vostès, han tornat no tan sols intervencionistes, sinó, a
més, corporativistes i "gremialistes", això sí, només per afavorir
els empresaris, o millor dit, els mals empresaris, els empresaris
que no han complit els seus deures empresarials, els que més
malament han dut les seves empreses.

Amb la falsa bandera de la limitació del creixement, la Llei
premia aquells que no han complit i posarà un impost
revolucionari, una extorsió, a aquells que s'hi vulguin obrir
camí.

Amb la falsa bandera de la limitació del creixement, la Llei
del PP ajudarà l'empresari mal complidor, i li dóna monopolis.

Això, senyores i senyors diputats, frega la
inconstitucionalitat, si no és que hi xoca bé de front.

I si això es fa amb els hotels, amb els hotelers, per què
no fer-ho amb els bars i amb els restaurants, amb les
botigues, o amb les tendes de souvenirs? Això, senyores i
senyors diputats, significa obrir un camí que ningú no sap
on pot acabar.

Una altra cosa diferent és que a aquella empresa que,
pels motius que siguin, ha quedat desfasada dins una zona
saturada, se li doni la possibilitat d'anar a un altre lloc dins
la mateixa zona i que el solar antic serveixi per a
esponjament o per a equipament municipal, i sigui cedit a
l'ajuntament, però fora d'aquests casos, o es compleix la Llei
del Pla de modernització o s'ha de tancar, així de senzill i
clar, tot allò altre són vuits i nous i cartes que no lliguen.

Aquesta llei té una sensibilitat molt grossa pels
empresaris però, en canvi no és gens intervencionista en
relació amb els treballadors, i des del nostre punt de vista,
si la Llei ha d'intervenir en favor d'algú, hauria de ser en
favor dels treballadors. Si funciona el sistema d'intercanvi
de places pur i dur a nivell de tota l'illa, es donen dos premis
als mals empresaris;: un premi per poder vendre places al
preu que vulguin i un altre premi per poder intentat pactar
amb l'ajuntament la requalificació de l'edifició en habitatges
o apartaments, i en canvi, als treballadors, només se'ls dóna
un premi, el premi enverinat de poder formar part d'un
expedient de regulació d'ocupació. Això no és just, no és
equilibrat, això s'allunya molt del centre.

Els possibles intercanvis han d'anar dirigits a empreses,
a l'activitat, no a les simples llicències administratives. Qui
vulgui places a través d'intercanvis, ha d'esponjar, s'ha de
fer càrrec dels treballadors i ha d'invertir dins la mateixa
zona o municipi, tot allò altre són històries.

Aquesta llei és, a més, excessivament intervencionista en
relació amb la regulació de l'activitat, és, per tant, una llei
que va en contra del temps, una llei més pròpia dels anys
seixanta que destinada a regular el sector actual, un sector
turístic madur, amb experiència de molts anys i que ha
superat crisis importants, que actualment ha aconseguit un
nivell de qualitat en la gestió de les empreses molt
important, demostra dia a dia una gran capacitat de resposta
a nous reptes. Per tant, no és lògic que la Llei reguli de
forma tan minuciosa i detallada la seva activitat, quan el
sector hoteler és un sector estabilitzat, amb creixement molt
moderat.

En aquest sentit, les autoritzacions prèvies no són més
que la implantació de dobles controls sobre qüestions ja
controlades per altres institucions realment competents i que
tenen els mecanismes adients per regular-los.

Per tant, el que necessitam és una llei que posi al seu
abast instruments que li permetin millorar la seva
competitivitat, no una llei que posi només entrebancs.
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Amb tot això no volem dir que els hotelers hagin de ser
ciutadans privilegiats i que puguin campar lliurement,
proposam un sistema corresponsable, que cada un, des de la
seva activitat, pugui participar de forma solidària en el projecte
comú.

A finals del segle XX, ens trobam davant una societat
oberta, competitiva, d'economia globalitzada, en un procés
europeu cada dia més consolidat, on el moviment de capitals és
constant.

Aquesta situació, que ens pot ser favorable, té els seus
perills, i el principal perill és acabar en mans de sectors més
especulatius, i davant això, nosaltres hem d'apostar clarament
per una economia productiva. Per fer això, hem de cercar
l'equilibri entre el respecte mediambiental, l'economia i els
aspectes culturals i socials.

Per tant, el primer pas és definir el marc de creixement dins
el territori, i això no es fa a través de lleis sectorials, sinó a
través dels instruments territorials. El segon pas és apostar pels
sectors econòmics que creïn riquesa i llocs de feina i no d'altes
que tenen un consum de territori i d'infraestructures massa gros
i poca rendibilitat econòmica i social. I en tercer lloc, hem de
preservar que el nostre sòl rústic no es posi també a disposició
de l'activitat d'allotjaments turístics i que conservi la seva
naturalesa, que és un imprescindible factor d'equilibri dins el
nostre territori.

Per totes aquestes raons i perquè és una llei fruit de les seves
presses, i no del resultat de cap consens amb el sector ni amb
les altres forces polítiques, perquè és una llei que aborda el
creixement urbanística des d'una òptica parcial i equivocada,
perquè aquesta llei no és innovadora i no aporta res a la
competitivitat del sector turístic, perquè és una llei insolidària,
perquè no afavoreix ni l'empresa, ni els empresaris, ni,
especialment, els treballadors, i a més, perquè aquesta llei és
innecessària, corre en contra de la història i és absolutament
intervencionista, demanam la devolució del Projecte de llei al
Govern.

Si vostès retiren aquesta llei, nosaltres estam disposats a
asseure'ns demà mateix amb vostès, amb els sindicats, amb els
altres partits i amb el sector turístic per consensuar els objectius
i continguts d'una nova llei del turisme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la darrera esmena a la totalitat, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Bé, és
evident que, bàsicament, les nostres illes viuen del turisme, és
l'eix central de la nostra economia i per això és molt important
que en aquest parlament parlem, debatem, discutim sobre quin
ha de ser el present i el futur d'aquesta indústria tan important,
de la indústria turística. Ens trobam actualment amb
aproximadament 400.000 places legals a les nostres illes, amb
un nombre important, molt important de places il•legals, de
places il•legals, tothom sembla que aparentment coincideix que
hem arribat a un moment de saturació, a un moment de
sobreoferta turística, no només ho diuen els especialistes, sinó
que fins i tot ho diuen destacats membres del Partit Popular
com el Sr. President Matas que aquest estiu ja va dir que
aquesta saturació no podia ser, que s'havia de donar una
resposta a aquest problema. També cada vegada som més
conscients que els turistes, les persones que ens visiten cada
any són cada vegada més escrupoloses, més exigents amb

l'entorn, amb el tipus d'instal•lacions, amb el medi ambient
i que, per tant, no podem continuar amagant el cap i fent
com l'estruç, sense donar resposta a aquests problemes.

Vista aquesta situació, el Govern balear va presentar, va
anunciar amb gran desplegament propagandístic l'anunci
d'una llei general turística que donaria resposta a tots
aquests problemes de saturació, de sobreoferta, etc.; se'ns
havia presentat, aquesta llei turística, com la gran panacea
que faria que s'aturaria el creixement, ja no hi hauria més
creixement de places i, a partir d'ara, ja només hi hauria un
creixement qualitatiu i que ens havíem d'oblidar ja del
creixement quantitatiu, que això eren coses del passat i que
no podíem continuar amb la mateixa dinàmica. Però la
veritat és que mirant punt per punt i article per article la llei,
veim que això és mentida, mentida; aquesta llei el que farà
és, no només no servirà per frenar el creixement de places,
sinó que servirà per tot el contrari, el que farà és regular el
creixement de places turístiques.

Per què dic que és mentida aquests anuncis a bombo i
platerets que a partir d'ara s'ha acabat el creixement
quantitatiu, hem d'anar cap al qualitatiu, ... doncs, molt
concretament: en primer lloc, la gran solució era l'intercanvi
de places, se'ns va venir a dir que qualsevol nou establiment
que es volgués fer, hauria d'anar acompanyat per donar de
baixa, fins i tot es va arribar a dir per al mateix nombre de
places, és a dir, qualsevol plaça nova ha d'anar
acompanyada per una plaça vella que es retira del mercat,
que s'esbuca o que es reconverteix. Nosaltres al principi ens
ho creguérem, però hem vist que això és mentida, aquest
intercanvi de places és molt, per dir-ho suaument, desigual.
S'han posat alguns exemples, jo en posaré un altre: un
hoteler que vulgui fer un hotel de 500 places, de 500 noves
places, només necessitarà donar-ne de baixa 283, 283
places, per tant aquest intercanvi és molt desigual en favor
de les noves construccions, en favor de més noves places.
Amb l'agreujant que hi ha excepcions, n'hem parlat moltes
vegades, hi ha excepcions de nous establiments turístics que
no hauran d'anar acompanyats de cap plaça vella, de cap
plaça donada de baixa, com són hotels de quatre i cinc
estrelles dins cascos antics, agroturisme, turisme interior o
turisme rural, habitatges vacacionals, hotels de cinc
estrelles, d'aquests, no hi haurà cap problema, no se n'haurà
de donar de baixa cap de plaça vella i obsoleta per poder fer
aquest tipus d'establiment. Després hi ha una altra cosa
bastant increïble, que és el que nosaltres anomenam les
places a compte, la disposició addicional quarta diu, bé, es
fan unes previsions perquè des de cada consell insular es
puguin donar autoritzacions prèvies, autoritzacions
concretament de 10.000 places turístiques a totes les
Balears, aproximadament 2.600 a Eivissa, 5.000 a Menorca
i 1.300 a Mallorca que, sense necessitat que abans s'hagin
donat de baixa similar nombre de places, diu, vostès
comencin a fer l'hotel, i no es preocupin que ja veurem més
endavant, quan es donin de baixa places, ja les
comptabilitzarem. Això és molt perillós, i si després resulta
que es donen d'alta, es comencen a construir aquestes
10.000 places i després resulta que no se'n donen de baixa.
Què passarà? Per tant, això de dir, primer comencin a fer
vostès l'hotel i ja veurem quan donarem de baixa ..., això és
molt perillós.
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Per altra banda, crec que no demostra aquesta llei o no
destil•la aquesta llei una ferma voluntat de lluita contra l'oferta
il•legal, es tracta amb molta suavitat, simplement és com una
falta greu, quan crec que hauria de ser una falta molt greu, es
donen moltes facilitats perquè qualsevol establiment que ha
estat anys en la il•legalitat es pugui acollir i ara sigui legal. Una
altra qüestió que xoca a un diputat com jo que ve de les Pitiüses
és que es considerin Eivissa i Formentera com un únic àmbit
insular, amb la qual cosa es poden donar situacions, com ja
s'han comentat, situacions aberrants, d'un senyor que compra
places velles a Eivissa i construeix hotels nous a Formentera,
per exemple, sembla que això finalment ho han entès, els
senyors del Partit Popular, i que ho aclariran.

Ràpidament i en resum, crec que aquesta llei no dóna
resposta en absolut a les inquietuds proteccionistes de bona part
de la nostra població, ja que el que fa és regular el creixement,
no frenar-lo ni estabilitzar-lo, sinó regular, incentivar el
creixement de places, amb un gran desplegament
propagandístic que s'ha demostrat que era mentida, i que dóna
resposta només als interessos de bàsicament els empresaris
turístics, i en aquest sentit va tot el caramull d'esmenes parcials
que ara ha presentat de pressa el Partit Popular per desvirtuar
encara més aquest projecte de llei. Jo crec que en definitiva és
una oportunitat perduda, i esperem que el seny de tota aquesta
cambra faci que majoritàriament es demani i es decreti la
devolució d'aquest projecte de llei.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. També dins el Grup Mixt, té la
paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Unió
Mallorquina no ha presentat una esmena a la totalitat a
aquest projecte de llei, un projecte de llei que ens vàrem
tèmer des del principi que és un projecte que de qualque
manera podem dir que naixia mort. No hem presentat
tampoc aquestes esmenes a la totalitat, perquè crèiem que
si no era el moment de presentar aquesta llei, tampoc podia
ser bo que fos Unió Mallorquina qui pretengués, amb el
mateix temps rècord, presentar una llei alternativa.

Nosaltres consideram que aquest no és un projecte de
llei general de turisme, creim més aviat que ha quedat en
una espècie de llei hotelera i, sobretot, no és el model que
defensaria el nostre partit. Creim que aquesta llei s'ha fet
amb precipitació, amb improvisació i amb molta
intervenció. I m'explicaré.

Precipitació. No s'entén que un projecte de llei es pugui
presentar quan finalitza una legislatura, a tres mesos d'unes
eleccions i quan fins i tot les enquestes parlen de possibles
canvis en el govern d'aquesta comunitat. Han tengut setze
anys per presentar una llei, el turisme és el principal motor
turístic d'aquesta comunitat, és, per tant, una llei prou
important com perquè realment es presenten a principi d'una
legislatura, a la meitat, i després de tenir un ampli consens,
i el que demostra que hi ha hagut precipitació és que el
mateix Partit Popular, el mateix partit del Govern ha hagut
de presentar un munt d'esmenes impropi d'un grup que dóna
suport al Govern, i més encara a una llei tan important i
tantes esmenes com s'han presentat.

És fruit també de la improvisació, perquè entenem que
quan un govern ha de fer una llei tan important com la llei
del turisme, que, com he dit, afecta l'economia, d'una
manera molt important, d'aquesta comunitat, creim que el
normal seria, quan es tengués un esborrany, parlar amb tots
els sectors implicats, n o només amb els hotelers que formen
part del sector, que són molt importants, però han pensat en
altres, com les agències de viatges, transports públics, els
vehicles de lloguer que tenen una problemàtica molt
important amb empreses que vénen de fora, que capten els
turistes des del mateix aeroport, etc., és a dir, hi ha molts de
sectors implicats en aquest tema, que no coneixien aquesta
llei i que no han pogut donar la seva opinió.
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També diríem que és una llei intervencionista, cosa
estranya, atès qui és el conseller de Turisme, que precisament
és un liberal de tota la vida, jo crec que realment aquesta és una
llei poc liberal, molt hotelera, jo diria que exclusivament és
hotelera, i que hi ha, en alguns casos, unes demandes
draconianes que no s'apliquen a cap altre sector, ni públic ni
privat, i que difícilment crec que entrarien dins una economia
de mercat lliure, no entenem com un govern del Partit Popular
pot ser en determinats temes tan intervencionista.

