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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Recomençam la
sessió iniciada avui matí, amb el darrer punt de l'ordre del dia
que fa referència al debat del dictamen de la Comissió de
Turisme del Projecte de llei general turística de les Illes
Balears. Tots els portaveus supòs que tenen el seguiment que
se'ls ha fet arribar i, per tant, coneixen les notes referides a les
esmenes presentades.

VI.- Debat del dictamen de la Comissió de Turisme del
Projecte de Llei RGE núm. 6120/98, general turística de les
Illes Balears.

Dir que al dictamen s'hi mantenen 131 esmenes i un vot
particular, distribuïts de la manera següent: 45 esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, 29 esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, 34 esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, 23 esmenes i vot particular del Grup
Parlamentari Socialista.

El debat es farà dividit en tres blocs, un primer debat que
correspon a la defensa i al posicionament de les esmenes que es
mantenen al títol preliminar i al títol I del dictamen; un segon
debat que correspondrà a la defensa i al posicionament de les
esmenes que es mantenen als títols II i III del dictamen; i un
tercer i darrer debat que correspondrà a la defensa i al
posicionament de les esmenes que es mantenen al títol IV i a
les disposicions addicionals, transitòries i exposició de motius
del dictamen.

Conclosos aquests debats, es procedirà a la votació
d'esmenes i d'article, de manera individualitzada.

Passam, idò, al primer debat del títol preliminar i del títol I.
Per defensar les 14 esmenes que manté el Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el seu portaveu Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Bé, aquest primer bloc d'esmenes fan referència a distints
aspectes, com per exemple, un dels punts importants és el que
fa referència al Consell assessor de turisme, tal com ve del
dictamen es parla que la composició d'aquest consell assessor
de turisme, hi formaran part, entre d'altres, els agents socials del
sector. Nosaltres creim que aquesta redacció és insuficient, i no
garanteix que alguns dels sectors que poden estar interessats en
la primera indústria de la nostra terra, hi puguin estar presents,
per tant, aquesta esmena, una de les esmenes que presentam, fa
una relació una mica més específica i concreta de quins són
aquests sectors que haurien de formar part d'aquest consell
assessor de turisme, com per exemple Foment de Turisme,
associacions ecologistes, associacions de guies intèrprets, etc.
Per tant, en definitiva, el que volem és que aquest consell
assessor de turisme sigui més participatiu i més plural.

Un altre grup d'esmenes fa referència que des d'Els Verds
pensam que hem de superar la classificació clàssica, per
estrelles, que tenen els establiments turístics, tant els hotels
com els apartaments, i sobretot els paràmetres, els criteris,
per tal d'atorgar aquestes estrelles. Nosaltres pensam que en
un termini, no d'una manera imminent, però en un termini
de dos anys, s'hauria de reformar aquest sistema de
classificació per estrelles, i introduir altres criteris, com per
exemple, el grau d'integració paisatgística i estètica de
l'establiment o l'ús sostenible dels recursos que en facin,
aigua, energia, residus, etc., la qualitat alimentària, etc., per
tant, com dic, introduir nous criteris més moderns a l'hora
d'entrar a dir quina classificació ha de tenir cada
establiment.

Un altre bloc d'esmenes fa referència a tot el tema
d'agroturisme, turisme rural, etc., nosaltres intentam acotar
una mica més el que han de ser aquests tipus d'establiments,
per exemple, nosaltres deim que, encara que ja se'ns ha dit,
tant en ponència com en comissió, que algunes de les coses
que nosaltres posam en aquestes esmenes ja estan
contemplades en el corresponent decret sobre turisme rural
i agroturisme, pensam que és bo que hi figurin de manera
específica a la llei, per tant, que consti que l'establiment, és
a dir la casa on es fa això ha d'estar construïda amb
anterioritat a l'any 1940, i nosaltres introduïm un nombre
màxim de places, que també creim que ha d'estar
especificat. I concretament en el tema de l'agroturisme,
d'alguna manera el que proposam és endurir una mica més
les condicions del que ha de ser considerat agroturisme, i
nosaltres concretament el que deim és que el 50% dels
ingressos de la família que viu allí anuals han de ser, com a
mínim, provinents de l'activitat agrícola, ramadera o
cinegètica que tenguin, i que la resta, la part diguem-ne
turística, sigui, com a màxim, un 50% d'aquesta activitat,
que la superfície mínima de la parcel•la sigui de 50.000
metres i que el nombre de places no sigui superior a 10.
Pensam que d'aquesta manera són petites mesures que
poden ajudar que no sigui tan fàcil fer o establir, per dir-ho
així, petits hotels de manera indiscriminada a tot l'àmbit
rural.
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Per altre costat, també tenim algunes esmenes, diguem-ne
menors, que demanen que tota la informació sobre les
característiques i llicències i autoritzacions de l'establiment, no
només estiguin dins, a un lloc visible, sinó que puguin estar a
l'exterior de l'establiment, a un lloc visible i preferent, on surti
el número, categoria, classe de llicència, d'autorització turística
i d'obertura, perquè pensam que si estar fora, a la vista, pot
facilitar la lluita contra l'oferta il•legal. 

Aquestes són algunes mesures d'aquest primer bloc que
pensam que poden millorar, per un costat, la participació dels
diferents agents socials amb aquest consell assessor de turisme,
introduir nous criteris per tal de classificar els establiments
turístics amb uns nous paràmetres més adaptats als finals del
segle XX i unes mesures per endurir aquestes condicions
d'agroturisme i turisme rural. 

De moment, això és tot, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les 8 esmenes que
manté el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la
seva portaveu, Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En aquest primer debat, és evident que allò que debatem són
esmenes de definicions i d'estructures o de possibles estructures
d'organismes que es creen, i en aquest sentit, hem d'esmentar
que gràcies al treball en ponència i en comissió, hi ha hagut
alguns aspectes de la llei que han millorat, com és per exemple
l'article 1 on es dóna una definició molt més acurada de
l'objecte de la llei. De tota manera, nosaltres mantenim esmenes
que són de contingut d'aspectes substancials que consideram
que de qualque manera canvien el sentit d'allò que realment té
el bessó d'alguns articles. Per exemple, a l'article 4 es crea el
Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears, en tràmit de
ponència i de comissió, el Grup Parlamentari Popular va anar
presentant distintes esmenes i, a la vegada, in vocce, i una de les
que va presentar era ampliar o acceptar una idea que li havien
transmès des de la Federació d'Hoteleria i Comerç de
Comissions Obreres que aquest consell assessor de turisme
comptàs entre els seus membres necessàriament amb
representants dels agents socials del sector, i així s'ha recollit a
través d'aquestes esmenes del Partit Popular. Però nosaltres
mantenim l'esmena 521 perquè pensam que a més que hi hagi
representants dels agents socials, els representants empresarials
i sindicals de sector i dels consells insulars que tenen funció
executiva en matèria d'ordenació turística, pensam que aquest
consell assessor ha de tenir, entre les funcions, emetre informe
previ per a l'autorització de noves places en el supòsit de
permuta contemplat en aquesta llei, als articles posteriors, a
l'article 49 i a la disposició addicional. Sobretot pensam que és
un organisme que essent d'Illes Balears no envaeix
competències dels consells insulars, ja que senzillament és un
informe previ, i a la vegada pot tenir una visió més global
d'aquest tipus de permutes amb la participació d'un organisme
on entre els seus membres hi participen els agents socials i a la
vegada els representants dels consells insulars. Ve a ser un
consell, evidentment, assessor, no és executiu, però amb
aquesta necessitat d'informe previ podem tenir, com a mínim,
una certa cautela, o pot tenir una visió més global d'allò que són
les Illes en conjunt.

Després, les altres esmenes, la de l'article 11 fa
referència a l'aprofitament per torns, és una esmena molt
senzilla, senzillament que s'hauran d'introduir a través de la
reglamentació posterior limitacions i condicions de
desenvolupament d'aquesta activitat, d'aprofitament per
torns. I l'esmena 523 era una esmena menor, només afegir
dins la definició a l'article 17 del que s'entén per concepte
d'hotel, hi afegíem, on parla de serveis turístics de menjador
i d'allotjament, hi afegíem, "i de bar", que hem considerat,
de totes maneres, com que no té molt de contingut i no
canvia substancialment el concepte d'hotel, la retiraríem.
Per tant, retiram l'esmena 523.

En canvi, l'esmena 524, que fa referència a la concepció
d'hotel rural, l'article 24 fa la definició d'hotel rural, i aquí
sí que pensam que s'ha de suprimir aquest article, ja que
pensam que tal com està definit a través d'aquesta llei, és
una definició excessivament ambigua sense un mínim
acotament d'allò que significa aquest tipus d'allotjament en
terreny rural. En aquest sentit, també donam suport a
l'esmena del Grup Parlamentari Mixt, signada pel portaveu
"verd" perquè li dóna molt més contingut, però així com
està redactada i tal com queda redactat l'article 24,
consideram que això de sense esmentar la data determinada
en la qual estigui construït aquest hotel, sense esmentar una
superfície i sense que quedi vinculat a un nombre limitat de
places, pensam que és una forma excessivament ambigua de
definir l'hotel rural que, a més a més, això sí, li dóna la
definició que ha d'estar situat en sòl rústic. Per tant,
consideram que s'ha de suprimir aquest article.

A l'article 27, la següent esmena, és un article que fa
referència al desenvolupament reglamentari i que aquí li
afegim el termini de sis mesos i que hi hagi d'haver prèvia
consulta amb el Consell Assessor de Turisme, previst a
l'article 4, com deia abans, perquè d'aquesta forma li donam,
a la vegada, una funció no només d'assessor, sinó també de
consulta prèvia en el desenvolupament reglamentari que
hagi de venir amb posterioritat al règim d'establiment
d'allotjaments.

I a l'article 33, on fa referència a la classificació de les
ofertes de restauració, les nostres esmenes fan referència a
aspectes d'aquesta oferta de restauració que pensam que ha
quedat totalment fora d'aquesta ordenació, que serien les
gelateries i altres serveis que tenguin com a activitats
principals la producció i el repartiment del menjar a
domicili, i tots aquells, a l'article 35, quan parla de la
classificació de l'oferta d'entreteniment, tota aquella oferta
a centres o a instal•lacions d'atraccions aquàtiques i
d'instal•lacions annexes als ports esportius, que pensam que
igualment han d'entrar dins la classificació d'oferta
d'entreteniment.
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I la darrera esmena que correspon a aquest primer debat
pensam que té també contingut important, és la supressió de tot
l'apartat segon de l'article 41, que fa referència al dret a la
intimitat i a la tranquil•litat de l'usuari turístic. Aquí, a l'apartat
2 parla de prohibicions d'una sèrie d'activitats dins els
establiments que consideram que no corresponen a una llei
general de turisme, sinó que a aquestes prohibicions els
corresponen l'aplicació de la legislació i la normativa del
Ministeri de l'Interior, i no tant d'una llei general turística, que
parla de prohibició d'una sèrie de sistemes de publicitat o
d'instal•lacions de càmeres i sistemes de captació d'imatge i so
que pensam que tot això correspon a la legislació i a la
normativa de dret a la intimitat de les persones que té el
Ministeri de l'Interior. En aquest sentit, és la darrera esmena
d'aquest primer bloc que consideram que s'ha de suprimir tot
aquest apartat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les 19 esmenes
que manté el grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula el Sr. Antoni Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. El Grup PSM-Entesa Nacionalista
manté 19 esmenes a aquest títol preliminar i títol I, algunes
d'elles, més que res, les mantenim per poder concretar un debat
que hem anar exposant, tant a l'esmena a la totalitat com a les
ponències com a les comissions. 

Una d'aquestes és la que plantejam al títol del projecte de
llei, quan nosaltres li donam el títol de "Llei de reglament
turístic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears". És cert
que és un títol, per ventura, més per riure, però també per
demostrar el que és aquesta llei per a nosaltres. Jo crec que
aquesta llei ens remet a molts de temes importants a
l'elaboració del reglament, un reglament posterior que s'haurà
de fer. Per això, per a nosaltres, la llei general turística no és
gens clara, ja que entra en certes confusions, es dupliquen
controls, té buits jurídics importants i és de difícil comprensió.
Per a nosaltres, les lleis han de ser clares, de fàcil comprensió
i d'aplicació, i han d'evitar tants de reglaments. Per això, amb
aquest títol posam en evidència, una vegada més, que no és una
llei general turística, que és una llei que contempla més de 20
reglaments, alguns de molta importància, i que sense aquests
reglaments, pràcticament la llei no aporta res nou. Aquesta, ja
ho hem dit, és una llei parcial que només intenta regular certes
empreses turístiques d'allotjament, el títol, per tant, per a
nosaltres és molt pretensiós, ja que suggereix una cobertura per
a tot el sector turístic.

Sense anar més enfora, i vull esmentar alguns articles,
l'article 2, "les activitats turístiques seran classificades i
regulades mitjançant reglament"; l'article 4, "les funcions,
la composició i el règim de funcionament del Consell
Assessor de Turisme és determinarà reglamentàriament";
l'article 10, "el Govern de les Illes Balears establirà
reglamentàriament l'estructura, l'organització, el
funcionament i el règim dels registres insulars"; l'article 11,
"reglamentàriament s'establiran les característiques, les
condicions i els requisits de l'aprofitament per torns";
l'article 27, "els requisits, les característiques i les
condicions dels establiments d'allotjaments, s'establiran
reglamentàriament"; l'article 36, "les característiques, els
requisits i les condicions dels establiments de nous
allotjaments s'establiran reglamentàriament"; l'article 46,
"reglamentàriament es determinarà el procediment i la
documentació que s'ha de presentar per a l'obtenció de les
autoritzacions turístiques prèvies i d'obertura"; l'article 48,
"les baixes temporals o definitives podran ser acordades
d'ofici en els casos en què reglamentàriament es
determinin"; l'article 51, "les possibilitats dels establiments
d'allotjament donats de baixa definitiva s'hauran d'acreditar
en les condicions que reglamentàriament es determinin";
podem continuar, si de cas a la rèplica podem continuar amb
tot això.

Per tant, entenem que el títol ve molt bé per explicar
exactament el que és aquesta llei general turística.

Presentam altres esmenes, les 604, 605 i 615, dient un
poquet que per al nostre Grup Nacionalista-PSM, es fa
necessari donar suport a la consolidació d'un sector tècnic
qualificat representat pels estudiants de turisme, cal donar
sortida professional a aquests estudiants que segons la llei
no la tendran. Aleshores, aquestes esmenes per a nosaltres
vénen a dir, principalment la qüestió d'afegir la dels
directors d'hotels, i clarament dir que tot establiment turístic
d'allotjament, haurà de comptar amb un director titular.
Nosaltres creim que amb això feim un favor, realment als
estudiants que veuran com en acabar els estudis tenen una
sortida digna pels seus estudis fets, cosa que no s'estableix
en aquesta llei.

Mantenim també una esmena, la 612, per a nosaltres
important, ja que, i això es va dir en ponència i en comissió,
"la vostra esmena és molt forta", és molt forta si s'està en
contra clarament de la venda ambulant, no és forta si
realment estam en contra d'aquesta venda ambulant que es
fa, per tant, i la vull llegir perquè hi ha una diferència
substancial, ja que a la llei queda que, "quant es realitzin
activitats de venda de qualsevol tipus que no estigui
regularitzada d'acord amb la normativa en vigor", això és el
que pràcticament diu sobre la venda ambulant; nosaltres
anam més enfora i deim: "en què es realitzin activitats que
impliquin qualsevol tipus de venda activa, provocada,
agressiva o induïda per qualsevol tipus de venedor a
reunions, xerrades, conferències o a reunions grupals que
tenguin, com a objectiu final, la venda de qualsevol
producte", és aquí on realment si estan vostès a favor
haurien de votar la nostra esmena, perquè la seva és molt
light i pràcticament no diu res que no diguessin ja decrets
anteriors.
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A l'esmena 613, continuant amb aquesta venda ambulant,
creim que es pot suprimir perfectament tot el segon paràgraf,
perquè és allà on nosaltres deim que és innecessari i, a més,
entrarà en competències municipals, i posen el cas, i així ho
vàrem dir, en la qüestió dels mercats municipals; entenem que
qui ho ha dit són els ajuntaments i no les conselleries de
Comerç o certes conselleries a què obliga la llei a anar a
demanar aquestes coses.

A l'esmena 614, entenem també que en la llei es perd una
gran ocasió per anar a un atac frontal clarament a l'oferta
il•legal, és cert que amb aquesta esmena no solucionam molt,
però almenys es veu un interès clar del Grup Nacionalista-PSM,
d'anar en contra d'aquesta oferta il•legal, aleshores, el que deim,
"el que no és considerat establiment turístic no podrà ser
comercialitzat pels operadors turístics o intermediaris", amb
això venim a dir, ja que l'article 13 parla del concepte
d'empresa turística d'allotjament, amb aquesta llei general
turística seria necessari reflexionar el que passa els mesos
d'estiu quan realment veim que segons les xifres de turistes que
vénen, no es corresponen amb les xifres d'allotjaments
legalitzats que hi ha. Per tant, nosaltres entenem que almenys
s'ha de posar a qualque lloc, que aquesta oferta il•legal no podrà
ser comercialitzada de cap de les maneres per un operador
turístic i o per un intermediari.

Igualment, mantenim una sèrie d'esmenes com la 618, que
diu suprimir en la qüestió dels habitatges de vacances, suprimir
el que diu que no utilitzin les vies habituals de comercialització
turística, perquè entenem que realment si l'habitatge aquest és
legal, no necessàriament ha d'anar a través d'un operador
turístic.

També mantenim un parell d'esmenes importants per al
nostre grup, i que realment si no s'accepten haurem de votar en
contra de tots aquests articles, ja que quan parlam de turisme
rural, d'agroturisme o de turisme interior, s'ha suprimit una cosa
per a nosaltres bàsica i molt important. A la llei queda que serà
una data determinada, i jo em deman, per què, per què quan els
esborranys antics i quan el decret posa clarament una data
determinada, una data que, ja s'ha dit aquí dins, és per al
turisme rural, a l'hotel rural, i al turisme d'interior, es 1 de gener
del 1940, i per a l'agroturisme és 1 de gener del 1960, ens
demanam per què no es pot posar aquesta data si ja figura dins
els decrets, per què la llei ha de dir una data determinada. I és
la pregunta que m'agradaria que qualcú ens contestàs, ja que en
ponència i en comissió, han estat incapaços de contestar-nos
aquesta pregunta. Per què?, perquè pugui ser ..., realment
perquè hi puguem ficar tots aquests agroturismes o turismes
rurals que segons el decret no es poden ficar perquè han de ser
d'una data concreta? És això el que ens demana.

Aleshores, també amb la 602, afegim coses que per al nostre
grup són importants, com és que les agències de viatges
hauran de comunicar a les empreses turístiques les reserves
en origen, com per exemple que les agències de viatges es
veuran obligades a comptar amb el servei d'un guia turístic
diplomat universitari, i que realment, enllaçant també amb
el que dèiem dels estudiants de turisme, que no tendran una
sortida, realment també, i aquí feim un bloc d'esmenes
quant a com ha quedat la llei de light, perquè la llei es
limita, quan parla de l'oferta complementària, a continuar
dient "restaurants, bars i cafeteries", i què passa amb tota
aquesta oferta que ens surt i on realment hi tenim esmenes
que per a nosaltres són importants i que, segons el PP,
continuen dient que no, però a la vegada no ens saben
explicar realment què passa amb tota aquesta oferta. I
només per esmentar-ne una, realment es diu que restaurant
és l'establiment que disposa de cuina, tal, tal, tal, però per
consumir al mateix local. I jo deman a la Conselleria de
Turisme, i aquests locals que han sortit darrerament, que fan
menjars, que realment no són per consumir dins el mateix
local, sinó que són per fer, menjars que llavors surten a
l'exterior, això on s'inclou? Realment, aquí també s'ha dit
gelateries, pizzeries, tornam seguir les definicions
clàssiques de bar, cafeteria i restaurant. 