Per tant, amb aquest precedent podríem dir que aquesta és
una mala llei, una llei que no serà aplicada, i una llei que, crec,
no tendrà cap tipus de valor positiu cap a un sector tan
important com aquest. Per tot això, nosaltres creim, senyors del
Partit Popular, que seria millor que es retiràs aquesta llei, i per
això no hem presentat una esmena a la totalitat, perquè tampoc
nosaltres no haguéssim tengut temps, si haguéssim volgut
presentar una alternativa, de fer el que crèiem que vostès
haurien d'haver fet a tan pocs mesos d'unes eleccions. És
irresponsable al nostre entendre fer una llei tan important sense
consultar tots els sectors econòmics afectats, no vol dir que
després hagin d'atendre les seves demandes, no sempre és
possible, però sí que és important que s'escoltin tots els sectors
i que es contraposin i es valorin cada un dels seus diferents
posicionaments, i com no?, també crec que és important tenir
en compte els ajuntaments, i no en una reunió precipitada,
forçada, en la qual es vol que els batles de tota Mallorca es
pronunciïn sobre un tema sense conèixer-lo en profunditat i
que, a més, quan hi ha determinades preguntes, ni el mateix
conseller és capaç de donar-los una resposta perquè puguin
prendre una decisió.

Crec que el món del turisme és prou important com perquè
es faci una llei de manera tan improvisada, tan precipitada i
sobretot quan falta tan poc temps per decidir quin serà el futur
govern d'aquesta comunitat. Crec que realment hagués estat
molt més prudent deixar aquest tema, el mateix que les
Directrius d'Ordenació Territorial, per després del mes de juny.
Són mesos difícil, en els quals el consens no és fàcil de trobar,
són moments de reflexió i de preparar el futur, i crec que
realment seria interessant que el Govern hagués retirat aquesta
llei, igual que les Directrius d'Ordenació Territorial, fessin una
aposta clara a les properes eleccions, perquè els ciutadans
sapiguessin exactament, quan els voten a vostès, què és el que
voten, el mateix que en els altres partits, que també faríem
propostes clares.

Nosaltres no participarem, en aquest moment, a presentar
alternatives a un projecte de llei, si que els demanam que el
retirin, i crec que seria positiu per a tots els grups i també per
als ciutadans d'aquestes illes. Crec que aquesta comunitat no
havia viscut mai aquesta precipitació, mai no s'havien aprovat
tantes lleis per una via tan ràpida, sempre s'havien pogut
debatre tots els temes, no entenem, des d'Unió Mallorquina,
com, precisament els dos temes més importants d'aquesta
comunitat, com són les Directrius d'Ordenació Territorial, que
marquen el futur del nostre territori, o una llei de turisme que
de qualque manera d'ella depèn el nostre futur econòmic, es
puguin veure a final de legislatura, a tres mesos de les
eleccions, de manera precipitada, sense haver pogut escoltar
tots i cadascun dels diputats, als batles i als sectors implicats.
Realment creim que aquesta llei és partidista, irresponsable,
que arriba a l'absurd i que l'únic que es pretén, entenem
nosaltres, és poder dir als mitjans de comunicació, que el
Govern Matas ha fet una sèrie de coses, per poder tenir pàgines
de mitjans de comunicació i primeres pàgines. Una política a la
qual ens tenen habitualment acostumats, però que creim que, a
la llarga, no serà profitosa per als interessos de la nostra
comunitat. 

Crec que seria interessant deixar aquests temes aparcats,
només falten tres o quatre mesos per poder-ne parlar, es
farien sense hipoteques, amb tranquil•litat, amb relaxació,
amb un amplíssim consens de diferents forces polítiques i,
en definitiva, deixaríem que fos el Parlament d'aquestes
illes, amb tots els seus grups per aportar, qualque cosa
deuen tenir tots els grups de l'oposició, deuen tenir qualque
idea positiva per aportar, i crec que seria bo per al sector del
turisme en general i per als mallorquins, menorquins i
eivissencs en particular.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S'obre torn accidental. Té la paraula el
conseller de Turisme, Sr. José M. González i Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Si
no llevara tantos años en este parlamento ya, diría que estoy
un poco decepcionado. Tengo aquí una hoja que hice ayer
por la tarde, la hice pasar a máquina, con los temas que
ustedes me iban a sacar hoy en las enmiendas a la totalidad,
si quieren se los leo: "urgencia, intervencionismo, no
consenso, ley hecho por hoteleros y para hoteleros,
reglamentos, urbanísticos, temas urbanísticos en la ley,
intercambio especulativo, intercambio no para crecimiento,
intercambios (...), intercambios no derriban edificios, no
modernización y burocracia y costes sociales". Sólo me
olvidé de una cosa que es Formentera, que creí que
sinceramente no me la iban a sacar porque está en una
enmienda que presentamos. Bueno. De todas maneras,
permítanme ustedes por lo menos que tenga esta
satisfacción, después de doce años, como digo, en esta
cámara, de saber exactamente lo que me va a decir la
oposición, cuando salga a presentarme enmiendas a la
totalidad.

Pero, de todas maneras, como digo, voy a hacer
únicamente una contestación a una, porque yo creí que eso
iba a quedar contestado, la verdad, en un primer turno en
que yo, como les dije desde el escaño, estaba, creí que era
así, estaba dispuesto a hacer una exposición de por qué está
hoy aquí este proyecto de ley, y es un tema en que todos han
insistido, ahora la Sra. Munar que ha sido la última que ha
hablado, ha hecho mucho hincapié en el tema, y creo que
vale la pena explicarlo.
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Urgencia. ¿Por qué está aquí este proyecto de ley? Este
proyecto de ley está hoy aquí y efectivamente por el
procedimiento de urgencia, porque no había otra manera de
poder aprobarlo dentro de esta legislatura, y porque aprobarlo
dentro de esta legislatura, se correspondía exactamente con una
voluntad manifestada hace ya mucho tiempo. Yo tengo que
decir que en los antecedentes de este proyecto de ley está toda
una labor legislativa de los últimos años, muy importante, una
labor normativa, parte se recogió en el Parlamento y parte se
substanciaba a base de decretos aprobados por el gobierno o los
gobiernos de la comunidad porque me tengo que referir a
varios. Concretamente, y a partir de los planes de
modernización, el Plan de modernización, bien, para remitirnos
al punto exacto habría que hablar de la Ley del 88, la Ley de
medidas transitorias, llamada Ley Cladera. A partir de ahí, en
el año 90 se aprueba el Plan de modernización de
establecimientos de alojamiento, con posterioridad también en
esta cámara se aprueba el de establecimientos de restauración.
Pero además se aprueban cosas muy importantes, el Decreto de
turismo rural y agroturismo que ha tenido una virtualidad,
especialmente en Mallorca, tremenda. Se ha aprobado con
posterioridad y ya prácticamente estando yo en la conselleria,
las agencias de viajes, un decreto en relación con ellas, el
Decreto de guías, el Decreto de aprovechamiento por turnos, el
de viviendas vacacionales y están muy avanzados y discutidos
con el sector correspondiente, el de salas de fiestas y el de
restauración, que requiere algunos retoques. Y pendiente
únicamente el de alojamientos.

Con esto quiero decir que se había establecido toda una
serie de legislación, de normativa, absolutamente adaptada a los
tiempos actuales y a las necesidades actuales requeridas por los
sectores, porque toda esa normativa fue perfectamente discutida
y consensuada con cada uno de los sectores. Entonces, ¿qué nos
encontrábamos hace un año y unos meses, pocos meses? Pues
nos encontramos en un momento determinado con que toda esa
legislación nos conducía a tener una normativa sustentada
exclusivamente en decretos y en todo caso, incluso discutida,
y en algunos casos discutida por el Consell Consultiu incluso,
es decir, por juristas de prestigio, discutida la apoyatura que eso
llegaba a tener. Quiero decirles incluso, y hay una referencia
que alguno de ustedes ha hecho, a que metemos el POOT
deprisa y corriendo, me parece que el Sr. Sansó, para
reivindicar el POOT, porque en el texto original no estaba, y
entonces hacemos una enmienda, el texto original respecta
absolutamente el POOT y no deroga absolutamente nada del
POOT, de manera que eso no tiene usted más que verlo, pero
bueno; pero la razón de esa enmienda no es tanto para poner de
manifiesto algo que como usted, algunos no saben ver en el
texto original, pero que es así, que es que el POOT se mantiene
vivo, y todas las operaciones del POOT se mantienen vivas, no
solamente es para eso, sino para algo mucho más importante,
porque hay juristas que discuten que las medidas tomadas en el
POOT, que los POOTs, tanto el de Mallorca como el de Eivissa
o Formentera, no tienen suficiente apoyatura jurídica, con la
Ley del 88, de medidas transitorias, puesto que la Ley del 88,
y hay sentencias posteriores y concretamente a una ley canaria,
que van por ahí, resulta que duda a veces de la validez que
puedan tener unas determinadas limitaciones que se ponen,
fuertes limitaciones que se ponen en un texto legal, en un
decreto, si no están directamente reconocidas y aprobadas por
la ley correspondiente. ésta es la razón de la enmienda del
POOT, que es una enmienda de un artículo concreto y que,
como ustedes verán, va mucho más allá de decir que el POOT
está vigente, lo que hace es decir qué condiciones mínimas
deben reunir los planes de ordenación de la oferta turística, y
los recoge, con los mínimos necesarios, por una razón jurídica,
no por una razón o fundamentalmente por esa razón, no por una
razón de poner de manifiesto el POOT.

Pero con todo eso quiero decir que ése era el panorama,
unido a otra cuestión que también he tratado aquí otras
veces y que es evidente, que es que la normativa turística
por la que se guiaba esta comunidad, era tremendamente
dispersa en el tiempo y dispersa en el rango, había
normativas, hay en este momento, vigentes, algunas
normativas, por ejemplo en materia de autorizaciones
turísticas, que se basan en leyes o decretos hechos en la
dictadura, en los años sesenta y tantos, y eso es así, y todo
eso se mezcla, después, con legislación estatal que es ya de
la época del nuevo régimen democrática y con legislación,
a su vez, de la comunidad autónoma que se fue haciendo
con posterioridad. de manera que todo eso obligaba de una
vez por todas a ordenar el texto, y no es nada raro, porque
hay infinidad, un montón de comunidades autónomas que
ya lo han hecho con anterioridad a nosotros, y lo han hecho
porque se han visto obligadas a regularizar la situación
normativa en materia turística en sus respectivas
comunidades autónomas. De manera que de ahí la urgente
necesidad de poner en marcha esta ley.

Otra cosa es que durante el estudio de esta ley surgieron
otros dos temas que tienen mucho que ver con situaciones
particulares de Baleares y que son los verdaderamente
innovadores en relación con las legislaciones que hay en
otras comunidades autónomas y en otros países en materia
de turismo: me estoy refiriendo efectivamente al
intercambio y a la modernización. Uno viene forzado por
unas circunstancias concretas, que son el hecho de que la
modernización, concretamente de alojamientos, estaba
acabándose y había que cerrarla de una vez, y a la vez
habría que continuarla, dada precisamente la bondad de los
resultados, porque es evidente que la modernización, el Plan
de modernización del noventa ha constituido todo un éxito,
reconocido generalmente por empresas privadas, públicas y
por administraciones de todo tipo. Tanto es así que se ha
copiado o se empieza a copiar en otros sitios, pero esa
modernización se refería a establecimientos de alojamientos
exclusivamente, es decir hoteles y apartamentos, y además
que estuvieran construidos con anterioridad al 84. Es
evidente que eso había que convertirlo en una cosa
continuada. A eso se añadía que ya en tiempo anterior, la
conselleria puso en marcha un plan, el Plan Q, creo que un
plan igualmente copiado, tengo que decirlo porque es así,
igualmente copiado por muchas otras administraciones
después, y que además sirve de base este Plan Q
precisamente para que la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pimem, ponga en marcha un plan de calidad, con
carácter general para toda España, plan de calidad que acaba
o concluye, después, con la certificación de los
establecimientos de alojamiento primero, ya está en marcha
un plan de calidad en materia de restauración y
recientemente, ahora en Madrid, con motivo de Fitur, tuve
ocasión de participar de un acto en el que ya se ponía el plan
de calidad en agencias de viajes, porque ya entran en ese
tema. Un tema en el que España es absolutamente novedosa
en relación con cualquier otro país. En otros países los
planes de calidad son frecuentes en la industria, en las obras
públicas, etc., pero es España en este sentido la primera que
hace planes de calidad en la industria turística. Y tengo que
decir también que eso sale del Plan Q elaborado por el
Gobierno balear, con el equipo anterior al mío, que elabora,
como digo, ese Plan Q, y que inmediatamente tiene una
acogida y un éxito tremendo a nivel del Estado.
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Bien, como digo esto es la modernización, está también el
tema del intercambio que es un tema que surge
simultáneamente cuando estamos estudiando la ley. Es evidente
que los últimos años hay una presión cada vez mayor en el
crecimiento de los productos turísticos, y es evidente también
que determinados productos turísticos se pueden aumentar
considerablemente debido precisamente al hecho de que
llevamos ya varias temporadas de gran afluencia turística. En
este momento, pues, conviene pensar en que hay que poner
restricciones y severas restricciones al crecimiento de la oferta,
restricciones en forma de crecimiento cualitativo, crecimiento
cualitativo, no de crecimiento cero, como algunos erróneamente
interpretan, no de crecimiento cero, y eso lo decimos desde el
principio, sino de crecimiento en calidad en vez de en cantidad,
y eso motiva el Decreto de 23 de enero del 98, que el Gobierno
aprueba sorpresivamente para evitar especulaciones y que
desde luego es un claro antecedente de esta operación de
intercambio que se incluye en esta ley. Por consiguiente, estas
operaciones de intercambio y modernización, son operaciones
que se incorporan, por esas razones circunstanciales que digo,
pero que confluyen en un proyecto primitivo y en una idea
primitiva que era urgente traer a este parlamento.

Claro, se dice que no se ha consensuado, bueno, hay incluso
quien me dice que hurto el debate parlamentario, yo creo que
estamos en este debate, me parece que es el Sr. Sansó, ahora le
repasaré un poco a cada uno en concreto ...

(Aldarull a la sala)

... pero me dicen que hurto el debate parlamentario,
¡santo cielo!, y entonces lo que estamos haciendo, ¿qué es?,
¿no es un debate parlamentario, esto?, o sea que hurto el
debate parlamentario, yo, es que verdaderamente, hay que
oír cosas muy curiosas, muy curiosas. Bueno, como digo,
debate, debate y consenso. Vamos a ver, señores, vamos a
ver, porque también leyeron lo que decía la Sra. Salom
entonces, lo que yo mismo dije, y lo que dijo el presidente
del Gobierno, que queríamos discutir tranquilamente la ley,
claro, y eso lo decíamos en mayo del año pasado, en mayo
del año pasado, y en junio, un mes después, sacamos unos
principios de ley general turística que todos ustedes conocen
o conocieron, se publicaron en la prensa, se publicaron
íntegros en los medios de comunicación, no me digan que
no los conocían, los principios generales de la ley turística.
Todo lo que está en la ley turística estaba en esos principios
generales, no todo lo que estaba en los principios generales
estaba en la ley turística, se sacó una cosa, la cuestión de la
zonificación, teníamos una zonificación, zona saturada y no
saturada, y con eso nos metíamos en un tema que,
lógicamente, no correspondía a la Ley general turística, y
que correspondía a las Directrices de Ordenación del
Territorio, lo sacamos por eso, porque claro, no se puede
concebir la pieza de la Ley General Turística sin la pieza
Directrices de Ordenación del Territorio, pero
evidentemente la ley general turística no debe entrar en
temas que deben contemplar las Directrices; salvo esto de
la zonificación de zonas saturadas y no saturadas que, como
digo, no era objeto, lógicamente, de la ley general turística,
y lo sacamos, todo lo demás está, está en los principios, está
en las definiciones, está en cómo se va a articular el título I,
cómo se articula la modernización y el intercambio, está el
organismo, la bolsa de plazas, está todo, está todo, no
articulado y determinado, pero sí perfectamente
reconocible. Y claro, enviamos eso a todo el mundo, lo
enviamos a todo el mundo absolutamente. Tengo aquí una
lista de gente a la que enviamos todo eso, la misma, por
cierto, a la que enviamos el proyecto de ley general
turística, que también lo mandamos a todos, a principios de
diciembre, hace dos meses. Por consiguiente, mandamos
eso, pero ¿qué pasó?, pues pasó que algunos, muy pocos,
nos contestaron, porque además de mandarlo, lo mandamos
con unas tarjetas pidiendo por favor que todo el que tuviera
alegaciones que hacer o algo que decir, que nos lo dijera, y
hubo quien nos lo dijo, claro, hubo quien hizo alegaciones
y quien opinó, y hubo quien no, hubo quien dio la callada
por respuesta, lo metieron en un cajón, tenía otras urgencias
y dio la callada por respuesta. Desde luego no hubo ningún
partido político que me llamara aquí, a la Comisión de
Turismo, ...

(Aldarull a la sala).

... para que explicara el tema, ninguno, ni a discutírmelo.
No sé si es que también soy yo que hurto el debate
parlamentario, por lo visto estoy hurtando debates
parlamentarios constantemente, pero hemos tenido una
buena oportunidad en diciembre.
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, guardin el major silenci possible.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Hemos tenido la oportunidad desde setiembre hasta
diciembre de haber discutido esto, aquí, en comisión, donde
ustedes quieran, nadie quiso discutir nada.

Pero es que es más, a primeros de diciembre aprobamos el
proyecto de ley este, en un Consejo de Gobierno, porque ya no
se podía retrasar más, e inmediatamente circulamos el proyecto
de ley articulada. Silencio, general silencio, venían las
navidades y había también otras urgencias, supongo. Claro,
todo eso sucedió hasta que felizmente, tengo que decirlo,
felizmente, la Federación Hotelera hace una reunión y protesta
de determinadas cosas de la ley y dice que es intervencionista,
más una serie de cosas, y que está en contra. ¡Ah!, aquí ya,
entonces todo el mundo empezó a acordarse de que había un
proyecto de ley turística que habíamos pedido la urgencia, y
que la cosa iba en serio. Y claro, como la cosa iba en serio,
bueno, renuncio a leerles aquí toda la literatura que hay, desde
verdaderas carreras por parte de, por lo menos, algunos
miembros de los grupos de oposición ofreciéndose a la
Federación Hotelera para arreglar el desaguisado, hasta
cualquier otro tipo de cosas, pues, gracias a Dios, digo,
inmediatamente eso provocó que todo el mundo se pusiera en
marcha.

Y sí, efectivamente, casi todo el mundo se puso en marcha,
y tan se puso en marcha que ya pudimos discutir la ley con un
montón de gente y, en definitiva, era lo que queríamos: que
hubiera aportaciones de unos y de otros y que todo el mundo
nos contara cosas sobre lo que tenían que hacer. Hay, así,
aportaciones de un montón de asociaciones, además de las
lógicamente individuales, hay aportaciones de la CAEB, hay
aportaciones de Asome, de la Federación Hotelera -muy
importante, la Federación Hotelera de Mallorca- pero también
la de Ibiza, de la Asociación de Formentera, de la Asociación
de Aprovechamiento por Turnos, de los fomentos de turismo,
tanto el de Ibiza, como el de Menorca, como el de Mallorca, de
las cámaras de comercio, tanto de Mallorca, Ibiza y
Formentera, como de Menorca por su lado, de los de salas de
fiesta, de los promotores y constructores, con quienes tuvimos
también oportunidad de discutir, de Aviba, la asociación de
agencias de viajes, i de Comisiones Obreras; tengo que decirlo
porque, claro, se mandó a todos los sindicatos pero el único
sindicato que nos contestó fue Comisiones Obreras: nos mandó
una relación por escrito de temas que le preocupaban
especialmente.

De todos estos que nos han presentado relaciones por
escrito -y estoy en condiciones de demostrar lo que digo- de
todos absolutamente incluido, por supuesto, Comisiones
Obreras, hemos recogido cosas, y de ninguno -y también
estoy dispuesto a demostrar lo que digo- lo hemos recogido
todo, de ninguno, de ninguno: ni hoteleros ni no hoteleros,
ni agencias de viajes, ni restauradores, ni CAEB, ni cámaras
de comercio, ni Comisiones Obreras. Efectivamente, de
todos hemos recogido algo y de ninguno hemos recogido
todo. Y esa es la historia. Efectivamente, después de todo,
un poco tarde, eso sí, pero ha habido un gran debate en esta
sociedad sobre la Ley general turística, de lo cual el
Gobierno se congratula extraordinariamente porque de eso,
precisamente de eso, se trataba. 

Y ese debate no está cerrado, ese debate lo estamos
celebrando hoy y lo celebraremos, celebraran ustedes, yo
con mucho gusto me pongo a su disposición y estoy
dispuesto a acudir a todas las ponencias o comisiones a las
que ustedes me llamen, a todas absolutamente; me pongo a
su entera y absoluta disposición. Puedo decir que, una vez
visto el calendario, he quitado de mi agenda cualquier otra
actividad que no sea estar a su entera disposición para
cualquier explicación que quieran porque, lógicamente, mi
intención es que, efectivamente, la Ley sea lo mejor posible,
porque esa es la intención del Gobierno, hacer una buena
Ley general turística, y en eso ustedes, enmiendas a la
totalidad al margen y cuestiones electorales al margen,
créanme que ustedes tienen mucho que decir, y que ustedes
ya lo han dicho por medio de sus enmiendas y que de esas
enmiendas -unos más porque nuestro modelo coincide, y
nuestro modelo turístico más, con esos grupos o partidos,
otros menos porque nuestro modelo coincide muy poco-
pero no hay, de todas las enmiendas que he podido repasar
con la portavoz del grupo parlamentario, no hay ningún
grupo parlamentario que no haga aportaciones que nos
parecen interesantes y que con mucho gusto vamos a
recoger, y otras que por lo menos creo que vale la pena que
la ponencia las discutan, las discutan seriamente porque dan
lugar, por lo menos, a una controversia y a ver si entre todos
se hace la luz y se buscan textos transaccionales adecuados,
de todos los grupos; ya se lo puedo anunciar y así se lo digo
y eso es de lo que se trata.
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Pero, bueno, vamos ahora, por consiguiente, a entrar en
materia. Lo siento, Sra. Thomàs, pero no me queda más
remedio: Sra. Thomàs -no, si ya he hablado de todas las cosas
importantes- nada más que voy a algunas otras que, además, se
han repetido mucho. Fórmula del crecimiento. La fórmula del
crecimiento es de las que estaban en el intercambio de plazas
y se basa fundamentalmente en el POOT; lo que queremos es
mantener vivo el POOT, no es una fórmula de intercambio de
plazas que queramos inventar, la fórmula -insisto- es mantener
vivo algo que, cuando por fin los administrados se están
acostumbrando a ello, no parece lógico ahora cambiarla y hacer
otra, a parte del hecho que derogar esa fórmula del POOT
seguramente nos costaría hacer otras modificaciones de POOT
que me parecen, me parecen sinceramente, que no valen la
pena. Piense usted que el crecimiento de plazas -usted y los
demás, porque a eso se han referido todos- piense que el hecho
de que haya un crecimiento de plazas o una fórmula que
provoca el crecimiento no es lo más sustantivo para ese
crecimiento, lo más sustantivo es lo que ha dicho el Sr. Antich
-que lo ha dicho y efectivamente es así- que hay relativamente
pocos solares de uso turístico y que esos solares no son
excesivamente grandes. Por consiguiente ya no cabe pensar que
en la aplicación de esa fórmula llevada a sus últimos extremos
se van a hacer grandes establecimientos; eso no podrá ser por
cuestiones urbanísticas, por eso le digo que la Ley general
turística va ineludiblemente unida a las Directrices de
Ordenación del Territorio. 

Las excepciones, aquí me hace usted un contrasentido, me
dice que las excepciones no solamente eso sino que
intensifican. No mire, las excepciones, lo que ponemos como
excepción se queda en la misma situación que lo que hay ahora
o, mejor dicho, antes del Decreto de 23 de enero del año
pasado, se queda en situación normal, no me diga usted que
intensifica; intensificar, no, en todo caso me puede decir usted
que se queda igual, pero piense que la mayor parte, salvo el
cinco estrellas plus, se refiere a cosas que ya están construidas,
y aprovecho para contestar algo que alguien -también el Sr.
Antich, creo- ha dicho que por qué no se aplica en los
restaurantes o a los comercios. ¡Por favor!, los restaurantes o
los comercios no tienen que edificarse nuevos, los
establecimientos de alojamientos turísticos ya lo que creo que
sí, ya lo creo que sí.

Mire usted, una característica, o miren ustedes, una
característica fundamental, fundamental, de esta ley,
fundamental es que es una ley tremendamente municipalista,
tremendamente municipalista, porque esta ley respeta
escrupulosamente las competencias municipales. Cuando
ustedes dicen que han que derribar cualquier edificio que se
intercambia eso es un error, eso es un absoluto error. Resulta
que en un determinado municipio, por las razones que sean,
probablemente en algunos casos -y los hay y los conozco- por
razones históricas el municipio quiere que ahí donde en un
momento hubo una oferta hotelera deje de haberla porque eso
se ha convertido en una cosa residencial; no tiene en ese caso
mucho sentido el que eso se derribe, porque el derribo no sirve
para nada. Por consiguiente, no sirve para nada desde el punto
de vista municipal y la Ley respeta el punto de vista municipal,
de manera que eso no es así. Lo que hace la Ley es que para el
derribo con regalo del solar al municipio para un equipamiento
público o para un espacio libre público, entonces prima el
número de plazas, para estimular eso, y creo que eso es bueno,
igual que recupera, lógicamente, el mecanismo de reconversión
que está en el POOT.

El caso de Formentera, que plantea usted como nuevo,
y el Sr. Balanzat también, está recogido por una enmienda
y, conforme, no hay más que hablar. 

El crecimiento en Menorca se hace sobre plazas
existentes a cerrar, y a eso también se han referido algunos,
disposición adicional cuarta. Yo no sé si se entiende bien:
efectivamente se permite, porque esa es otra característica
importante de la Ley, su insularismo, porque es la primera
ley -en eso también es novedosa- que confiere potestad
reglamentaria normativa a los consejos insulares; de esto no
se ha dicho nada pero sería conveniente, seria conveniente
que ustedes destacaran esto, ¿no?, creo yo, pero, en
concreto, se les da también vía a la disposición adicional
cuarta la posibilidad de cebar la bomba del mecanismo:
coger unas plazas, sacar esas plazas, poner en marcha el
proceso, -en alguna isla el proceso va a ser difícil, en
Mallorca no hay ningún problema, en alguna isla sí que va
a ser más difícil el proceso- se puede cebar la bomba
mediante esas plazas, pero esas plazas son unas plazas a
crédito, son unas plazas que luego hay que cerrar, no es un
crecimiento de plazas, es un crédito o una hipoteca de
plazas.

El Sr. Sansó me dice que esto no es una ley general
turística, que faltan la profesiones turísticas. Pero, bueno, ¿y
qué presentan ustedes para la Ley general turística?, ¿qué
otras cosas presentan ustedes? 

Algunos también me han hablado de escuelas de...,
perdón, de coches de alquiler. Los coches de alquiler están
sometidos a la legislación de transportes. La Ley general
turística recoge todos los aspectos de turismo clásicos en la
legislación española. La legislación española es una
legislación que ya tiene como 50 años en materia turística
y viene recogiendo algunas cosas. Hay otras..., las carreteras
están saturadas por los coches; pues sí, pero lógicamente no
va a meterse en carreteras la Ley general turística, aunque,
claro, tiene una relación en esta comunidad muy estrecha
con el turismo. Los vehículos de alquiler están
contemplados por la legislación de transportes que, además,
como saben ustedes, la legislación básica es competencia
del Estado, de manera que ni siquiera sobre según qué cosas
podemos legislar aquí. Sí que podemos hacer legislación
complementaria y, bien, planteen ustedes la que sea
necesaria, pero no dentro de la Ley general turística.

Y ya le digo que qué presentan ustedes como aportación.
También había algunos señores, estos señores del PSOE,
que andaban diciendo por ahí, por los medios de
comunicación, que iban a presentar un proyecto de ley
alternativo. Yo estaba verdaderamente interesado en ver sus
enmiendas, a ver si por lo menos se desprendía de ellas ese
proyecto de ley alternativo. Se han quedado muy lejos, se
han quedado muy lejos.

Bueno, también se pregunta usted, Sr. Sansó, qué ha
cedido el PP a la Federación Hotelera, qué negociaciones
obscuras ha habido, qué ha cedido el PP que se ha quedado
la ley. Lo tiene usted, lo tiene usted, las enmiendas las tiene
usted, usted tiene las enmiendas que ha presentado el PP.
Dígame usted ahora, cuando salga aquí, dígame usted por
favor qué es en lo que hemos cedido y que ha estropeado
tanto la Ley. Dígamelo, por favor, dígamelo.
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Del consenso ya hemos hablado y del tema de urgencia
también. De los reglamentos; ustedes inciden mucho porque
incluso tienen una enmienda, a mi juicio, la verdad bastante
ridícula, que quieren cambiar el nombre de la Ley, que hablan
de una ley de reglamentos o no se qué. Vamos a ver; ya les he
explicado la razón, los reglamentos están, los reglamentos ya
están, están ahí, también los tienen: ustedes los pueden leer y
decir qué les parecen las viviendas vacacionales, el turismo
rural, los POOT..., todo eso ya está, lo que pasa es que
precisamente la Ley lo que pretende es respaldarlo, y pretende
otra cosa más y por eso lo dice ya en la exposición de motivos,
que es un marco flexible, porque lo que pretende la Ley es que
si de aquí cinco, a diez o a quince años resulta que hay
determinados productos turísticos que interesa más endurecer,
o mejorar, o promocionar, estamos a tiempo, esa ley le da
respaldo, dentro -naturalmente- de unos criterios mínimos que
son los que aporta la Ley general turística.