Aleshores, amb aquesta llei general turística, per a
nosaltres, perdem una ocasió per acollir totes aquestes
ofertes que van sortint i que, realment, segons aquesta llei
no estaran regulades, i m'agradaria saber a veure, quan
vagin a demanar els permisos, a veure on incloem tots
aquests locals que per a nosaltres no estaran inclosos. 

Aleshores, també mantenim unes certes esmenes que
això se solucionaria amb una esmena nostra on deim
"empreses no compreses en els punts anteriors i de servei
directe al turisme", almenys aquesta la podien aprovar i
s'eviten el conflicte que tendran quan realment es demanin
permisos de certs locals.
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I llavor sí que també, i acab amb aquest grup, el que feim és
afegir un nou article 45, ja que realment la definició que ens fa
la llei quant als guies de turisme, és de pena, ja que en tres
línies vol solucionar el que és un guia turístic. Aleshores,
nosaltres completam aquest article 45 i deim el que hauria de
ser aquest guia de turisme, el que hauria de tenir i acabam per
definir també una cosa que ens durà a conflictes, perquè una
cosa és posar damunt la llei certes coses, però si llavors la llei
no diu exactament com ho hem de fer, molt difícilment ho
podem fer, i per això afegim la definició del que és una excusió,
i deim "excursió és, per definició, tot transport col•lectiu
turístic de més de deu persones, diferent del trasllat entre port,
aeroport i les unitats d'allotjaments els dies d'entrada i sortida
dels turistes". Aquí, aquí és on vull veure jo el Partit Popular,
quan parla d'estar en contra i s'omple la boca de les coses que
fa per la venda ambulant, però aquí hem de regular, i hem de
dir el que és una excursió, i realment si deim el que és una
excursió, i deim que totes aquestes excursions hauran de
comptar amb un guia turístic titulat, és quan realment ens
definim, cosa que, de cap de les maneres, no fa la llei, sinó que,
com hem dit sempre, fa volar coloms, moltes propostes, moltes
propostes, però quan anam a concretar la llei té grans buits, i ja
ho hem dit al principi, no he llegit tots els reglaments per no
cansar a les diputades i als diputats, però n'hi ha molts,
aleshores no és una llei clara, continuam mantenint que no és
una llei general turística, i així ho volem demostrar en totes les
meves intervencions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les deu esmenes
que manté el Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el seu
portaveu Sr. Joan Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Avui, en
circumstàncies normals, hauria de ser un dia important per al
sector turístic de les nostres illes, ja que aprovarem una llei que
teòricament ha de regular el present i el futur de la indústria
turística de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Però,
des del Grup Parlamentari Socialista, molt ens temem que
aquesta llei que aprovarem avui no és la llei que necessita i
esperava el sector turístic. És una llei que no ha comptat amb
el diàleg i el consens necessari, és una llei que s'ha tramitat de
pressa i corrent, sense temps material per fer-hi aportacions i
discutir els distints aspectes d'aquesta amb sossec, tranquil•litat
per part dels grups parlamentaris. És una llei que molts entenem
que per l'únic que servirà serà perquè el Partit Popular d'aquí a
dos mesos es pugui presentar davant els ciutadans dient que han
aprovat una llei general turística, encara que aquesta no aporti
res o quasi res al conjunt del sector.

El Grup Parlamentari Socialista, en el debat de devolució
del passat dia 16 de febrer ja diguérem que aquesta llei no era
possible arreglar-la amb esmenes, i hauria d'haver estat objecte
d'una nova redacció. Així i tot, el nostre grup ha presentat una
sèrie d'esmenes a la Llei, algunes de les quals han estat
aprovades, però no així la gran majoria, que crec que haguera
set necessari.

Dit això, passaré a defensar les deu esmenes que mantenim
el Grup Parlamentari Socialista dins aquest primer debat, que
va, com molt bé ha dit el Sr. President, des del títol preliminar
fins al títol primer del dictamen.

La primera de les esmenes és la 673. Aquesta esmena
demana la supressió de l'article sisè, per dos motius
fonamentals. En primer lloc perquè entenem que l'article
cinquè ja queda ben definit pel que fa a empreses turístiques
i serveis turístics; i en segon lloc creim que no és encertada
la definició d'empresa de no allotjament per definir l'oferta
complementària. 

Aquesta esmena va lligada a l'esmena 684, que també
manté el nostre grup, i que demana la incorporació d'un nou
article, que seria el 35 bis, on baix el nostre entendre fa una
definició més coherent del que entenem com a empresa
d'oferta complementària. Així mateix ve a reparar algunes
deficiències de la secció segona, que defineix aquest tipus
d'empreses. Per tant, queda defensada aquesta esmena.

La següent esmena és la 674. Aquesta pertany a l'apartat
segon de l'article 7, i es tracta d'una esmena de substitució
de dos aspectes fonamentals, primer clarificar i donar més
contingut als drets i deures de la part empresarial, i segon,
assegurar que els establiments turístics, independentment
dels possibles plans de modernització, mantenguin les seves
instal•lacions i tots els serveis en les condicions exigibles a
la seva categoria, per tal d'evitar que a l'empara del Pla
puguin passar alguns anys sense estar en les degudes
condicions. Així mateix, a l'apartat i) de l'esmena es recull
l'obligació de comptar amb les mesures de seguretat, de
sanitat i mediambientals exigibles per normatives alienes a
la normativa turística, i que seria bo estiguessin dins aquesta
llei.

L'esmena 676 és una esmena de substitució del text
original de l'article novè. Això ve donat perquè consideram
que amb el text original se'n pot fer una interpretació
arbitrària i perillosa respecte de les condicions de règim
interior dels locals públics. La novetat de l'esmena està en
l'obligació per part de l'empresari de tenir en un indret ben
visible les normes de règim interior del seu local.

Quant a l'esmena 677, és una esmena que pretén
substituir el text del punt sisè de l'article 10. Aquest canvi
de redacció que proposam és per evitar la picaresca de les
llicències prèvies ja donades, i exigir la responsabilitat de
les empreses a registrar-se i a complir tota la normativa
vigent, tant estatal, autonòmica, insular i municipal.
Aquesta esmena també és conseqüència d'altres esmenes
presentades pel nostre grup sobre llicències prèvies, que
veurem en altres debats més endavant.

L'esmena 678, a l'article 13, el que demana és afegir al
final del primer punt "qualsevol sigui la forma de
comercialització". És una esmena senzilla, però creim que
si s'incorporàs, aquest article quedaria millor.

Pel que fa a l'esmena 680, és una esmena que demana la
supressió de l'apartat c) del punt primer de l'article 14, el
qual fa referència als habitatges turístics. Em permetran no
entrar massa a defensar aquesta esmena per no repetir-me,
ja que després hi ha altres esmenes que van en el mateix
sentit.
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La següent esmena és la 681, que demana la supressió de
l'article 15, i el motiu pel qual demanam la supressió d'aquest
article és perquè el consideram d'impossible aplicació, i per tant
innecessari. Així i tot hem de dir que entenem el sentit d'aquest
article, però la seva aplicació deixaria un part molt important
d'establiments hotelers fora d'ordenació, sobretot els ubicats
dins els nuclis urbans.

L'esmena 682 consideram que és una esmena molt
important, i que ja ha estat objecte de debat, tant en ponència
com en comissió, i el que estranyam és que el Grup Popular
encara no l'hagi incorporat. L'esmena demana la incorporació
d'un nou article, el 19bis, per donar reconeixement a les
possibles especialitzacions dels establiments hotelers que així
acreditin. Evidentment si s'aprova aquesta esmena s'haurà
d'elaborar un llistat d'especialitats i els requisits exigibles a
cadascun d'ells.

L'esmena 683 és una esmena de supressió a l'article 22, una
vegada més sobre el concepte d'habitatges turístics de vacances.
Ja hem manifestat que nosaltres estam en contra d'aquesta
modalitat, i hi estam en contra perquè tal i com ho ha plantejat
el Grup Popular, els habitatges de vacances es convertiran en
un creixement encobert, una ocupació i un consum de recursos
de les zones rurals de les Illes molt important, i a més a més és
un turisme -això pensam nosaltres- que crea molt poca
ocupació i de molt poca qualitat. Per tant demanam, com he dit
bans, aquest article de la Llei.

Quant a l'esmena 684, ja havíem dit que quedava defensada,
i per tant només em queda demana el suport als distints grups
parlamentari a aquest paquet d'esmenes a aquest primer debat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Algun grup vol fixar posició en
relació a les esmenes presentades. Torn a favor?, torn en
contra?

Sra. Salom, pel Grup Parlamentari Popular, té vostè la
paraula, fent l'advertència que si obre un torn en contra de tots
i cadascun dels portaveus que han intervengut, s'obre després
torn de rèplica i contrarèplica. Té vostè la paraula, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Dir que creim que avui és un dia important, perquè avui aquest
parlament aprovarà una llei que crec que és innovadora, i una
llei que és la llei que en aquest moment crec que estava
demandant el nostre sector, la nostra societat, a nivell del que
és aquesta Llei general turística.

Intentaré anar mirant punt per punt cadascun dels articles
i les esmenes que han presentat els distints grups
parlamentaris, i dir que quasi totes les esmenes, com és
natural, no les donarem suport, ja que de totes les esmenes
que es varen presentar en el seu dia a aquesta llei, doncs
avui en aquest plenari han quedat bàsicament a la meitat,
fruit de l'intent que hi va haver de diàleg a la ponència i a la
comissió, la qual cosa crec que demostra un tarannà, com
s'ha pogut veure, obert per part del Partit Popular per
intentar acceptar el màxim de propostes que es feien per
part de l'oposició, sempre que anassen en la línia que
havíem marcat nosaltres respecte del que ha de ser aquesta
Llei general turística.

Que aquesta llei fa referència a molts de reglaments?
Doncs és normal, i tampoc són tants, a la vegada, s'ha de
comparar. Crec que parlam d'una llei general turística, que
una llei ha de ser en aquest cas, i a la vegada crec que és
molt clara, i que no es pot baixar a determinats aspectes
molt concrets i molt determinats, perquè això faria que la
Llei fos molt desmanegada, i que en lloc d'estar aquí
discutint sobre uns 70 articles, estaríem tal vegada discutint
sobre un document que tendria 50 articles, i seria un
document molt dens i molt pesat, i perdria la senzillesa i la
claredat que pretén tenir aquesta llei. Crec que és normal i
que és una pràctica habitual que quan es fa una llei es faci
una remissió a determinats reglaments, i si volen un
exemple, i ja que el Sr. Sansó ha dit aquí una remissió de set
o vuit o nou reglaments, li puc dir que la Llei 30/92, de
procediment administratiu, et remet a 2.000 reglaments. A
2.000 reglaments, Sr. Sansó. Jo crec que és normal que
aquesta Llei general turística faci referència en determinats
aspectes concrets a una reglamentació, que en cap cas vol
dir que això no sigui clar, perquè els reglaments després
també es publiquen, i els reglaments tenen una claredat que
permet que hi hagi una normativa crec que bastant clara. I
a més, crec que això va en contradicció i en contrasentit a
altres esmenes que presenten els grups de l'oposició, que si
les acceptàssim, certes esmenes de grups, d'altres grups que
no són el seu, de l'oposició, si els acceptàssem et diuen "s'ha
de determinar aquest tema que reglamentàriament es
determinarà", amb la qual cosa altres esmenes d'altres grups
parlamentaris, si s'incorporassin a aquest text, també ens
remetríem a determinats reglaments.

Dir que dins l'objecte de la Llei i dins l'àmbit d'aplicació
d'aquesta ja s'inclouen conceptes com podria ser tema de
director, d'allotjament i de guia turístic, que ja vénen
inclosos en aquestes conceptes dels articles 1, 2 i 3 de la
Llei, amb la qual cosa aquestes esmenes que vostè
proposava que s'incorporassin, crec que no fa falta perquè
és obvi.
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Respecte del Consell Assessor de Turisme, dir que sí, que
efectivament en fase de ponència vàrem acceptar que dins
aquest Consell Assessor hi hagués representants dels consells
insulars i hi hagués representants dels agents socials, i que un
tema en què vàrem discrepar amb la Sra. Thomàs és que aquest
Consell Assessor ha d'emetre informes vinculants previs per
autoritzar noves places turístiques. Jo crec que amb aquesta
filosofia i aquest plantejament que fa la Sra. Thomàs nosaltres
no hi estam d'acord, i els altres grups parlamentaris tampoc no
hi estan d'acord, perquè crec que això va en contra d'aquestes
lleis d'atribucions de competències que hem fet cara als consells
insulars. Són els consells insulars que tenen la competència per
autoritzar o no la creació d'aquestes noves autoritzacions. Crec
que el seu plantejament no és el correcte, ja que aquest Consell
Assessor és un òrgan col•legiat i consultiu del Govern balear
per determinats aspectes concrets, i no per autoritzar noves
places.

Quant a la classificació de les empreses turístiques, el PSOE
ens proposa suprimir la classificació que feim des del Partit
Popular. Nosaltres feim una classificació molt clara, genèrica,
i crec que està àmpliament acceptada, que és empreses
d'allotjament i empreses de no allotjament. Jo crec que aquesta
és una definició molt clara, que tothom entén; i la definició que
fa el PSOE és més àmplia, faria un altre tipus de distinció,
criteri que nosaltres no compartim.

Quant a les obligacions de les empreses turístiques en
exercici de la seva activitat, el Grup Socialista ens proposa tota
una sèrie de requisits a complir. Des del Grup Popular creim
que a l'article 7 de la Llei ja queda ben clar quins són els
requisits previs per a l'inici de l'activitat, i quins són els
requisits que han de complir les empreses en l'exercici d'aquesta
activitat, i que la majoria de punts que conté aquesta esmena ja
estan inclosos o bé dins aquest article 7 tal com ve de la
comissió, o bé com a drets dels usuaris, a una altra secció de la
Llei que parla de drets dels usuaris, estan contemplats com
obligacions a la vegada d'aquestes empreses turístiques. I també
certes obligacions ja vénen després incloses com a requisits
mínims dins el que són els plans de qualitat d'obligat
compliment per a tot el sector turístic. I dir una altra cosa, que
encara ens pareix més fort, i és que aquest article, tal com l'han
redactat vostès, és una còpia calcada i exacta d'una legislació
d'una altra comunitat autònoma com és l'extremenya, i nosaltres
creim que des del Partit Popular aspiram a un poquet més,
aspiram a ser innovadors quant a la legislació, i tenim capacitat
suficient a les Illes Balears per poder innovar i crear una
legislació específica per a la nostra comunitat, que per cert,
després a altres indrets també ens demanen còpia de les nostres
lleis a nivell turístic per prendre mostra i per poder-les copiar,
perquè són uns bons documents de feina.

Que als registres insulars i generals hi ha d'haver una
responsabilitat per part de l'empresa que es registra? Doncs jo
crec que això és obvi, i que a la Llei està comprès així, i que per
inscriure's a aquest registre és requisit imprescindible que
tenguin una autorització turística d'obertura, i que efectivament
si no compleixen els requisits, l'Administració no donarà
aquesta autorització, i evidentment és responsabilitat de
l'empresa complir amb tots i cadascun d'aquests requisits.

Respecte de la venda ambulant, dir-los que nosaltres creim
que amb el text que duim aquí crec que són innovadors, i
que feim una passa endavant respecte de la legislació actual.
Crec que aquesta llei incrementa les restriccions respecte
del que és la venda ambulant, allà on es diu que es prohibeix
la venda ambulant als establiments turístics. Jo crec que
aquesta normativa és molt clara, i a més s'hi afegeix un tema
important, que fins i tot ha costat que el sector l'acceptàs, i
és que serà responsabilitat de l'empresa explotadora o de
l'agència de viatges si s'efectuen aquest tipus de vendes dins
un establiment hoteler. Jo crec que aquestes restriccions i
aquestes responsabilitats que es donen a les empreses
explotadores i agències de viatges crec que són importants.
I evidentment existeixen unes vendes regulades que ningú
no pot prohibir, perquè sí estan (...), i que sí es pot
penalitzar cert tipus de venda agressiva allà on s'intenta
influir d'una manera molt agressiva i directa el consumidor.
Per això també en aquesta legislatura hem aprovat aquí un
estatut dels consumidors i usuaris, que aquí es contemplen
certs tipus de vendes.

I dir que creim que és imprescindible, i vostès demanen
que es retiri del text, l'excepció que es fa. Nosaltres creim
que és bo que hi hagi una excepció puntual a això, amb
l'oportú permís, com és natural, de la Conselleria de
Comerç, perquè hi pot haver certs actes, per exemple
congressos d'agències de viatges, que tal vegada s'han
d'efectuar a un establiment hoteler, o la presentació d'un
cotxe o d'una determinada marca, que tal vegada pot
interessar a l'establiment turístic, i crec que a la societat en
conjunt, que es faci a un determinat establiment hoteler, i
s'ha de permetre aquesta excepció a un moment puntual,
sempre que es tengui el permís de la conselleria pertinent.

Respecte que les empreses turístiques d'allotjament,
esmenes fetes pel PSM, ens demanen que tot establiment ha
de tenir forçosament i necessàriament un director titulat en
tema de turisme, des del Grup Popular en aquest cas ens
consideram més liberals, estam a nivell d'Europa, i
evidentment que un senyor que és director titulat en turisme
té més possibilitats de ser el director d'un establiment
hoteler, evidentment l'empresari intentarà posar en aquell
lloc de responsabilitat de la seva empresa a la persona que
estigui en cada moment més capacitada, i evidentment el
que tengui un títol de l'Escola de Turisme té més números
per ocupar aquella plaça, però tampoc no hem de tancar la
possibilitat que un economista o un advocat pugui ser un
director d'un hotel. Creim que això és lògic i obvi,
igualment que un director d'un hospital no té per què ser un
metge, un director d'un hospital pot ser un economista o un
bon advocat, o un bon gestor. Creim que aquesta esmena
que presenta el Grup del PSM no té massa sentit, com
tampoc aquella que diu que el director d'un hotel només ho
podrà ser d'un hotel. Doncs hi pot haver un director que
sigui responsable d'una sèrie d'establiments, i que després hi
hagi un subdirector a un altre lloc. Crec que això ho hem de
deixar en mans de l'empresari turístic, el senyor propietari
de l'establiment, que determini com i de quina manera vol
que es faci l'organigrama de la seva empresa.
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Quant al principi d'ús exclusiu, que el PSOE proposa
suprimir aquest article, nosaltres des del Grup Popular
consideram que aquest és un fet important, juntament amb el
principi d'unitat d'explotació. Creim que això dóna unes
garanties, una seguretat i un major control per part de
l'Administració, i el que es pretén únicament amb el principi
d'ús exclusiu és que hi hagi -i això crec que és raonable i és
lògic- una submissió del projecte autoritzat per l'Administració
a l'ús turístic sol•licitat. Creim que aquest és un principi molt
clar, molt senzill, i creim que és bo que no es mescli un ús
turístic amb un ús residencial o amb un ús comercial, cosa que
pareix ser que el Grup Socialista no comparteix aquest criteri,
perquè vol suprimir aquest article.