Bueno, hemos fracasado en todo: POOT, la Ley de
modernización es un desastre, el alcohol, la oferta ilegal, todo
es un desastre. Bueno, yo la verdad es que me pregunto qué
pasaría en esta comunidad si todo no fuera tan desastroso, ¿no?,
yo no sé ya dónde íbamos a vivir, es decir, con 10 millones de
turistas y subiendo, mejorando todos los índices, como los
índices de calidad de establecimientos, el gasto medio por
turista y año, etc., está todo en este plan, subiendo y subiendo
cada año, pues realmente si las cosas van tan mal..., en fin, yo
creo que no vale la pena insistir en este camino, Sr. Sansó.
Además usted lo conoce muy bien, usted vive en una zona
privilegiada, por cierto, en una de las buenas o grandes zonas
turísticas de las Baleares y sabe muy bien que las cosas no son
como usted se ve obligado a contarlas aquí.

Sr. Antich, yo lo primero que me sorprende de usted es ese
tono trágico y dramático, yo creía que la cosa no era para tanto.
La Ley es muy importante pero, hombre, no hay que ponerse
así, no se me ponga usted así porque, vamos, ha salido aquí con
una cara oscura del drama tremendo que íbamos a sufrir en esta
comunidad con la aprobación de la Ley que, por un momento,
a pesar de todo, a pesar del convencimiento que tengo en ella,
pues realmente me hizo usted vacilar porque, claro, tampoco
quiero ser tan malo tan malo, ¿no?, como para provocar
tragedias. Verdaderamente ha puesto usted cara de tragedia
griega, la urgencia, la proximidad de elecciones y lo que, en fin,
iba a ser esto. Créame que no es así, tómeselo usted con mejor
humor porque ya verá como es una buena ley y, ya le digo,
incluso con sus aportaciones aún mejorará, con las suyas y con
las de los demás, mejorará y es una buena, una estupenda ley.

¿Qué texto defiende el Gobierno? Mire, Sr. Antich, cuando
usted me decía esto me ha dado la sensación de que usted
sale aquí porque, bueno, tiene que salir usted, pero que no
sé si se ha leído muy bien el texto de la Ley y las enmiendas
que hemos presentado. Dígame, por favor, qué diferencias
substanciales ve usted. La próxima vez ya discutimos, en
vez de discutir de vaguedades y de tragedias griegas,
refiérase usted a cosas concretas, cosas que con nuestras
enmiendas deformamos, o provocamos, o estropeamos,
dígamelo, por favor, con relación al texto original porque a
mi, sinceramente, no me cuesta ningún trabajo defender el
texto original con las enmiendas porque lo que hacen es
mejorarlo. De manera que, a su disposición, además, estoy
a su disposición, me vuelvo a ofrecer, para en ponencia
decírselo, y verá qué poco trabajo me cuesta defender esto.

Bueno, por un lado dice que es una ley que debía
meterse en transportes turísticos y todo esto ya..., parece
mentira que usted no sepa que existe la legislación de
transportes y que en transportes turísticos no tiene que
meterse esta ley, sino en la legislación clásica de turismo. Y
lo de municipios turísticos me llama la atención porque eso
es una cosa que dice la alcaldesa de Calvià y que en algunos
aspectos puede tener razón, como es lógico, pero que
ustedes no dicen, que ustedes hasta ahora no habían dicho,
vamos, no lo habían dicho donde tienen que decirlo, con las
enmiendas. ¿Qué enmiendas presentan ustedes en ese
sentido?, porque yo me he leído las suyas, usted me parece
que no se ha leído las nuestra pero yo me he leído las suyas
con todo detenimiento y, créame, no hay ninguna enmienda
de ustedes en que se refiera ni hable de los municipios
turísticos para nada, en las enmiendas parciales. Sr. Antich,
¿qué han presentado?, ¿dónde están la enmiendas de
municipios turísticos? Ni una. Otra cosa es la Sra. Nájera
que se ha presentado aquí una cosa, en la Comisión de
Peticiones, que no tiene nada que ver con lo que presentan
ustedes, absolutamente nada, pero bueno..., y que es, como
todo, discutible, pero que efectivamente no va por donde
van ustedes. De manera que ya me explicará a qué se refiere
usted con eso de meter a los municipios turísticos porque no
me ha quedado absolutamente nada, nada, nada claro.

Bueno, por un lado dice usted que demonizamos a los
hoteleros, por otro lado que resulta que ahora favorecemos
a los hoteleros... Yo no sé en qué quedamos. Yo tengo
recogido en un momento de su discurso que demonizamos
a los hoteleros en la Ley; en otro que favorecemos a los
hoteleros. Realmente ya me explicará también... La verdad
es que su texto sí que es confuso y difícil de entender
porque, claro, lo ha hecho usted en clave de exposición
general de temas, usted ha salido aquí como si se tratara de
una discusión sobre estado general del turismo en la
Comunidad. Yo insisto que me ha dado la sensación, la
tremenda sensación, de que usted no conoce bien este
terreno, que no acaba de dominar muy bien el proyecto de
ley y sus enmiendas, y por eso ha hablado usted en términos
generales.
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Lo de las viviendas vacacionales es algo verdaderamente
sorprendente; eso sí está en sus enmiendas y eso tiene un cierto
aire menorquín porque en Menorca hay un debate importante
con relación a esto, un debate importante porque es un
producto, el de las viviendas vacacionales, muy apetecido y que
en determinados ámbitos, fundamentalmente hoteleros, se
rechaza. Yo creo que las viviendas vacacionales las hemos
dejado en su justo término. Primer cuestión: las viviendas
vacacionales deben estar reguladas porque eso creo que es un
beneficio enorme; hasta ahora, hasta el Decreto de viviendas
vacacionales que publicamos el año pasado, había un vacío
legal total y absoluto sobre las viviendas. Segunda cuestión: las
viviendas vacacionales deben cumplir unos requisitos muy
estrictos, por eso se los pusimos en ese decreto, pero dentro de
estos requisitos estrictos son un buen producto turístico; la
vivienda vacacional es un producto normalmente ocupado por
familias de nivel medio-alto y que además hacen muchísimo
uso de la oferta complementaria, no se limitan a estar en su casa
o en su establecimiento y a no moverse de ahí, de manera que
van a restaurantes, van a salas de fiestas, por supuesto van a
museos, pasean, disfrutan de la naturaleza, etc., de manera que
es un producto, en principio, bueno. Lo que ese producto no
debe de estar es primado con relación a otros tan buenos como
ese, lógicamente.

La razón de la excepcionalidad de las viviendas
vacacionales en cuanto al intercambio, que corregimos
mediante una enmienda porque también las diversas
asociaciones nos lo hicieron notar, es que, claro, si se quiere
hacer una vivienda vacacional de seis plazas, pues habría que
ir a buscar tres plazas para intercambiar. Eso es ridículo, eso es
absurdo, que un señor para hacer un chalet tenga que deshacer
tres plazas, ¿dónde va a buscar tres plazas?; por eso se metían
(...). Pero, efectivamente, se puede correr el riesgo, y por esa
razón hemos presentado una enmienda al respecto desde el
grupo, se puede correr el riesgo de que esas viviendas
vacacionales se transformen en un solar o en un suelo que se
divida en solares de tamaño relativamente pequeño y se hagan
25, 30, 40 o 50 viviendas vacacionales, en un solar próximo se
hace un restaurante y se pone una sala de fiestas, y se ponen
bares, y se pone una pequeña recepción y, efectivamente, eso
se convierte en un hotel encubierto de muchas plazas, las cuales
se han colado sin la necesidad ineludible de intercambiar
plazas. Por esa razón proponemos, mediante el grupo, una
enmienda que limita esas posibilidades: allá donde haya más de
tres viviendas continuas ya dejan de tener esa ventaja, de no
tener que buscar plazas. Pero quitando ese asunto de la
excepcionalidad, la vivienda vacacional pues es, como digo, un
buen producto, tan bueno o tan malo como cualquier otro de los
que están en el mercado y no había por qué ignorarlo.

No es función de la Ley general turística entrar en
urbanismo, por supuesto. Dígame usted en qué punto de la Ley
general turística entramos en temas urbanísticos, dígame usted
uno solo.

La Ley no interviene en el tema de los trabajadores.
Mire usted, esta ley es una ley creadora de empleo, y si no
se ha dado cuenta de eso es que realmente no ha sabido
leerla. Vamos a ver, fíjese: cada establecimiento que se
elimine y se cree otro, ese otro que se crea tiene que tener
una condición fundamental, que es ser de más categoría, de
4 o 5 estrellas. Es sabido y archisabido que un
establecimiento de 1 o 2 estrellas tiene la mitad o la tercera
parte de personal que uno de 4 y 5, y es también archisabido
que cuando ahora se abren nuevos establecimientos de 4 y,
sobre todo, de 5 estrellas, se procuran tener abiertos todo el
año o una gran parte del año porque si no no son rentables.
¿Qué pasa?, al hacer eso obligatorio, que haya
establecimientos de 4 o 5 estrellas y que efectivamente
substituyan productos peores, lo que se está haciendo es
aumentar el número de empleos y además aumentar el
número de empleos fijos, ambas cosas, y eso parece fuera
de toda duda e indiscutible, absolutamente indiscutible: esa
ley aumenta el empleo y aumenta el empleo fijo, y eso es
así. De Comisiones Obreras, además de recoger eso y de
decirlo, recogimos otra enmienda, interesante, también, que
es que estén efectivamente los agentes sociales en el
Consejo Asesor Balear de Turismo, que antes no estaban,
estaban en el Decreto que hay ahora publicado, están
exclusivamente las personas a título personal, a título de su
categoría personal, y en este momento y con la ley
corregimos eso e incluimos a los agentes sociales. De
manera que esto de que no tiene en cuenta el empleo de los
trabajadores, pues bueno, es una cosa más para decir pero
que no es verdad.

Lo de que es una ley propia de los años 60, eso lo he
leído en varios periódicos, está por aquí; sinceramente no lo
entiendo, ya me lo explicarán, ¿no?, lo que es una ley del
año 60. Mire, Sr. Antich, yo no puedo evitar decirle una
cosa; mire, ¿sabe lo que está anticuado?, sus enmiendas,
algunas. Nos presentan ustedes unas enmiendas al artículo
2 y creo que al 3 que han fusilado ustedes la Ley vasca, la
han fusilado, entera, el artículo 2 y el artículo 3, se lo digo
concretamente. Y mire usted qué casualidad: ayer, ayer por
la mañana, al director general de Ordenación, que está aquí
presente entre el público y luego se lo puede confirmar a
usted, le llamaron del gabinete de Ibarretxe, del gabinete del
lehendakari vasco, para pedirle ¿sabe usted qué?, la Ley
general turística de Baleares. Fíjese usted qué papel si
resulta que le mandamos la Ley general turística y se
encuentran que el artículo 2 y el artículo 3 son los suyos
fusilados. Yo creo que haríamos un gran papel. Eso se lo
cuento como anécdota por esto que me cuenta usted de los
60.

Lo de que es intervencionista eso ya es delirante, eso ya
es delirante. A ver, hágame usted, por favor, hágame usted
una ley en que se pide el intercambio de plazas, se exige, y
en que se pide la modernización permanente de todos los
establecimientos turísticos -alojamientos, restauración, salas
de fiestas, etc.- y que no sea intervencionista. ¿Cómo no se
va a intervenir? Claro, hay que intervenir para obligar
mediante ley, recortar derechos individuales mediante ley
en beneficio del interés general. Eso lo hacen casi todas las
leyes. Lo de intervencionismo es una cosa, una muletilla
que salió, a alguien se le ocurrió la genial idea y tal; menos
mal que se han olvidado ustedes de aquel otro al que se le
ocurrió la idea de decir que esto de pedir hoteles de 4 y 5
estrellas nada más era anticonstitucional.
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Bueno, muy bien, están dispuestos a consensuar a partir de
mañana mismo. Vamos a consensuar, a partir de mañana no, de
pasado, que creo que empiezan las ponencias, el jueves;
adelante, vamos a consensuar todo lo que haya que consensuar,
ningún problema, de consensuar ningún problema,
absolutamente ninguno, estamos dispuestos.

Y, finalmente, lamento que no tenga ninguna ley alternativa
sobre la que podamos verdaderamente discutir. Yo creo que les
falta el modelo turístico, lo creo y a los hechos me remito.
Desgraciadamente en estos tres años que llevo aquí de conseller
de Turismo pocas veces he podido discutir de turismo, ni aquí
ni en las comisiones, creo que la Comisión de Turismo debe ser
la que menos se ha reunido en este parlamento en estos años y,
desgraciadamente, veo la razón ahora clara oyéndole a usted
concretamente: la oposición, o el partido mayoritario de la
oposición, no tiene otro modelo turístico que ofrecer.

Sr. Balanzat, muy rápidamente, ya le he hablado..., la
disposición adicional cuarta creo que se la he explicado porque
esta es importante, son plazas a cuenta. El tema de Formentera
lo hemos recogido y, respecto a que desvirtuamos la Ley con
las enmiendas, le invito también, como he invitado a los demás,
a que me diga en qué, en qué desvirtuamos la Ley, no
mejoramos o matizamos o aclaramos o hacemos mejor la Ley,
sino la desvirtuamos; dígame por favor en qué. Usted ha salido,
pues me dice en qué.

Sra. Munar, no es el modelo de UM, me dice usted.
Hombre, no es el modelo de UM el nuestro de Ley general
turística pero se debe parecer mucho, porque sus enmiendas son
prácticamente las nuestras. Mire, de 20 y tantas enmiendas
suyas, me parece que más de 20 son literalmente las nuestras,
están aceptadas ya, son las del grupo; no creo adelantarme al
grupo ni decir nada en su nombre que no pueda decir diciéndole
que ya se admiten las enmiendas. 

Precipitación; eso se lo he explicado, he empezado por
explicar la razón por la que se pidió la urgencia. A mi, un tema
importante que me interesa recalcar en su caso con lo del
intervencionismo, pues usted también ha citado el
intervencionismo y el liberalismo. Usted también es liberal,
¿no?, su partido se declara liberal. Vamos a ver, si yo mañana
me quiero hacer una casa en Costitx, señora batlesa de Costitx,
si me permite ahora llamarla así, ¿la puedo hacer en el solar que
quiera, con las alturas que quiera, con el volumen que quiera,
con el número de habitaciones que quiera, con el tejado con las
tejas que me dé la gana, orientada hacia donde me parezca..., en
fin, en las condiciones que me dé la gana?, ¿o no?; ¿o usted en
Costitx, usted y su equipo, han aprobado unas normas
subsidiarias y entonces obligan a cualquiera, intervienen la
libertad de cualquiera que quiera hacer una casa en Costitx?
Lógicamente usted me tiene que contestar que sí: "Sí, señor, yo
que soy una batlesa muy liberal, sin embargo apruebo y apoyo
unas normas subsidiarias que ponen límites a determinadas
acciones para cualquier persona que quiera construir una casa
o que quiera realizar cualquier actividad", por ejemplo,
mercantil o, vamos, económica. Por consiguiente eso no
significa que usted sea intervencionista ni que deje de ser
liberal, ¡por favor!, eso lo que significa es que hay cosas que el
interés general requiere limitar en cuanto a los derechos
individuales, independientemente de que se sea liberal o no. De
manera que eso es lo que tengo que decirle en relación con
estas cosas.

Y, finalmente, una cosa muy importante, que es la de los
ayuntamientos y es recalcar: lea por favor con detenimiento
la Ley y verá lo tremendamente municipalista que es esta
ley, la cantidad de cuidado, el exquisito cuidado que se pone
en la Ley para proteger las competencias municipales, y en
su caso tengo que añadir insulares porque, como he dicho
antes y me hubiera gustado que usted, como presidenta de
un consell insular, lo reconociera, esta es la primera ley en
que manifiestamente se da competencia normativa al
consell insular correspondiente, precisamente para que
pueda hacer y desarrollar el modelo más conveniente para
cada isla.

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I arribats a aquest punt
s'aixeca la sessió, i el torn de rèplica es farà avui capvespre,
que començarem a les cinc.

La Junta de Portaveus crec que val més fer-la avui
capvespre en acabar el debat. Serà molt breu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Continuam amb
la sessió plenària d'avui matí i estam en el torn
d'intervencions de rèplica per part dels grups parlamentaris
que han presentat les esmenes a la totalitat.

En primer lloc té la paraula la Sra. Thomàs, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, breument perquè pens que els arguments
fonamentals s'han donat a l'exposició inicial, perquè vull
recordar que aquest és un debat sobre una esmena a la
totalitat d'un projecte de llei presentat pel Govern i sobre el
qual el Reglament de la Cambra dóna possibilitats d'estudiar
per part dels grups parlamentaris i de presentar esmenes a la
totalitat. Faig aquest recordatori perquè el nostre grup
parlamentari ha dit que aquest mètode seguit en aquesta llei
surt del debat parlamentari, i jo pens que la resposta del
conseller Sr. González no ha refutat aquesta asseveració.
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Si no li agrada la paraula furtar, que és la que jo crec més
adequada perquè el fet de presentar un projecte de llei i, a la
vegada, presentar esmenes per part del grup parlamentari que
li dóna suport, que canvien el contingut del projecte original i,
a més a més, presentar una petició perquè sigui un tràmit
d'urgència, provoca que aquest debat d'avui matí es faci, segons
el grups parlamentari esmenant sobre el projecte de llei i la
resposta es faci incorporant ja les esmenes que presenta el
mateix grup parlamentari. Per tant, si no li agrada la paraula
furtar, direm impossibilitar o direm que no és un debat
parlamentari com cal, perquè no és com cal que en dos dies una
ponència hagi de debatre esmenes presentades per tots els grups
sabent que hi ha un grup que té majoria absoluta, que n'ha
presentades i que ja, el Sr. Conseller, diu que defensa la llei i
les esmenes incorporades, per tant, no sé quin consens hi pot
haver quan ja donar per fet que les esmenes presentades pel seu
grup milloren el projecte original.

El Sr. Conseller és un diputat de fa molts d'anys i ho ha
demostrat i ho demostra cada vegada que surt en aquesta
tribuna, perquè té una gran oratòria, l'oratòria, jo reconec que
és una virtut de les formes parlamentàries, allò que a mi
m'agradaria i m'agrada sempre que surt en aquesta tribuna, és
donar contingut a les intervencions. El Sr. Conseller manifesta
la seva satisfacció per conèixer els arguments de l'oposició,
abans d'escoltar-la, només faltaria que el Sr. Conseller no
conegués els arguments de l'oposició quan cadascun dels grups
parlamentaris ens hem dedicat a presentar a l'opinió pública els
motius de les esmenes a la totalitat, per tant, no és un mèrit, és
la feina que li toca, conèixer els arguments que es plantejaran,
per tal de tenir preparada la rèplica o tenir preparats els
arguments i poder respondre allò que criticam. I la veritat és
que de tota l'oratòria del Sr. Conseller, no hem vist resposta als
arguments de contingut que presentàvem al projecte original, ni
ens ha convençut la seva oratòria sobre la necessitat de la
urgència, i que aquest parlament aviat i corrent hagi de debatre
una llei que si hem dit al principi que consideram important,
també hem dit que no d'aquesta manera. Per això, quan el Sr.
Conseller parla d'un llistat de persones a les quals va enviar el
projecte de llei, evidentment en aquest llistat de persones no hi
figuraven els grups parlamentaris perquè nosaltres el rebérem
reglamentàriament dia 14 de gener, però sabem que moltes
persones el reberen dia 14 de desembre, el mateix dia o
l'endemà d'haver-se aprovat per Consell de Govern, i quan el
Sr. Conseller parla d'un gran debat a través de presentació
d'al•legacions amb un mes de debat públic provocat per
reaccions airades d'un sector dels hotelers, per a nosaltres és
una burla de debat públic perquè sabem que almanco per part
dels sindicats allò que vàrem fer va ser dirigir-se a la
conselleria i demanar-los si li volien remetre el projecte de llei,
per tant, en aquest llistat que ha mostrat des d'enfora,
evidentment hi deu haver un llistat de persones, d'amics, de
coneguts, de persones interessades, però això no és un debat
social, no és un debat amb els sectors implicats. 

I si el Sr. Conseller defensa el projecte de llei de turisme
i ens dóna lliçons d'allò que tots els altres sembla que no
coneixíem, de si la fórmula és la mateixa del POOT i tal,
per què el Grup Parlamentari Popular esmena la mateixa
fórmula, i per què el Grup Parlamentari Popular esmena tant
el projecte original? A algú no li devia agradar el projecte
original. Per tant, allò en què nosaltres insistim és que es
torni el projecte original al Govern, facin una bona feina,
d'incorporar totes aquelles esmenes que com a Grup
Parlamentari Popular creuen que de totes maneres passaran,
perquè per qualque cosa tenen la majoria absoluta, obrin un
debat amb la societat i amb tots aquells sectors implicats, un
debat obert, on es puguin debatre, no presentar al•legacions
i dir "hem recollit una al•legació de tal o hem recollit una
al•legació de qual", sinó que facin un bon projecte de llei i
a partir d'un altre projecte de llei, podrem discutir la llei de
turisme o la llei general de turisme que realment necessita
aquesta comunitat autònoma. Però no a través d'aquesta
burla o d'aquesta impossibilitat d'un bon debat parlamentari
a través d'aquestes fórmules que s'inventa el Grup
parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr.
Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El conseller ha començat dient que ja sabia per on
anirien els nostres arguments. Vostè, Sr. Conseller, no ha fet
de profeta, sols cal llegir o seguir els mitjans de
comunicació, per saber què diria cada grup. Vostè, un
diputat amb tants d'anys a la casa, no pot venir aquí dient el
que ha dit quant a la paraula consens. Vostè ens ha dit que
des de fa molts de mesos, venia a dir, que coneixíem
aquesta llei. Vostè no hauria de dir això, no ho hauria de dir
perquè la gent té memòria, i sap el que ha passat durant tots
aquests mesos, i saben les corregudes que ha hagut de fer el
seu mateix grup per saber quin era el projecte definitiu,
perquè d'esborranys, molts, eh?, de declaracions i de,
diguem, declaracions seves, declaracions del president
Matas, moltíssimes, que jo, després d'haver estudiat la llei,
la veritat és que no he trobat moltes d'aquestes coses que
vostès deien. I li vull dir això perquè jo crec que a nivell
parlamentari el consens no s'ha cercat en cap moment.
Aquesta llei està aprovada del mes de desembre, no parli
vostès dels antics projectes, perquè no s'avenen gens, els
grans principis, fins i tot poden haver canviat, per a
nosaltres han canviat i ho intentaré demostrar. En aquest
sentit, això és una tramitació d'urgència, és una tramitació
que s'ha allargat una setmana, no perquè els partits polítics
ho demanassin, sinó perquè la passada que els va donar la
Federació Hotelera, els va obligar a allargar una setmana
més els motius d'esmenes. Just per això, perquè si no, fa una
setmana, amb una setmana haguessin hagut de presentar
totes les esmenes.
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Sr. González Ortea, no ens faci treure els titulars aquí de tot
el que ha passat amb la Federació Hotelera, les declaracions
que s'ha fet durant tots aquests dies, com ha quedat vostè, com
ha quedat el president Matas, sorprès, absolutament sorprès de
veure que la Federació Hotelera que en teoria tenia controlada,
ara resulta que és la que es dispara més. No ens faci treure tots
aquests titulars, Sr. González Ortea, no ens els faci treure.

N'hi vull retreure un de vostè, del mes de gener, del 98,
però, perquè a mi m'agrada també guardar el que diuen en
aquesta cambra. Vostè, el mes de gener ens deia que pensava
lliurar la llei en sis mesos, la llei, no esborranys, la llei en sis
mesos, però afegia, "això dependrà del que costi debatre-la amb
els partits polítics i amb els sectors implicats", de consens, Sr.
Gonzále Ortea, cap ni un, cap ni un, no ens parli més de
consens, per favor, que hauré de tornar a dir el que he llegit de
les declaracions de la portaveu del PP i de les seves
declaracions, i de les declaracions del Sr. Matas, que també en
guardam moltes, del que han estat capaços de vendre d'aquesta
llei durant tots aquests mesos.

Sr. González Ortea, se'ls acaba el temps sense haver estat
capaços de presentar el que la societat demanava, i no aquest
projecte que ens presenten avui i que no aporta pràcticament res
de nou ni de positiu a la legislació ja existent, i això no ho deim
nosaltres, perquè sembla que vostè ha pujar en aquesta tribuna
a dir-nos que tota aquesta normativa ja l'han recopilada i la
duen aquí avui, li assegur que molts de juristes importants
d'aquestes illes, han dit i diuen el que nosaltres hem dit, que no
és aquesta recopilació, que exactament amb això ens perdem
molt, perquè perdem una oportunitat única per regular tot el
turisme amb una llei general turística. Ara, jo no voldria pensar
malament, perquè me'n vaig dur una sorpresa quan en el mes de
maig discutírem la famosa llei de la moratòria, de l'opinió que
té vostès dels juristes, perquè va pujar en aquesta tribuna
després d'una passada del Consell Consultiu, i es va atrevir a dir
que faria exactament el mateix; aleshores, jo avui aquí no li
retrec o no li dic el que pensen els juristes d'aquesta llei, perquè
també els titulars en van plens, del que pensen, juristes
prestigiosos d'aquestes illes, juristes de la Federació Hotelera
i juristes que me mereixen tot el meu respecte.

També ens ha parlat del POOT, que si està en vigor, si tal o
qual, vostès, vostès, Sr. González Ortea, amb aquesta llei
general turística, canvien del POOT el poc que servia, el poc
que era important, i li posaré exemples. No recorda que el
POOT evita al màxim el canvi d'ús i l'intercanvi de places per
a nous hotels només per fer-se de manera unitària?, quina
millora aporta la llei general turística en això?, si a més de
poder fer un gran hotel del doble de places donades de baixa, es
manté o s'incrementa la densitat i la saturació i queda més
deteriorada la funció turística, pròpia de l'espai?, això és el que
fa la llei, la llei general turística deroga, deroga, Sr. González
Ortea, no sé si ho ha llegit, perquè jo l'he llegida bé, la llei,
deroga l'article 21.4 del POOT, que diu que per optar a
l'excepcionalitat s'han de complir una sèrie de requisits, entre
els quals, en vull destacar dos: la superfície mínima dels
habitatges resultants del canvi d'ús, no podrà ser inferior a 90
metres quadrats útils; el segon és que s'haurà de permetre
només a aquelles zones on no predominin les construccions
d'allotjament turístic. On és això?, ho deroguen, això es deroga,
Sr. Conseller. Això no era bo, del POOT?, és més bo el que
ve?, és més bo que totes les places que quedin fora del mercat
pel seu ús, pel seu (...) o per baixa turística, es poden
reconvertir en promocions immobiliàries mesclant encara més
població resident amb turistes dins zones prou explotades per
a continuació donar d'alta noves places turístiques? És això que
volen?, és a dir que eliminant el requisit del POOT, la llei
general turística permetrà fer el que es vulgui, ja siguin
habitatges socials i de residència permanent, que tenen una
necessitat metabòlica, urbanes molt diferents a les pròpies d'un
espai de destí turístic, fins i tot poden fer-hi apartaments petits,

que sense cap dubte, Sr. Conseller, faran la funció de places
turístiques no regulades ni registrades, o també tota mena
d'usos abans aliens al turisme. És això dir que els POOTs
continuen vigents? La llei general turística permet que
aquesta oferta il•legal, i li han fet una pregunta avui matí,
vagi en augment, o, si no, em digui com regula la llei
general turística, com regula els mecanismes per acabar
amb aquesta oferta il•legal, no ens ho dirà, perquè es posa
l'excusa que la llei no ha d'interferir en segons quines coses,
les il•legalitats no han preocupat mai en excés al Partit
Popular, massa vegades ens hem trobat que el Partit Popular
ha estat la il•legalitat.