Quant a la classificació hotelera, que també aquí el Grup
Socialista demana que hi hagi una especialització en concret, a
part de les estrelles que hi pugui haver, una especialització tal
vegada en turisme de muntanya, o en turisme cultural, o en el
que sigui; nosaltres creim que en la llei hem seguit un criteri
generalment acceptat per tothom, el criteri diríem clàssic, però
que evidentment via els plans de qualitat sí que es poden
incorporar per part de l'empresa o per part de l'associació o
col•lectiu que presenta aquell pla de qualitat, dir que uns
establiments tendran una especialització en tema esportiu, en
tema cultural, en tema hípic, en el que sigui, és igual; i també
crec que dins el mateix article 14, quan parla de la classificació,
en el segon punt, que diu que l'Administració turística
competent determinarà segons les característiques dels
establiments, la modalitat, si n'hi hagués; amb la qual cosa crec
que dins l'article 14 tal com està redactat, en el segon punt,
quan parla de modalitat, sí que aquí es podria incloure aquesta
especificació que demana el Grup Socialista.

Quant als habitatges turístics de vacacions -Sr. President,
intentaré anar ràpid, però clar, com que he de contestar a tots,
es fa un poc llarg-, nosaltres creim que són una realitat. Hi ha
els xalets que es lloguen, crec que és un producte que existeix
al mercat, i com que existeix al mercat, creim que és molt
millor ficar-los dins la llei per poder tenir un control i un
seguiment d'aquesta activitat. Crec que el fet que no figuri dins
la llei aquest tipus d'oferta turística que avui per avui existeix,
és tancar els ulls a la realitat, és deixar tota una sèrie
d'establiments que s'estan comercialitzant, al marge de la llei,
com si fossin d'una manera al•legal. Creim que des del Partit
Popular hem optat per una actitud valenta i decidida
d'incorporar aquesta gent dins l'obligat compliment de tota una
normativa, que si estan inclosos dins la llei, tenen tota una sèrie
d'obligacions amb caràcter previ a l'activitat, i unes obligacions
quant a l'exercici de la seva activitat, com que han de complir
una normativa, que han de facilitar a l'altra part contractant el
número d'autorització, i tot això són temes que ens permeten
després a l'Administració tenir un major control, i poder veure
si aquesta gent compleix aquest tipus de normativa.

Quant a un gran bloc d'esmenes del Grup Mixt i del PSM
que fan referència a hotel rural, turisme d'interior i
agroturisme, per què la llei diu construïts amb anterioritat a
una data determinada i no posam la data concreta, la raó és
molt senzilla: ja hi ha un decret que estableix quines són
aquestes dates concretes, i creim que ens hem de remetre a
aquest decret; i creim que és millor que aquesta data
concreta figuri al decret, i no a la llei. Si figura a la llei,
creim que quedarà molt encorsetat i fermat, i si a un
moment determinat a tots els diputats en aquest parlament,
a la societat en general, li interessa més obrir la mà cap a un
determinat tipus de turisme, o tancar la mà -perquè tant pot
ser obrir com tancar- en funció d'interessos generals, crec
que és més fàcil si ve determinat via decret que no via llei
d'aquest parlament.

Quant a la classificació de l'oferta de restauració,
nosaltres hem anat, com han dit vostès, a una definició
clàssica: restaurants, cafeteria i bar. Creim que si havíem
d'entrar a concretar tota i cadascuna de l'oferta que hi ha
dins la restauració podríem fer una classificació
extensíssima, perquè aquí vostès parlen de gelateries, de
cafès i de pizzeries, però també podríem parlar
d'hamburgueseries, o truiteries... en fi, hi ha un munt
d'establiments especialitzats en l'oferta de restauració. No
obstant això, per intentar consensuar, i que no diguin que
estam tancats en banda, jo al Sr. Sansó li demanaria si està
disposat a transaccionar la seva esmena 628, que fa
referència a l'article 35, respecte de la classificació de
l'oferta d'entreteniment, i nosaltres li demanaríem si en lloc
d'anar referida a l'article 35 podria anar referida a l'article
33, respecte de la classificació de l'oferta de restauració, i
incloure aquí un quart apartat, que seria a part dels
restaurants, cafeteries i bars, incloure aquesta esmena que
diuen vostès d'empreses no compreses en els punts anteriors
i de servei directe al turista. Si vostè està disposat a acceptar
aquesta transacció de canviar l'article 35 pel 33, i en
comptes que fos l'apartat f) seria l'apartat d), doncs des del
Grup Popular acceptaríem l'esmena 628.

I dos temes més, molts concrets i molt puntuals -i acab,
Sr. President-, dir-li que respecte de la classificació de
l'oferta d'entreteniment, nosaltres seguim una classificació
que creim que és la correcta. Vostès ens demanen que hi
figurin instal•lacions, atraccions aquàtiques. Ja hi ha una llei
que determina aquest tipus d'activitats, amb la qual cosa
creim que no ha d'anar inclòs dins aquesta oferta
d'entreteniments. I si acceptàssim l'esmena que diu
"empreses no compreses en els punts anteriors", ens
podríem trobar que determinades empreses, de bugaderia o
de tendes, o certs comerços que no estan íntimament tal
vegada lligats amb el món turístic, si s'incloguessin aquí,
suposaria un increment crec que bastant important a nivell
de paperassa, a nivell burocràtic, a nivell de complicació de
funcionament per a aquella empresa, perquè s'haurien
d'inscriure en els registres insulars, i creim que
distorsionarien un poc la mecànica de funcionament
d'aquestes empreses que no estan tan lligades tal vegada
com a oferta d'entreteniment.
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Quant a l'article 41, que està prohibida la instal•lació a les
habitacions de càmeres d'imatge i de so, jo crec que això mai no
sobra a la Llei, jo crec que dins el capítol que hi ha dels drets
d'usuaris en els serveis turístics, és important el dret a la
intimitat i a la tranquil•litat, i creim que estar dins una habitació
d'un hotel t'ha de permetre la mateixa privacitat que estar tu a
ca teva, amb la qual cosa creim que no és bo que hi pugui haver
determinades instal•lacions dins les habitacions que puguin
distorsionar aquest dret a la intimitat, i per això el text que
nosaltres defensam és el que figura avui per avui a l'article 41.

I acab, Sr. President. Respecte de l'article 45, quan ens parla
dels guies de turisme, que ens fa tota una tirallonga molt
exhaustiva el Sr. Sansó, respecte que ha de ser titulació de
diplomat, ha de fer front a la responsabilitat que li toqui, que
tota excursió ha de tenir un guia, fa una definició d'excursió...
Jo, si em permet la broma, Sr. Sansó, qualque vegada llegint les
esmenes del seu grup, ens fa la impressió que les ha fet un guia
de turisme, perquè sempre fan referència, sempre té un afegitó
cap a aquest sector. Nosaltres creim que avui per avui hi ha un
decret de guies, que contempla molts dels punts que vostè ens
demana que han de figurar en aquesta llei, en el capítol o la
secció de guies de turisme, que nosaltres creim que no és
necessari, que parlam d'una llei general turística, i que no ve a
compte entrar tant en el detall concret i puntual de les
especificitats dels guies de turisme, que hi ha un decret, que
està consensuat des de l'any 97, i que creim que és l'instrument
que en aquest moment s'ha de seguir. Acceptar aquestes
esmenes en certa manera ens rompria l'esquema d'aquesta llei,
ens rompria la línia d'actuació que hem seguit, intentant parlar
d'uns criteris un poquet més amplis, i no entrar tant en temes
tan puntuals com el que vostè voldria respecte dels guies de
turisme.

I per això, Sr. President, amb aquestes explicacions crec que
queda clar que el Grup Popular no donarà suport a les esmenes
que queden vives dels distints grups parlamentaris en el primer
bloc de debat. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Aquesta presidència ha entès que oferia
unes transaccions. Li pregaria si després ens les pot fer arribar
a aquesta presidència, per si s'accepten o no.

I ara passam a grups que vulguin intervenir en torn de
rèplica. Té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Només per fer constar que allò que ha explicat la
portaveu del Grup Popular, aquest tarannà del Grup Popular
al consens d'aquesta llei, fer constar que no és cert. Allò que
ha passat en el tràmit d'aquesta llei, tant en ponència com en
comissió, i fins al darrer moment, ha estat que el Grup
Parlamentari Popular ha anat presentant esmenes, unes per
escrit, unes altres in voce, i el tarannà que ha tengut el Grup
Popular ha estat anar incorporant canvis, modificacions, uns
a aspectes formals i uns altres a aspectes de continguts, al
text original del projecte de llei. Però que digui que hi ha
hagut tarannà consensuador amb les esmenes dels altres
grups parlamentaris, per allò que afecta el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida no ha estat així, només es
varen acceptar dues esmenes, que jo en broma li vaig dir a
la coordinadora de ponència, Sra. Salom que ens ha acceptat
una guinda verda a un article, ha estat l'únic; i amb la
resposta que ha fet la diputada Salom demostra que no
tenen, no han tengut aquesta voluntat en tot el tràmit previ
a aquest plenari.

Respecte de les esmenes que hem defensat com a grup
parlamentari, és evident que el tema del Consell Assessor és
una fórmula, la nostra esmena allò que dóna és una funció,
no dèiem informe previ vinculant, sinó obligatorietat de fer
un informe previ, per tal de tenir una visió global de les
Illes, d'allò que pugui significar la permuta de places, i
evidentment la mantenem perquè pensam que és una
manera de tenir una visió molt més global de les Illes
Balears que no allò d'illa per illa, sinó qualque organisme
assessor on hi formen part els agents socials que puguin
participar en aquesta visió o en aquest informe previ, no tant
vinculant.

I respecte de l'altra esmena, que fa referència a l'article
41, apartat 2, mantenim que el dret a la intimitat i a la
privacitat del turista no és necessari que una llei de turisme
hagi de prohibir tota una sèrie de coses, perquè mantenim
que ja hi ha unes lleis, ja hi ha una normativa del Ministeri
de l'Interior, i aquestes prohibicions pensam que no
corresponen a una llei de turisme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. PSM, té la paraula el Sr. Sansó.
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EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Per dir que acceptaríem aquesta
transacció, de l'article 35 passaria a l'article 33, ens pareix bé
perquè almanco completa el que nosaltres anàvem dient, però
també a part d'això li vull dir que quan estam parlant de
reglaments és lògic que una llei d'aquesta importància tengui
tots aquests reglaments. Ara, quan nosaltres veim que articles
de la importància del 48, del 49, del 51, del 52..., ens diuen que
encara hi ha d'haver un reglament, aleshores és el que ja no
tenim tan clar i la nostra preocupació és perquè entenem que
aquesta llei -ja ho he dit- no és clara en aquest concepte.

Vostè diu que, quant a allò que dèiem d'agroturisme, turisme
rural i turisme d'interior, és millor posar una data determinada
per si de cas s'havia de canviar. Bé, això és el que més ens
preocupa, que nosaltres no volem que es canviï; trobam que
està bé així; aleshores, en segons què va bé, perquè ja ho diu la
normativa, no posar-ho, en segons què, com que ho diu la
normativa...; com quedam? En aquests moments, i l'exposició
de motius ho diu, això hauria de ser la recopilació de tota
aquesta normativa que ens sembla vàlida en aquests moments.
Aleshores no acabam de veure per què, si els decrets ho diuen,
que sempre han dit que el decret no té el pes d'una llei, i els
problemes que hem tengut massa vegades és que se'ns ha dit
que els decrets, a nivell jurídic, no tenen el pes que pogués tenir
aquesta llei, continuam demanant que si els decrets donen una
data, nosaltres demanaríem que aquesta data figuràs.

Quant a la qüestió de la venda ambulant no hi entraré més.
El que passa és que continuu opinant que el punt 2 d'aquest
article per a nosaltres entra en certes contradiccions amb la
qüestió municipal. Això ens preocupa i ho continuam mantenint
perquè podem veure com s'han de demanar permisos a la
Conselleria de Comerç quan realment fins ara els ajuntaments
han fet unes certes coses; aleshores, ja que el conseller, amb
molt de sentit, a altres llocs ha dit que això era una llei
municipalista en el sentit que no volia entrar en les qüestions
municipals, nosaltres creim que això, principalment la qüestió
de mercats o la qüestió de venda ambulant en el carrer, s'hauria
de regular principalment de cara a l'ajuntament.

I per acabar, també, perquè crec que el debat pràcticament
està fet, hi ha un tema que no se'ns ha contestat i que jo crec
que la nostra esmena ve a concretar qualque cosa, no
necessàriament..., però està ben posada a l'article 13, quan
nosaltres dèiem que el que no és considerat establiment turístic
no podrà ser comercialitzat pels operadors turístics o
intermediaris. Jo crec que si parlam d'empreses turístiques
d'allotjament i donam el concepte, crec que qualque falca
d'aquestes hi falta, almanco en reconeixement del fet que
nosaltres anam per aquí, anam a evitar que es pugui
comercialitzar tota una oferta que el conseller està cansat de dir
que voldria abolir i que, de qualque manera, les intencions eren
aquestes. Aleshores, almanco qualque cosa posem a dins la llei,
qualque cosa posem dins la llei. Per això nosaltres hem fet una
esmena que almanco s'hagués pogut discutir i concretar. Crec
que està ben posada a l'article 13 i per això creim que almanco
hi hauria aquesta falca de voler dir que no estam a favor de tota
aquesta oferta, sinó que almanco per comercialitzar-se hauria
d'estar al que és considerat establiment turístic.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Joan Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, no tornaré a fer la
defensa de les esmenes, crec que no és necessari; vostè ja ha
manifestat -i les coneix perfectament- quina era la seva
voluntat d'aprovar-les o no, però si em permet, si em
permet, Sra. Salom, jo de vostè, abans d'aixecar massa la
veu en defensa d'aquesta llei, li recomanaria que reflexionàs
una mica, no per res especial, com pot comprendre, sinó per
evitar-li que tal vegada fes massa riure. 

En primer lloc perquè, per molt que vostè digui, no és
una llei a l'alçada d'una comunitat puntera, turísticament
parlant, com la nostra; i, en segon lloc, el paper que han fet
-al nostre entendre, naturalment- tant el Govern com el
Grup Parlamentari Popular, no té precedent en aquest
parlament. Basta dir, i crec que val la pena dir-ho només
perquè quedi escrit al Diari de Sessions, que un govern amb
una majoria absoluta presenta una llei dirigida al sector
econòmic més important de la Comunitat i la presenta dient
que compta amb el consens de la majoria del sector, i una
vegada entrada en el Parlament per via d'urgència, sense
donar temps als grups parlamentaris de l'oposició a
treballar-hi, el Grup Popular, el grup que dóna suport al
Govern, hi presenta al voltant de 50 esmenes escrites i, entre
ponència i comissió, 26 esmenes in voce. Això demostra
clarament quin és el desgavell i la falta de seriositat. 

Davant aquesta situació, evidentment el Sr. Conseller de
Turisme, en haver estat esmenat de forma tan important pel
seu propi grup, tampoc no ha quedat en massa bona situació
i, per altra banda, amb tants de canvis i contracanvis,
sobretot, sobre el text original, els grups de l'oposició mai
no hem sabut què esmenàvem. Mirin vostès si és així, que
el Grup Parlamentari Popular durant el tràmit de la llei ha
arribat a esmenar les seves pròpies esmenes. 

Per tant, senyores i senyors diputats, res més que dir que
aquí queden les nostres esmenes, aquí queden les nostres
aportacions, i l'únic que podem esperar és que una nova
majoria a partir del dia 13 de juny canviï aquesta llei, si és
possible, i la faci una mica més a l'alçada del que és aquesta
comunitat turísticament parlant. I només em queda demanar
a la Sra. Salom si és que ens ha transaccionat l'esmena 682
sobre crear un nou..., nosaltres demanàvem crear un nou
article, el 19.bis, i m'havia paregut entendre que volia posar-
lo dins l'article 14, és a dir, posar la referència a les
especialitzacions dins l'article 14.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom, té la paraula per tancar
(...).

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Senyores i senyors
diputats. No, no li he ofert cap transacció respecte a les
classificacions de les empreses turístiques de allotjament;
simplement li he dit que aquesta esmena que vostè planteja que
s'hauria de donar..., i ho plantejava, em sembla, com un article
19 o una cosa així, li dic que dins l'article 14 del text actual de
la llei, dins l'article 14.2 del text actual de la llei, es permet
contemplar les modalitats, si en fos el cas, i dins aquestes
modalitat, tant d'establiment hotelers, com apartaments
turístics, com càmpings, com tal..., com hotel rural o turisme
interior, es poden fer unes determinades modalitats, i aquestes
especificitats que demanava vostè crec que es poden incardinar
aquí dins i no fa falta acceptar la seva esmena perquè l'esperit
d'allò que vol vostè crec que ja es pot reflectir en aquest article
de la llei.

I anant pels distints grups que han intervengut, he de dir que
crec que hem fet un esforç; sense dir que haguem aprovat
moltes esmenes també hem de ser conscients els distints grups
parlamentaris que han quedat reduïdes a la meitat les esmenes
que hi havia i les que avui hi ha a plenari. 

Respecte al tema del Consell Assessor de Turisme,
evidentment no compartim el criteri la Sra. Thomàs i jo, o el
nostre grup; creim que no és la funció d'aquest consell assessor
de turisme fer informes previs per autoritzar o no noves places.
Creim que des del Grup Popular hem fet una llei d'atribució de
competències als consells insulars, i que aquesta labor i aquesta
tasca correspon als consells. I també m'agradaria molt saber, si
el Consell Insular de Mallorca hagués admès, hagués acceptat
les competències en matèria de turisme, no crec que jo que
agradàs molt als que governen ara del Pacte de Progrés haver
d'anar a demanar al Consell Assessor Balear del Sr. Matas un
informe previ. Segur que no els aniria bé, en aquest cas, no els
aniria bé, estic convençuda, Sra. Thomàs, que això no
funcionaria.

Quant al dret de la intimitat, el fet que es prohibeixin
determinades càmeres dins les habitacions dels hotels, idò jo
crec que si hi ha un capítol en aquesta llei que es diu "Dret dels
usuaris dels serveis turístics", hi ha un capítol dels drets que
tenen els senyors que vénen aquí a un establiment turístic, idò
un d'aquests drets ha de ser el dret a la intimitat i a la
tranquil•litat, i una part d'aquest dret a la intimitat ve reflectida
en el fet que en els establiments hotelers o turístics han d'estar
prohibides certes càmeres que puguin enregistrar imatges o so.

Quant al tema del reglament crec que el Sr. Sansó i jo no
ens posarem d'acord. Ell vol intentar frivolitzar un poc sobre
el títol de la llei. Jo crec que aquesta llei no és una llei per
frivolitzar i per fer riure, com deia vostè. Jo més bé crec que
en el seu cas si es tractàs aquesta esmena crec que faria
empegueir aquesta llei a la nostra comunitat, que es digués
una llei de reglament de turisme a la nostra comunitat. Crec
que ens faria empegueir. Crec que és molt millor i que
s'ajusta a la realitat una llei general turística, no una llei com
vol vostè intentar ridiculitzar. És normal que les lleis facin
referència a determinats reglaments, i això en cap cas no
lleva transparència ni claredat a les lleis. La llei és clara en
determinats aspectes i altres s'han de desenvolupar via
reglament, que poden ser aquests igualment clars.