Sr. González Ortea, a mi m'hagués agradat sortir aquí
dient que aquesta llei es podria arreglar amb les esmenes
pertinents, això és impossible, està tan mal feta, és d'un
calat aquesta llei general turística, que només ens queda
demanar la seva devolució, perquè, encara que hagin
presentat 50 i pico d'esmenes, veim que de cap de les
maneres no es pot arreglar. Vostès avui, si no aproven
aquesta devolució, si no aproven la devolució d'aquesta llei
al Govern, perquè es torni a fer, fan un mal favor al turisme
d'aquestes illes, i el temps, esper que ens doni la raó.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El Sr.
Conseller està decepcionat perquè han sortit els temes que
ell s'esperava, no és rar, tots hem fet un caramull de rodes
de premsa explicant quines són les nostres postures i, per
tant, per endevinar, no importa ser ningú en especial, jo crec
això no té cap mèrit ni un.
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Per altra banda, el Sr. Conseller diu que no s'esperava
l'esmena de Formentera perquè, diu ell, "nosotros tenemos una
enmienda", i qui som, nosotros?, el Govern o el Partit Popular?,
què és que ha defensat el Sr. Ortea, aquí?, el text del Govern o
les esmenes del Partit Popular? Perquè si el conseller ha vengut
aquí a defensar les esmenes del Partit Popular, el normal és que
als altres grups se'ns doni un temps per fer esmenes a les
esmenes, perquè, si no, ens trobam en una total indefensió. A
mi m'agradaria que em digués el Sr. Conseller a veure què és el
que ha vengut a defensar, aquí, si el text que va enviar el
Govern o les esmenes que s'han fet per part del Partit Popular.

Per altra banda, Sr. Conseller, em diu que jo he vengut a fer
un debat general, home, estam davant una esmena a la totalitat
de la llei general de turisme, hi haurà debats per a les esmenes
parcials, és lògic, hem vengut a fer aquí un debat general, un
debat general en relació a una llei general de turisme, és una
cosa ben lògica, sobre bases, per contraposar filosofies,
principis generals, àmbits, objectius, etc., general, és una
esmena a la totalitat. Sense cap dubte ni un, hem vengut a fer
aquí un debat general.

Vostè em diu que m'he posat tràgic, home, ni el tema ni el
procediment impresentable que vostès han usat per tramitar
aquesta llei ni el projecte de llei em fa a mi cap gràcia, i pens
que a vostè tampoc no n'hi hauria de fer cap ni una. Per altra
banda, vostè em diu que nosaltres deim que la llei unes vegades
està a favor i unes altres en contra dels hotelers. La llei està en
contra dels bons empresaris, els posa un impost revolucionari,
i a favor dels que no s'han modernitzat, els dóna un premi, a
partir d'ara poden traficar amb les places, si qualcú vol places,
ha d'anar a comprar-li les places, per tant, sí, efectivament, unes
vegades està en contra dels empresaris, i unes altres hi està a
favor. A favor dels mals empresaris i en contra dels bons
empresaris. 

En relació al Pla de modernització, el Pla de modernització
ha estat un èxit tan gros que ara el Govern fa una llei que té
com a qüestió central, premiar amb la venda d'autoritzacions als
empresaris que l'han incomplert, aquest és l'èxit del Pla de
modernització.

I també em parla de quins canvis fonamentals hi ha entre el
text del Govern i les esmenes del PP. Tot el Pla de
modernització, ara és privat; tot el règim sancionador; el règim
de les bases definitives; fins i tot l'exposició de motius; bastants
de temes relacionats amb el banc de places; home, qualque
canvi hi deu haver, perquè si ens ha arribat el remor que
aquestes al•legacions s'han fet perquè s'ha arribat a un acord
que nosaltres creim que és totalment forçat amb els hotelers,
qualque canvi hi deu haver, perquè, si no, els hotelers d'aquesta
terra són molt espantosos, perquè amb la rebotada que varen
agafar amb la seva llei, si ara no diuen res i estan contents, vol
dir que vostès han fet canvis, perquè, si no, no s'entén de cap de
les maneres.

I en relació amb aquest pacte forçat amb els hotelers, li
he de dir que aquesta llei no es pot arreglar via esmenes.
Aquesta llei no és una llei general, és una llei hotelera, els
altres subsectors només els anuncia, aquesta llei no
simplifica tràmits, ni simplifica tampoc la normativa, vostès
s'espantaren per la moguda dels hotelers, i al final vostès
han volgut ser al mateix temps al campanar i a l'altar.
Resultat: una norma improvisada, sense cara ni ulls, feta a
grapades, una norma que no satisfà ningú.

I em diu que no hem presentat un text alternatiu. Home!,
la veritat, jo no hi volia entrar, però fa falta un poc de cara
per dir-nos que no hem presentat un text alternatiu, després
de tramitar aquesta llei al Parlament per urgència, vuit dies
ens han donat, i demanar a aquestes altures un text
alternatiu. La veritat és que si no fos per responsabilitat,
avui, el que és l'oposició, el que són els partits de l'oposició
no haurien de participar en aquesta farsa.

El conseller ens diu que el maig passat haguéssim pogut
fer el debat, que ell va enviar els principis generals a molta
gent. Miri, per molt que vostè digui coses, aquest
procediment ha estat totalment impresentable, una llei per
a la principal activitat de les Illes Balears, per a l'activitat
que mou més treballadors en aquestes illes, una llei on
tenim uns empresaris que són capdavanters arreu del món,
i que en aquests moments estam a quatre mesos d'eleccions,
i aquesta llei es tramita per urgència i sense el consens dels
sindicats, sense el consens del sector i sense el consens amb
les altres forces polítiques. Miri, vostès, de consens, en
parlen un pic cada any, en parlen el dia del debat de l'estat
de la comunitat, fan un oferiment de consens general a
tothom, però a partir d'aquí es posen a practicar el rodillo
que és el que els va millor, com més diuen vostès que giren
cap al centre, la veritat és que més a la dreta es col•loquen.

Amb aquesta llei, l'únic que feim és una fuita endavant
respecte de quatre anys de no fer res, de quatre anys que no
s'hagin aplicat els POOTs, ara quatre mesos abans d'unes
eleccions hem de presentar alguna cosa, però sense cap
dubte ni una, amb aquesta legislació el que intentam és
tapar tots els òrgans de gestió que vostès no han reunit, totes
les fixacions de zones preferents que vostès no han fet, tots
els plans especials que havien d'impulsar, totes les
inversions que no s'han realitzades, ben aviat, ben aviat, Sr.
Conseller, ens hauran d'explicar quin és el balanç del
POOT, ben aviat ens ho hauran d'explicar.

En definitiva, nosaltres creim que aquesta llei no limita
el creixement, per altra banda creim que no ha de ser la seva
funció limitar el creixement, creim que la limitació del
creixement s'ha de fer per normes territorials, directrius,
plans territorials de cada illa i planejaments municipals,
tenint molt en compte quines activitats són productives i
donen rendibilitat social, llocs de feina i creen menys
consum de territori, i, per altra banda, quines activitats són
especulatives, i per tant, donen lloc a molt de consum de
territori i poca rendibilitat. I, en aquest cas es troben els
habitatges vacacionals.
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Per altra banda, aquesta llei general de turisme té una cama
coixa, ben igual que tot el relacionat amb les Directrius
d'Ordenació del Territori, tot el tema del finançament, estam
cansats de lleis que s'aproven però que llavors no s'apliquen
perquè no hi ha mitjans perquè aquestes normes s'apliquin. I
vostès, en aquesta qüestió no s'aclareixen, el director general de
Medi Ambient diu que ho pagarà el sector turístic, vostè diu
que no ho pagarà el sector turístic, i després fan una
interpretació intermèdia que significa ni fu ni fa, que demostra
que amb tot això no hi ha previsions, que ho tenim tot a l'aire,
que als ajuntaments, segurament, els tornarem a deixar amb la
boca ben badada.

Per tant, aquesta no és una llei simplificadora de tràmits, no
s'actualitzen ni s'agiliten les tramitacions de l'activitat turística,
aquesta llei no simplifica la trama normativa existent en
matèria de turisme, no l'actualitza ni arregla la seva dispersió i
confusió, els criteris d'intercanvi de places hoteleres tendeixen
a premiar, com ja he dit abans, la ineficàcia empresarial, i, per
tant, per tots aquests arguments, nosaltres demanam que
retornin aquesta llei al Govern, i si la retornen, ho torn a dir,
estam disposats a asseure'ns amb vostès, amb el sector, amb les
altres forces polítiques i amb els sindicats per fer la llei general
de turisme que necessita aquesta comunitat.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Balanzat, vol fer ús de la paraula? Sr. Conseller, per tancar la
qüestió incidental, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Trataré efectivamente de ser breve,
y rápidamente iré a lo que se me ha dicho que representa o que
puede representar, de alguna forma, por lo menos por matizar
algunas de las cosas que se dijeron esta mañana, porque nada
nuevo hay en la intervención de esta tarde, a pesar de que han
tenido ustedes bastante tiempo, y reconocerán que incluso en el
trámite del tratamiento de las enmiendas a la totalidad, han
tenido ustedes más tiempo del que es normal, ¿no?, porque
desde esta mañana hasta esta tarde, han podido ustedes preparar
sus intervenciones.

Sra. Thomàs, me gusta mucho, ha cambiado usted la forma
de decir las cosas, y efectivamente me gusta más. Esta mañana
hurtaba, que es un pecado enorme, ahora en vez de hurtar,
bueno, lo que hago es intervenir en el debate, ya que soy tan
intervencionista, lo tengo que asumir. Mire, yo creo que el
debate es este debate que estamos teniendo, y el que van a tener
ustedes en ponencia y en comisión, y si Dios quiere y se
aprueba, pues efectivamente en el momento de la aprobación
definitiva de la ley, si es que hoy pasa este trámite. De manera
que éste es el debate, y yo intervengo en la medida en que creo
que tengo que intervenir, y nada más. Y creo que,
efectivamente, las cosas se han hecho bastante bien en este
sentido, porque mire, le voy a decir una cosa que además sirve
para los demás. 

Mire usted, yo tengo una gran experiencia en materia de
obras públicas, como sabe, y la larga experiencia siempre
me da una idea que desde luego siempre ha sido así, cuando
uno hace una pequeña obra pública, una cosita de pequeña
envergadura, no tiene tanta importancia, pero cuando uno
hace una cosa de cierta importancia y trascendencia, si no
le pone fecha de finalización, está perdido. Y claro,
tradicionalmente, si hay que inaugurar una obra pública, si
hay que acabar una obra pública, lo mejor es hacer la
inauguración, uno hace unas tarjetas y dice "el día 17 de no
sé qué de no sé cuántos, se inaugura esto", se trabaja hasta
la madrugada de ese día, pero desde luego se inaugura. Y
esto yo creo que es lo que ha pasado con la ley, llevamos un
año a vueltas con esto, digan ustedes lo que quieren,
llevamos un año, basta mirar los resúmenes de prensa, etc.,
llevamos un año discutiendo el tema de la modernización
permanente, el tema del intercambio de plazas, ha habido
debates públicos en medios de comunicación, y usted lo
sabe, ha habido debates por todo. Pero claro, ¿qué ha
pasado?, que cuando ya el Gobierno ha visto que el tiempo
parlamentario se acababa por imperativo legal, lógicamente
ha tenido que presentar definitivamente un texto, y este
conseller, bajó, en ocasión de aquel Consejo de Gobierno de
primeros de diciembre, bajó a presentar la ley a los medios
de comunicación, la rueda de prensa que se hace siempre
después del Consejo, y expliqué el proyecto de ley. Y entre
otras cosas dije que quedaban todavía dos meses para el
trámite parlamentario y que estábamos encantados de recibir
todas las sugerencias que fueran y que estábamos dispuestos
y lo habíamos hablado con el grupo a presentar enmiendas
por mediación de nuestro grupo parlamentario. Y tanto es
así que algún medio de comunicación, algún medio escrito,
concretamente un medio de prensa, se lo tomaba un poco a
chirigota, y decía, "parece mentira es la primera vez que en
un gobierno sale un conseller a explicar que han aprobado
un proyecto de ley y que están dispuestos a presentar
enmiendas a su proyecto", pues sí, lo estábamos y lo
seguimos estando porque creemos que éste es un tema al
que habíamos de poner fecha fija de finalización, que
llevábamos demasiado tiempo hablando del tema; pero que
efectivamente estábamos dispuestos a reconocer que otros
podían aportar muchas cosas. Y ya les he dicho esta mañana
que ustedes también aportan cosas que pueden ser de
interés, entre la ponencia y la comisión, si efectivamente se
pasa este trámite parlamentario, pues creo que habrá ocasión
de recoger.
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Le agradezco mucho lo de la oratoria, también en eso
mejora, la última vez que me habló usted de mi oratoria, que
fue con motivo de no sé qué debate, me dijo usted, creo
recordar que hablaba de una forma engolada, ¿se acuerda?, es
como la poesía de León felipe, ¿no?, "qué lastima que yo no
pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas
a las glorias de la patria", ¿se acuerda?, León Felipe, pues usted
me dijo, por eso me recordé, porque es una poesía que me gusta
mucho, y usted se refirió a la voz engolada, lo lamento si la
tengo, pero hoy ha estado usted mucho mejor porque me dice
que tengo una gran oratoria. Estupendo, muchas gracias, Sra.
Thomàs, créame que lo importante no es la oratoria, lo
importante es el fondo, y lo que sí le puedo asegurar es que creo
profundamente en esta ley, y quizá la oratoria salga en función
de eso, de que creo en lo que estoy presentando aquí, y en lo
que estoy discutiendo, y probablemente por eso, como le digo,
la oratoria me acompañe.

Reciben la ley el 14 de enero, etc., bien, yo ya le digo cuál
es el pensamiento, creo que es el momento de discutirlo, creo
que los temas están suficientemente ya maduros y debatidos y
que era el momento de hacerlo.

La enmienda a la fórmula POOT, no, no sé si no nos hemos
entendido, yo la he entendido muy bien, pero no, las fórmulas
de POOT de intercambio y reconversión siguen vivas,
absolutamente vivas, la fórmula es la misma que la del
intercambio, no de la de reconversión, de la del intercambio
contenida en los POOTs, tanto en el de Mallorca como en el de
Eivissa i Formentera, pero lo que establece esta ley es que esta
fórmula es obligatoria en todo caso, el POOT la daba como
voluntaria con determinadas condiciones, lo que va más allá la
ley es en convertirla en absolutamente obligatoria, eso es lo que
hace esta ley,m en realidad, pone el listón un poco más alto, por
eso la ley no pretende que no se haga ninguna plaza más, eso,
a mi juicio sería un disparate, sería un disparata porque dentro
de veinte años tendríamos la misma oferta turística que ahora,
si quiere con el Plan de modernización, bueno, mejorando los
establecimientos, pero sin que haya nada nuevo, y eso no puede
ser, la ley tiene que ir en el sentido de incentivar el cambio de
la oferta que hay de alojamiento, de alojamiento y de otras
cosas, porque el Plan de modernización abarca absolutamente
todos los elementos y los subsectores turísticos, y eso es lo que
me hace pensar que la ley puede tener gran éxito, y es lo que
deseo; precisamente el hecho de que no hace una foto fija de lo
que hay, y dice, bueno, lo que hay hay que mejorarlo y
modernizarlo, no, no, dice, de lo que hay, hay que ir
cambiándolo, y claro, eso se incentiva, se incentiva la iniciativa
privada para que eso lo puedan hacer.

Creo, sinceramente, que hemos hecho un buen provecto
de ley, usted me dice: "Hagan un buen proyecto de ley,
llévense éste y hagan uno bueno". Creo, sinceramente, que
hemos hecho el mejor que sabemos y podemos, con toda
modestia, pero también con toda firmeza, de verdad, creo
que hemos hecho el mejor, y después de ver lo que nos
tenían que decir los hoteleros, lo que nos tenía que decir la
Caeb y lo que nos tenían que decir los restauradores y lo que
nos tenían que decir los sindicatos, y después de lo que nos
están diciendo ustedes y lo que nos han dicho a través de las
enmiendas, sigo pensando que es una buena ley, mejorable
todavía, bastante mejorable, y por eso les pido que ponga
ustedes el mayor y el mejor de sus espíritus y de su
conocimiento y que aborden, si es que hoy pasamos el
trámite parlamentario, que aborden en la ponencia, con el
mejor de los espíritus, tratar que entre todos mejoremos aún
más la ley, porque, por supuesto, todo es mejorable, y esto,
seguramente, lo es, pero, básicamente, la ley es,
francamente, buena. No hay nadie, nadie absolutamente,
ninguna asociación ni persona, que hasta ahora, por lo
menos,  nos haya demostrado que, realmente, la Ley tenía
que ir por otro conducto o había que hacer otro modelo de
ley. Creemos que éste es el adecuado.

Sr. Sansó, nunca he pretendido hacer de profeta, por
favor, no, ése no es mi papel ni lo he pretendido nunca y,
desde luego, no es por eso que lo he dicho. Efectivamente,
yo conocía los argumentos que ustedes me iban a dar, y ya
le dije que, después de tantos años aquí, no es que estuviera
desencantado, esperaba que eso fuera así, fue simplemente
un comentario que usted me tenía que perdonar, en función,
precisamente, de esos doce años que llevo en esta cámara.

Hemos hecho muchos borradores, sí, muchos, muchos,
y han tenido mucha difusión. En eso me viene usted a
reconocer que llevamos un año detrás de esto, que muchos
de estos borradores, y principalmente y primariamente los
discutimos con el Grupo Popular y con el Partido Popular,
lo he dicho ya aquí, en esta tribuna, lo anuncié, esto que lee
usted, en los diarios de sesiones seguro que sale, porque lo
digo cada vez.

Mire, usted, y vuelvo a insistir, si a mi no me apoya mi
grupo, yo no estoy ni un minuto, ni mantengo una ley, ni
mantengo un criterio. Yo me debo a un partido y a ese
partido antes que anda, porque creo en las ideas de ese
partido, y por eso estoy en ése y no en otro. Por
consiguiente, mi labor como conseller del Gobierno, como
la de todo el gobierno, empezando por el presidente y
acabando por todos los demás consellers, se debe a ese
partido, que es el que le apoya y el que le permite o pone
sobre nuestros hombros la responsabilidad de hacer las
cosas.



6148 DIARI DE SESSIONS / Núm. 140 / 16 de febrer del 1999

La prolongación del plazo de enmiendas; por cierto, y se lo
digo como cuestión, no la pedimos nosotros, la pidió el Grupo
Socialista. A mi me pareció muy bien, en todo momento me
pareció muy bien. No se trataba de hurtar, empleando la palabra
que inicialmente ha empleado la Sra. Thomàs esta mañana, no
se trataba de hurtar nada a nadie, se trataba de tener el tiempo,
que era bastante justo, para poder aprobar esta ley en este
último período parlamentario, por las circunstancias de
urgencia que dije esta mañana y que no tienen nada que ver con
cuestiones electorales, más que el hecho de que este año no hay
más períodos parlamentarios hasta pasadas las elecciones. Era
urgente tener un compendio de legislación turística, que si,
efectivamente, esta cámara aprueba esta ley, lo tendremos, la
ley más todos los reglamentos, incluso los podremos editar en
un librito, que yo acaricio la idea de que sea definitivamente
algo muy útil para todo, para trabajadores, para empresarios,
para administraciones públicas.

Consenso, se lo estoy ofreciendo, Sr. Sansó, no he hecho
otra cosa esta mañana, les he ofrecido el consenso a todos, el
consenso dentro de un modelo, de un esquema, de una
estructura de ley, que, lógicamente, ninguno de ustedes,
ninguno de sus grupos, me ha demostrado que fuera mala y,
sobre todo, me ha presentado una alternativa que,
efectivamente, pudiera hacerme dudar o hacernos dudar de que
estamos en el camino equivocado. Se han presentado
enmiendas, unas de más interés, otras, quizá, de menos, desde
nuestro punto de vista, lógicamente, pero no una nueva
estructura distinta ni diferente de ley.

Los juristas, que hay juristas que dicen cosas de esta ley, sí,
esta mañana se lo he reconocido. La cuestión del Poot, por
ejemplo, le he dicho esta mañana que metemos en una
enmienda del Grupo Popular, incluye una enmienda, para dar
respaldo a los Poot, que se han aprobado los dos por decreto, y,
por consiguiente, para dar respaldo a eso. Eso es una cuestión
que sale, precisamente, de unas consultas jurídicas o de unos
comentarios jurídicos que se hicieron por personas con
capacidad para hacerlo y que nos recomendaron que diéramos
soporte a eso. Hay alguna otra enmienda en ese sentido, por
ejemplo, cuando se hablaba antes de restauración o de agencias
de viaje, etc., cuando se habla en el texto original, se hace una
referencia muy breve y una definición muy breve, y se remite
todo al desarrollo reglamentario.

Como quiera que por lo que he explicado esta mañana, de
que es necesario para dar verdadera consistencia a esos
decretos, en opinión de algunos juristas, que se recogieran, por
lo menos, los mínimos en la ley, hemos ampliado esas
definiciones vía enmiendas que ha presentado el Grupo, son
enmiendas que vienen en razón de criterios y de comentarios
jurídicos; claro que puede haber otros que, a pesar de todo, no
estén de acuerdo, y lo comprendo, de criterios jurídicos,
efectivamente, siempre hay muchos, y es difícil, hasta que un
tribunal se pronuncia, saber exactamente quienes son los que
tienen más razón.

De todas maneras, todos los que usted conozca y que en la
ponencia podamos discutir y desarrollar serán, espero, tenidos
absolutamente en cuenta, porque, como es lógico, no
pretendemos hacer una ley que olvide los criterios jurídicos,
cuando éstos estén razonados.

Ilegalización. No hacemos nada en materia de
ilegalización. Mire, eso no es nada justo en usted, primero,
porque usted sabe que hemos hecho bastante en materia de
persecución de la oferta ilegal. Lo hemos hecho en materia
de alojamientos turísticos y lo venimos haciendo en materia
de restauración, aprovechando el Plan de modernización, y
eso a usted le consta y lo sabe. Me parece injusto que diga
esas cosas, porque yo creo que no hay ninguna necesidad
para defender los criterios de uno, incluso que el Gobierno
se lleve la Ley otra vez y se la queda, y la cámara rechace
la Ley, yo creo que no hay que decir cosas que no son
verdad.

Esta ley, además, refuerza precisamente en los sitios en
donde hemos visto agujero.

Sitios en donde hemos visto agujero, pues mire usted, el
primero de todos, los tour operators. Las agencias
mayoristas, efectivamente, a veces ponían determinados
productos en sus ofertas turísticas, y claro, muy difíciles de
encontrar, por ejemplo, las villas, las viviendas, etc. En el
momento en que en esta ley obligamos a que todas las
empresas turísticas tengan un número de registro y que ese
número figure en los contratos, inmediatamente al
mayorista que en sus folletos, por ejemplo, presente oferta
ilegal, ya lo podemos coger, porque ya no puede decir que
no sabía si esto era ilegal o no, que lo ofrece porque no es
asunto suyo, ahora, y con esta ley, lo es, pero además
creamos dos principios difíciles y duros, nos ha costado, es
una de las cosas que nos ha costado discutir con muchas
personas y algunas asociaciones, el uso exclusivo y la
unidad de explotación, ambos son principios, no me voy a
extender ahora aquí, pero ambos son principios
tremendamente duros, usted también lo sabe, pero esa
dureza es precisamente para poder actuar de una manera
más clara, firme y tajante contra los productos ilegales.

Y finalmente, el tratamiento de las viviendas
vacacionales, que es un tratamiento que yo creo que
iniciamos ya con ese Decreto de viviendas vacacionales y
que consolidamos con el tratamiento que le damos en la
Ley, y respaldamos el Decreto de viviendas vacacionales,
que es un producto bueno, yo lo he dicho esta mañana, y lo
mantengo, es un producto turístico bueno, pero que, desde
luego, de ninguna de las maneras puede servir para que se
escape por ese agujero ninguna oferta ilegal.

De manera que todo eso, y es lo primero que se me ha
ocurrido mientras usted hablaba, probablemente habrá
alguna cosa más, pero eso es lo más importante de la lucha
contra la ilegalidad que contiene la Ley.

Sr. Antich, hombre, no acabo de entender muy bien que
usted me diga que por qué hablo de las enmiendas del
Partido Popular, del Grupo Popular, que qué tiene que ver,
bueno, yo soy miembro del Grupo Popular, soy diputado y
miembro del Grupo Popular, sólo falta...

(Remor de veus)
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...sólo falta, que un Gobierno del Partido Popular, con
miembros del Partido Popular e incluso con un conseller, como
el de Turismo, que encima es diputado, y ha actuado, por cierto,
alguna vez en esta legislatura como diputado del Grupo
Popular, aleje completamente el tema de lo que estamos
diciendo que recogemos con enmiendas de la cuestión del texto
original. No acabo de entender muy bien el planteamiento,
pero, en cualquier caso, por supuesto que yo, cuando hablo de
este proyecto de ley, tengo que incluir aquellas cosas que
hemos ido recogiendo, que me parecen sensatas y que estoy
invitando a incluir en la Ley, y me he referido incluso a
enmiendas de ustedes, y no tengo ningún empacho en hablar de
ellas, enmiendas que me parecen bien y que hay que recoger.

Por decirle una, muy importante, el tema de la formación.
Ustedes ponen una enmienda en la cual insisten en la
obligatoriedad de la Administración en cuanto a la formación
de los trabajadores, por hablar de trabajadores, estupendo,
estupendo. Efectivamente, fue una cosa que nosotros no
recogimos y que, sin embargo, creo que este Gobierno puede
decir que ha hecho en esa materia de formación de los
trabajadores turísticos un verdadero esfuerzo, de hecho, hemos
convertido una escuela de hostelería en cuatro, como usted sabe
muy bien, en la que se están dando ya cursos.

Muy bien la enmienda, muy bien obligar a la
Administración en una comunidad como ésta a que eso lo haga,
no porque al gobierno de turno se le ocurra, sino que quede en
la Ley recogido como una obligación de la Administración,
estupendo. La vamos a recoger, y le felicito por ello, entre
otras, se me ha ocurrido ésta, pero entre otras.

La Ley va en contra de los buenos empresarios y a favor de
los malos. No. La Ley, lo que hace, es subir un poco el listón
para la obligatoriedad de poner aquí determinados productos
turísticos, lo sube un poco, cuesta equis y ahora va a costar
equis más algo más cada plaza que se haga de gran calidad, y
lo que hace es eliminar oferta obsoleta, la oferta obsoleta que
está en el mercado, y que, mientras no se cierre por la
Administración, es una oferta viva, con todos los derechos, y
¿qué pasa?, ¿que la tenemos que ocupar manu militari? Lo
lógico es que se pague por esa oferta que se quita del mercado,
se paga por la oferta que se quita del mercado que está viva,
porque si la oferta está muerta, en definitiva, si el
establecimiento está cerrado, sus autorizaciones no valen nada,
si el establecimiento no ha modernizado y la Administración lo
ha cerrado, sus plazas no valen nada, cero pesetas, pero, claro,
si el establecimiento está en marcha, claro que valen las plazas,
¿por qué no se las van a pagar?, ¿esos son empresarios malos?,
¿por qué tienen un establecimiento de poca categoría o de poca
calidad, o que no aporta nada en estos tiempos que corren al
turismo balear?, resulta que, por eso, los tenemos que obligar
a morir, condenarlos a morir y, además, no sé, darles garrote
vil, vamos, yo creo que no, si tienen unas coas que todavía
pueden vender, tienen un bien con el que están actuando, y,
lógicamente, si hay que pagar por eso, la industria privada que
pague, que ya obtendrá los beneficios de eso.

Después me dice usted una serie de cosas en que se cambia
mucho con las enmiendas.

El Plan de modernización es privado., Bueno, esto ya me
ha dejado realmente sorprendido. Mire usted, no se ha leído
el texto original. En el texto original ya hablamos del Plan
de calidad y de que, efectivamente, uno puede emplear un
plan que se establezca reglamentariamente o el Plan de
calidad, claro, y eso es lo mejor, ¿qué quiere usted, 2.000
inspectores haciendo estudios de solidez y de seguridad y de
antiincendios y no sé qué, o prefiere usted que haya un
instituto serio que certifique la calidad y un plan que puedan
hacer?, si lo hacen las asociaciones hoteleras, estupendo; si
lo hacen en materia de sanidad. Hay una autogestión en
materia de control e higiene alimentaria que funciona
magníficamente bien, inspirada, encabezada y empujada por
la Conselleria de Sanidad, que ya nos da una pauta a seguir,
estupendo, pero cualquier plan deberá estar homologado por
la Administración, eso, sin duda, y cumplir con unos
compromisos mínimos, ya lo creo, pero que lo tenga o que
lo desarrolle la industria privada.

Mire usted, eso es como si me dice que la ITV, si la
desarrolla una empresa privada, que eso se hace, lo hace una
empresa privada. No. Se establecen unas condiciones y
después las hace la Administración o las hace la empresa
privada, en función de una serie de criterios que, digamos,
son de segundo orden, lo importante es que se sigan esos
criterios y que se pase esa ITV, y eso, por supuesto, se
mantiene.

Que hay modificaciones en la exposición de motivos, es
verdad, hay modificaciones, hay cambios, algunos tan
sustanciales como uno que ahora me viene a la cabeza, que
es, por ejemplo, es uno que no recuerdo quién nos pidió, que
decía..., nosotros decíamos que había que nivelar el turismo
de invierno con el de verano en el Plan de
desestacionalización, y nos dijeron, hombre, aproximar,
nivelar es imposible, no sé quién nos lo sugirió, y dijimos:
"Tenéis razón". Hemos cambiado, por ejemplo, el verbo
nivelar por el verbo aproximar. Es un gran cambio de la
exposición de motivos, y, ¡hombre!, me dice usted que eso
deforma la Ley.