La data que han de tenir els establiments d'hotel rural,
turisme d'interior i agroturisme, he de dir-li que nosaltres
ens mantenim en el mateix. Avui per avui hi ha un decret
que marca unes dates, que marca unes dates en concret, i
quan s'aprovi aquesta llei es dirà que "construïts aquests
establiments amb anterioritat a una data determinada...",
mitjançant decret i el decret diu això, amb la qual cosa
l'objectiu que es digui una data concreta es veu marcat, en
lloc de via llei, via decret. El criteri del Grup Popular i el
criteri del Govern és aquest, que és millor que figuri via
decret i no via llei; per què?, perquè si figura via llei, si en
un moment determinat ens interessa a tots, interessa a
l'interès majoritari de la col•lectivitat que es canviï aquesta
data, idò és molt més fàcil si figura via decret que no si
figura via llei aprovada pel Parlament perquè sempre és
molt més difícil.

Quant a la venda ambulant, article 12, li he de dir que
vostè crec que no l'ha entès, aquest article. Es refereix al fet
que està prohibida la venda ambulant dins els establiments
turístics. No té res a veure amb els mercats, ni els permisos
de l'ajuntament, ni venda ambulant que hi pugui haver a una
plaça, a un determinat mercat. Es refereix al fet que si un
senyor, un establiment turístic, que té prohibit fer aquesta
venda ambulant, en un moment determinat hi pot haver una
excepció sempre que ho autoritzi l'administració competent
en matèria de comerç, però en cap cas es lleven
competències als ajuntaments, i no té res a veure amb els
mercats ni amb la venda ambulant. Fa referència a les
vendes dins els establiments turístics.
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I per acabar, al portaveu que ha intervengut en aquest cas
per part del Grup Socialista, que ens deia que si nosaltres hem
presentat poques o moltes esmenes, idò que hem presentat les
esmenes que hem considerat que havíem de presentar, esmenes
que en cap cas no canvien la filosofia de la llei, la filosofia de
la llei és la mateixa. Hem presentat esmenes que hem
considerat que milloraven la redacció, que donaven més
claredat i que donaven més garanties a tot el sector en general,
i si s'han fet canvis o no al llarg de ponència o de comissió,
aquest és el tràmit normal, aposta hi ha unes determinades
dades per presentar esmenes tots els grups parlamentaris, i hi ha
unes ponències, i es discuteixen, i s'aproven esmenes, i es fan
transaccions, i s'incorporen noves redaccions...; aquest és el
tràmit parlamentari i sembla que li sap greu que el Grup
Popular facem ús del tràmit habitual i normal que hi ha en el
Parlament.

I li he de dir una cosa: vostè no sé què em deia que si hi ha
una nova majoria després de les eleccions vostès faran una gran
llei. Carai! Si s'aprovassin totes les esmenes que queden vives
en aquesta llei sortiria un nyap de llei general turística:
quedarien un munt d'articles sense contingut. I, a més, els he de
dir una cosa: vostès, el Grup Socialista, no tenen un model
turístic i tots vostès junts, tots els de l'oposició, tampoc no tenen
consensuat quin és el seu model turístic. El Grup Popular tot sol
tenim molt clar quin és el model turístic de la nostra comunitat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passam al segon debat, títol 2 i títol 3. Hi ha 17 esmenes del
Grup Parlamentari Mixt. Per defensar-les té la paraula el Sr.
Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
efectivament ho acaba de dir la portaveu del Grup Popular: té
un model, el Partit Popular (...), efectivament, i ara explicaré
quin és, en part, aquest model.

En aquest segon bloc d'esmenes, que fan referència per tant
a un segon bloc d'articles de la llei, hi ha dues de les tres grans
estafes d'aquesta llei, dues de les tres grans estafes. 

Primera estafa: se'ns va vendre que aquesta llei serviria per
aturar el creixement quantitatiu de l'oferta turística; es va fer
amb gran ostentació propagandística dient que a partir d'ara
qualsevol plaça nova que es vulgui fer haurà d'anar
acompanyada..., s'haurà de donar de baixa una plaça vella i així
millorarem la qualitat, així impedirem la proliferació de nous
establiments turístics, etc., etc. Estafa i presa de pèl, estafa i
presa de pèl. Per què?, perquè quan hem pogut veure l'articulat
concret hem comprovat amb estupor que aquest famós
intercanvi de places idò resulta que no té absolutament res a
veure, res a veure, amb aquesta filosofia suposadament
proteccionista, suposadament d'evitar el creixement quantitatiu
i tal. Per què dic això? Dic això perquè, si feim números, per
exemple, un senyor que vulgui fer un hotel nou de 500 places
només n'haurà de donar de baixa 283. Per tant, és obvi que hi
ha un intercanvi de places absolutament desigual, amb la qual
cosa, què passa?, que el creixement quantitatiu continua
disparat, continua endavant i desbocat. Efectivament aquest és
el model turístic que vol el Partit Popular, efectivament.

Per tant, pensam que és una presa de pèl aquest article que,
només aquest article, junt amb altres, aquest famós article
49, especialment l'apartat quart, ja desvirtua absolutament
qualsevol declaració de bones intencions del Grup Popular.
Què proposam Els Verds? Els Verds proposam que per cada
plaça nova que es vulgui construir a les nostres illes, se
n'hagin de donar de baixa, com a mínim, dues. Així sí que
aconseguirem, primer, que hi hagi cada vegada més una
oferta de qualitat i aconseguirem anar reduint aquesta
sobreoferta que tenim ara, aquesta saturació de places que
tenim ara, poc a poc, a mig o a llarg termini, anar-la
redimensionant a la baixa, que crec que és el que fa falta a
les nostres illes.

I ara ve la segona gran estafa d'aquesta llei: les
excepcions. No contents amb aquest desigual intercanvi de
places, resulta que ve una tirallonga d'excepcions; a l'article
50 es diu que aquestes excepcions que citaré ara, aquests
poden fer l'establiment, poden tenir autoritzacions sense
problemes, sense necessitat d'aportar cap plaça obsoleta,
sense cap problema: hotels rurals, turisme d'interior i
agroturisme, habitatges turístics de vacances, establiments
hotelers de 4 o 5 estrelles que s'hagin d'ubicar a zones
qualificades i ordenades com a nucli antic, etc., hotels de 5
estrelles que tenguin..., que a més de complir la normativa,
o bé els 70 metres, etc., etc. És a dir, excepcions, més
excepcions, és a dir, el que en principi era un criteri general,
un criteri universal que qualsevol nou establiment haurà
d'anar acompanyat d'una sèrie de places que s'han de donar
de baixa, això ja no és un criteri universal, hi ha una sèrie
d'excepcions que ja desvirtuen encara més aquell principi
d'intercanvi de places que, aparentment, en principi
semblava correcte. Per això crec que només aquests dos
articles ja fan que, com deia abans, aquestes bones voluntats
del Grup Popular i aquelles declaracions de l'estiu passat del
president Matas on deia que les nostres illes estan saturades,
que hem de posar remei a això, que hi ha massa gent, hi ha
massa cotxes, que això no pot anar, bé, idò ha quedat en
això: la gent ha de saber que aquesta llei no servirà per
frenar el creixement de noves places turístiques, és a dir, es
continuaran fent nous hotels, s'incrementaran les places
turístiques d'apartaments, hotels, etc., etc.

Després hi ha una altra qüestió: a l'article 49.3 hi ha un
ordre de preferència de les autoritzacions, és a dir,
l'administració pot utilitzar autoritzacions turístiques
donades de baixa per autoritzar nous establiment amb una
sèrie de paràmetres, amb una sèrie de prioritats, de
preferències. Bé, nosaltres feim algunes aportacions que
creim que són importants i que milloren substancialment;
nosaltres pensam, per exemple, que preferentment s'haurien
de donar llicències, autoritzacions, per exemple, a un senyor
promotor que vulgui construir un establiment que tengui
com a mínim el 20% de places menys de l'hotel que hi havia
abans, és a dir, aquest hauria de tenir prioritat sobre altres,
el que vulgui fer una reducció de places. Per exemple, aquí
es diu, en el punt e), que també tendran prioritat els que
tenguin instal•lacions i espais esportius; nosaltres deim que
en cap cas s'ha de considerar una preferència l'existència de
camps de golf, els camps de golf han de quedar exclosos per
motius obvis: les nostres illes no són el lloc més adequat per
fer camps de golf. O nosaltres, per exemple, deim..., en el
43.3.b) diu "ofertes que presentin un major nombre de
metres quadrats per plaça"; nosaltres pensam que el criteri
de major nombre de metres quadrats no és suficient.
Nosaltres deim sempre que el que és la construcció hagi
estat dissenyada a partir de l'aprofitament solar tèrmic,
sistemes de refrigeració basats en l'ús d'energies i tècniques
ambientalment sostenibles. És a dir, que l'ús assenyat dels
recursos sigui també un criteri a tenir en compte.
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Aquests són bàsicament..., hi ha moltes més esmenes però
he volgut centrar-me en aquestes perquè crec que són les més
rellevants i que fan relació als aspectes diguem-ne més
perillosos i preocupants d'aquesta llei. També en aquest bloc hi
ha algunes esmenes d'Unió Mallorquina que les don per
defensades. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears es mantenen 12 esmenes.
Per defensar-les té la paraula la diputada Sra. Margalida
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
ho deia el diputat anterior: aquest és el bloc que dóna una mica
el bessó d'aquesta llei, allò que té realment el contingut nou o
no tan nou i allò que realment motiva més diferències entre les
concepcions, entre les filosofies dels distints grups
parlamentaris. En aquest sentit, en el debat anterior la Sra.
Salom em recordava que alguns aspectes de filosofia són
radicalment distints entre el Grup Popular i el Grup d'Esquerra
Unida, i és evident que en aquest cas, en aquest bloc d'esmenes,
és allà on es veu molt més clara la diferència de concepció de
com entenem aquesta llei i aquesta necessitat de baixes
definitives com a requisit per a l'atorgament d'una autorització
d'allotjament turístic.

Evidentment, de totes les esmenes que nosaltres presentam
a aquest capítol segon, n'hi ha qualcuna que fa referència a
l'article 49, apartat 3, a allò que diu que les sol•licituds
d'autoritzacions prèvies hauran de tenir una sèrie de
preferències, com deia també el Sr. Balanzat. Nosaltres donam
una preferència determinada que és a l'apartat c): el major
nombre, la major proporció de treballadors fixos dins la
sol•licitud, perquè precisament una de les filosofies de què
parlava el Grup Popular quan presentava l'original projecte de
llei general de turisme era la contenció del creixement,
desestacionalització, respecte al medi ambient..., una sèrie de
grans filosofies, de grans paraules que al final no volen dir el
mateix si ho diu un grup parlamentari o un altre, si li dóna
contingut o no n'hi dóna.

En aquest sentit, el bessó, el vertader bessó d'aquest
article, de l'article 49, apartat 4, el Grup Parlamentari
d'Esquerra presenta una esmena que canvia la fórmula
d'autorització d'intercanvi de places i, en aplicació d'aquesta
fórmula que presenta Esquerra Unida, evidentment es
demostra la filosofia diferent dels distints grups. Segons la
fórmula aplicada que presenta el projecte de llei que ha
arribat del Partit Popular, per autoritzar 100 places noves
se'n donen de baixa 50; si se n'han d'autoritzar 200, se'n
donen de baixa 100; si n'han d'autoritzar 450, se'n donen de
baixa 250. Amb la fórmula que aplica Esquerra Unida és tot
al contrari: si s'han d'autoritzar 137 places noves, se n'han
de donar de baixa 150; si se n'han d'autoritzar 175, se'n
donen de baixa 200, i així en una progressió que arribam al
fet que, si volen autoritzar 375 places noves se n'haurien de
donar de baixa 600, cosa totalment contrària a la del Partit
Popular, que si en donen de baixa 600 n'autoritzen 875, 825,
perdó. Per tant, és evident que aquí és allà on es demostra la
distinta concepció de com s'entén si aquesta llei pretén la
contenció, el no creixement, o si es pretén créixer. 

Evidentment, per part dels que han pensat la llei i els que
han posat en marxa aquesta fórmula parlen sempre de
creixement de qualitat i, per tant, hi posen una sèrie de
requisits. A nosaltres ens preocupa que aquesta qualitat vagi
en funció de l'article 50, que és l'esmena que presentam de
supressió perquè, com ha dit el Sr. Balanzat, -coincidim
totalment amb la mateixa filosofia- aquestes excepcions a la
disposició general provoquen, tantes excepcions, que totes
aquestes noves autoritzacions es podran fer perquè
s'exclouen també tots aquells aspectes de creixement de
l'oferta turística que justament, des del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, consideram que no han de créixer. Per
tant, és evident que tenim una filosofia totalment distinta:
No és necessari intercanvi de places per a hotels rurals,
turisme d'interior i agroturisme, no és necessari per a
habitatges turístics de vacances, no és necessari per a
establiments de quatre i cinc estrelles, no és necessari per a
establiments de cinc estrelles que tenguin una sèrie de
requisits. 
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Bé, nosaltres pensam que aquest article i les excepcions
següents de l'article 50, allò que demostren és senzillament que
es pretén una llei que ordena el creixement, no que conté el
creixement, sinó que ordena un creixement cap a zones no
saturades perquè, evidentment, això que es tengui un àmbit
insular i no es tengui un àmbit de Poot, com diu un esmena del
PSM, que parla del creixement només en aquelles zones que
estan recollides en el Poot, provoca que hi hagi un creixement
de places turístiques cap a l'interior, cap a la utilització de sòl
rústic i cap a zones no saturades com pot ser -què sé jo?- donar
de baixa places obsoletes a s'Arenal per poder construir a Es
Canons o per poder construir a altres bandes, evidentment
construcció de millor qualitat, això sempre es diu, construcció
de millor qualitat, però al final construcció, i com que nosaltres
estam radicalment en contra que hi hagi creixement de places
turístiques, i ho deim tant aquí, en aquesta llei, com ho hem dit
igualment a les esmenes a l'altra llei estrella d'aquest final de
legislatura, les DOT, és evident que, a través d'aquestes
esmenes demostram que filosofies totalment distintes,
radicalment distintes i, per tant, consideram que no podem
acceptar que una llei general turística el que faci sigui
precisament ajudar a un major creixement, ordenat, això sí,
ordenat, però creixement, al cap i a la fi, quan nosaltres pensam
que en aquests moments la saturació que es viu i la situació que
es viu a les Illes Balears en general de model creixement i de
model de desenvolupament, ja requereix uns altres tipus de
mesures que aquesta llei, evidentment no recull.

Per tant, de tot el conjunt de esmenes que anaven en aquest
bloc, jo pens que les més importants són aquestes, la que fa
referència a la fórmula del 49.4 i de l'article 50, i tota la resta
senzillament són menors, de matisos, que senzillament queden
defensades en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista es mantenen 13 esmenes. Per defensar-les
té la paraula el diputat Sr. Antoni Sansó i Servera.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
he d'anunciar que retiram l'esmena 635. Bé, en aquest bloc
d'esmenes realment mantenim les 12 restants perquè entenem
que és en el títol segon, el títol tercer, on realment hi ha, per a
nosaltres, la importància de la llei.

En primer lloc, plantejam l'esmena 639, que aquí on diu que
l'intercanvi es pugui fer dins el mateix àmbit insular, nosaltres
demanam que a Menorca sigui dins el mateix àmbit insular,
però això ja es va discutir exactament en ponència: que a
Menorca seria dins el termes municipals; a Mallorca i a Eivissa
i Formentera, dins les zones establertes dins els Poot.

Creim que aquí hi ha bastant filosofia del que volen uns i
del que volen els altres. Nosaltres, amb aquesta esmena, el que
feim és impossibilitar noves places turístiques a segons quines
zones, és realment impossible a segons quines zones, amb la
nostra esmena, que hi hagi un creixement, perquè no hi hauria
places per donar de baixa, però també deim, i per això també
ens serveix aquesta esmena, una vegada més que això serveix
per contestar el fracàs dels Poot, el fracàs dels Poot, una vegada
més, perquè canvia radicalment la filosofia del Poot i la
filosofia que manté aquesta Llei.

Pràcticament, la filosofia del Poot a l'article 20 era clara,
per què havien de fer aquests intercanvis?, aquests
intercanvis eren, precisament, per esponjar les zones, i
precisament el Poot reservava unes zones darrera, unes
zones de dotació, unes zones on l'hoteler que esponjava se
n'hi pogués anar, però amb la filosofia actual de la Llei,
canviam radicalment això, perquè deim que una plaça de
s'Arenal serveix per fer una plaça on no hi hagi exactament
places turístiques. Aleshores, nosaltres deim, i per això ho
mantenim, que en aquest moment amb les qüestions que a
nosaltres ens pareixien bé del Poot, amb això queda clar que
queda pràcticament anul•lada la filosofia que dèiem al Poot.

Altres esmenes que feim, intentam posar qüestions de
saturacions, qüestions d'afegir, a l'article 49, precisament,
quan deim que s'han de tenir en compte els espais turístics
i els factors limitants, igualment que s'han de tenir en
compte els usos dins espais turístics.

I l'esmena, per a nosaltres, més important, és clarament
l'esmena 645, que dins el que sigui possible vull acabar
d'explicar-la, perquè és on deixam clar, nosaltres, que un
dels temes més ben venuts per aquest Govern, pel Sr. Matas,
pel Sr. González Ortea, referent a aquesta Llei és el famós
plaça per plaça, quan això, i ja s'ha dit, és rotundament fals,
i des d'aquí ho vull desmentir una vegada més. Crec que no
és capaç el PP encara avui, a la tribuna, de mantenir que el
plaça per plaça és el que diu la Llei, crec que no hi tornarem
a entrar, perquè realment és el que se'ns ha dit, que realment
per una plaça donada de baixa, se'n podia fer una de nova,
quan, realment, llavors anam a la fórmula i no és així. Ens
hem omplit de veure titulars en els mitjans de comunicació,
titulars per tot, on realment s'ha venut aquesta qüestió.
Aleshores, nosaltres ho volem dir i volem explicar que per
al PSM, per al Grup Nacionalista, una gran part de la nostra
societat ja diu basta, diu que demana unes mesures efectives
per aturar aquest desmesurat creixement urbanístic i turístic;
tothom pareix que ho té clar, fins i tot el PP. El Sr. Matas i
el Sr. González Ortea ho han dit clarament, a l'estiu, és
impossible que hi vengui més gent; aleshores, no n'hi cap
més.

Per tant, jo crec que aquí, en la filosofia d'aquesta Llei,
és on havien de transmetre allò que cada grup polític vol, i,
clarament, nosaltres, amb aquesta esmena, deim el que
voldria el Grup Nacionalista-PSM, cosa que segurament no
serà la que voldrà el PP, però que quedi clar que el que
nosaltres demanaríem és que totes les zones Poot, sigui a les
zones saturades, per al nostre grup, que entenem que són les
illes d'Eivissa i de Formentera i pràcticament moltes de les
zones de Mallorca, es on deim que, per dues places donades
de baixa, definitivament, igual a una. Crec que això és un
canvi radical al que diu la Llei, i crec que hem d'anar a
aquests canvis, clarament, per definir el que volen uns i el
que volen els altres.