El banco de plazas lo hemos cambiado, ni un ápice, Sr.
Antich, ni un ápice, el banco de plazas no se cambia para
nada, absolutamente nada. Léase usted el Proyecto de ley y
las enmiendas, no lea usted tanta prensa, que hay que leerla,
pero léaselo usted para tener su propia opinión, la suya, la
suya propia, léase usted el Proyecto de ley y las enmiendas.
No se cambia nada. El banco de plazas está tal cual,
absolutamente tal cual.

Sanciones. Efectivamente, se ha cambiado una cosa en
sanciones, lo voy a decir y además esto sí que creo que nos
lo pidió la Federación Hotelera, y yo creo que, además, es
una cuestión que nos pidieron los juristas de la Federación
Hotelera, y creo, además, que tenían toda la razón del
mundo.
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Mire usted, había unos plazos de prescripción. A las falta
leves, nosotros ponemos en el Proyecto de ley que prescriben
en un año, las graves, en dos, y las muy graves, en tres...,
perdón, en cuatro, eso es el proyecto, y se nos pidió que, puesto
que se había cambiado el Código penal y el Código civil en este
país en los últimos años, que ni siquiera las faltas penales
tenían un plazo de prescripción tan largo, que lo suyo era poner,
como máximo, tres años para las faltas muy graves, y,
efectivamente, de cuatro pasamos a tres para las muy graves,
manutuvimos dos para las graves y pasamos de uno a seis
meses para las leves, siempre guiándonos por los nuevos
tiempos que corren, porque las otras prescripciones eran de otro
régimen anterior en que, bueno, consideraban los plazos de
prescripción más altos. Ésa es la modificación sustancial del
título cuarto, que habla de sanciones.

¿También le parece a usted que eso cambia la Ley y la
deforma? Sorprendente, pero a mi me parece que eso es
irrelevante y que, en todo caso, es una mejora de la ley. En
ponencia lo discutirán ustedes, y si aún lo pueden mejorar,
adelante, ningún problema, eso no son cosas sustanciales, a mi
juicio.

Que han tenido poco tiempo para el texto alternativo, es
verdad, han tenido tiempo ahora, pero bien, si ustedes tuvieran
un modelo turístico, no tendrían tan poco tiempo, podrían
presentarlo o habérnoslo presentado, estoy refiriéndome al
principal partido de la oposición, no les he dicho eso a los otros,
los otros partidos tienen una representación parlamentaria
relativamente pequeña y menos tiempo y menos posibilidades
de hacerlo, ustedes, yo creo que, después de una crítica tan
general y tan absoluta, hubieran podido tenerlo, pero bien,
conforme, no han tenido tiempo, lo siento, lo siento
sinceramente, no era mi intención, desde luego, restarles a
ustedes absolutamente nada.

De los trabajadores, vale la pena insistir en que ésta es una
ley creadora de puestos de trabajo, ésta es una ley creadora de
puestos de trabajo, y eso ya se lo he dicho, pero es que, además,
viene siendo normal que de las actuaciones de la administración
turística y del desarrollo del turismo haya, efectivamente en
Baleares, un crecimiento sustancial del trabajo.

Mire usted, por darle exclusivamente un dato, le diré que en
el año 1997 los cotizantes de alta en la Seguridad Social, a
finales de octubre del 97, en hostelería, eran 25.714, y a finales
del 98, pasaron a ser 34.136, con una subida del 32'8%, el
32'8%. En eso algo tiene que ver la desestacionalización y el
camino emprendido en ese sentido, creo yo, con le tema del
trabajo. Por consiguiente, tampoco puedo admitirle esa crítica.

A cuatro meses de las elecciones no hay consenso, no hay
consenso porque no lo quieren ustedes, yo se lo estoy
ofreciendo. A mi me es igual que haya elecciones en cuatro
meses, en seis o en dos, yo estoy diciendo, y lo digo porque
en la presentación de las enmiendas la diputada Sra. Salom,
portavoz del Grupo Parlamentario, lo dijo así a todos los
medios de comunicación urbi et orbe, le estoy ofreciendo el
consenso ya; estamos en ello, pues adelante., Olvídense
ustedes, si es que son capaces, que lo dudo, porque están
muy obsesionados con eso, de que hay elecciones en cuatro
meses, y, efectivamente, pónganse ustedes a mejorar la Ley
general turística, que es lo que les demanda, de verdad, el
ciudadano de la calle y no que se preocupen tanto por las
elecciones.

Dice usted que hace cuatro años que no se han aplicado
los Poot. Bueno, los Poot están aprobados, no llega a cuatro
años, el de Mallorca tiene tres y pico y el de Ibiza y
Formentera tiene solamente dos, por consiguiente,
difícilmente se pueden aplicar durante los últimos cuatro
años, pero desde que están aprobados, se aplican
rigurosamente, rigurosamente, absolutamente se aplican los
Poot, pero ése es un tema que ya he discutido aquí más
veces. Trate usted, por favor, de hacer un establecimiento
turístico, trate usted de hacerlo,  y dígame si no se aplican
los Poot, ya lo verá, trate usted de hacer el volumen que
quiera, en el suelo que quiera, con las plazas que quiera, con
la superficie por plaza que quiera, con la categoría que
quiera, trate de hacerlo y verá lo que le van a decir; le van
a decir, en su Comisión de Urbanismo, si lo hace usted en
Mallorca, y en las de Menorca o Ibiza y Formentera, si lo
hace en las otras islas, que no se ha leído usted el Poot, que
no presente usted ese proyecto, que coja el Poot y presente
un proyecto acomodado al Poot, y eso viene siendo así, y
usted lo sabe, lo que pasa es que insisten otra vez en lo
mismo.

No se han hecho inversiones, o sea, llevamos un I Plan
de inversiones de embellecimiento, un II Plan de
embellecimiento, un Plan de esponjamiento y
equipamientos dotacionales, y finalmente un Plan Mirall
que ustedes se han hinchado a descalificar, pero les parecen
pocas inversiones. Bueno, yo creo que, francamente, es
difícil, muy difícil, para una comunidad como ésta hacer
más. Se ha hecho un verdadero esfuerzo, lo que pasa es que
ustedes, claro, se contradicen, porque por un lado nos dicen
que mejor (...) se hacían las inversiones del Plan Mirall en
el museo Guggenheim, no es usted el que lo dice, pero otros
socios suyos sí que lo dicen, y resulta que, en cambio, ahora
me dice que no se hacen inversiones, ni contigo ni sin mi
tienen mis males remedio, ¿no?

Luego se mete usted en las Dot y en la financiación de
las Dot, y me vuelve a achacar a mi la financiación de las
Dot. Yo no sé qué pasa que, últimamente, Sr. Conseller de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a mi me
hacen absolutamente responsable de lo que usted pone o
dice en las Dot, de lo que usted está cansado de explicar,
porque yo, ahí sentado, le he escuchado contestando a las
interpelaciones de la izquierda, no a preguntas, a
interpelaciones, largas interpelaciones, está usted harto de
explicarles el tema de las Dot, pero, curiosamente, insisten,
a ver si yo me contradigo con lo que dice usted...
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(Remor de veus)

...realmente, no acabo de entender qué pinta...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

...la financiación de las Dot  en el Debate de la Ley general
turística, salvo que una vez más tengo que decir que el Sr.
Antich ha venido aquí creyendo que hacía el Debate general del
estado de la comunidad y que lo mismo le da una cosa que otra
porque de turismo, de turismo, de lo que se dice turismo, ha
hablado muy poco, el Sr. Antich.

Usted, Sr. Conseller, lo sabe porque usted sabe de turismo,
y sabe también que de eso habla muy poco, habla de otras cosas
porque hay que hacer volar palomos, fer volar coloms.

La Ley no hace nada, y con esto acabo, es lo último que ha
dicho usted, la Ley no hace nada ni sirve para nada.

Sr. Antich, ¿por qué la discuten tanto?, si es una ley tan
inocua, que no sirve absolutamente para nada, que no va a
ninguna parte, que no incide para nada en nadie y que no tiene
ninguna virtualidad, pues no sé qué estamos discutiendo,
sinceramente. Yo creo que sí, que la Ley dice muchas cosas y
de mucho calado, y que ésta será una ley, creo, si,
efectivamente, la cámara da su confianza para su tramitación y,
posteriormente, la aprueba, que tendrá mucho que decir en la
comunidad de Baleares y más allá de la comunidad de Baleares,
no le quepa a usted la menor duda. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala).

S'obre torn per fixar la posició. té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, evidentment, el nostre grup, el Grup Popular, està
a favor d'aqueixa Llei general turística, perquè consideram que
aquest és un bon text, consideram que aquesta Llei general, a la
llarga, serà  una llei capdavantera, pensam que passarà a la
història com una llei que es va fer en un moment determinat
(...) així el sector d'aquí, turístic, i a la vegada, tota la societat
balear necessitava una llei com la que en aquest moment es
discuteix en aquest parlament, i que, a la llarga, amb el temps,
en la mesura que es vegin els resultats de l'aplicació d'aquesta
llei, crec que altres comunitats autònomes, d'altres indrets,
segurament ens en demanaran una còpia per intentar aplicar a
cada una de les comunitats autònomes de la resta de l'Estat
espanyol tot allò que és exportable a d'altres indrets.

Sr. Conseller, jo crec que aquesta llei, amb els seus dos
punts fonamentals, és el que en aquest moment
necessitàvem com una llei general turística, una llei allà on
es pretén una modernització del sector turístic, allà on
s'intenta millorar la competitivitat de les nostres empreses,
una llei allà on es pretén, a través de distints plans de
qualitat, tant a nivell del que és oferta turística hotelera com
oferta turística extrahotelera, tant de restaurants com
d'agències de viatges, d'una manera molt clara, intentar
millorar la qualitat del nostre servei turístic.

I la segona part, fonamental, importantíssima per al futur
turístic de la nostra comunitat és el tema de l'intercanvi de
places. El Grup Popular està totalment d'acord que tot aquell
senyor, tota aquella empresa, que vol fer a la nostra
comunitat nous establiments hotelers, noves places hoteleres
de qualitat, s'ha de veure obligat a llevar de la circulació tot
aquell conjunt de places que en aquest moment són
obsoletes, són velles, alà on va un turisme de baixa qualitat,
un turisme que no suposa per a la nostra comunitat un
benefici, sinó que, més aviat, suposa que vénen aquí per
sota del cost marginal.

I, evidentment, Sr. Conseller, som davant una llei que no
és urbanística, som davant una llei turística. No som davant
una llei que pretén regular el model, el futur creixement
urbanístic de la nostra comunitat. Per això, en aquest
moment, en aquest parlament, es tramita un altre tipus de
normativa, com és la de les Directrius d'ordenació del
territori, on sí que es marca quin és el futur de l'ordenació
del territori de la nostra comunitat.

En aquest moment, els ajuntaments són qui marquen
quin són els solars allà on es pot fer o no un hotel, en aquest
moment, i si no existís aquesta llei, si no s'aprovàs aquesta
llei, aquests hotels es podrien fer exactament igual. El que
es pretén, en part, amb aquesta iniciativa, amb aquesta Llei
general turística, és que si en aquests solars que els
ajuntaments tenen qualificats com a turístics, i s'hi pot fer
un hotel, a través d'aquesta llei, quan s'aprovi, a part de
poder-los-hi fer, també es vegin en l'obligació d'haver de
llevar de l'oferta turística de la nostra comunitat tot allò que
està ja un poc envellit, que fa falta llevar-ho de la circulació.

I, evidentment, aquesta llei, Sr. Conseller, i el Grup
Popular està d'acord amb això, permetrà l'esponjament a
totes aquelles zones que en aquest moment es troben
saturades, aquesta llei permetrà que es tombin determinats
hotels que crec que molesten l'estètica de les nostres zones
turístiques, i això és bo, això és bo per al nostre model
turístic.
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És clar, Sr. Conseller i senyores i senyors diputats del Grup
Popular, que avui no s'ha vist aquí una alternativa, un altre
model turístic distint del que presenta el Grup Popular. El
nostre grup ha presentat, efectivament, tot un conjunt
d'esmenes, un conjunt d'esmenes que creim que milloren la
redacció inicial del text, que en cap cas es canvia ni es discuteix
la filosofia que, inicialment, es va plantejar des del Partit
Popular, i, evidentment, estam disposats a parlar i a discutir en
ponència i en comissió totes i cada una de les esmenes
presentades per l'oposició, tot allò que suposi millorar el text,
tot allò que suposin aportacions que enriqueixin el document
que inicialment s'ha presentat, des del Grup Popular, estam
disposats a acceptar-ho, en benefici de la col•lectivitat, en
benefici de la nostra comunitat.

I, evidentment, el Grup Popular creu que aquesta iniciativa
que avui discutim aquí permetrà incrementar els llocs de feina
a tot el que és el món turístic a la nostra comunitat, tant en
qualitat com en nombre de llocs de feina que es crearan, com
també seran llocs de feina de molta més qualitat, perquè
s'intentarà passar molts llocs de fixos discontinus a llocs de
treball fix.

Per això, Sr. Conseller, senyores i senyors diputats, el Grup
Popular votarà en contra d'aquestes esmenes presentades pels
grups parlamentaris de l'oposició, que rebutgen la totalitat
d'aquest document.

I acab, senyores i senyors diputats, dient que jo entenc que
en aquest moment els agradaria, a l'oposició, que no
presentàssim aquesta iniciativa, els agradaria que no
s'aprovassin les Directrius d'ordenació del territori, però
nosaltres, des del Partit Popular, creim que és precisament
aquest el moment, el moment oportú, abans que acabi la
legislatura, que el Grup Popular plantegi a aquesta cambra, que
plantegi davant la societat, quin és el model que tenim amb
vista al futur, i nosaltres, des del Partit Popular, tenim ben clar
quin és el model turístic i quin és el model d'ordenació del
territori de la nostra comunitat.

Jo crec que, en aquest cas, el Grup Popular ha estat valent,
ha estat decidit, tenim clares les nostres idees, i crec que
demostra una sinceritat davant la societat en plantejar-nos amb
papers, amb lleis aprovades per aquí, perquè sàpiguen què és el
que volem nosaltres per al futur de la nostra terra. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Acabat el debat i atès que totes les esmenes sol•liciten la
devolució del Projecte de llei, procedim a la votació
conjunta.

Per tant, senyores i senyors diputats que votin a favor de
les esmenes a la totalitat al Projecte de llei general de
turisme, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure,
moltes gràcies.

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; abstencions, 2. Queden
rebutjades les esmenes a la totalitat i, per tant, queda admès
a tràmit aquest projecte de llei.
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