També he de dir que no ens pareixen bé les excepcions.
Nosaltres sempre hem mantingut que així com podem estar
d'acord amb el turisme rural o agroturisme, no entenem per
què no han de ser excepcions, en tot cas, les úniques
excepcions, i fem una esmena en aquest sentit, que
entendríem serien turisme interior, que està regulat
perfectament, i agroturisme, però els habitatges vacacionals,
hotels, per molta categoria que tenguin, per molt que
tenguin obert tot l'any, entenem que no han de ser dins
aquestes excepcions.
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L'altra qüestió que ens preocupa és que a l'article 51
demanam la supressió de tot l'apartat b) perquè també entenem
que no hi aporta cap millora, sinó al contrari, que això permet,
i ho hem discutit clarament, és cert que a l'apartat a) es diu que
es poden eliminar hotels i que hi hagi espais lliures públics en
el seu lloc, però nosaltres, des del nostre grup, ens demanam:
Qui optarà a aquesta opció si també donam l'apartat b), que
permet un doble i més profitós negoci?, així ho entenem des del
nostre grup? Per tant, si donam aquests dues opcions, entenem
que tothom agafarà la b), perquè el propietari de l'hotel
clausurat o de l'hotel que es doni de baixa pot vendre les places
i, a més a més, aprofitar i vendre l'edifici, que, en aquest cas,
passarà a ser un negoci immobiliari; aleshores, totes les places,
entenem, que quedin fora del mercat es vendran dues vegades,
una per fer un nou hotel i l'altra per reconvertir-lo en
apartaments, i el que ens preocupa més és que aquesta
d'apartaments, al final, pot acabar també per acollir turistes.
Aleshores, la realitat és tot el contrari, per a nosaltres, la Llei
general turística hauria d'aturar això i tornar al Poot, quan
realment deim que l'intercanvi ha de ser per esponjar les zones,
però que no serveixin per fer-hi les qüestions d'habitatges.

Igualment, a l'article 51.1 mateix demanam substituir
l'apartat c), que és substituir, per a nosaltres, una cosa molt
important, ja que deim, respecte d'aquestes tres opcions que
dóna, que l'apartat c) ens pareix bé, però sempre que la
destinació d'aquest immoble, que aquí diu per a un ús no
turístic, per tant, permetria un apartament, que fos per a ús
públic, entenc que si hem d'esponjar les zones, per una part, hi
estam d'acord, però per d'altra, si no es poden esponjar, que
almanco aquest edifici obsolet, aquest immoble, passàs a ser
d'ús públic.

Clarament, també tenim unes certes esmenes on parlam de
suprimir en aquest article mateix, en el 51, el punt 3., perquè el
que no han complit amb altres lleis del Parlament, ara en canvi
els hem de donar més temps per complir-ho aquesta nova llei;
aleshores, nosaltres demanam la supressió de l'apartat 3.

Igualment, a l'article 51, afegir un nou punt 4., que per a
nosaltres és important, i que diu que no es podran utilitzar les
places dels establiments donades de baixa definitiva per a canvi
d'ús.

Com es pot veure, totes les nostres esmenes van
encaminades que aquests edificis que quedin no es puguin
reconvertir a nivell immobiliari, i jo crec que aquí hi ha el bessó
d'aquesta llei, un partit polític com el nostre té clar que no hem
de créixer més, i si hem de créixer és a canvi de donar
clarament de baixa edificis i no només places. Aleshores, en
aquest sentit, acabam també amb una esmena, la 652, on deim
que la no comunicació al propietari..., que, una vegada
publicada en el Bocaib aquesta edificació, implicarà el
tancament immediat.

Aleshores, és clar el que pretenem amb aquests esmenes,
és clar que el que pensam no és el mateix que el que pensa
el Partit Popular. Aquí s'imposaran avui les majories. Però
ja que s'ha dit que no hi ha models, jo vull dir clarament que
això, al nostre Grup, ho tenim clar, tenim clar el que vol dir
i el que faríem, i per això hem presentat aquestes esmenes.

I a la portaveu del PP li diria que anàs alerta moltes
vegades amb el que diu, perquè quan se'ns acusa que no
tenim model, amb tot el que ha passat dins el seu Grup, que
no s'atreveixi a dir gaires coses, que encara, a la millor,
fallarà qualque votació. Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per defensar les esmenes que manté el Grup
Parlamentari Socialista, en total, nou, té la paraula la
portaveu, la Sra. Joana Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sr. Conseller de Turisme, arribam al debat al
número de debat que suposa qualque innovació en el que
s'anomena la Llei general turística. La portaveu del Partit
Popular, quan ha començat la primera intervenció, parlava
de la capacitat d'innovació del Govern, del Partit Popular,
amb aquesta Llei general turística a les nostres illes.
Llavors, així que passava la intervenció, ja parlava de
criteris clàssics a l'hora de definir les ofertes
complementàries, el tipus d'allotjament, les classificacions
que feia aquesta Llei, i jo, només tan just per començar, he
d'assenyalar que clàssics, no. fòssils. Estam encara
recuperant. La comunitat autònoma que vol ser
capdavantera en matèria de turisme: definicions i
classificacions dels anys seixanta.

Per tant, quan el conseller, supòs que ja en un anterior
debat, assenyalava que era important fer aquí l'esforç
d'inovació, tan just començ assenyalant que fins ara, de tot
el que hem debatut, res de nou, copiades de fòssils passats
totalment, per tant, la innovació d'aquesta Llei...

L'única qüestió que justifica una llei, la Llei general
turística a les nostres illes i per aquest Govern és l'article 49,
és, bàsicament, la supressió dels intercanvis establerts en els
Poot de Mallorca i d'Eivissa, la supressió dels intercanvis,
i, per tant, la rebaixa dels objectius del Poot. Aquesta és
l'única i exclusiva aportació que fa el Govern amb aquesta
Llei general turística.
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El Consell Assessor de Turisme, estava inventat, estava fet,
una altra cosa és que es reunís. Tot el que fa referència a les
regulacions de venda ambulant, de drets dels usuaris, de
definicions, etc., tot absolutament estava fet; tan just algunes
aportacions també fetes i aprovades d'esmenes del Partit
Socialista han ajudat a complementar el que són les
responsabilitats de l'Administració, que, curiosament, era
l'única cosa que s'havia oblidat el Govern del Partit Popular de
posar en aquesta Llei.

Per tant, passam a debatre el punt d'innovació d'aquesta
Llei.

Deim en primer lloc, ho hem d'assenyalar, què suposa la
supressió del terme i del concepte d'intercanvi que els Poots
introdueixen? Per què deim que se suprimeix el concepte
d'intercanvi? Perquè l'intercanvi de places no es pot fer d'acord
només amb llicències administratives no existents, perquè són
baixes definitives, per tant, la llicència ja no existeix, sinó que
quan deim intercanvi, sempre l'intercanvi es fa sobre bases de
llicències en vigor. Per tant, ja partim d'un concepte totalment
equivocat. si la baixa és definitiva, la baixa definitiva ja no és
un intercanvi, perquè ja no existeix, i a partir d'un acte
administratiu gratuït, en aquest moment fem l'easpeculació i el
negoci; primera constatació. Segona, parlar d'intercanvi implica
no una nova llicència d'obertura sinó la modificació d'una
d'existent, en aquest moment i a partir d'ara, no, tancam, i
baixes definitives per obrir d'altres de noves existents, i
evidentment també el concepte d'intercanvi de places implicava
la continuïtat de l'activitat, ajudar a la competitivitat de
l'empresa turística. A partir d'aquí, el que es procura és
l'extinció de l'empresa turística i després ja en començarem una
altra de nova, amb tot el que implica de concepte de seguretat
en el treball, de precarietat en l'ocupació, etc.

Però no només se suprimeix aquest concepte d'intercanvi de
places, perquè ja no és intercanvi, ja són baixes definitives que
sobren a altres places..., a altres empreses.

També deim que es modifica i es rebaixa el propi concepte
o els objectius del Poot.

Quan es va plantejar el Poot, plantejava fonamentalment dos
objectius: la millora de les zones turístiques i, per tant,
l'esponjament, i, en segon lloc, la competitivitat de les empreses
turístiques. Compleix aquesta nova manera de resolució de
donar les autoritzacions turístiques acomplir amb aquests dos
objectius? Creim que no en absolut, que aquesta Llei ja s'ha
oblidat totalment de la millora de les zones turístiques, per què?
primer de tot, perquè suprimeix el concepte de zona turística.
En suprimir el concepte de zona turística, què passa? Que allà
on s'havia d'actuar, perquè eren zones molt congestionades, que
ser cercava millorar la zona a partir de deixar edificis buits, de
millorar els equipaments públics, i què passa?, que en aquest
moment les places a zones degradades, les places, els edificis,
no es buiden, es mantenen, degradats, durant tota una sèrie de
temps, i el propietari pot, de fet, especular amb aquesta
llicència, la qual, ho repetesc, se li va donar gratuïtament, i ara
la cobrarà per retirar-se, perquè altres empreses puguin obrir.

La zona millorarà amb el temps? la zona no millorarà,
perquè els edificis obsolets, caducats, es mantindran
aixecats, no es preveu que desapareguin, es mantindran
aixecats, la zona més degradada i les places d'aquestes
zones es poden veure perfectament inspirades a passar-se a
zones de més alta rendibilitat econòmica.

Per tant, què mantenim? Zones turístiques que es van
degradant molt més ràpidament i zones que es van
congestionant més perquè hi ha una demanda superior sobre
aquestes zones a desplaçar-se les zones obsoletes d'abans.

Per tant, aquesta Llei va totalment en contra del que és
la millora de les zones turístiques, i recordem que les zones
turístiques és una part component del producte turístic, no
només ens podem limitar a assenyalar la qualitat de la plaça
en si, hi ha el concepte de qualitat de la zona turística, i el
conseller ja em pot fer senyes que sí, però, amb la pròpia
llei seva, el que passa és que la zona deteriorada continuarà
accelerant-ne el deteriorament.

per tant, aquest objectiu que el Poot plantejava, aquesta
Llei, a partir d'aquest no reconeixement de la zona turística,
desapareix totalment, desapareix totalment, però bé,
després, la segona pregunta: Millora aquesta Llei la
competitivitat de les empreses que volen treballar en açò?
D'entrada, aquestes empreses s'hauran d'adaptar a comprar
baixes, llicències administratives ja no existents, perquè ja
són baixes, i les hauran de pagar, d'entrada és açò, i si el
conseller no hi està d'acord, evidentment, podrà pujar ara a
demostrar-ho o a explicar-ho.

Per tant, què implica açò? Implica un sobrecost del que
volen ser noves inversions que es poden produir i, alhora,
també donam valor de mercat, ho repetesc, a una llicència
administrativa que es va donar de manera gratuïtat.

No entrarem ni tan sols en el nombre de places o en els
intercanvis, en la quantificació de ls places, ni tan sols hem
esmenat aquest concepte.

Creim que, vertaderament, per incitar que tot açò
funcionés s'han d'establir uns mecanismes d'incentivar que
es millori la competitivitat de les empreses,. però no creim
en absolut que no es pot fer sense tenir en compte tot el que
fa referència a haver d'anar a unes baixes, a uns
establiments, a unes places donades de baixa, pagar
aquestes baixes, que en el seu moment no van costar res, per
posar-les una altra vegada en el mercat.

A més, limita aquesta Llei el nombre de places?
Respecte de l'anterior, tampoc, perquè de places obsoletes
que ja haurien d'haver quedat fora del mercat per la pròpia
Llei de modernització, que haurien d'haver quedat fora del
mercat, perquè ja són obsoletes,  es recuperen les llicències,
les places, per baixes definitives, i es tornen a posar en el
mercat. Per tant, ni tan sols el caducat i obsolet aquí no
caduca mai, perquè les places en si es tornen a reconvertir
en noves places.
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Per tant, ni limita el creixement, ni millora la reconversió de
les zones turístiques més congestionades, ni, per tant, tampoc
no ajuda a la competitivitat de les empreses.

A partir d'aquí, evidentment, aquest gran nou invent és
simplement aquest fracàs de l'aplicació del Poot, la rebaixa dels
objectius del Poot, només assenyalant el sentit que millorin
places a costa de deteriorar el que són tots els entorns.

Hi estam, per tant, en contra. Creim que valia la pena donar
un marge perquè els  Poot, un marge i uns recursos, perquè el
Pla d'Ordenació Turística funcionés, i que funcionés amb els
tres conjunt d'objectius que en el seu moment s'implicassin. Per
tant, aquesta recuperació, aquest canvi del Govern, que en
absolut s'entén i que ha disfressar de Llei general turística, és el
fet d'haver d'esbucar i haver de tirar de banda tot el que era el
concepte d'intercanvi per passar a un procés purament
especulatiu pel que fa referència a les places turístiques i deixar
que es mantenguin en el mercat places que ja haurien de ser
totalment caducades.

Però a partir, i només a partir, d'aquest article, només a
partir d'aquest concepte de baixa definitiva abans de concedir
una prèvia llicència turística, és quan el Govern recupera i torna
a posar en aquesta Llei el concepte d'autorització prèvia, i els
socialistes en demanam la supressió, i, bàsicament, per què?
Perquè avui les autoritzacions prèvies no tenen el més mínim
sentit, van servir en un moment com un doble control
administratiu  en un moment de gran acceleració en la
construcció de places hoteleres, avui  la desacceleració del
creixement de places hoteleres va més lligar a la manca de solar
pròpiament per construir-hi nous hotels que no el que són les
actuacions de l'Administració.

He d'assenyalar una qüestió que tal vegada sí, tal vegada no,
segurament és un pas important: l'obligatorietat que
l'Administració resolgui en dos mesos les autoritzacions
prèvies. Aquesta és una qüestió important, no és cap innovació,
perquè l'Administració està obligada a treballar amb terminis
fixos, i, de fet, hi està obligada per tot excepte Turisme, i així
ens hem trobat amb el fet que, per exemple, en habitatges de
vacances, hi ha sol•licituds d'autorització prèvia que jeuen a les
nostres administracions des de fa un any, i que la portaveu del
Partit Popular, malgrat ha dit que la seva era l'actitud més
valenta del món en matèria d'habitatges de vacances, avui per
avui, d'autorització definitiva, no n'ha pogut donar ni una, ni a
Mallorca ni a Menorca, ni una, perquè ni tan sols han tengut el
coratge de constituir les comissions, i després d'un any,
evidentment, ja és hora que el Govern pogués assenyalar i
establir terminis de resolució dels expedients.

Les autoritzacions prèvies, per a què serveixen? Doble
control, doble control. Creim que els ajuntaments, des del
moment que fan tota la tramitació d'obertura, que demanen
informes als diferents departaments o conselleries, si n'és el
cas, podrien perfectament controlar el compliment de totes
les normes turístiques, amb un únic expedient, no amb dos
expedients, dos expedients que, a més, el temps i la pràctica
han deteriorat d'una manera brutal, les autoritzacions
prèvies, que fins i tot es donen condicionades a complir tota
una sèrie de condicions que després es compleixen o no.

Per tant, ni es controla el compliment de les
prescripcions en les prèvies, fins ara dormen en els calaixos
gran quantitat d'autoritzacions prèvies no resoltes, no
resoltes..., li'n puc dir que 875 a Menorca en habitatges
vacacionals, n'és un exemple, autoritzacions prèvies,
sol•licituds, i si no, pugi aquí i demostri-ho, i, en tot cas, el
responsable de Turisme de Menorca, que encara no ha
entrat en aquesta sala per defensar i assabentar-se del que és
la Llei general turística, està bé i ho podria confirmar.

Per tant, aquesta és l'única novetat, crec, en aquest camp,
positiva, la limitació d'obligatorietat de contestar per part de
l'Administració.

Autoritzacions prèvies, ho repetesc, totalment lligades,
i l'única justificació existent és, després, anar a aquest
objectiu de l'intercanvi de places a partir de les baixes
definitives. L'obligatorietat de baixa definitiva abans de
donar una autorització prèvia turística. Per tant, un control
de l'Administració per posar en el mercat un sistema
d'"intercanvi" que creim grava, ho repetesc, la competitivitat
de les empreses.

Però s'hi hauria de fer fins i tot una passa més, una passa
més que demostra la precarietat i la debilitat d'aquest
Govern, les excepcions a aquest sistema d'haver de demanar
o haver de comptar amb una baixa de plaça per demanar
l'autorització d'ubna prèvia turística. En el cas dels
habitatges vacacionals, el Govern opta per entrar dins el
procés per entrar en el que és l'oferta d'alotjament turístic,
un reglament que duu aprovat fa un any, teòricament en
funcionament, i a partir d'aquí es recull en aquesta Llei
entrar els habitatges vacacionals com a oferta d'allotjament
turístic, però alhora la proposta inicial del Govern és que
aquests allotjaments de vacances no comptabilitzin com a
places a l'hora i a efectes de necessitar baixes per tenir les
altres, una excepció, evidentment, perillosa, perquè pot
donar lloc a una extensió important del sistema d'habitatges
de vacances com a fórmula de superar les limitacions que
aquesta Llei pretén imposar amb les limitacions de
creixement de places turístiques.
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A partir d'aquí es fa la reflexió, jo crec que era important fer
la reflexió sobre si els habitatges vacacionals havien de comptar
o no places, i a partir d'aquí el Partit Popular introdueix en
ponència una esmena, a partir de tres habitatges en nucli de
població, aquestes places comptaran. Era coherent aquesta
esmena amb el text que el propi Govern presenta quan diu que
els considera oferta d'allotjament, per tant, era coherent aquesta
esmena amb el text del Govern.

Però bé, la sorpresa va ser en comissió. En comissió cau la
bena del Govern en el seu propi text, i tornam als inicis, els
habitatges vacacionals no compten plaça, excepte el que
reglamentàriament es digui, que no se sabe, i aquí els
reglaments, malgrat la voluntat del conseller de torn, poden
sortir o no sortir.

És clar, en comissió es torna a canviar el criteri, i no és un
criteri petit, no és una qüestió simple, és prou important, de
sobte, les places d'habitatges vacacionals compten i, de sobte,
les places d'habitatges vacacionals no compten, i açò, a
Formentera i a Menorca, parlam de moltes places, de
moltíssimes, i el Govern, en aquest moment, encara avui,
presenta aquí el text aprovat en comissió que,
reglamentàriament, podran comptar però que es planteja com
a excepció.

Aquesta manca de criteri del Govern fins i tot sobre
aquestes qüestions fonamentals i que marquen el que ha de ser
el model turístic d'aquestes Illes, perquè l'impulses d'una
manera indirecta o no l'impulses d'una manera indirecta, per
tant, marquen i són criteris importants, criteris importants que,
ho repetesc, demostren d'alguna manera aquesta debilitat
política del propi contingut d'una llei que, ho hem de recordar,
des que es presentada en els seus inicis pel Govern duu 68
esmenes per part del Partit Popular, les 46 inicials i les fetes in
vocce en ponència. Per tant, és una llei que surt amb una
debilitat important i, sobretot, amb una manca de definició
política per part de l'executiu, que cada vegada o en cada estadi
que s'ha tramitat la Llei, ha canviat d'opinió sobre un tema tan
important com és el dels habitatges de vacances, i repetesc que
són moltes places.

Bàsicament, el responsable dels embulls no és aquí, supòs
que deu ser a fora, el responsable de Turisme del Consell
Insular de Menorca, jo crec que és important citar-lo, encara
que només sigui per a constància en el Diari de Sessions, però
bé, que alguna vegada, ho supòs, donarà les  explicacions
pertinents.

I en darrer terme, tan sols queda dins aquest capítol el que
fa referència al Pla de modernització permanent. Açò també
surt, d'entrada, amb molta empenta i també acaba amb manco
empenta. Quin és el problema del Pla de modernització
permanent que proposa el Govern? Creim que simplement
mescla dos conceptes diferents, que no es poden mesclar:
primer, el que són obligacions de les empreses turístiques amb
el que són increments de qualitat voluntaris, és a dir,
habitabilitat, incendis, seguretat, solidesa..., són qüestions que
l'empresa està obligada a fer, i després altres aspectes com són
qüestions mediambientals, qüestions de protecció de renous,
etc., que són mobiliari, ornaments, etc., que són qüestions de
qualitat i que ja hi ha plans que funcionen, a més impulsats per
altres administracions i per persones que han treballat dins el
turisme a Balears. 

Creim que la mescla de les dues qüestions va en
detriment del que són les obligacions de l'empresari, és a
dir, des del moment en què es posa tot, les obligacions i no
obligacions, com les condicions sanitàries, es posa tot dins
un paquet en què la Conselleria haurà d'establir una data i
una ordre de passar els controls i, a partir d'aquí es dóna una
placa i un termini de vigència d'aquesta placa, estam avalant
d'alguna manera uns compliments que ja s'han de complir -
les condicions sanitàries s'han de complir en tot moment, en
tot moment- i devaluam el que és un concepte de qualitat
que tal vegada podríem, separant-lo del que són les
obligacions, treballar bastant més i, per tant, que els
mateixos empresaris ho poguessin utilitzar més per allò que
són promocions.

Crec que s'ha fet ràpid, s'ha fet ràpid, i bàsicament el fet
que es fes ràpid també es demostra perquè una esmena del
mateix grup popular va modificar totalment l'estructura
inicial que el conseller va presentar. Per tant, no és que
estigués molt debatut i pensat dins el que és el partit i el
Govern. Per tant, jo he de suposar amb bon seny que va ser
bastant ràpida la primera proposta i també va ser bastant
ràpida la sortida diplomàtica de correcció de la proposta del
Govern. Per tant, hagués estat bo que tal vegada s'hagués
treballat més el concepte de qualitat i, repetesc, creim que
hagués estat convenient separar-lo del que són les
obligacions de les pròpies empreses que, com altres
empreses, han de complir en tot moment.

Creim que, per tant, aquesta llei o aquests conceptes són
molt millorables. Lamentam aquestes modificacions que ha
tengut aquesta part important de la llei i la manera en què
s'ha tramitat i, açò, ho hem de dir: es fa molt difícil treballar
a partir de textos que el mateix Partit Popular esmena a la
pròpia llei del Govern i, sobretot, la clau, l'única justificació
de la llei, l'article 49, l'intercanvi a partir de les baixes
definitives, creim que és una rebaixa dels objectius que el
Govern s'havia plantejat amb el Poot. És una rebaixa que no
ajuda la competitivitat, no ajuda les zones turístiques...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ara mateix. I, sobretot, açò va lligat després a un dèbil
criteri del Govern entorn a les excepcionalitats, que fa
cruixir tot el que és aquest text de la llei, que hagués estat
bo, s'hagués tramitat d'una altra manera. Tota la resta
perfectament podia esperar qualsevol legislatura, no hi
havia res de nou, només aquest punt que és la novetat
hagués estat bé que s'hagués pogut treballar amb més
tranquil•litat, calma i més acord. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn en contra. Per part del
Grup Parlamentari Popular, Sra. Salom té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
evidentment aquest és el debat més important d'aquesta llei
general turística, i he de dir que estam -i s'ha de repetir aquí-
davant una llei turística, no estam parlant d'una llei urbanística.
En cap moment aquesta llei pretén determinar, en aquests
articles tan importants com són els 48, 49, 50 i 51, el
creixement urbanístic que hi pugui haver a les nostres illes. El
creixement o decreixement a nivell de model de territori no ve
determinat per aquesta llei general turística. Allò que determina
aquest model són les Directrius d'Ordenació del Territori i,
evidentment, tot el conjunt de planejaments municipals, amb la
qual cosa aquesta llei general turística no té res a veure amb
temes urbanístics, i tot tema qüestió d'ordenació del model de
futur de creixement o no creixement a la nostra comunitat s'ha
de parlar en un altre àmbit, en un altre lloc i en un altre
document que en aquest moment està en tramitació en el
Parlament.

Aquesta llei general turística, allò que pretén és posar unes
determinades condicions a aquells solars on estan permesos un
usos urbanístics turístics; això és el que pretén aquesta llei:
posar unes condicions a aquells solars que urbanísticament
estiguin classificats per poder fer un determinat hotel. I això
crec que és fonamental i que és un principi que hem de posar
sobre aquesta tribuna, perquè no estam parlant de creixement
o no creixement d'ordenació del nostre territori, estam parlant
de turisme, de model turístic, de si estan d'acord o no amb les
condicions que nosaltres, des del Grup Popular, hem posat
perquè en aquell solar on es pot fer un hotel, com i de quina
manera s'ha de fer. I, en aquest cas, hauríem de mirar, si no
existís aquesta llei, si no existís aquesta llei, nosaltres podem
anar a un determinat ajuntament i mirar quin solar hi ha per
poder fer un hotel, i es pot fer allà un hotel de -posem- 500
places, i no passaria res, amb les prescripcions i les condicions
que en aquests moments marquen els distints decrets que hi ha
en vigor de metres quadrats i tal, i es podria fer aquest hotel.
Però en cap cas haurien d'eliminar places obsoletes del mercat
si no es posa en marxa aquesta llei; podrien fer l'hotel allà on hi
hagi un solar que el permeti fer, però no has de llevar de la
circulació de tot el que és el mercat turístic places velles. 

I això és un dels punts fonamentals que té aquesta llei:
que obliga qualsevol senyor, qualsevol empresari que vol
fer un hotel nou allà on urbanísticament es permet, si vol fer
un determinat nombre de places noves es veu en l'obligació
de col•laborar amb el sistema turístic general eliminant tot
un conjunt, un nombre determinat de places que marca la
llei, places que en aquests moments se suposa que les que
anirà a comprar l'empresari seran aquelles que tenen un
menor valor, que seran les de menor qualitat, però places
que estan vives, places que estan en vigor, places que poden
ocupar els turistes cada estiu, no places que estan de baixa,
no places que estan obsoletes i que estiguin fora del mercat
turístic, places que han de tenir l'autorització turística
corresponent i que han d'haver passat tots els plans de
modernització per part de l'administració turística. El que ha
de comprar el senyor empresari que vol fer un nou hotel són
places que estan vives, en vigor, no que estan de baixa.
Aquest és un concepte que m'agradaria que quedàs clar
perquè crec que aquí les senyores i els senyors diputats
s'han embullat, en aquesta tribuna, i no han entès aquesta
filosofia crec que bàsica i fonamental que té la Llei general
turística. 

I aquí hauríem de mirar, com deia la Sra. Thomàs, diu:
"Perquè si un vol fer 800 places noves només n'ha de llevar
500 del mercat". Bé, però és que si no hi ha la llei, per fer
800 places noves no n'has de llevar cap d'enmig. Miri el
caire positiu que té aquesta llei: per fer 800 places noves,
s'haurà de trobar un solar de més o manco 50.000 metres
quadrats que, en funció dels planejaments municipals i de
les DOT que s'aprovaran en aquest parlament hem de mirar
quants de solars quedaran amb aquestes condicions, idò per
fer aquestes 800 places noves quan es trobi el solar
qualificat urbanísticament per poder-les fer, l'Administració,
amb aquesta llei, l'obliga a llevar-ne 500 del mercat, 500
places que estan funcionant en aquest moment, i això crec
que és el que té bo, un dels punts més importants que té
aquesta llei general turística.

I si em permet la diputada del Grup Socialista, jo crec
que ella no ha entès en cap moment aquest sistema
d'intercanvi de places. Vostè diu aquí que tan sols amb
aquest sistema es beneficia aquell que no s'ha modernitzat
i, això, no és cert, això és mentida, és mentida, Sra. Barceló.
Un senyor que no s'ha modernitzat té un expedient per part
de la Conselleria de Turisme, un expedient on se li diu que
té un termini determinat i concret de temps per dues
solucions: o es modernitza i compleix tot allò que li han dit,
i en aquest cas, si es modernitza, el senyor fa una inversió
i millora tot allò que no està en condicions, passat aquest
temps es modernitza, supera aquest pla de qualitat, és una
plaça que torna estar en circulació en el mercat; però si
aquell senyor no modernitza aquell establiment hoteler
només té dues solucions: ha de tancar, ha de tancar, i en la
mesura en què ha de tancar aquella plaça perd totalment el
seu valor. L'única plaça que vostè podrà comprar per poder
fer noves places són places que estiguin vives, en circulació,
dins el circuit turístic. Vostè, per fer aquest intercanvi que
diu que no es beneficia la modernització, no podrà comprar
places que estiguin de baixa, ni de baixa definitiva ni de
baixa temporal; places que estiguin de baixa definitiva a
nivell turístic o places que estiguin en baixa provisional
vostè no en podrà comprar, amb la qual cosa no es beneficia
l'especulació ni es beneficia aquell que ha estat mal
empresari. 
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El que ha estat mal empresari, que no s'ha modernitzat, per
poder vendre la seva plaça primer haurà de fer un caramull
d'inversions per modernitzar el seu establiment, tornar-lo a
reincorporar dins el circuit d'oferta turística a la nostra
comunitat i després sí, si troba un comprador i la llei del mercat
de l'oferta i la demanda ho requereix, sí que li podran comprar
aquesta plaça turística, amb la qual cosa, des del Grup Popular,
no entenem el criteri del Grup Socialista, del grup majoritari
d'aquesta oposició, que proposa suprimir intercanvi de places,
llevar-ho de la llei, que s'oposa a suprimir el Pla de
modernització permanent, i alternativa cap, això sí, alternativa,
no n'hi ha, aquí. No és normal. Nosaltres creim..., i el que varen
dir vostès: "no volem llei general turística", "no volem llei
general turística" és el que ha de dir el Grup Socialista amb els
seus plantejaments. 

Nosaltres des del Grup Popular creim que amb aquest
intercanvi s'aconsegueix eliminar del mercat tota aquella oferta
que és més dolenta i més obsoleta però que du turistes, que està
ocupada estiu rera estiu per senyors que vénen de distints països
i està ocupada per aquests turistes. Canviar aquestes places,
intentar anar reconduint aquestes places per unes altres de més
qualitat i que deixin, evidentment, més doblers, perquè duen
turistes que tenen més poder adquisitiu i són gent més..., places
en definitiva molt més rendibles. 

I aconseguim això si aconseguim l'esponjament que vostè
deia. Vostè diu: "Els objectius del Poot no es compleixen
perquè no hi ha esponjament ni es millora la competitivitat de
les nostres empreses". Idò sí, Sra. Barceló, amb la Llei general
turística s'aconsegueix l'esponjament, s'aconsegueix que es
tanqui un determinat nombre de places turístiques, i aquí
veurem quins usos es donen després a aquell establiment, que
hi ha tres condicions, tres condicions que marca el Poot, amb la
qual cosa nosaltres creim que s'aconsegueix un dels objectius
del Poot que és l'esponjament. Però és que, a més, es compleix
l'altre objectiu fonamental del Poot, que és millorar la
competitivitat de les nostres empreses. Si nosaltres obligam,
exigim a l'empresari turístic que faci establiments hotelers de
molta qualitat i, a la vegada, que llevi de la circulació aquelles
empreses de manco qualitat, jo crec que es millora en la
globalitat el conjunt de l'oferta, es millora la qualitat dels
serveis i, en definitiva, es millora la competitivitat de les
nostres empreses i, a més, aconseguim una cosa important, i és
que tot aquest sistema de canviar coses velles per coses noves
no es finançarà amb doblers públics, sinó que seran l'oferta i la
demanda del mercat, el mateix mercat, els doblers dels
ciutadans, dels empresaris, els que reconduiran tot aquest
sistema.

Deien determinats representants aquí que s'ha sabut
vendre el producte i que és fals el tema de plaça per plaça.
Jo crec que des del Grup Popular hem sabut vendre el
producte perquè és un bon producte, aquesta llei, aquesta
llei general turística és una molt bona llei, és una llei nova
i és una llei que crec que en pocs anys veurem el seu fruit i
com s'ha millorat d'una manera molt important la qualitat
turística de la nostra comunitat. És un bon producte. I no
diguin que no és cert allò de plaça nova per plaça vella,
perquè quan un senyor fa un establiment de més de 300
places se li exigeix plaça nova per plaça vella; quan fa un
establiment d'un determinat nombre de places és certa
l'afirmació que per fer plaça nova, plaça vella. 

I, entre altres coses, vostès diuen que el Poot no està viu,
i que no s'aplica el Poot, i que el Poot tal..., i que el Poot ha
estat un fracàs. El Poot està plenament en vigor en aquests
moments, l'altre dia ho vàrem discutir en el Parlament a
través d'una moció. En aquesta llei, determinats principis
fonamentals del Poot es recullen amb rang de llei. A l'article
4 d'aquesta llei general turística es recullen els principis
fonamentals del Poot, es recullen aquests principis. El Poot
estableix que determinats establiments que s'hagin de
tancar, que estiguin tancats, que estiguin fora de mercat,
fora d'ús, idò quines solucions se'ls poden donar?, i et donen
tres condicions: s'han de tomar i allà s'ha de construir un
espai verd públic, s'ha de tomar i es pot construir allò que
urbanísticament es permeti per part de l'ajuntament... Això
ho diu el Poot. Com quedam, està viu o està mort el Poot?
Tot això són punts, articles de la Llei general turística que
van reafirmant a nivell de llei tota una sèrie de principis i de
condicions que marca el Poot amb la qual cosa està viu, està
en plena actualitat i, a més, remarcat en aquesta llei.

Ah!, però això sí, quan no els interessa després no volen
aplicar la fórmula Poot. La fórmula d'intercanvi que aplicam
nosaltres, amb aquests coeficients que tots els grups d'aquí
han dit que no hi estaven d'acord, aquesta fórmula amb els
coeficients de les 100 primeres places, tantes noves per
tantes velles a partir de les 200 i tal, aquesta fórmula és la
fórmula del Poot. Com quedam?, ara en aquest cas en
concret no volen que apliquem la fórmula? Vostès apliquen
els seus criteris segons la seva conveniència.

Miri, Sr. President, com que se m'encén el llumet
vermell, li he de dir que crec que és un error del Grup
Socialista proposar l'esmena de suprimir el tema de
l'intercanvi, suprimir el capítol important del Pla de
modernització permanent, crec que és fonamental,
fonamental, que els establiments turístics hagin de superar
un determinats plans de modernització, uns determinats
plans de qualitat, que si no es compleixen hi ha la clausura
de l'establiment. Estam forçant el sector turístic que si no
compleix uns determinats estàndards de qualitat han de
tancar els seus establiments. Vostès s'oposen a això? És
molt fort que el grup majoritari s'oposi a això i que no
vulgui millorar la qualitat del nostre model turístic.
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I per acabar, Sr. President, els he de dir que acceptarem...,
la Sra. Thomàs ens deia que per a ella és molt important que
l'article 49.3, quan es parla que les noves autoritzacions prèvies
tendran tot un ordre de preferències, hi ha una esmena seva on
es demana que dins aquestes preferències hi ha d'haver una
major proporció del nombre de treballadors fixos. Li he de dir
que el Grup Popular accepta aquesta esmena, creim que és bo
i que moltes vegades s'ha dit que aquí hi haurà un problema
laboral i que amb aquesta llei s'intenta que determinades places
de determinats senyors se'n vagin en orris; nosaltres creim que
no, nosaltres creim que amb aquest intercanvi de llevar places
velles i fer-ne de noves es crea una millor ocupació, una millor
oferta de treball, més estable i, a la vegada, de major qualitat.

I demanaria a la Sra. Barceló si en el seu vot particular que
presenta a l'article 50.1, apartat b), per recuperar el text que
venia de la ponència respecte a l'excepció dels habitatges
turístics de vacances, si estaria disposada a acceptar una
transacció que és afegir al final "segons es determini
reglamentàriament". Seria incorporar en aquest punt 50.1,
apartat b), del text que venia de la ponència, incorporar-hi
"segons es determini reglamentàriament". A veure si està
disposada a acceptar aquesta transacció. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Em voldria dir quina és l'esmena
d'Esquerra Unida...?, el número d'esmena.

LA SRA. SALOM I COLL:

L'esmena 532/99 d'Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, només un parell de cosetes. La
Sra. Salom, portaveu del Grup Popular, justifica el tema de
l'intercanvi de places desigual dient: "Home!, abans estàvem
pitjor i ara estam millor que abans". Home!, la veritat és que no
és un consol, no és un consol dir que abans hi havia coses que
no estaven reglamentades i que ara sí. El problema és que estan
mal reglamentades, és a dir, nosaltres el que volem és, no
simplement pel fet de fer una llei ja vol dir que necessària la
cosa està millor que abans; tenir una llei, si és una llei dolenta,
no ens soluciona res.

Parlava al principi de la seva intervenció i deia que a partir
d'ara tothom tendrà l'obligació d'eliminar un nombre determinat
de places. Bé, s'oblida de parlar, per exemple, de les
excepcions, que no n'ha dit res, de les excepcions, hotels de
luxe, hotels rurals, hotels no sé què..., tots aquests res
d'intercanvi de places. I deia que per a hotels de més de 300
places és una nova per una vella. Miri, claríssimament, un hotel
nou de 500 places només necessita aportar 283 places velles.
Això és un creixement quantitatiu molt important, molt
important. Per tant, estam radicalment en contra d'aquesta
fórmula que permet aquest creixement tan important.

I jo crec sincerament que aquesta llei, que abans
recordava en una intervenció anterior algun portaveu que el
Partit Popular ha hagut d'esmenar les seves pròpies esmenes
reconeixent errors propis, la veritat és que aquesta llei pot
sortir el nyap més gros d'aquesta legislatura, i esper que no
ho haguem de veure. Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Té la paraula ara la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyora Salom, és evident que
cada vegada ens diu que nosaltres no entenem les coses. A
mi m'ha semblat deixar ben clar que entenem perfectament
però no coincidim amb la filosofia. És evident que el Partit
Popular té una filosofia que li ordena aquesta política,
evidentment vostès creuen en un model de creixement de
l'economia d'aquestes illes, evidentment jo sé que estam
parlant de la Llei general turística que és diferent de les
DOT, però el que jo deia a la meva intervenció és que
coincideixen una cosa amb l'altra. Si vostès creuen que
encara el sector turístic pot créixer, pot créixer en places
turístiques, -no en solars, és evident que estam parlant de
places turístiques- si vostès creuen que encara pot créixer
perquè hi ha una part del sector empresarial de turisme que
vol créixer, evidentment respon aquesta llei a això, i això és
el que jo he explicat: que nosaltres pensam que ja no s'ha de
créixer més en places turístiques. Jo sé que parlam de lleis
distintes però són filosofies diferents.

I en aquest sentit, com que no ens entenem perquè
partim de models diferents, senzillament hem de constatar
una vegada més que no ens entenem, però no perquè un
tengui la saviesa i l'altre no ho entengui, no perquè un sigui
beneit i l'altre sigui savi, sinó perquè partim d'ideologies
diferents i, per tant, entenem perfectament allò que vostès
volen fer però nosaltres no ho faríem i, per tant, no li donam
suport en aquest article, en aquest model que vostès
demostren amb la Llei general turística.

I he d'agrair la cirera sindical d'una esmena que accepten
del Grup d'Esquerra Unida. Així com aquelles dues eren
cireres verdes, ara m'accepten una cirera sindical. Li
demanaria si també m'acceptarà l'esmena que fa referència
a una nova disposició transitòria sisena, que és l'esmena
555, perquè aquesta sí que té contingut, aquesta sí que
canvia aspectes de la Llei i li dóna un contingut de
preocupació pel sector dels treballadors i les treballadores,
que són els grans oblidats d'aquesta llei. Però, evidentment,
m'accepta una esmena que diu "major proporció de
treballadors fixos", li agraesc aquesta acceptació, però sé
que una vegada més no coincidim perquè l'esmena que va
a continuació em dirà que no, que és aquella que té
vertaderament contingut. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. El Govern del Partit Popular ens du
lleis disfressades de limitacions turístiques i urbanístiques per
frenar la cridòria ciutadana. Senyores diputades, senyors
diputats, no ens enganem: aquesta llei està plena de trampes
amagades dins una redacció confusa, com ja hem dit, per
atendre les exigències del sector dels especuladors del negoci
fàcil i benefici immediat. I ho dic clarament perquè -enllaçant
amb la qüestió dels reglaments, que no agrada gens a la
diputada del Partit Popular- li record que els articles més
importants d'aquesta llei, el 48, el 49, el 51, el 52..., que és aquí
on realment hi ha el bessó, ens remeten a un reglament. Per
tant, no està tan clar com vostè em vol dur aquí al davant. No
està tan clar quan l'article 48 diu que les baixes temporals o
definitives podran ser acordades d'ofici en els casos que
reglamentàriament es determinin, quan a l'article 49 diu que les
administracions competents determinaran reglamentàriament
les condicions en què es podran atorgar aquestes autoritzacions
turístiques prèvies. No està tan clar.

Enllaçant amb això es posa l'excusa que aquesta llei no ha
d'interferir en temes d'ordenació de l'espai, manifestant que
això ho han de fer les DOT, portant a l'absurd -per a nosaltres
és un absurd- d'aprovar aquesta llei general turística abans de
fer-ho amb les DOT, quan el turisme és un factor organitzador
de l'espai i ocasiona nous usos en aquest mateix espai. Amb
aquest argument de limitació del creixement turístic ens volen
amagar aquesta realitat, que no és altra que l'augment en les
places d'allotjament turístic i es permet un creixement il•limitat
d'habitatges. El comprador de places -i no ens vengui, Sra.
Salom, en continuar manifestant que és plaça per plaça, per
favor!- el comprador de places de tot un grapat de petits hotels
en pot fer un del doble de les places comprades i, en aquest
sentit, i si vostè no ho sap, la majoria d'hotels que estan en
aquestes condicions que permet la llei són hotels petits; els
hotels grossos s'estan reconvertint. El que no es reconverteix en
aquestes illes són els hotels de 100 places, les pensions, els
hostals, que vostès amb aquesta llei l'únic que fan és, en
aquestes places, donar-los un valor que jo ja he dit altres
vegades que es converteixen en estrelles, aquestes places,
perquè per una part es poden vendre per fer un hotel del doble
de places, però per l'altra l'edifici, a nivell urbanístic, es pot
reconvertir en apartaments, i aquí està la qüestió.

Vull remarcar també, perquè així ho he dit, la qüestió del
Poot. Hem dit clarament que el Poot és mort, el Poot és
mort, perquè la llei canvia la filosofia del Poot, canvia la
filosofia del Poot. Sra. Salom, vol que li llegeixi punt per
punt el que diu l'article 20 del Poot?, l'intercanvi
d'aprofitament i reconversió? Sí, diu que en cap moment les
places no són una plaça de s'Arenal per fer-se els Canons
d'Artà, no ho són, això no ho diu, el Poot; el Poot diu que hi
haurà aquestes reserves dotacionals al darrere per esponjar
les zones de davant. Aleshores parla de zones concretes, i
vostès, a aquestes zones, les obliden i duen que ara serà tota
l'illa. Aleshores això és un canvi substancial del Poot, no
només de filosofia sinó que, en un principi, el Poot
plantejava l'intercanvi de places purament per esponjar,
purament per esponjar, i vostès el que fan és moure un
negoci especulatiu sobre aquestes places, i això és el que
volem deixar ben clar. Per a nosaltres això és un negoci
especulatiu, ja que, respecte a les zones turístiques, vull
recordar que el Poot establia criteris d'ordenació urbanística,
establia criteris d'ordenació urbanística, i així ho fa en molts
dels seus articles. 

Per tant, aquí està clar que tothom vol vendre el que vol
vendre; aleshores s'ha intentat vendre aquesta llei clarament
pel que no és i nosaltres mantenim que no és una llei
general turística i que en aquest sentit de l'article 49 no
milloram res, perquè l'únic que feim amb aquesta llei, com
dic, és poder fer un nou hotel del doble de places donades
de baixa. Per tant, per a nosaltres es manté i s'incrementa la
densitat i la saturació. Aquesta llei a nosaltres no ens
serveix, no ens serveix pel que voldria el Grup Nacionalista-
PSM, i això ho volem deixar ben clar. Moltes gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sra. Barceló té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la veritat és que la portaveu del Partit Popular
despista totalment. Modernització permanent -i començaré
pel darrer punt- modernització permanent, primerament els
primers que esmenen la plana al Govern és el Partit Popular,
una proposta totalment diferent a partir d'una esmena;
primera qüestió. Açò és la gran pensada i el consolidat que
tenen el projecte. 

Però no ens enganem. Vostès, a través d'aquest pla de
modernització permanent, no tanquen, no ens enredi. Si les
condicions són substancials; i qui defineix açò?, qui ho
defineix?, plantejant encara dins una llei general turística
que quan es considerin substancials ja veurem si tancam, si
es podrà tancar. Açò és el que diu la llei, no una altra cosa.
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I, segona, hi ha coses que ja haurien d'estar tancats els
establiments per no complir que vostès ni tan sols gosen
complir-ho; clar, perquè les condicions tècniques i sanitàries els
establiments les han de complir, ja, sense pla. Les condicions
contra incendis les han de complir ja, sense pla de
modernització. L'habitabilitat li record que a través del decret
de cèdules d'habitabilitat, s'han d'anar renovant, i també si no
ho tenen haurien de tancar ja.

Què fan vostès? Donen llargues, a través del Pla de
modernització permanent donen llargues. A qüestions que són
d'obligat compliment avui, vostès donen tres mesos per
adequar-se; i si al cap de tres mesos no s'han adequat, vostès
consideraran la substancialitat de les deficiències i decidiran si
clausuren. Llegeixi-se la llei bé. Jo entenc que l'han deixada
tota sola tots els ponents de la Llei, i ho entenc, és difícil, però
bé, (...) les condicions. Per tant, de modernització no faci farols,
perquè açò suposa simplement una rebaixa sobre el que és la
legalitat vigent. Res més, absolutament res més.

Poot. És vigent el Poot o no és vigent el Poot? Hi ha una
esmena del Partit Socialista, la 695, que plantejam com a
alternativa, també m'agradaria que s'estudiés les esmenes que
defensa, o a què es posa en contra, on s'assenyala la recuperació
dels mecanismes del Poot per l'intercanvi i l'aprofitament.
Repetesc, esmena 695, les operacions d'intercanvi
d'aprofitaments per a l'actualització de l'oferta i esponjaments
seran les establertes al Poot. Açò és l'esmena i açò és
l'alternativa. Plantejada aquesta alternativa, i sense qüestionar
els índexs del Poot. Per tant fixi's a partir d'aquest context que
no els ho hem qüestionat en cap esmena, perquè precisament
crèiem que valia la pena partir dels acords existents. I ho
crèiem així, i no ho hem esmenat.

I repetesc, l'esmena alternativa al sistema avui de Poot
existeix, i vostè ens diu que a més tots els principis fonamentals
del Poot continuen vigents. Zones turístiques, comencem: Un
pla fonamentat exclusivament en les zones turístiques, en
l'anàlisi de cadascuna d'aquestes zones, se'l cepillen. Quin
queda, de principi fonamental? I repetesc: no parlin, quan
s'assenyalen, d'intercanvi, perquè aquí ja no estam parlant de
concepte d'intercanvi, ja no són ni tan sols les mateixes
empreses. Vostès amplien i plantegen les baixes definitives
com a condició indispensable per donar autoritzacions prèvies.
Açò és el títol de l'article 49. Llegeix-se'l, miri-se'l, de la baixa
definitiva com a requisit per a l'atorgament d'una autorització
turística.

Per tant, m'agradaria que el conseller en tot cas pugés i ens
ho expliqués a tots. Tal vegada el debat podria ser més adient.
Ara bé, les baixes definitives són les baixes definitives; i les
baixes definitives és el requisit que el Govern demana per les
autoritzacions, aquesta és la realitat, i açò és que posa la llei,
places obsoletes que diuen que no donen lloc a creació de noves
places. Però, per favor, és que dubt que s'hagin llegit la llei. 

Si van a mirar com es crea aquest banc de places, es diu
que les baixes d'ofici de l'administració que ha creat d'ofici,
per incompliment, per exemple, del Pla de modernització,
se'n van a la borsa de places que suposa el manteniment del
nombre de places existent. Clar. Per tant, no ens enredi, les
places obsoletes no desapareixen amb aquesta llei, les
reconverteixen, que és una altra cosa, però no desapareixen,
ni s'eliminen del mercat. Al contrari, si vostès tinguessin el
valor d'aplicar el Pla de modernització i comencessin a
tancar i a llevar del mercat les places obsoletes sense
indemnitzacions, de posar-les al mercat, els assegur que
aniríem bastant més ràpid. Clar, per què surt aquesta llei?
Per donar una sortida a les places obsoletes, per donar una
sortida a les baixes, que és l'únic requisit per donar una
autorització prèvia. Basta mirin el títol: baixes definitives.
Llegeixi-s'ho, miri-s'ho, clar,,,, no, la llei a més jo no crec
que els faci tanta gràcia, perquè al que va proposar el
Govern li han esmenat la plana tres vegades. Per tant, el
conseller navega com pot, i tampoc no trobaria estrany que
li haguessin canviat alguna altra cosa.

El vot particular; des de la responsabilitat del Grup
Socialista des de l'inici de la tramitació d'aquesta llei, i amb
açò no pot dir absolutament cap tipus d'actuació en contra,
que s'han aportat totes les esmenes i s'han fet tots els debat
possibles, habidos y por haber, i hem aportat els punts de
vista evidentment diferents en els punts fonamentals de la
llei, però que hem intentat així i tot millorar el text existent,
crèiem que valia la pena, encara que fos el Partit Socialista,
que donés cobertura a la coherència del propi Govern, que
donéssim cobertura a la coherència que si el Govern pretén
que els habitatges vacacionals estiguin dins el mercat
turístic, comptabilitzin com a plaça turística a partir d'aquest
nombre de tres. Era una esmena del Partit Popular, per tant
és l'esmena existent. No és una qüestió que d'entrada hi
estiguéssim d'acord, però crec que és important per donar
coherència al propi text que el Partit Popular presenta i
defensa, i que per tant posam a disposició perquè es pugui
fer aquesta transacció, per tal que es millori dins les
dificultats el text de la Llei general turística.

Per tant, acceptarem aquesta transacció, que sí
m'agradaria que es clarifiqués amb la redacció només una
qüestió: que no s'hagi d'esperar a l'aplicació del reglament
per aplicar el fet que a partir dels tres habitatges
unifamiliars al mateix nucli de població es comenci a
comptabilitzar. És un dubte jurídic que m'agradaria que
s'aclarís abans d'acceptar la transacció. És a dir, crec que
està bé que després es reglamenti, però que com a mínim es
comenci a aplicar d'entrada en vigor a aquesta llei que a
partir de tres en el mateix nucli de població comptin. És un
dubte jurídic que m'agradaria que s'aclarís, perquè les
maniobres han estat moltes i variades. Gràcies, Sr.
President.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Esperem que ara a la seva intervenció
la Sra. Salom ens aclarirà el dubte. Vostè té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrair a
la Sra Thomàs el comentari fet, que el Grup Popular ha acceptat
dues esmenes concretes, i crec que importants, del seu grup, i
que ella ha denominat la "guinda verda" i la "guinda sindical".
Crec que aquells aspectes de la Llei que des del Grup Popular
hem considerat que anaven en la línia, en la filosofia del nostre
grup parlamentari, les hem intentat incorporar, i creim nosaltres
que a l'hora de donar preferència a una nova autorització, un
dels punts crec que importants ha de ser intentar incrementar la
proporció de nombre de treballadors fixos, per donar una major
estabilitat al mercat laboral. Crec que això és obvi, i aposta
donam suport a aquesta esmena. I evidentment el seu model, el
seu plantejament i el nostre són distints. Per això supòs que
estam en els dos extrems del Parlament i en els dos extrems i en
els dos extrems ideològics, però crec que en certs aspectes
concrets hem estat d'acord, i no hem tengut cap mirament en
així acceptar-ho i reconèixer-ho.

Jo crec que el Sr. Sansó ha desbarrat un poc en la seva
intervenció, que ha començat a parlar de trampa i
especulacions. Jo al llarg de la tramitació de tota la Llei, al llarg
de totes les reunions que he anat, no he vist jo que hi hagi
intenció d'embullar ningú. Hi ha intenció en aclarir les coses, en
fer una llei senzilla, tan clara com sigui possible, amb uns
objectius molt clars: millorar la qualitat de l'oferta turística, i en
aquells solars que estiguin qualificats urbanísticament com a
solar on es pot fer un establiment nou turístic, perquè així ho
determinin les normes urbanístiques, doncs en lloc que pugui
fer un nou hotel sense més condicions, des del Grup Popular
hem considerat que era necessari posar una sèrie de condicions,
de requisits a aquest senyor que vulgui fer un nou hotel, i és
llevar de la circulació, del mercat, places turístiques, més velles
o menys velles, ja anirà a voluntat del propietari que ha de
comprar aquestes places turístiques. Tal vegada per fer un hotel
de quatre estrelles hi ha un senyor que li interessa comprar
determinades places de tres estrelles, o de quatre, o de dues. Ja
ho veurem. Això serà la llei d'oferta i demanda del mercat qui
regularà aquest tipus d'operacions d'intercanvi.

Diu vostè que està molt malament que els articles més
importants d'aquesta llei ens condueixin a reglaments. Jo crec
que no hi ha tant de problema amb això. Els articles 48, 49, 50
i 51 marquen uns criteris generals, amples, de compliment per
tothom, i després s'ha d'entrar a discutir, a perfilar la casuística
com aniran aquestes borses de places que poden crear els
consells insulars, perquè les poden crear o no crear; ja ho
determinarem, ja es determinarà reglamentàriament com
funcionarà això. Crec que fer una llei on es contemplen totes i
cadascuna de les casuístiques, i arribar de dalt fins a baix al
cent per cent del problema, no és apropiat, perquè queda
sempre massa fermat per una llei parlamentària.

I quant a creixement o no creixement, ja li he dit: temes
de creixement urbanístic és un tema de les DOT, no és un
tema d'aquesta llei. El tema urbanístic és un tema d'uns
altres instruments, d'unes altres lleis, no d'aquesta Llei
general turística. O sia, que no parlem aquí de creixement o
no creixement, parlem de model turístic, de qualitat, de com
s'ha de fer aquesta reconversió, com s'ha de fer aquest
intercanvi de places. I continuu dient el mateix: Aquesta llei
és una bona llei, és un bon producte, i quan un senyor vol
fer un establiment de més de 300 places noves, si un senyor
vol fer un hotel de 350 places, ha de llevar de la circulació
350 places. I això és així. Vostès volen treure el cas que
aquest senyor, que elimina aquestes 300 places, si després
decideix tomar l'hotel tendrà una bonificació del 50%.
També és ver, perquè intentam bonificar aquell senyor que
després convertirà aquell establiment, aquella finca en zona
verda. Però el senyor que no vulgui tomar això i no ho
vulgui convertir en una zona verda, l'intercanvi de places
serà una nova per una vella. I això no és cap mentida, això
ho posa llei, i no vulguin embullar la gent.

Modernització permanent. Jo crec que aquest és un
factor molt important, i efectivament al llarg de la
tramitació crec que hem intentat millorar el text el Grup
Parlamentari Popular en coordinació amb el Govern, com
no podia ser d'altra manera, i no hem intentat en cap cas
donar llargues a la modernització. Jo crec que el Pla de
modernització de la Conselleria ha funcionat molt bé al llarg
d'aquests anys. Ha funcionat molt, molt bé. Ha obligat, ha
forçat els empresaris a fer moltes inversions, moltes
millores al seus establiments turístics, i això ha suposat un
caramull d'inversions privades per intentar millorar la
qualitat d'aquests establiments. I amb aquesta llei feim una
passa més, quant al que és la modernització permanent, i hi
haurà uns controls, uns seguiments, de quins han de ser
aquests plans de qualitat, que efectivament els pot posar en
marxa l'Administració, les empreses turístiques o les
associacions, és igual. Després s'hauran d'homologar per
l'administració corresponent, però posam uns continguts
mínims d'uns plans de qualitat, i efectivament unes parlen
de coses d'obligat compliment, i d'altres de temes que
milloren la qualitat. Posam que qualsevol pla de qualitat ha
de tenir uns determinats continguts de mesures
mediambientals, de mesures de millora de mobiliari i de
decoració, d'aspectes exteriors, i temes també
d'infraestructura i de solidesa. Posam uns mínims d'aquests
plans de qualitat. 
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Tot hoteler estarà obligat a complir això, i si no ho
compleix, l'Administració turística enviarà els inspectors allà,
obrirà expedient a aquests senyors, i si en un determinat termini
no compleixen, hauran de tancar l'establiment, i aquest
establiment tancat no servirà per l'intercanvi, amb la qual cosa
el que vostès volen embullar la gent dient que fomentam
l'especulació, és mentida, això és fals. Senyor que no compleixi
el Pla de modernització durant el termini que es determini per
part de la Conselleria o de l'Administració turística competent,
haurà de tancar, i aquest establiment no servirà per a
l'intercanvi de places, amb la qual cosa no es beneficia a qui ha
estat mal empresari. Si a aquell senyor que té un establiment se
li obre un expedient perquè no s'ha modernitzat, i en el temps
corresponent, en el termini que li hagi donat l'Administració
turística aquell senyor la inversió, supera aquest pla de
modernització i torna a entrar dins el circuit, com una empresa
turística normal, després sí que aquest senyor podrà entrar dins
l'intercanvi de places si qualcú les hi vol comprar, però no
abans. Totes aquelles places turístiques que estiguin en situació
de baixa definitiva o de baixa temporal no poden entrar dins
l'intercanvi. El senyor que vulgui fer un hotel nou ha de collir
del mercat turístic viu, d'aquestes places vives que estan en
circulació en el mercat, les ha de sostreure del mercat, és a dir,
podran collir totes aquelles empreses que estan inscrites en el
registre. Totes aquelles empreses que estan inscrites en el
registre, que estan vives, aquestes sí que podran entrar dins
l'intercanvi, però no vulguin  embullar la gent dient que aquí
nosaltres volem fer especulació i que no es vol millorar la
competitivitat; això és fals. 

El Grup Popular tenim molt clar que amb aquesta llei el que
es vol és fomentar la qualitat dels nostres establiments hotelers,
que el Poot continua viu, que els mecanismes d'intercanvi de les
zones Poot continuen estant vius, i que amb aquesta llei volem
anar un poc més enllà. Si nosaltres el que volem és que aquelles
places velles, o més velles, però que estan vives dins el mercat,
s'intentin eliminar, que nosaltres si la zona que agafam és cada
illa, aquest intercanvi que regularà el mercat serà molt més
ràpid que si només collim les zones Poot, i en aquest sentit s'ha
canviat, perquè creim que l'efecte que s'aconseguirà si la zona
d'intercanvi és l'illa en lloc de la zona marcada pel Poot, serà un
efecte molt més ràpid, i en més poc temps aconseguirem
incrementar el nivell de l'oferta turística de la nostra comunitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, jo crec que no ha contestat la pregunta, i a
aquesta presidència li agradaria saber si s'admet la transacció
per part del Grup Socialista.

LA SRA. SALOM I COLL:

Ha dit la Sra. Barceló que depenia del que jurídicament
s'entengués. Hauríem de demanar tal vegada jurídicament als
lletrats a veure com ho interpreten, o fer un recés de dos minuts
i aclarir aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Idò suspenem la sessió per tres minuts.

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

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyores i senyors diputats, ocupin els seus
escons, per favor. Dir-los que encara estam en el segon
debat, que queda un altre debat, i que previsiblement les
votacions no es produiran abans de les vuit i mitja.

Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, l'acord respecte...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, si em permet, perquè crec que val la pena
que estiguem tots atents a aquesta transacció, pel que
suposa, i per tant que no ens despistem a quin punt del debat
estam, a quin article i a què feim referència.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. El text que quedaria del vot
particular, per tant el punt b) de l'article 50 quedaria redactat
de la següent manera: "habitatges turístics de vacances,
sempre que no n'hi hagi  més de tres continus o agrupats en
un mateix nucli de població, i d'acord amb el que es
dictamini reglamentàriament". Article 50.1.b).

EL SR. PRESIDENT:

"Habitatges turístics de vacances, sempre que no n'hi
hagi  més de tres continus o agrupats en un mateix nucli de
població, i d'acord amb el que determini el reglament".
S'accepta aquesta transacció per part dels altres grups?
Doncs es passarà quan sigui l'hora de votar. En aquest sentit
jo deman als serveis de la Cambra que, degut que les
votacions seran molt llargues i denses, que estiguem tots
atents. Article 50, és allà on fa referència a aquest vot
particular de transacció. I el vot particular així queda retirat.

Donam, idò, per conclòs el segon debat, senyors
portaveus.

Passam al tercer i darrer debat del títol IV, disposicions
addicionals, disposicions transitòries i exposicions de
motius. Per defensar les catorze esmenes que manté el Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Abans d'entrar en aquest tercer bloc, recordar-li a
la portaveu del Grup Popular que per fer un establiment de
300 places noves, segons la fórmula aprovada, només se
n'han de donar de baixa 160. Per tant, per favor, no digui
mentides en aquesta tribuna.



6464 DIARI DE SESSIONS / Núm. 148 /fascicle 2/ 16 de març del 1999

I entram en el tema del tercer debat. Hi ha un gran bloc que
fa referència a infraccions i sancions. Nosaltres pensam que són
excessivament toves aquestes infraccions i sancions. Posaré un
exemple d'alguna de les esmenes que hem presentat. Per
exemple, l'article 70, que parla d'infraccions lleus, està
considerada una infracció lleu la comercialització
d'establiments que no estiguin inscrits en el registre insular
d'empreses, activitats, etcètera. És a dir, traducció d'això: una
oferta il•legal està considerada com una infracció lleu. Toma ya!
Per tant, tenim tota una sèrie d'esmenes que intenten adequar
les infraccions i posar-les al lloc que els correspon; òbviament
moltes d'elles passen a ser greus o molt greus, per tant pensam
que és allà on han d'estar, i al que fa referència a sancions
també tenim un altre bloc d'esmenes, que el que feim és
augmentar les sancions econòmiques, que pensam que són
massa petites, és a dir, és massa barat, per dir-ho així, cometre
irregularitats o il•legalitats.

Hi ha una altra esmena que crec que és interessant, que fa
referència a l'article 74, i que parla de quan s'ha de suspendre
temporalment l'activitat. N'hi ha una que diu "entre un dia i sis
mesos", nosaltres pensam que és important l'època en la qual
s'hagi de suspendre l'activitat, s'hagi de tancar l'hotel, per
entendre'ns, s'ha d'especificar a la llei que sigui en temporada
alta, perquè si no, quin interès té, li és igual a un hoteler si li fan
tancar l'hotel en temporada baixa, total, ell ja tenia previst tenir-
lo tancat. Per tant, jo crec que hem de ser una mica
exemplificadors, i una mica més contundents a l'hora de posar
sancions.

En un debat anterior he parlat que aquesta llei tenia tres
estafes. He comentat les dues primeres, i ara coment la tercera
estafa, que és la disposició addicional quarta, que és la que els
Verds anomenam la del les places a compte, que diu que no hi
ha cap problema, els consells insulars podran disposar de
10.000 places que poden autoritzar sense que abans se n'hagin
hagut de donar de baixa altres tantes corresponents, sinó de dir
"Bé, l'autoritzam a vostè que comenci a fer l'hotel, i més
endavant, quan hi hagi baixes, ja ens les cobrarem. Però vostè
comenci a fer l'hotel". Clar, la pregunta és, i si després resulta
que no hi ha prou baixes per cobrir aquestes 10.000 places, què
passa? Doncs que tendrem 10.000 places més de les que
hauríem de tenir. Per tant, tercera estafa, tercera presa de pèl.
Per això els Verds proposam eliminar aquesta perillosíssima
disposició addicional quarta.

Aquests són, molt breument i molt ràpidament, els eixos
principals de les nostres esmenes al tercer debat. Gràcies, Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per defensar nou esmenes del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té
la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En aquest tercer bloc d'esmenes n'hi ha tota una
sèrie que són coincidents amb el Grup Parlamentari Mixt,
amb el portaveu dels Verds, el Sr. Balanzat, que fan
referència a la qualificació de les sancions, les lleus, les
greus i les molt greus, i per tant que no defensaré, perquè ja
amb el mateix text de l'esmena és ubicar tot allò que
explicava el Sr. Balanzat, l'oferta il•legal, aquells que no
estan dins el registre estan considerades com a faltes lleus,
i per tant es donen per defensades amb els seus propis
termes.

Ara, en aquest bloc, ja ho deia també el diputat anterior,
hi ha dos bessons, dos aspectes de molt de contingut, que és
la disposició addicional quarta, de la qual nosaltres
demanam la supressió, precisament perquè és allà on es
parla del possible creixement de places, aplicant una
fórmula de qualitat, una fórmula diferent a la de l'intercanvi,
i és allà on aplicant aquesta fórmula amb la publicació que
ha fet la mateixa Conselleria de Turisme del nombre de
places, etcètera, ens dóna un possible creixement només a
Menorca de 5.000 places hoteleres més, que consideram que
vulneren totalment l'esperit i el text de la declaració de la
Reserva de la Biosfera de Menorca. Per tant, no m'estendré
molt en aquest apartat, pensam que en consonància amb tot
allò que hem dit de diferència de continguts respecte de la
filosofia que inspira la nostra concepció de la contenció del
creixement turístic, evidentment aquesta disposició
addicional quarta ha de ser suprimida.

I sí faré menció de l'esmena 555, que abans he esmentat,
que la Sra. Salom ja m'ha anunciat que no pensen acceptar,
perquè pensam que és una esmena que realment dóna
contingut als grans oblidats de tota aquesta llei, que és tot
l'aspecte sociolaboral, tots aquells que realment sustenten
aquest sector turístic són els treballadors i les treballadores
del món de l'hoteleria, de la restauració, i que a través
d'aquesta esmena el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
considera que li donaríem un altre contingut a la Llei
general turística. Així nosaltres demanam que l'entrada en
vigor de tot el títol segon quedàs condicionada a un acord en
matèria sociolaboral, acord que hauria de contemplar les
prestacions per desocupació en els supòsits de cessament
d'activitat per la realització d'obres de modernització, la
creació de borses de treball per a la recol•locació de les
plantilles afectades per la baixa de places, i que la baixa de
places a efectes de permuta no és causa suficient per a
l'aplicació dels apartats h) i i) de l'article 49 de l'Estatut dels
treballadors. En aquest sentit ho esmentàrem a la nostra
esmena a la totalitat, allò que dèiem que són els grans
oblidats, aquells que no s'han tengut presents, i que a tot
aquest moviment de baixes hi ha una sèrie de conseqüències
immediates que són aquelles que fan referència als
treballadors i les treballadores que necessiten o que es veuen
forçats a agafar vacances, a passar a l'atur quan hi ha totes
aquestes baixes i aquests intercanvis.
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Per tant, allò que nosaltres esmentam en aquest darrer debat
és la disposició addicional sisena, que condicionaria l'aplicació
de tot l'intercanvi i de tot el títol segon per tal que fossin
presents els treballadors, les treballadores i que hi hagués
obligació de fer un acord en  aquest sentit que recollís els drets
d'aquests treballadors i treballadores.

De tota manera, com ha avançat la Sra. Salom que no pensa
ser acceptada, per tant, una vegada més, s'ha de constatar que
no és una llei general turística, és una llei parcial i que només
es refereix a uns aspectes del turisme, no a la globalitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
s'hi mantenen dues esmenes. Per fer-ne la defensa, té la paraula
el Sr. Antoni Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que en aquest moment
retiram la 657 i que mantenim la 659, ja que entenem que un
dels problemes que tenim en aquestes Illes moltes vegades és
la qüestió dels contractes amb els tour operators; aleshores,
nosaltres hi afegim una nova disposició addicional on deim que
els contractes celebrats entre persones físiques o jurídiques
sotmeses a aquesta Llei haurà de sotmetre's, per raó de
jurisdicció, als tribunals de Balears. Creim que això ajudaria a
resoldre aquests problemes, principalment amb vista als topur
operators, per això hi mantenim aquesta esmena.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, s'hi mantenen
quatre esmenes. Té la paraula la diputada Sra. Joana Maria
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, l'esmena més important
de les que queden és la que fa referència a la disposició
addicional quarta, la fórmula per tal de treure el nombre de
places que abans que existeixin baixes de places obsoletes, de
baixes definitives, es puguin començar a donar per part dels
organismes gestors que (...) de places per donar aquestes
autoritzacions prèvies.

I aquí hi ha una reflexió política a fer: Quina és el model
turístic òptim per a les Illes?, d'on surt l'explicació de la
fórmula que dóna unes quantitats importants per a Menorca
i per a Eiviss i també una quantitat important per a
Mallorca, amb manco grau, però que, d'alguna manera,
suposen exposar una plantilla d'un creixement turístic per al
qual en aquest moment es reclama una reducció i un
desaccelerament i que es posa la plantilla model Mallorca,
per exemple, a una illa que ha optat per la Reserva de la
Biosfera i que estaria bé que li deixesin ordenar i decidir
sobre el nombre de places turístiques que s'han de crear.

Creim que és totalment incorrecte el plantejament del
Govern que hi ha altres sistemes per tal d'establir com ha de
funcionar el nombre inicia a través de les places obsoletes,
per tant, creim que és políticment incorrecta la fórmula
adoptada pel Govern via plantilla d'una illa, sense
qüestionar-se el model turístic que cadascú vol, persegueix,
i que aquest model es debati.

Pel que fa referència a la matèria d'infraccions, sancions
i a la capacitat d'independència dels inspector, són temes
també, d'alguna manera, importants, per dues qüestions:
primerament, perquè, des d'un inicia la redacció de la Llie,
s'hi estabia d'una manera molt clara la independència del
personal inspector, es va corregir aquest text per part del
Partit Popular i es va assenyalar que la independència ho
era, evidentment, tenint en compte la dependència del
superior polític jeràrquic, és a dir que la independència dels
inspectors es retalla d'una manera considerable i que,
evidentment, han d'estar a les ordres de qui comandi, cosa
que pot crear més d'un problema a un funcionari.

Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions
molt greus, des del plantejament del Partit Socialista, que
havia mantingut i que creim en la corresponsabilitat de les
empreses turístiques, la nostra opció era disminuir el que
eren les obligacions formals a través de llei i, en tot cas, tot
el que fa referència a les certificacions i a la importància del
registre, plantejar dins la banda de molt greus les
infraccions o els incompliments sobre aquesta
corresponsabilitat que es demana als empresaris. Per tant,
figuraven dins un plantejament polític diferent al del Partit
Popular, crèiem que valia la pena donar un marge als
empresaris, i, evidentment, aquest marge de responsabilitat
havia d'anar lligat a un enduriment de determinades
sancions per qüestions de les quals eren directament
responsables. Creim en la independència dels funcionaris
d'inspecció i alhora també creim que estaria bé que
cadascuna de les illes, desdel moment que hi tenim les
competències en ordenació turística, fossin capaces de
decidir quin és el model turístic que volen i que no els posin
la plantilla de Mallorca. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn en contra; Sra. Salom, té vsotè la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per anunciar
que el Grup Popular no doanrà suport al conjunt d'esmenes que
queden en aquest darrrer debat sobre la Llei general turística.
Crec que alguna de les esmenes plantejades no són gaire
trascendents, diuen que determinats aspectes inclosos dins les
infraccions lleus passin a infraccions greus, i de les greus a
molt greus. Des del Grtup Popular, consideram que la
classificació que es fa respecte de les infracions és la correcta.

I quant a les sancions, creim que també al llarg de la
tramitació d'aquesta Llei s'ha incrementar d'una manera
important quina és la quantia d'aqueixes sancions. Abans, com
a màxim, arribaven a 25 milions de pessetes, i ara, des del
moment que stigui en vigor aquesta Llei, les sancions podran
arribar fins a 50 milions de pessetes.

I a tot aquest conjunt d'esmenes que fan referència a canviar
aqueixes quantitats, el nostre grup no hi donarà suport.

Després, a una esmena el PSM ens demana que la suspensió
en l'exercici professional haurà de ser acordada pel col•legi
professional després de l'expedient de la conselleria.

L'ha retirada, aquesta? Molt bé, li'n volia dir que era una
espècie de doi. Crec que és correcte que l'hagin eliminada.

Idò, per centrar-nos, Sr. President, en la més important, la
que fa referència a la disposició addicional quarta, que creim,
al nostre mode d'entendre-ho, que la filosofia que es pretén amb
aqueixa disposició addicional és bona, que si a una determinada
illa en aquest moment es vol fer un establiment turístic de bona
qualitat, un bon producte, podríem trobar que en el mercat no
hi ha un determinat nombre de places en condicions de ser
venudes per donar-les de baixa de l'autorització turística
corresponent, i es tracta que les administracions turístiques
corresponents, si volen, si, políticament, els interessa fer-ho
d'aquesta manera, podran fer un avanç al mercat d'un
determinat nombre de places a construir, noves, però sempre
tenint en compte que al llarg del temps hauran d'absorbir
d'aquest mercat tot un conjunt de places velles i obsoletes. Això
ve a ser com un avanç a compte per permetre que determinats
productes bons que es vulguin construir a les Illes, si les
distintes administracions turístiques corresponents de les Illes
ho volen així, es puguin fer. Nosalters creim que aqueixa
fórmula és correcta, que a Menorca i a Eivissa quedarà en
mans, com és natural, dels consells insulars.

I diré repecte de l'esmena del PSM a la disposició addicional
sisena, on diuen que els contractes celebrats entre les
persones físiques i jurídiques sotmeses a aquesta Llei,
hauran de sotmetre's a la jurisdicció dels tribunals de
Balears, que crec que no és correcte que figuri a una llei,
creim que si hi ha un contracte celebrat entre dues empreses,
entre dos particulars, en aqeust mateix contracte ja
s'estipularà quina és la jurisdicció competent que ha de
dirimir si en un determinat hi ha un problema en la
interpretació d'aqeust contracte; un tour operator i una
agència de viatges, a la millor no signen el contracte aquí,
i a la millor a tots dos, a les dues parts, interessa més que la
jurisdicció sigui una altra, i a posta des del Grup
Parlamentari Popular creim que no és el moment d'acceptar
aquesta esmena.

Després hi ha una altra esmena, que cec que és
important, i és la que proposen de la disposició transitòria
cinquena bis, que volen que se suprimeixi aquesta
disposició. Jo crec que això crearia un greu problema en el
nostre mercat turístic. Hem de tenir en compte, i hem de ser
realistes, que avui per avui hi ha uns hostals, hi ha uns
hostals residència, hi ha unes pensions, hi ha unes fondes, hi
ha uns motels, unes ciutats de vacances, uns hotels
residència i residències apartaments, i que els hem de donar
un termini per adaptar-se a la legalitat, o bé han de superar
uns determinats plans de modernització, que és el que es diu
al primer paràgraf, i en aqeust cas, superat aquest pla, rebran
la categoria d'allotjament turístic, o, com es diu al segon
apartat, hauran d'optar a pertàner a qualsevol dels grups
continguts a l'article 14 d'aquesta Llei en un termini de tres
anys. Suprimir això vol dri deixar a les Illes Balears totn un
conjunt de petits empresaris, d'empreses familiars, al marge
de la llei. Crec que els grups polítics hem de ser més
responsbles, i si efectivament hi ha uns determinats
establiments, molt petits, de tipus familiar, molt reduïts,
normalment són edificis que fa molts anys que estan en
funcionament, crec que si aplicam aquesta llei, els hem de
donar un marge de temps, una oportunitat, per poder optar
per un sistema o per l'altre. Si suprimim això, que és
l'esmena que vostès ens demanen, tota aqueixa gent queda
al marge de la llei, i crec que faríem poc favor a aquests
senyors, a més, tenint en compte que són empreses que
tenen tot un conjunt de població que hi fa feina, i que,
enlloc de feina, podriem veure's perjudicats, si aprovam
aqueixa esmena del Grup del PSM.

I per part nostra, Sr. President, res més. He de dir que
votarem en contra de totes aqueixes esmenes, que el Gru
Popular està satisfet amb la tramitació d'aquesta Llei, que és
una bona llei, i que al llarg dels pròxims anys, Sr. Conseller
de Turisme, es podrà sentir ben orgullós d'haver estat el pare
d'aqueixa criatura. Gràcies.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 148 /fascicle 2/ 16 de març del 1999 6467

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin tornar a fer ús de la
paraula? Volen tornar a intervenir? Sr. Sansó?

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President, només per enllaçar amb el que acaba de
dir. Que jo sàpiga, el PSM no té cap esmena a aquesta
disposició transitòria bis.

EL SR. PRESIDENT:

Acabats els debats, hauríem de procedir a les votacions,
però donada la complexitat del procés de les voltacions, com
que tots els portaveus tenen el seguiment, jo els demanaria si es
poguessin atracar a aquesta presidència i també, a les senyores
i senyors diputats, que procedirem a la votació d'aquí a cinc
minuts.

Per tant, se suspèn la sessió fins d'aquí a cinc minuts.

Per favor, que els portaveus s'atraquin a la presidència.
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